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1. Inledning 
 
Det här är Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm 
Bröstcancerföreningen (BCF) Amazona i Stockholms län är en ideell förening vars 
främsta uppgift är att på olika sätt stödja bröstcancerdrabbade och deras närstå-
ende samt att sprida kunskap om bröstcancer och vikten av tidig upptäckt. 
 
BCF Amazona bildades 1978 och är i dag en av 33 bröstcancerföreningar som ingår i 
Bröstcancerförbundet med sammanlagt ca 11 000 medlemmar. BCF Amazona har i 
dag drygt 2000 medlemmar och är den största föreningen i Bröstcancerförbundet. 
 
BCF Amazona är ideell, opolitisk och icke religiöst bunden. Cirka 80 volontärer 
engagerar sig och bidrar till verksamheten. Föreningen medverkar till att sprida 
kunskap om bröstcancer och vikten av tidig upptäckt.  
 
Genom samverkan med vården och vårt intressepolitiska arbete har vi möjlighet att 
påverka politiker och vårdnadshavare, så att diagnostik, vård och rehabilitering blir 
så bra som möjligt utifrån patientens perspektiv. Genom vår stödpersonsverksam-
het har vi möjlighet att ge individuellt stöd till våra medlemmar. Genom vårt breda 
utbud av medlemsaktiviteter ger vi medlemmarna möjlighet till ökad kunskap om 
sin sjukdom, behandling och rehabilitering.  Vi stödjer forskning inom området 
bl.a. genom att informera om vikten av forskning och på så sätt värva deltagare till 
olika forskningsprojekt. 
 
BCF Amazona omsatte år 2020 ca 3,0 MSEK. Föreningens verksamhet finansieras 
främst av medlemsintäkter, bidrag från Region Stockholm, lönebidrag, privata 
gåvor, företagsgåvor och annonsintäkter. Verksamheten möjliggörs tack vare en 
stor mängd ideella insatser.  
 
BCF Amazonas styrelse har under året bestått av ordförande, sex ordinarie leda-
möter samt fem suppleanter. Därutöver har föreningen en verksamhetschef och ett 
kansli. 
 
 
Föreningens fokus 
BCF Amazonas arbete styrs av våra fastställda stadgar och vi utgår från vår vision, 
mission och medlemslöfte: 
 

Vår Vision – Ingen ska behöva drabbas av bröstcancer, 
Vår Mission – Alla i Stockholms län ska ha rätt till bästa kända 

bröstcancervård, 
Vårt Medlemslöfte – Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. 

 
 
Vår ordförande om år 2020 
År 2020 har varit en utmaning för oss!  
 
Tidigt under år 2020 drabbades världen av en stor pandemi och liksom för de flesta 
andra påverkades hela vår verksamhet. Vi kunde inte längre träffa 
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nydiagnosticerade patienter på sjukhusen, vi kunde 
inte samlas i en lokal för olika aktiviteter och vi kunde 
inte träffa våra volontärer.  
 
För att kunna fortsätta fick vi snabbt ställa om till att 
bli digitala! Vi har lyckats genomföra flertalet av våra 
föreläsningar och temamöten digitalt, kunnat delta 
digitalt på möten med vården och lärt oss att hålla 
interna arbetsmöten digitalt. Detta medför att vi lyckats 
genomföra huvuddelen av våra aktiviteter men tyvärr 
har vi fått flytta fram några aktiviteter till kommande 
period.  
 
Vi har träffat representanter från vården och har haft tät dialog angående situa-
tionen i Stockholm. Vi har uppdaterats kontinuerligt om förändringar (avsteg från 
nationella vårdplanen) i behandlingsplanen under pandemin i Stockholm.  
 
Trots svårigheterna under 2020 har vi lyckats värva fler medlemmar till vår 
förening och har nu passerat 2000 medlemmar vilket vi är mycket stolta över.  
 
 
Viktiga frågor för BCF Amazona 
För att sträva mot att uppfylla vision, mission och medlemslöfte arbetar vi med påverkans-
arbete på ett antal områden. 
 
En värdig cancervård där patientens trygghet sätts i centrum.   

• Ökade resurser inom patologi, onkologi, radiologi och palliativ vård. 
• Jämlik vård 
• Bättre kontinuitet  
• Förbättrad tillgänglighet och kortare väntetider 
• Snabb och lättillgänglig diagnostik 
• Kvinnor med täta/svårbedömda bröst ska informeras om det och 

kompletterande undersökningar ska göras 
• Förbättrat omhändertagande av patienter med spridd bröstcancer. 
• Ökad kunskap om lymfödem inom vården 
• Tydligare vårdplanering vid risk för och diagnosticerad ärftlig cancer 

 
Omhändertagande 

• Ökad satsning på det psykosociala omhändertagandet av 
bröstcancerpatienter 

• Utökat antal kontaktsjuksköterskor på onkologiska mottagningar. Alla 
patienter ska ha en kontaktsjuksköterska under hela vårdtiden. 

• Alla patienter ska ha en skriftlig vårdplan utifrån individuella behov och 
önskemål. Vårdplanen tas fram i samråd med patienten. 

 
Uppföljning ska utgå ifrån patientens behov  

• Patientens behov och önskemål ska styra  
• Uppföljning per brev eller telefon är inte acceptabel såvida det inte sker i 

samråd med patienten. 
• Rätt till bröstrekonstruktion i rimlig tid. Fler rekonstruktioner med 

kroppseget material. 
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• Fortsatt uppföljning efter utskrivning på ”lättonkologisk” klinik istället för 
hos husläkare. 

 
Rehabilitering 

• Förbättrade rehabiliteringsinsatser under pågående behandling. 
• Speciella rehabiliteringsinsatser för patienter med spridd bröstcancer 

 
 
Medlemmar 
Våra medlemmar och deras önskemål om information och aktiviteter är ledstjärnor 
för oss. Det är för våra medlemmar som alla volontärer bidrar med sin egen tid för 
att skapa värde för medlemmarna. 
 
Vid årsskiftet (2020-12-31) var vi 2049 medlemmar, varav 66 stödmedlemmar. 
Trots svårigheterna med att möta nydiagnostiserade patienter på sjukhusen under 
pandemin 2020 har vi lyckats öka medlemsantalet med 4% jämfört med före-
gående år vilket vi är mycket stolta över.  

 
 
 
Volontärer 
Huvuddelen av BCF Amazonas arbete utförs av alla de volontärer som satsar en del 
av sin fritid för att hjälpa sina medsystrar. Alla volontärer har patientperspektivet i 
fokus i sitt arbete. Utan dessa frivilliga krafter skulle BCF Amazona inte kunna ha 
en så omfattande verksamhet. Totalt har BCF Amazona ett 80-tal volontärer.  
 
Vanligtvis brukar våra volontärer bjudas in två gånger per år till en gemensam träff 
i Stockholm. Endast vid ett tillfälle kunde våra volontärer träffas fysisk med hänsyn 
till Folkhälsomyndigheternas rekommendationer så även denna verksamhet har 
flyttats till de digitala kanalerna.  
 
BCF Amazona har börjat arrangera särskilda kvällar för de som vill bli volontärer 
där vi går igenom vad vi gör och vilka projekt och frågor som ska drivas. Ju fler vi 
är ju mer kan vi göra för våra medlemmar. 
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Organisation 
Arbetet inom BCF Amazona är organiserat i fyra operativa grupper samt två stabs-
grupper där någon av de ordinarie styrelsemedlemmarna är ansvarig för resp. 
grupp. Hela verksamheten hålls ihop av vår Verksamhetsansvarige som tillika är 
Ordförande i föreningen – Izabela Grape. 
 
De operativa grupperna är:  

• Information –  
Karin Killander 

• Stödpersoner –  
Carin Tegefeldt 

• Medlemsaktiviteter –  
Eva Andersson Hedén 

• Samverkan –  
Anita Wanngren 

 
Stabsgrupperna är: 

• Kansli –  
Izabela Grape 

• Ekonomi –  
Marielle Lundholm 
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2. Informationsverksamhet 
 
Allmänt 
Ansvarig för informationsgruppen under året har varit Karin Killander. 
 
 
Referensbibliotek 
Det finns ett bibliotek med böcker och tidningar på kansliet. Ett flertal nya böcker 
har införskaffats. Vi får recensionsexemplar av nyutkomna böcker som handlar om 
bröstcancer från ett flertal förlag. Vi fick gratis prenumerationer av 2 tidningar 
under 2020. 
 
 
Amazonabladet 
Izabela Grape har varit ansvarig utgivare och 
redaktör har varit Karin Killander. 
 
Tidningen har getts ut med 4 nummer och upp-
lagan har varit 3 500. Omgörningen som påbör-
jades under 2019 har fortsatt under det gångna 
året och har tagits emot positivt. Amazonabladet 
är första kontakten med vår förening för många 
och redaktionens ambition har varit att det ska 
finnas något för alla att läsa. Förutom till alla 
medlemmar har tidningen skickats till alla 
bröstcancercentra i Stockholm och andra en-
heter där bröstcancerdrabbade diagnosticeras 
och behandlas. Amazonabladet publiceras med 
tre månaders fördröjning på nätet och har lästs 
av ca 2 500 personer digitalt under året, en 
ökning från tidigare år. Tidningen finansieras 
helt av annonsintäkter och ev. överskott har 
använts för att täcka kostnader för BCF 
Amazonas övriga verksamhet. 
 
 
Information på sjukhusen 
Under pandemin har våra stödpersoner inte haft möjlighet att träffa patienter på 
sjukhusen. Vi har fått hjälp av sjuksköterskor på bröstcentra att dela ut informa-
tionsbroschyrer till nydiagnostiserade. Vi har också tagit fram en affisch med infor-
mation om vår förening. Affischen har en ficka för visitkort med våra kontakt-
uppgifter. Vi har tagit fram informationsbilder som visas som ett bildspel i vänt-
rummet på Bröstcentrum St Göran. 
 
 



  Verksamhetsberättelse och årsredovisning för BCF Amazona år 2020       Sida 11 av 43 

Hemsidan amazona.se eller amazona.nu 
Syftet med våra hemsidor är att ge en 
bred patientinformation om bröst-
cancer. Målgrupperna är kvinnor och 
män som är oroliga för bröstcancer, 
de som fått diagnosen bröstcancer 
samt närstående till bröstcancer-
patienter. Ambitionen är att möta 
frågor kring bröstcancer från det att 
man känner oro över en knöl i 
bröstet, till olika behandlingar, 
hjälpmedel, rehabilitering och hur 
man går vidare i livet.  

Vår hemsida har haft ca 413 316 
besökare under 2020, detta innebär 
drygt 1 130 besökare per dag vilket är 
ökning med ca 2% mot förra året. Vi 
publicerar på hemsidan alla relevanta 
rapporter som av platsbrist inte kan 
publiceras i vår tidning. 

Facebook och Instagram 
BCF Amazona finns även på Facebook, dels 
som förening dels som en grupp för unga 
kvinnor. Den gruppen kallas ”Unga 
Amazonakvinnor”. Totalt har vi ca 2 000 
interaktioner och 10 000 räckvidd på vår 
FB-sida vilket är en ökning med ca 40% 
jämfört med föregående år.  

Facebook och Instagram har använts som en 
snabb kommunikationskanal med våra 
medlemmar. Vi har uppmärksammat nya 
forskningsrön, vårdsituationen i Region 
Stockholm och föreläsningar som hållits 
under året. Vi har hjälpt forskare att söka 
deltagare till forskningsstudier samt infor-
merat om pågående forskningsstudier. Vi 
har förmedlat den samlade informationen 
om Covid-19 och bröstcancerbehandlingar 
samt informerat om aktuella riktlinjer från 
WHO och Folkhälsomyndigheten. 

Insamlingar på Facebook har initierats både av BCF Amazona och av våra 
medlemmar.   

Klämskola 
BCF Amazona har genomfört klämskola för den lokala nyhetskanalen på SVT. Vi 
blev tillfrågade med anledning av att Region Stockholm stängde ner Mammografi-
screeningen under ett antal månader under året. 
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Oktoberkampanjen – Rosa oktober 

Oktoberkampanjen genomfördes helt 
digitalt på grund av pandemin. Besöks-
förbud infördes på alla sjukhus i Region 
Stockholm, mässor ställdes in och folk-
hälsomyndigheten avrådde från att 
träffa andra människor. 
Redan i slutet av september påbörjades 
kampanjen ”byt till rosa” där bakgrun-
den i profilen på Facebook och Insta-
gram kunde ändras till rosa. BCF 
Amazona fortsatte kampanjen med att 
göra korta inspelningar från boken 
”Chemo -Queens” av Angelica 
Weijland. Många insamlingar initie-
rades samt kampanjer för att få fler 
medlemmar publicerades. 
Några av våra medlemmar har sålt 

Rosa produkter på sina arbetsplatser och donationer från privata företag emottogs.  
 
Vårt syfte med oktoberkampanjen är uteslutande att sprida kunskap om bröst-
cancer och vikten av tidig upptäckt. Tidig upptäckt räddar liv. Vi uppmanar kvinnor 
att gå på mammografi och vi lär ut självundersökning av brösten. 
 
 
Uppmärksamhet i press, radio och TV 
Många kontakter har tagits med press och media under 2020. Dagspress och 
veckotidningar hade ett antal artiklar som handlat om bröstcancer och bröst-
cancervården i Stockholm. Radio och TV har intervjuat flera personer från vår 
förening om bröstcancer och hur vården hade upplevts. I första hand medverkade 
representanter från vår styrelse eller stödpersoner. Inför Rosa oktoberkampanjen 
vände sig många av tidningarna som skrev om bröstcancer till vår förening. Ett 
antal artiklar och intervjuer har publicerats respektive genomförts: 

• Sveriges Radio 
• Amelia  
• Hemmets Journal  
• Magasin B 
• Sveriges Television 

 
 
Mässor  
BCF Amazona deltar i mässor för att demonstrera självundersökning av bröst och 
vikten av tidig upptäckt. Samtidigt informerar vi ofta om behandling av lymfödem 
och ger en allmän information om bröstcancer och vår förening. Alla mässor 
ställdes in p.g.a. pandemin. 
 
 
Intervjuer och studier 
Flera av våra medlemmar och stödpersoner har blivit intervjuade om bröstcancer 
av studenter från högskolor och gymnasieskolor. Ett flertal förfrågningar från 
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vårdpersonal har inkommit. De studier vi medverkat i framgår av kapitel 5 
Samverkan med sjukvården. 
 
 
Kvinnor med utländsk bakgrund 
Föreläsningar som riktar sig mot kvinnor med utländsk bakgrund ställdes in på 
grund av pandemin. Trots många bokningar valde BCF Amazona att följa Folk-
hälsomyndigheternas rekommendationer och sköt upp föreläsningarna. 
 
 
Övrigt 
BCF Amazona har blivit inbjudna till Ågesta Golfklubb för en kort föreläsning om 
bröstcancer. Golfklubben har även gjort en donation till BCF Amazona. 
 
BCF Amazona har deltagit i föreläsningen om antihormonell behandling på Capio 
St. Görans sjukhus under februari 2020. Där har vi fått informera om föreningen 
och stödverksamheten samt dela ut tidningar och sminkväskor. De planerade 
föreläsningarna under våren och hösten blev inställda p.g.a. pandemin. 
 
 
Europeisk Projekt TRANSMIT 
BCF Amazona har valts ut att bli en av förmånstagarna för insamlingen som initie-
rades av studenterna på bl.a. Karolinska Institutet. BCF Amazona blev inbjudna till 
Bryssel på ett seminarium för att presentera verksamheten. Under sommaren 2020 
tog vi emot de insamlade medlen.  
 
 
Sminkväskeprojektet 
BCF Amazona fortsätter med utdelning av sminkväskor 
till nydiagnosticerande patienter. Väskan delas ut av 
vårdpersonalen på alla Stockholms bröstcentra till alla 
patienter som behandlas för bröstcancer i Stockholms 
län. I sminkväskan ligger information om BCF Amazona. 
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3. Stödpersonsverksamhet 
 
Allmänt 
Ansvariga för stödpersons-
gruppen under året har varit 
Carin Tegefeldt och Barbro 
Persson.  
 
Föreningen har haft ett fyrtiotal 
utbildade stödpersoner och ett 
tiotal värdinnor. Våra stöd-
personer representerar alla 
åldersgrupper. Vi har en bred 
verksamhet för medlemmar 
med spridd bröstcancer. 
 
Våra stödpersoner har schemalagts för medverkan vid BCF Amazonas olika aktivi-
teter, såsom temakvällar, föreläsningskvällar, öppna hus, kurser, matinspiration, 
retreater, m.m. I takt med spridning av pandemin har stödpersonerna tvingats att 
anpassa sin verksamhet. Under första kvartalet av 2020 har stödpersonerna del-
tagit vid gruppmöten med nyopererade hos sjukgymnasterna på Karolinska-Solna, 
Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus. De har funnits tillgängliga på sjukhuset i 
samband med sjukgymnastbesöket. Verksamheten har pausats på grund av sprid-
ning av pandemin och har återgått till den vanliga endast på Södersjukhuset. 
 
Stödpersonerna har medverkat i våra digitala föreläsningar och har också tagit 
emot telefonsamtal i hemmet från kvinnor som vill prata med en medmänniska. 
Enskilda samtal med stödperson har även erbjudits på vårt kansli. Löpande 
stödverksamhet förekommer på kansliet dit många nydiagnostiserade kommer 
spontant för att få stöd och råd.  
 
Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen under 2020 för att planera inför akti-
viteter som ska genomföras för våra stödpersoner och värdinnor. Sedan pandemin 
tog fart har stödpersonerna börjat träffas digitalt varje månad.  
 
Vår intressepolitiska verksamhet, se kapitel 6, baserar sig på den information som 
våra stödpersoner och vårt kansli får från våra medlemmar om deras erfarenheter 
av bröstcancervården i vårt län. 
 
Stödpersoner har haft regelbundna möten med gruppen Samverkan, se kapitel 5, 
samt med kontaktsjuksköterskor vid alla Bröstmottagningar för att utöka sam-
arbetet och fullfölja BCF Amazonas medlemslöfte att ”Ingen ska behöva vara 
ensam med sin bröstcancer”. 
 
Rapporteringssystemet för våra stödpersoner har förbättrats och information om 
sjukvården samlas regelbundet för att BCF Amazona ska ha en god överblick över 
det stöd som ges och de förbättringsmöjligheter som vi blir tipsade om av våra 
medlemmar. 
 
 
Närståendestöd  
Vi har även tillgång till närstående stödpersoner. Dessa har egen erfarenhet genom 
att deras livskamrater drabbats av bröstcancer. BCF Amazona har infört regel-
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bundna träffar för närstående.  
 
 
Fortbildning stödpersoner SP 
Fortbildning har genomförts för stödpersoner (SP) och styrelseledamöter. Under 
året har vi haft flertal träffar med erfarenhetsutbyte för SP. Dessa är viktiga för att 
fånga upp synpunkter. Minnesanteckningar har förts vid varje träff. SP har även 
haft gemensamma möten med Samverkansgruppen för att utbyta erfarenheter och 
vidarebefordra information om vad som händer på respektive sjukhus i Stockholm. 
Alla våra SP uppmanas även att medverka vid de föreläsningskvällar och tema-
kvällar som vi arrangerar. Det har också arrangerats särskilda föreläsningskvällar 
för endast stödpersoner. 
 
Vidareutbildning har också skett i form av studiebesök, föreläsningar och 
medverkan på bl.a. följande: 

• Möten för stödpersoner som besöker våra sjukhus 
• Interna erfarenhetsutbyten 
• Regionalt Cancer Centrum (RCC) 
• Utbildningstillfällen med vårdprofessionen 
• Medverkat vid flera av de möten som finns uppräknade i kapitel 5 

Samverkan med vården 
 
 
Värdinnor 
BCF Amazona har ett tiotal värdinnor. Värdinnornas uppgift är att vara deltagarna 
behjälpliga vid våra temakvällar och föreläsningskvällar. Organisatoriskt tillhör 
värdinnorna stödpersongruppen och bjuds in till de fortbildningar som erbjuds 
våra stödpersoner.  
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4. Medlemsaktiviteter 
 
Allmänt 
Ansvarig för medlemsaktivitetsgruppen under året har varit Eva Andersson Hedén. 
 
BCF Amazona har en stor bredd av medlemsaktiviteter. Målsättningen är att 
genom våra temamöten och föreläsningskvällar ge medlemmarna ökad kunskap 
och insikt om bröstcancer och olika behandlingar. Med olika typer av rehabilite-
rings- och friskvårdsaktiviteter medverkar vi till att våra medlemmar mår bättre 
under sin behandling och ges stöd till återhämtning och återgång till ett friskare liv. 
Vi har särskilda aktiviteter för medlemmar som lever med kronisk bröstcancer. 
 
Medlemsaktiviteterna under 2020 har präglats av pandemin och Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer. Endast ett fåtal aktiviteter hann påbörjas och/eller 
genomföras med fysiska möten under årets första månader. 
Ganska snabbt ställde vi om till digitala möten och ett stort antal temakvällar 
kunde genomföras digitalt. Vår erfarenhet är att dessa digitala möten inte helt 
kunnat ersätta möten mellan människor, men de har också givit nya möjligheter. 
Till exempel har fler personer kunnat delta under de mest efterfrågade tema-
kvällarna. Enstaka aktiviteter kunde genomföras med anpassade fysiska möten. 
 
 
Temamöten 
Flertalet temamöten har erbjudit medlemmarna en ökad kunskap och insikt om 
bröstcancer, olika behandlingar och livsstil för att förhindra återfall. I mindre 
grupper har våra medlemmar fått möjlighet att lyssna på professionella föreläsare, 
med olika specialiteter, och också kunnat ställa frågor. 
 
Endast 15 temamöten kunde genomföras med fysiska möten innan vi i april 
övergick till digitala möten. Dessa digitala möten har haft begränsningar, då det 
finns ett stort värde i att också kunna träffa ”medpatienter”. Vi har funnit fördelar 
till exempel genom att fler kunnat delta i våra mest efterfrågade temakvällar. 
 
Ett antal temamöten per år brukar inriktas mot ”välmående” och möjlighet att 
under lättsamma former komma samman och träffa andra med liknande situation. 
Under 2020 fick dessa ställas in. Totalt 54 temamöten planerades varav 8 ställdes 
in på grund av pandemin.  
 
Temamöten 2020 Föreläsare 

Spridd bröstcancer –behandlingar Jonas Bergh, Professor, överläkare, 
Karolinska Institutet 

Bröstcancerdiagnostik - Behandlingsnytta Johan Hartman, Docent, biträdande 
överläkare, Klinisk Patologi och Cytologi, 
Karolinska Universitetslaboratoriet, 
Södersjukhuset 

Hur bröstcancererfarenheter påverkar livet Susanna Rosenqvist, Onkolog, psykiatriker, 
Sofiahemmet 

Egenkontroll efter bröstcancer  Git Martenhed, Överläkare, onkolog, 
Karolinska Universitetssjukhuset  

Fråga doktorn om täta bröst Jonas Kirkegaard, Överläkare, 
bröstradiolog, Bröstcentrum City 
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Vitamin D och immunförsvaret Linda Björkhem-Bergman, Docent i 
klinisk farmakologi och överläkare, Karolinska 
Institutet 

Smärta – fysisk och existentiell Michaela Luthman, Överläkare, 
Stockholms sjukhem 

Fråga doktorn – biverkningar av 
antihormoner 

Sara Margolin, Onkolog och överläkare, 
Bröstcentrum Södersjukhuset 

Underlivsbesvär och sexualitet efter 
cancerbehandling 

Boel Larsson Bahr, Gynekolog och 
Theodora Kunovac Kallak, forskare och 
doktor i medicinsk vetenskap om kvinnor och 
barns hälsa, Uppsala universitet 

Forskningens framsteg till nya behandlingar Klas Wiman, Professor i molekylär cell- och 
tumör-biologi, Karolinska Institutet 

Komplementär och alternativ medicin - KAM Johanna Hök Nordberg, apotekare, 
forskare, Karolinska Institutet, processledare, 
Regionalt Cancer Centrum 

ABC-skola för dig med spridd bröstcancer Aina Johnsson, Forskare och kurator, 
Karolinska universitetssjukhuset 

Fatique efter cancer Aina Johnsson, Forskare och kurator, 
Karolinska universitetssjukhuset och  
Monika König, Psykiatriker, överläkare, 
Region Stockholm 

Rädslan för återfall – symptom Samuel Rotstein, Överläkare, onkolog, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

Vinprovning- inställd Bruno Ohlzon, vinbonde och sommelier 

Mot individuell behandling av bröstcancer Thomas Hatschek, Docent och överläkare, 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Nya rön spridd bröstcancer Henrik Lindman, Överläkare, onkolog 
Akademiska Sjukhuset, Uppsala 

Stadsvandring – vardagslivet i 1700-talets 
Stockholm 

Rita Jokela, Stockholmsguide 

Hudvård effekt och känsla – inställd Michael Wallin, Cicamed 

Att prata med närstående om bröstcancer – 
inställd 

Ullakarin Nyberg, Överläkare, psykiatriker, 
Norra Stockholms Psykiatri, vice ordförande i 
Svenska Psykiatriska Föreningen 

Trippelnegativ bröstcancer Barbro Linderholm, Överläkare, onkolog, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Lymfödem och egenvård Åsa G Andersson, Lymfterapeut och 
arbetsterapeut, Bräcke diakoni 

Fysisk aktivitet under och efter 
cancerbehandling 

Malin Backman, Onkologisjuksköterska, 
forskare och omvårdnadsansvarig sjuk-
sköterska, Karolinska Universitetssjukhuset 

Biverkningar av antihormoner Anna von Wachenfeldt, Överläkare, 
onkolog, Bröstcentrum, Södersjukhuset 

Hjärtproblem vid bröstcancerbehandlingar Elham Hedayati, Överläkare, forskare, 
Karolinska Universitetssjukhuset  

Munhälsa efter cancerbehandling Karin Garming Legert, Universitetslektor, 
övertandläkare, Karolinska Institutet 

Minfulness och Qigong – inställd Karin Roosvall, instruktör i Qigong, Pilates, 
Yoga, Mindfulness och meditation. 
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Benskörhet och aromatashämmare Maria Sääf, Överläkare, endokrinolog och 
osteoporosforskare, Karolinska Institutet och 
Erika Isaksson Friman, Onkolog, 
sektionschef, Capio St. Görans sjukhus 

Bilddiagnostik och AI Fredrik Strand, Forskare röntgenläkare, 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Hur uppkommer cancer Maria Shosan, Docent, cancerforskare, 
Karolinska Institutet 

Min vårdplan Charlotta Lönnqvist, Projektledare, 
Regional samordnare, kontaktsjuksköterska, 
Regionalt Cancer Centrum 

Bröstrekonstruktion Jan Jernbeck, Plastikkirurg, 
Akademikerkliniken, Stockholm 

Skelettmetastaser och benhälsa Elisabet Lidbrink, Överläkare, onkolog, 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Bilddiagnostik och AI– inställd Edward Azavedo, Docent, överläkare, 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Prata med närstående om spridd bröstcancer Ullakarin Nyberg, Överläkare, psykiatriker, 
Norra Stockholms Psykiatri, vice ordförande i 
Svenska Psykiatriska Föreningen 

Antioxidanter, kost och cancer Martin Bergö, Professor, forskare, 
molekylär medicin, Karolinska Institutet 

Chokladprovning- inställd Åsa Wallsten, Sommelier 

Måla rost eller betong- inställd Carina Åkerström, Hantverkspedagog 

 
 
Öppet Hus 
Öppet Hus verksamheten anordnades i vår egen lokal på Frejgatan 56.  
 
Under året bjöd vi in till Öppet Hus vid 5 tillfällen. Vid samtliga Öppna Hus ges 
besökare, som så önskar, möjlighet att tala med någon av våra stödpersoner. På 
grund av pandemin hade vi möjlighet att genomföra endast två Öppna Hus.  
 
Vid ett tillfälle genomförde vi en särskild träff för närstående. 
 
En mingelkväll för nya medlemmar var planerad, men ställdes in på grund av 
pandemin. 
 
 
Rehabilitering och friskvård 
För att ge våra medlemmar möjlighet till välmående och återhämtning har vi ett 
flertal aktiviteter med inriktning på mental hälsa och fysisk aktivitet.  
 
Verksamhet för medlemmar som lever med kronisk cancer 
Under året fortsatte vi med vårt breda program för medlemmar som lever med 
kronisk cancer.  
Vi erbjöd samtalsgrupper och temamöten specifikt för dessa medlemmar. Vår 
målsättning var att dessa aktiviteter ska vara avgiftsfria. Undantaget är samtals-
grupperna, retreaterna och Masesgården där deltagarna fått betala en låg egen-
avgift. Avgiften var kraftigt subventionerad tack vare flera generösa bidragsgivare 
och prioriteringar inom föreningen. 
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Under hösten 2020 genomfördes en helgretreat för medlemmar med kronisk 
bröstcancer med hjälp av bidraget från insamling till Karin Assarsons minne.  
 
Samtalsgrupper 
Under året genomfördes två samtalsgrupper för förstagångssjuka och en samtals-
grupp för unga. Samtalsledare har varit Carolina Welin, diplomerad psykosyntes-
terapeut PsA, Diplomerad Psykosyntescoach PsA. Vi har även under året genomfört 
4 öppna samtalsgrupper för medlemmar med spridd bröstcancer. I grupperna för 
spridd bröstcancer ingår även matinspiration samt ett antal specifika temamöten 
där läkare medverkar för att stötta och ge information om behandlingar. Samtals-
ledare i våra grupper för spridd bröstcancer har varit Carolina Welin och Tove 
Törnros. I samtalsgrupperna berättar vi om våra upplevelser i samband med 
diagnos och behandling. Vi talar också om familjens, vännernas och arbetskamra-
ternas reaktioner. Vi ger varandra värdefulla tips om hur vi går vidare och blickar 
framåt. Varje samtalsgrupp träffas sex gånger. Från dessa samtalsgrupper kommer 
en stor del av den värdefulla informationen som vi sedan använder i den intresse-
politiska verksamheten, se kapitel 6. 
 
Matinspiration 
Vanligtvis brukar vi hålla matlagningskurser för gamla och nya medlemmar. Syftet 
är att deltagarna ska laga mat och äta tillsammans, samt ha samtal om kost, livs-
kvalitet och meningsfullhet. Under 2020 har vi tvingats ställa in dessa för våra 
medlemmar så berikande möten. 
 
Vattengymnastik och yoga 

Under en stor del av året 
höll vi igång dessa aktivi-
teter.  
Vi hade fyra grupper Vatten-
gymnastik i Svedmyrabadet 
under 2020, fyra grupper 
tillsammans med Vatten-
huset på Sveavägen samt 
planerade för åtta grupper 
hos Vattengymnastik i 
Furuhöjdens rehabiliterings-
hem. Två av grupperna i 
Furuhöjdens rehabilite-
ringshem ställdes in på 
grund av pandemin. 

 
Vi hade sammanlagt fyra grupper Yoga under 2020 med Eva Cállmin, yoga-
instruktör. 
 
Feldenkraiskurs 
Vi genomförde en kurs i Feldenkraismetoden under 2020. Kursen syftade till att 
utveckla rörelseförmågan för bättre funktion i vardagen och till att förändra 
rörelsemönster som till exempel smärta förorsakat. Kursledare var Sofie Turse, 
Feldenkraispedagog. 
 
Motion och rörelse 
I början av året påbörjades en ”Komigångkurs” i samarbete med Friskis & Svettis i 
Stockholm. En unik kurs för bröstcancerdrabbade kvinnor för att komma tillbaka 
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till ett rörligt liv. Vårens kurs genomföres delvis i F&S lokaler och delvis utomhus. 
På grund av pandemin ställdes höstkursen in. 
 
Under året bjöds in till stadsvandring vid sju tillfällen, Rita Jokela och Maria 
Lindberg Howard var guider. Syftet med dessa vandringar var fysiskt aktivitet och 
rörelse i lugn tempo under trivsamma förhållanden. Två tillfällen ställdes in på 
grund av pandemin. 
 
En pralinvandring på Fjäderholmarna var planerad, men fick ställas in på grund av 
pandemin. Syftet med denna aktivitet var fysisk aktivitet och samvaro under lätt-
samma förhållanden. 
 
Friskvårdsveckor Masesgården – kronisk cancer 
En LEVA-vecka för medlemmar med kronisk bröstcancer genomfördes vecka 12 
och vecka 47. Ledare var Carolina Welin. 
 
Friskvårdsveckor Masesgården – Mitt-i-Livet-vecka 
En Mitt-i-livet-vecka för förstagångssjuka genomfördes vecka 45. Ledare för veckan 
var Carolina Welin. Syftet med friskvårdsveckan är att deltagarna ska hitta ett sätt 
att hantera bröstcancerdiagnosen och återhämta sig efter genomgångna behand-
lingar. Målet är att hitta vägen tillbaka till arbete eller aktivt liv. 
 
Helgretreat på Sigtunastiftelsen – kronisk cancer 
En retreat genomfördes för medlemmar med kronisk bröstcancer. Ledare för 
helgen var Carolina Welin. Syftet med retreaten var att hjälpa deltagarna till att 
hitta ett sätt att hantera sin livssituation. Helgretreaten genomfördes med stöd av 
insamlingen till Karin Assarssons minne. 
 
Bokcirkel 
Under 2020 hölls två bokcirklar. Bokcirklarna leds av 
BCF Amazonas medlemmar som också är utbildade 
stödpersoner. Deltagarna träffades tre gånger per 
termin, de flesta träffarna skedde digitalt. 
 
Uttryckande konst 
Under 2020 arrangerade BCF Amazona två kurser i 
uttryckande konst ”Vedict Art”. Vedic Art är en form av 
bildterapi, där det inte behövs några förkunskaper och 
där det inte finns några krav på prestationer. En av 
kurserna ställdes in på grund av pandemin.  
 
Utvärdering 
För att förbättra våra aktiviteter genomfördes utvärderingar i form av enkäter 
bland våra medlemmar efter de olika aktiviteterna. 
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5. Samverkan med vården 
 
Allmänt 
Ansvarig för samverkansgruppen under året har varit Anita Wanngren. 
 
 
BCF Amazonas samverkansgrupp 
Under 2020 har ett dussintal personer medverkat i arbetsgruppen samverkan. 
 
Samverkansgruppens uppdrag har varit att på ett positivt sätt samverka med bröst-
cancervården inom Region Stockholm för att därmed främja BCF Amazonas 
Vision, Mission och Medlemslöfte. 
 
I BCF Amazonas samverkansgrupp diskuterades alla typer av frågor som rör 
vården för vår patientgrupp. Gruppens mål är att träffas minst tre gånger per 
termin. Under året har de flesta möten varit digitala. Alla som representerar BCF 
Amazona i regelbunden samverkan inom vården medverkar i denna grupp. T ex. i 
vårdprogramgruppen, i bröstflödenas ledningsgrupper på KS, i möten med våra 
utsedda kontaktpersoner bland kontaktsjuksköterskorna på de olika sjukhusen, i 
mötet med RCC:s processledare för bröstcancer mm. 
Samarbetet med sjukvården är resurskrävande. Arbetet är dock helt ideellt. 
 
En viktig förutsättning för allt samverkansarbete för oss är att vi kan få framföra 
patientperspektivet på patientnära frågor, att man lyssnar på det och att det tas 
hänsyn till patienternas synpunkter i de beslut som fattas.  
 
 
Samarbete med region och sjukvård  
Grunden för det intressepolitiska arbetet har varit kontakten med BCF Amazonas 
medlemmar. Det är från samtal med dem som förbättringsförslag inom vården 
kommer fram. BCF Amazona träffar patienter från alla tre bröstcentra och de 
privata klinikerna i Stockholms län. Genom möten på sjukhus där vi träffar ny-
opererade, våra föreläsningar, öppna hus och temakvällar kan vi fånga upp och 
förmedla patienternas samlade åsikter och synpunkter till vården samt bidra till 
erfarenhetsutbyten mellan regionens bröstcancercentra. Utan dessa medlems-
kontakter är det en omöjlighet att bedriva ett seriöst intressepolitiskt arbete. En 
enskild patient kan aldrig tala ur något annat perspektiv än sitt eget medan en 
patientförening samlar information från många inför påverkansarbetet.  
 
En av våra uppgifter är att göra politiker och tjänstemän uppmärksamma på de 
brister som finns inom bröstcancervården i Stockholm och vilka förbättringar som 
behövs. Vi arbetar aktivt för att utöka resurserna för bröstcancervården. Valfrihet, 
samordning, bästa tillgängliga och lika vård, individualiserad vård, bättre informa-
tion och patientdelaktighet är ledord i vårt påverkansarbete. 
 
 
Bröstcancer 
• BCF Amazona bevakar alla sjukvårdsfrågor och vårdinsatser som gäller bröst-

cancer. Vi bevakar vårdprogramarbetet, remisser, ledtider, min vårdplan och 
omhändertagandet av patienterna. 

• Vi har regelbundna kontakter med alla vårdgivare som behandlar bröstcancer i 
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länet och finns representerade vid de större sjukhusen i Stockholm och övriga 
vårdgivare inom bröstcancer. 

• Ingår i flödesledningsgrupperna för Bröstcancer och Ärftlig Cancer på 
Karolinska Sjukhuset. 

• Deltar i RCC:s vårdprogramgrupp. 
• Regelbundna möten med processledarna för bröstcancer inom RCC. 
• Aktivt samarbete med andra patientföreningar inom cancerområdet för att 

ytterligare förstärka gemensamma vårdförbättringsförslag. Vi är represen-
terade i Regionalt cancercentrums (RCC) patient och närstående råd (PNR). 
PNR består av patientorganisationer och närstående inom Region Stockholm. 

• Möten med politiker och tjänstemän inom Region Stockholm. 
• Regelbundna utvärderingar av rehabiliteringsinsatser efter bröstcancer. 
• Avtalsskrivning om bröstproteser och peruker. 
• Seminarier. Vi deltar aktivt i seminarier och kurser som sjukhusen anordnar 

på temat bröstcancer. 
 
 
Bröstcancervården 
Vårt program för hur vi vill påverka bröstcancervården i länet har utvecklats 
jämfört med de senaste åren. Vi har inlett en närmare dialog med RCC (Regionalt 
Cancercentrum) och har regelbundna möten där vi utbyter erfarenheter. Vi har 
utökat samarbete med kontaktssjuksköterskor och har regelbundna möten med 
dem. 
 
Vår medverkan har inneburit en ökad förståelse för situationen för patienter med 
kronisk cancer: Sjukvården har infört ett metastasregister, vilket ska ge en bättre 
överblick över behandlingar och sjukdomsprogression. Vi medverkar till att 
förbättra användningen av detta register.  
 
Bättre och tydligare information behövs kring täta och svårbedömda bröst samt 
uppföljningen behöver bli mer individualiserad än vad den är idag. Vi har också 
satt fokus på att informationen om biverkningar av den antihormonella behand-
lingen behöver förbättras för att öka överlevnaden i bröstcancer. Informations-
kvällar sker på St. Görans sjukhus där vi får informera om BCF Amazona och våra 
aktiviteter.  
 
Den numera nationella informationspärmen ”Min vårdplan” har reviderats av oss 
under året. I Min vårdplan får patienterna på ett enkelt sätt information om sin 
egen specifika diagnos, behandlingar och biverkningar. Den delas ut på mottag-
ningarna eller finns att tillgå på 1177. I pärmen finns även kontaktuppgifter till BCF 
Amazona. 
 
Vi har haft ett nära samarbete med personal inom bröstcancersjukvården i Stock-
holms län. Några av de frågor som vi tagit upp och diskuterat vid dessa möten är: 

• Mammografi för kvinnor med en tidigare bröstcancerdiagnos 
• Screening för kvinnor över 74 år 
• Hur ökar vi screeningdeltagandet bland kvinnor med utländsk bakgrund? 
• SMS-påminnelser till screeningen 
• Resurssituation bröstradiologer 
• Resurssituation kontaktsjuksköterskor 
• Tillgänglighet på såväl telefon som för besök 
• Kommunikation och information till patienten 
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• Läkarkontinuitet inom onkologin 
• Ledtider som är viktiga ur ett patientperspektiv 
• Nyheter inom bröstcancerbehandling 
• Män med bröstcancer – hur kan deras behov synliggöras? 
• Situationen för patienter med kronisk cancer 
• En jämlik bröstcancervård – lika bra för alla 
• Täta bröst 
• Ärftlig cancer 
• Rehabilitering för patienter med spridd bröstcancer 
• Hur bröstcancervården påverkats av pandemin 

- uppehållet i screeningen och omstarten 
- tillfälliga ändringar i vårdprogrammet  

• Strålningskapacitet i Region Stockholm 
 
BCF Amazona har haft löpande kontakter med alla vårdgivare inom bröstcancer-
vården i Region Stockholm. 
 
 
BCF Amazonas medverkan inom bröstcancervården i Stockholm 
 
Vårdprogramgrupp bröstcancer 
I vårdprogramgruppen fattas alla beslut om gemensamma riktlinjer för bröst-
cancervården i Region Stockholm och Gotland. BCF Amazona har haft två patient-
representanter i vårdprogramgruppen; Izabela Grape och Anita Wanngren. 
Gruppen träffas varannan månad och består främst av läkare och annan vård-
personal som representerar bröstcancervården. Några av frågorna som diskuterats 
där är antal bröstcanceroperationer, remissvägar för bröstcancerpatienter, skelett-
stärkande medicinering, dialog kring förbättrad diagnostik, strålbehandlings-
situationen och omhändertagande av biverkningar efter cancerbehandling. BCF 
Amazona har lyft ett antal frågor under dessa möten: bl.a. brist på radiologer, brist 
på kontaktsjuksköterskor samt täta bröst. 
 
Utbildningsinsatser inom bröstcancervården 
Vi får löpande förfrågningar från sjukvården om att föreläsa för dem. Detta kan 
gälla AT-läkare, ST-läkare, sjuksköterskor, osv. Föreläsningarna handlar om hur 
BCF Amazona arbetar, patientberättelser, vårt samverkansarbete, erfarenheter att 
vara cancerpatient, bemötande med mera. 
 
Min Vårdplan 
BCF Amazona har deltagit i den nationella remissen av Min Vårdplan. Vi har före-
slagit att den ska följa varje bröstcancerpatient från diagnos till avslutad behand-
ling och uppföljning och att ett aktivt överlämnande ska göras mellan olika behand-
lande enheter. 
 
Nationella Vårdplanerna för Bröstcancer och Palliativ vård 
Tillsammans med Bröstcancerförbundet har BCF Amazona lämnat in remissvar på 
den nationella vårdplanen för bröstcancer och palliativ vård.  
 
Strategi för primärvård i Region Stockholm  
BCF Amazona bevakar CaPrims (Cancer i primärvården) pågående arbete. Vi är 
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angelägna om att bröstcancerpatienternas behov tas om hand i primärvården. 
 
Karolinska Sjukhuset Bröstcentrum 
BCF Amazona är representerade på Lednings-
gruppsmötena för Bröstflödet på Karolinska 
Sjukhuset (Izabela Grape och Anita Wanngren).  
Ett aktivt samarbete med representanter för kontaktsjuksköterskorna har ut-
vecklats under året. Förbättringsförslag baserat på insamlad information från 
patientmöten med våra medlemmar diskuteras. (Ansvarig Helena Medin.) 
 
Bröstcentrum Södersjukhuset  
BCF Amazona har ett aktivt samarbete med represen-
tanter för kontaktsjuksköterskorna. Under året har det 
utvecklats. (Ansvarig Christina Mablin.) En av kontakt-
sjuksköterskorna, Hanna Rafstedt, blev utsedd till årets 
kontaktsjuksköterska av Bröstcancerförbundet. Frågor som diskuteras är hur BCF 
Amazona kan synliggöra sig i deras väntrum, hur våra stödpersoner kan få komma 
på regelbundna tider och möta nydiagnostiserade, hur min vårdplan delas ut och 
hur man hjälper patienter som inte är digitaliserade. 
 
Bröstcentrum Sankt Görans sjukhus 
BCF Amazona har bjudits in till informa-
tionskvällar angående endokrinbehandling 
där vi har fått möjlighet att informera om BCF Amazona och dess verksamhet. BCF 
Amazona har två representanter i deras patientråd. Dessa två sitter också i BCF 
Amazonas samverkansgrupp. 
 
Ärftlig cancer 
Vi deltar med en representant, Anita Wanngren, i flödesledningsgruppen för ärftlig 
cancer. Viktiga frågeställningar ur ett patientperspektiv för genbärare är bl.a. när 
ska kontrollundersökningar erbjudas, med vilka intervall, från vilken ålder, vilken 
metod? Vilka förebyggande behandlingar ska erbjudas? En annan viktig fråga är att 
genbärare ofta har en större risk även för andra cancerformer. Hur ska kontroll-
programmen med dessa cancerformer utvecklas och samordnas? 
 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer 
Standardiserat vårdförlopp bröstcancer följs upp på regelbundet basis av BCF 
Amazona. Vi bevakar att det är jämlik vård på alla bröstcentra i Region Stockholm 
baserat på SVF. 
 
Forskning och studier 
Några av de projekt och studier som vi medverkat i inom ramen för bröstcancer-
vården är följande: 

• Uppsatser som har skrivits av sjuksköterskestudenter 
• Vi förmedlar informationen om pågående forskningsstudier till våra medlemmar 

 
Forskningskoordinatorer bröstcancer 
Två personer från BCF Amazona: Roelinde Middelveld och Agnes Mesterton är 
patientrepresentanter i samrådsgruppen, där läkare, forskningssjuksköterskor och 
forskare diskuterar forskningsfrågor hos våra tre bröstcentra. Vid dessa möten har 
vi informerats om olika pågående forskningsstudier samt diskuterat hur patient-
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organisationerna kan få en mer aktiv roll i samband med den forskning som 
bedrivs, samt hur information om pågående studier kan spridas till patienterna. 
Vår organisation används som bollplank av olika forskare. 
BCF Amazona framför att det är viktigt att alla patienter, oavsett vilket bröstcen-
trum man behandlas på, får tillgång till alla pågående studier inom bröstcancer i 
Stockholm. Speciellt viktigt är detta för patienter med kronisk cancer. Även akade-
miska studier och hur dessa ska finansieras bör följas. Alla studier är listade på 
RCCs hemsida under fliken Cancerstudier i Sverige. 
 
Under våren 2020 blev vi kontaktade av forskare på KI med en förfrågan om att 
delta i ett EU-forskningsprojekt om bröstcancer där man var i behov av en sam-
arbetspartner som kunde ta patientperspektivet. Efter att noga ha satt oss in i vad 
detta skulle innebära bedömde styrelsen att detta är en unik möjlighet för oss och 
våra medlemmar att vara med och påverka framtidens bröstcancerbehandling. Vi 
fattade därför beslut om att tacka ja till att vara med på ansökan som en av 12 euro-
peiska parter. Sent 2020 fick vi veta att projektet hade beviljats anslag från EU i 
hård konkurrens vilket vi är väldigt stolta över. Från Sverige deltar förutom 
Amazona även Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset. 
Projektet handlar om att utveckla en metod för att kunna samla in olika typer av 
information runt bröstcancerpatienten för att ta in det totala hälsoperspektivet. 
Detta är sedan tänkt att användas av den behandlande läkaren för att utveckla 
patientens individuella vårdplan. Vi planerar nu för fullt för att kunna genomföra 
vår del av projektet som beräknas komma igång under april 2021 och pågå i fyra år. 
Se mer information om projektet (REBECCA) i Verksamhetsplanen för 2021 – 
2022. 
 
Studiebesök   
Möjligheter till studiebesök har starkt begränsats p.g.a. pandemin. Följande har 
genomförts: 

• Studiebesök på de tre Bröstcentrumen 
• Bröstcentrum City, Aleris på Sophiahemmet och Christinakliniken 

 
 
Regionalt Cancercentrum Stockholm - 
Gotland (RCC) 
 
Utbildningsinsatser och information RCC 
Ett antal utbildnings- och informationsin-
satser har gjorts av RCC under året för att utbilda patientföreträdare. Flera av BCF 
Amazonas patientrepresentanter har deltagit i deras olika utbildningsmoment, 
oftast digitalt.  
 
Patient- och Närståenderåd (PNR) RCC 
Samverkansgruppen med alla patientorganisationer inom cancerområdet träffas 
tre gånger per termin. RCC kallar det rådet för patient och närståenderåd. Vi har 
haft två representanter under året, Christina Mablin och Anita Wanngren. I 
gruppen ingår ett 30-tal representanter från olika patientföreningar inom cancer. 
Några informationspunkter har varit kvalitetsregister, jämlik och behovsstyrd vård, 
ledtider och standardiserade vårdförlopp, nationell kompetensförsörjningsplan, 
cancerrehabilitering, patientmedverkan i vård och forskning, Cancerplanen 2020 - 
2023, palliativ vård, akademiska vårdcentraler och specialutbildning från RCC 
inom cancer. 
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Processarbete bröstcancer RCC 
Regelbundna möten med processledarna har skett och utvecklats. Frågor vi disku-
terade är:  

• Min vårdplan 
• Screening 
• SVF 
• Jämlik vård 
• Kösituationen på de tre bröstcancercentrum 
• Remissvar på Min vårdplan, Palliativ vård och Bröstcancervård 

 
Samarbete med andra patientorganisationer 
Samarbete har skett med följande patientorganisationer: 

• Bröstcancerförbundet 
• Prostataförbundet 
• Lokala BCF-föreningar 
• GCF – Gyncancerföreningen i Stockholm 
• Melanomföreningen 
• PRO Liv – prostatacancerförening i Stockholm 
• Prostatabröderna – prostatacancerförening i Stockholm 
• Svenska Hjärntumörföreningen 
• Mer Organdonation - MOD 
• Lymf- och lipödemföreningen Stockholms Län 
• Sällsynta Diagnoser 
• Ung Cancer 
• Huvudvärksföreningen Stockholm 

 
Samarbetet har bestått i diskussioner kring olika frågeställningar om påverkans-
arbetet. 
 
 
EU-resolution om bröstcancer. 
Vi bevakar att sjukvården i Stockholm lever upp till och följer den EU-resolution 
som finns när det gäller bröstcancer. 
 
 
Övrig samverkan inom Region Stockholm 
BCF Amazonas medlemmar har deltagit i seminarier, olika föreläsningar och disku-
ssioner kring bröstcancer, läkemedel, vårdfrågor, etik och rehabilitering. Vi har 
även deltagit i flera olika lokala informationsmöten på de olika sjukhusen och på de 
olika sjukvårdsområdena. Vi har även haft kontakter med Region Stockholm, 
Hälso- o. Sjukvårdsnämnden (HSN), Region Stockholms - politiker och tjänste-
män, Rehabilitering, vårdgivare inom bröstcancer, Funktionsrätt Sverige, Färd-
tjänst och hjälpmedel. 
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6. Övrigt Intressepolitiskt arbete 
 
BCF Amazonas arbete inom det intressepolitiska uppdraget omfattar följande: 
 

• Utbildning. Vi genomför en mängd olika insatser. Varje år har vi 50 - 60 
temamöten och ett 60-tal aktiviteter för att ge bröstcancerpatienter större 
kunskap kring sjukdomen bröstcancer. Vi erbjuder även utbildning i egen-
vård. Mer om detta kan läsas i kapitlet om Medlemsaktiviteter. Utbildningar 
finns för BCF Amazonas volontärer och patientföreträdare i form av ett 
trettiotal mötestillfällen, konferenser, seminarier och utbildningsdagar. BCF 
Amazonas stödpersoner genomgår en separat utbildning. Se kapitlet om 
Stödpersoner för ytterligare information. Andra viktiga utbildningsinsatser 
är den informationsverksamhet vi har på mässor och torg under oktober 
månad där vi informerar om självundersökning och att tidig upptäckt räddar 
liv. Vår tidning Amazonabladet och hemsidan är också viktigt utbildnings-
material. Genom våra föreläsningskvällar i ABF-huset når vi utanför våra 
egna medlemmar. För mer information se kapitlet om Informationsverk-
samheten.  

 
• Arbetsmarknadspolitik. Vi erbjuder både praktikplatser och lönebi-

dragsanställningar på vårt kansli för personer som har blivit arbetslösa i 
samband med sin bröstcancerbehandling. En möjlighet till arbetsträning 
inför återgång till det vanliga yrkeslivet.   

 
• Bostadspolitik. Vi hjälper till att förmedla kontakt när svårt sjuka med-

lemmar är i behov av ASIH eller bostadsanpassning p.g.a. det handikapp 
som bröstcancern medför. 

 
• Socialpolitik. Vi har löpande kontakter med både Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Vanligt med frågor kring rehabilitering från både För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen. Många patienter får problem med 
sjukskrivning eller rehabilitering under och efter sin behandling för bröst-
cancer. Vi hjälper då till med råd hur man kan gå vidare. Vi rådgör med 
många patienter om patienträttigheter samt guidar om hur de ska gå till 
väga med diverse klagomål t.ex. behandlingsskada, kontakter med Inspek-
tion för vård och omsorg, Patientnämnden, m.fl. 

 
• Kollektivtrafik. Vi finns med i Funktionsrätt i Sverige och följer den 

relevanta information som gäller Färdtjänst för vår patientgrupp. 
 

• Kultur. Flera av våra kurser och temamöten är av kulturell natur t.ex. 
Matinspiration, Bokcirkel, Museibesök, Uttryckande Konst, Stadsprome-
nader m.m. Se vidare i kapitlet om Medlemsaktiviteter. 

 
• Integration. Ett omfattande arbete genomförs varje år med att uppmana 

utlandsfödda kvinnor att regelbundet gå på den mammografiscreening man 
kallas till samt att vi lär ut självundersökning av bröst. Stora skillnader finns 
i screeningdeltagande bland olika invandrargrupper. Se vidare i kapitlet om 
Informationsverksamheten. 
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• Hälso- och sjukvården. Detta är vårt största och viktigaste område inom 

den intressepolitiska verksamheten. Detta arbete beskrivs mer utförligt i 
kapitlet om Samverkan. 

 
Mer om vårt intressepolitiska arbete finns beskrivet i kapitlen om de olika 
organisationsenheterna samt nedan. 
 
 
Möten, konferenser, utbildning volontärer och studier bröstcancer 
Under året har representanter från BCF Amazona deltagit och medverkat i en rad 
olika möten och aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av bröstcancer-
patienter. Vi har studerat en mängd olika artiklar och läst igenom textförslag från 
vårdgivare. Eftersom vi är många som arbetar med det intressepolitiska arbetet kan 
vi inte i detalj redogöra för alla insatser. 
Några av de möten vi deltagit i eller studier som vi har granskat är: 

• Möten och diskussioner om privat eftervård för bröstcancerpatienter 
• Studie om läkemedelsföretagens inflytande 
• Möten om bröstdiagnostik och hur täta och svårbedömda bröst ska följas 

upp 
• Möten om patienter och närståendes medverkan i ledning och förändring på 

Karolinska. 
• Möten med politiker, Region Stockholms tjänstemän, press och media om 

bröstcancervård 
• Patientinformation om forskningsstudier på Karolinska 
• Prioritering av patienter vid diagnostik 
• HSF-möten om strålbehandlingen i Region Stockholm 
• Överlevnadsdata per bröstcentrum vilket är viktigt ur patientsynpunkt 
• Samarbete med Axelssons och Lymfsalongen - patienter till deras 

lymfmassageutbildning 
• Kontakter med läkemedelsföretag och företag inom rehabilitering 
• Kontakter med perukmakare, protesleverantörer och huvudbonader 
• Möten om palliativ vård 
• Verktyg för att utveckla patienters kontakt med och återkoppling till vården 
• Pfizer samarbete för metastaspatienter 
• Bedömningsstöd ASIH 
• Nationella bröstcancerregistret 
• Inspirationsföreläsning om hur man lyckas med samverkan 
• Rapport från Bröstcancerförbundet om screening och bröstradiologer 
• Cancerfondsrapporten 
• Min vårdplan 
• Framtidens Sjukvård 
• Nationella Cancerdagen 
• Centrum för Hälsodata 
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Hjälpmedel, proteser och peruker 
 
Proteser 
BCF Amazona lämnade synpunkter till Region Stockholm för befintliga protes-
utprovare. De protesutprovare som har avtal med Region Stockholm är: 

• Amoena Scandinavia AB (t o m September 2020) 
• Eva Melke AB 
• Thuasne Rehabbutiken AB. 

 
Proteser är kostnadsfria i Stockholms län. Kvinnorna har 
rätt att få två proteser per opererat bröst det första året och 
därefter en protes per bröst och år om behov finns. Man 
har även rätt att ta ut delprotes om brösten har olika 
storlek efter operationen. BH ingår inte. Vi har tidigare 
begärt hos Region Stockholm att man ska införa en ”peng” 
för proteser och detta för att bröstcancerpatienterna ska 
kunna välja mellan att ta ut protes eller BH. Vi fortsätter 
att arbeta med detta. En broschyr har utarbetats hos 
Region Stockholm i samarbete med BCF Amazona om 
proteser. 
 

Hårersättning 
När det gäller peruker gäller fritt vårdval sedan 2011. 
BCF Amazona var drivande när det gäller möjligheterna 
att få en huvudbonad med isydda hårdelar som alter-
nativ till peruk samt möjlighet att få en kosmetisk ta-
tuering om man förlorar sina ögonbryn permanent efter 
avslutad cancerbehandling. I stället för avtal med olika 
perukleverantörer kan man idag välja fritt. En förut-
sättning för ersättning är att den leverantör man väljer 
har F-skattsedel och har anslutit sig till landstingets E-
faktureringssystem. Istället för remiss från läkare får 
man nu en rekvisition som ska gälla i ett eller fem år, 
beroende på hur långvarigt behovet av hårersättning 
beräknas bli. Bidraget är upp till 5 000 kronor per per-
son och år plus ersättning för ögonfransar, om behov av 

det finns. En ”Information om rekvisition för hårersättning” är framtagen i samar-
bete med BCF Amazonas 
 
Övriga hjälpmedel.  
Bland övriga hjälpmedel för vår patientgrupp ingår bl.a. kompressionsstrumpor, 
kompressionsmaterial och kompressions bh. 
 
 
Cancerrehabilitering – via Region Stockholm 
BCF Amazona bevakar cancerrehabilitering som sker via Region Stockholm. Vi har 
kontinuerligt haft kontakt med de mottagningar som har ingått i vårdvalet för 
onkologisk rehabilitering: 

• Furuhöjden Täby 
• Mälargården Rehab Center Sigtuna 
• RehabCenter Mösseberg 
• RehabCenter Sfären (t o m september 2020) 
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• Centrum för Cancerrehabilitering Sabbatsbergs Sjukhus 
 
 
Övrig samverkan 
 
Funktionsrätt Sverige 
Medlemmar i arbetsgruppen samverkan har deltagit i samverkansmöten, ord-
förandestämmor och utbildningsdagar hos Funktionsrätt Sverige. Vi har även 
medverkat i referensgrupper för hjälpmedelsfrågor och rehabilitering. 
Funktionsrätt Sverige har även arrangerat ett flertal utbildningstillfällen där vi 
medverkat. 
 
Samverkan med Försäkringskassan 
Ett flertal kontakter med Försäkringskassan kring regelverket om sjukskrivningar 
har tagits under året. BCF Amazona jobbar för att förenkla sjukskrivningar för vår 
patientgrupp och särskild för medlemmar med kronisk bröstcancer. 
 
Protes- och perukinsamling 
BCF Amazona har under året samlat in bröstproteser, BH, peruker och kompres-
sionsstrumpor. Medlemmar tar sedan med sig dessa till sjukhus/kvinnor i länder 
som inte har vårt välfärdssystem. 
 
ABF 
BCF Amazona är fr.o.m. 2016 medlemmar i ABF. Detta för att gemensamt kunna 
arrangera föreläsningar hos dem till ett förmånligt pris. 
 
Medborgarskolan 
BCF Amazona är fr o m 2017 medlemmar i Medborgarskolan. Vårt samarbete 
består av kurser, temamöten samt interna möten. Vi får även tillgång till kostnads-
fria lokaler. 
 
 
Politikerkontakter 
Vi har träffat sjukvårdspolitiker och påtalat förbättringsmöjligheter för vår patient-
grupp genom att bl.a. öka patientinflytande och lättillgängliga journaler. Vi har 
deltagit i ett flertal konferenser och samverkansmöten som anordnats av Region 
Stockholm och RCC. Vi är medvetna om att all vård finansieras av skattemedel, 
men vi menar att tidiga vårdinsatser för bröstcancerpatienter är samhällsekono-
miskt lönsamma på lång sikt.  
 
 
Järvaveckan 
BCF Amazona hade planerat att delta i Järvaveckan tillsammans med Funktions-
rätt Stockholm för att bidra till mer jämlik vård i Region Stockholm. Järvaveckan 
ställdes in på grund av pandemin. 
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7. Kansli 
 
Allmänt 
Ansvarig för kansliet under året har varit Izabela Grape som är föreningens Ord-
förande och som dessutom innehaft tjänsten som Verksamhetschef under året.  
 
Kansliets huvudsakliga arbetsuppgifter är att bistå BCF Amazonas medlemmar och 
volontärer samt att sköta den löpande verksamheten som består av en mångfald 
aktiviteter för medlemmar i form av friskvårdsaktiviteter, temakvällar, biblioteks-
verksamhet, stödverksamhet, m.m. Kansliet tar även fram statistik över antalet 
besökare vid våra olika aktiviteter. En stor mängd information från våra med-
lemmar används löpande i det intressepolitiska arbetet. Kansliet har under 2020 
varit öppet största delen av året. Stängt endast ett par veckor under juli och 
december månad. 
 
Kansliet har bestått av tre personer, totalt två heltidstjänster. De tar emot besökare 
och telefonsamtal, sköter BCF Amazonas uppdateringar av medlemsregistret, utför 
diverse administrationssysslor samt är behjälpliga med förberedelser inför alla våra 
olika aktiviteter men även arbetar med vår tidning Amazonabladet och trycksaker. 
Resterande arbetstid är avsedd för tjänstgöring som stödperson på kansliet. 
 
 
Lokal och utrustning 
Hyresavtalet för våra lokaler på Frejgatan 56 omförhandlades 2016-09-30 och 
förlängs för ett år i taget. BCF Amazonas nyrenoverade lokaler nyttjades under 
första kvartalet av 2020. Efter utbrottet av pandemin har de flesta temamöten 
flyttats till de digitala kanalerna.  
 
En licens av programvaran Zoom köptes in och används för de digitala 
föreläsningarna. 
 
Bredbandsleverantören, Stockholms Stadsnät sponsrar oss med hela kostnaden för 
vår bredbandsanslutning.  
 
 
Stödverksamhet kansliet 
Kansliet har öppet varje vardag mellan kl. 10 och 14 för besök och telefonsamtal. 
Dagliga besök av bröstcancerpatienter för samtal förekommer. Många stödsamtal 
per telefon har genomförts av kanslipersonalen. 
 
 
Utbildning 
Personalen på kansliet möter dagligen bröstcancerdrabbade medlemmar. Detta 
innebär många personliga och svåra samtal. Samtliga har därför genomgått en 
stödpersonutbildning och har kontinuerlig handledning.  
 
 
Inventering  
Samtliga lagerförda broschyrer och Rosa bandet-produkter inventeras en gång per 
år. Värdet på lagerförda produkter bokförs ej men redovisas internt för att undvika 
att kapital binds i lagret. 
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Medlemmar och medlemsregister 
Kontakter med föreningens medlemmar 
sker löpande från kansliet. Vid årsskiftet 
(2020-12-31) fanns 2049 medlemmar, 
varav 66 stödmedlemmar. Medlems-
antalet har ökat med 4% jämfört med 
föregående år. Medlemmar som inte 
betalat avgiften stryks ur medlems-
registret efter 2 påminnelser.  
 
BCF Amazonas webbaserade medlemsregister ägs och sköts fr o m 2018-08-26 av 
Bröstcancerförbundet. Bröstcancerförbundet hanterar utskick av inbetalningsavier 
i december. Hela medlemsavgiften betalas in till Bröstcancerförbundet som 
behåller 60 SEK som avgift och betalar ut resterande till BCF Amazona. 
Automatisk avprickning görs av OCR-inbetalningar. Medlemskorten skickas ut av 
BCF Amazona i samband med kallelsen till årsmötet.  
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8. Ekonomi 
 
Allmänt 
Ansvarig för ekonomigruppen under året har varit Marielle Lundholm. 
Gruppens främsta uppgifter är att göra budget och prognoser, årsbokslut, kalkyler 
och uppföljningar samt ansökningar av olika bidrag till föreningen. 
 
När det gäller föreningens ekonomi hänvisas till förvaltningsberättelsen samt 
resultat- och balansräkning som finns under kapitel 9 Årsredovisning. 
 
Ekonomifunktionen sköts av Marielle Lundholm, föreningens kassör tillsammans 
med Elisabeth Paulún, föreningens vice kassör.  Kassören är ansvarig för den 
löpande bokföringen, månads- och årsbokslut samt likviditeten. Styrelsen erhåller 
ekonomisk rapportering vid varje styrelsemöte. 
 
Ekonomiska bidrag har erhållits från Region Stockholm, läkemedelsbolag, från 
medlemmar och andra intresserade som vill ge stöd till den verksamhet vi bedriver. 
Vi har även fått stöd i form av minnesgåvor och arv. Under 2020 har BCF Amazona 
startat insamlingar på Facebook men även BCF Amazonas följare har initierat in-
samlingar på Facebook till förmån för BCF Amazona. Ekonomiskt stöd har också 
erhållits från Folkspel genom försäljning av Julkalendrar samt från Datumlotteriet 
för dem som tecknar autogiro för lotter.  
Förutom bidrag erhåller föreningen intäkter från annonser i Amazonabladet, med-
lemsavgifter samt försäljning av rosa oktober produkter. 
 
  



 

                             Verksamhetsberättelse och årsredovisning för BCF Amazona år 2020                  Sida 34 av 43 
 

9. Årsredovisning för 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm får härmed lämna 
redovisning för föreningens ekonomiska verksamhet under år 2020. 
 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årets slut 2 049, vilket är en ökning med 63 med-
lemmar jämfört med föregående år. Medlemsavgiften är oförändrat 375 kr per 
medlem varav 60 kr avser avgift till Bröstcancerförbundet. 
 
De medlemmar som, trots två brevpåminnelser, inte betalat medlemsavgiften, har i 
enlighet med stadgarna strukits ur registret. 
 
 
Personal 
Vid årsmötet valdes Izabela Grape till ordförande. Hon är också anställd som verk-
samhetsansvarig på 75 % arbetstid. På kansliet finns ytterligare 2 personer an-
ställda som tillsammans blir 1,3 heltidstjänster. Fram till 30 juni fanns ytterligare 
en person anställd på 0,75 tjänst.  
 
 
Arvoden 
Styrelsen har arbetat helt ideellt förutom ordföranden och kassören, som arvo-
deras. Ersättning har även utgått till grupp-, kurs- och samtalsledare, föredrags-
hållare och städpersonal. 
 
 
Ekonomi 
Omsättning: 3 002 384,65 kr (2 993 157 kr föregående år). 
 
Detta år har vi fått ett överskott efter bokslutsdispositioner på 19 642,68 kr 
(3 858 kr föregående år). Föreningens omsättning ligger på samma nivå som förra 
året.  
Våra intäkter från verksamheten och försäljning av produkter har p.g.a. pandemin 
minskat under 2020 medan intäkterna från lotterier, insamlingar och bidrag har 
ökat. Föreningen erhöll under 2020 ett arv på 315 801 kr.  
Kostnaderna för verksamheten minskade under 2020 p.g.a. pandemin. Föreningen 
ställde in vissa aktiviteter som t.ex. vattengymnastik och Friskis och Svettis. Det 
blev även färre rehabiliteringsvistelser än planerat.  
 
Föreningens ekonomi och likviditet är fortsatt god. 
 
 
Hyreskostnad 
Vårt hyresavtal förnyades under året. Hyreskostnaden för 2020 blev 225 100 kr. 
Föreningen har under 2020 renoverat lokalerna. Hyran indexregleras med 3% per 
år från 2018. 
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Bidrag  
Under 2020 erhöll föreningen inget friskvårdsaktivitetsbidrag från Region 
Stockholm vilket innebär att vi för 2020 erhöll totalt 1 050 000 kr jämfört med 
1 293 317 kr för 2019. 
 
BCF Amazona har inga skulder eller lån.  
 
 
Bokslutsdispositioner 
Föregående års bokslutsdisposition på 850 000 kr är upplöst. Nya avsättningar är 
gjorda med 1 165 000 kr. De nya avsättningarna avser bl.a. en utbildning av stöd-
personer, rehabiliteringsvistelser på Sigtuna och Masesgården, samtalsgrupper och 
föreläsningar, kurser som t.ex. Friskis och Svettis och matinspiration. Föreningen 
har även avsatt medel till kansliet för t.ex. personal som är anställd med lönebi-
drag, en IT genomgång samt utveckling av hemsidan. Avsättningar görs för att 
säkra att medel finns för att genomföra dessa aktiviteter under 2021. 
 
 
 
STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 
Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer att årets överskott 19 642,68 kr förs till 
balanserat resultat = kapitalet  
 
 
Årsmötets beslut: ……………………………………………… 
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Resultaträkning    

 2020  2019 
Intäkter     
Medlemsavgifter 622 440  611 096 
Kurser och föreläsningar 227 490  306 515 
Bidrag Stockholms läns landsting 1 050 000  1 293 317 
Annonsintäkter Amazonabladet 340 040  365 845 
Försäljning Rosabandet varor 17 575  140 059 
Övriga bidrag och gåvor 633 830  236 239 
Fakturerade kostnader och övriga intäkter 111 010  40 086 
Summa intäkter 3 002 385  2 993 157 

     
Kostnader     
Verksamhetskostnader -941 106  -1 355 431 
Lokalkostnader -243 614  -234 440 
Administrativa kostnader -293 799  -315 602 
Personalkostnader och arvoden -1 174 806  -1 079 966 
Summa kostnader -2 653 325  -2 985 439 

     
Rörelseresultat före avskrivningar 349 060  7 718 

     
Avskrivningar -14 312  -33 504 

     
Rörelseresultat efter avskrivningar 334 748  -25 786 

     
Räntekostnader/Ränteintäkter -105  -356 

     
Rörelseresultat före 
bokslutsdispositioner       334 643  -26 142 

     
Bokslutsdispositioner kommande år -1 165 000  -850 000 
Bokslutsdispositioner innevarande år 850 000  880 000 

     
Årets resultat 19 643  3 858 
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Balansräkning    
    

TILLGÅNGAR   2020-12-31  2019-12-31 
     

Anläggningstillgångar     
     

Inventarier   88 663 88 663 
Ack avskrivningar på inventarier  -76 667 -62 355 
Summa anläggningstillgångar  11 997 26 309 

     

Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  69 185 191 951 
Skattekonto  0 148 
Förutbetald hyra  57 964 56 275 
Övriga förutbetalda kostnader  0 7 200 
Summa kortfristiga fordringar  127 149 255 574 

     
Kassa och bank     
Kassa och bank  1 913 882 1 537 611 
Summa kassa och bank  1 913 882 1 537 611 

     

Summa omsättningstillgångar  2 041 031 1 793 185 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  2 053 028 1 819 493 
     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

     
Eget kapital     
Balanserad vinst/förlust  529 319 525 461 
Årets resultat  19 643 3 858 
Summa eget kapital  548 962 529 319 

     
Avsättningar      
Avsättningar  1 165 000 850 000 
Summa avsättningar  1 165 000 850 000 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  14 340 68 269 
Skatteskulder  63 153 76 000 

Förutbetalda medl.avgifter  227 770 207 925 
Övriga upplupna kostnader  33 803 87 980 
Summa kortfristiga skulder  339 066 440 174 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 2 053 028 1 819 493 
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10.  Styrelsen 
 

Styrelsens sammansättning 
 

  2020-03-24 - 2021-03-18 
  
Ordförande Izabela Grape Suppleanter Britt Marie Näsberg 
Ledamöter Eva Andersson 

Hedén,  
vice ordf 

 Christina Mablin 
 

 Marielle Lundholm,  
kassör 

 Elisabeth Paulún,  
vice kassör 

 Britt Sandberg,  
sekreterare  

 Janet Berlin 
 

 Anita Wanngren  Lena Rolansdotter 
Magnusson 

 Carin Tegefeldt    
 Karin Killander    
        
Revisorer Anita Lindberg  Suppleant Katrin Löndahl 
 Eija Helenius   
    
Valberedning Eva Källmark   
 Anna Bronner   
 Gunilla Östman   

  
  

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 14 protokollförda styrelsemöten, varav 3 med styrelsen 
som valdes under 2019 och 11 med styrelsen som valdes på årsmötet 2020.  
 
Strax innan det planerade årsmötet 2020 bröt pandemin ut vilket tvingade oss att 
hantera årsmötet annorlunda än normalt. Eftersom inga onormala frågor fanns på 
agendan valde vi att skicka ut ett detaljerat underlag till årsmötet till de med-
lemmar som anmält sig till årsmötet och bad dem svara på årsmötesfrågorna och 
skicka svaren till BCF Amazona för sammanställning i årsmötesprotokollet.   
 
Izabela Grape återvaldes till styrelseordförande och en ny styrelse valdes enligt 
valberedningens förslag, se uppställningen ovan.  
 
Eftersom pandemin hade brutit ut när den nya styrelsen tillträdde så har de flesta 
styrelsemötena hållits digitalt via mötesverktyget Zoom. 
 
De ordinarie styrelsemedlemmarna har under året bildat en ledningsgrupp som normalt 
träffats var 14:e dag för att samordna verksamheterna eftersom alla ledamöter också är 
aktiva i någon av organisationsgrupperna.  
 
Nya styrelsemedlemmar har deltagit i Bröstcancerförbundets introduktionsutbild-
ning för nyvalda funktionärer. Styrelsemedlemmar har även deltagit i föreläsningar 
om volontärsarbete. 
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Bröstcancerförbundets Kongress 2020 
Under 20 – 21 november 2020 deltog BCF Amazona i Bröstcancerförbundets 
Kongress som detta år hölls digitalt. Kongressen är Bröstcancerförbundets högsta 
beslutande organ och hålls vart 3:e år. BCF Amazona deltog i Kongressen med 5 
ombud och resterande styrelse var åhörare. 
 
Inför Kongressen arbetade BCF Amazona med att definiera och beskriva ett antal 
förbättringsområden. Arbetet resulterade i totalt 10 motioner som skickades in till 
Kongressen. Våra motioner täckte varierande områden och innehöll följande 
önskemål: 

• Förbättrat samarbete mellan Bröstcancerförbundet och Bröstcancer-
föreningarna,  

• Varje förening ska tillåtas välja om man vill ha egna stadgar med en 
gemensam del av normstadgar eller de gemensamma stadgar för Bröst-
cancerförbundet och alla Bröstcancerföreningar som Kongressen beslutar 
om,  

• Tydligare hantering och redovisning av hur medel till Bröstcancer-
fonden/bröstcancerforskning samlas in, redovisas och kan utnyttjas,  

• Kongress ska hållas varje år för att kunna följa upp och modifiera verk-
samheten beroende på utvecklingen i omvärlden, 

• Tydliggörande av hur uppgifterna i medlemsregistret och våra medlemmar 
får hanteras av Bröstcancerförbundet, 

• Tydliggörande av beslutsordningen ang. förbundets policies och andra 
regelverk som gäller föreningarna, 

• Tydligare ekonomiredovisning av kostnader för olika ändamål i Bröst-
cancerförbundets verksamhet,  

• Gemensamma kriterier för hur en Rosépin kan delas ut för förtjänstfulla 
insatser. 

Av de totalt 10 motionerna från oss var det endast en motion som Kongressen biföll 
i oförändrad form nämligen den om Rosépins. 5 motioner avslogs. 4 motioner 
beslutades om i modifierat utförande där vi fick igenom delar av våra intentioner. 
 
Före Kongressen lade vi också ner mycket arbete på det förslag till nya gemen-
samma stadgar/normalstadgar som skulle beslutas om på Kongressen. Förslaget 
innebar att Bröstcancerförbundet och alla Bröstcancerföreningar skulle ha iden-
tiska gemensamma stadgar, dvs samma stadgar för förbundet och alla 33 före-
ningarna utan möjlighet till modifieringar och tillägg. Vi föreslog många föränd-
ringar till stadgeförslaget men främst framhöll vi att vi vill ha möjlighet att ha egna 
stadgar som vårt årsmöte beslutar om. Vi anser att det är våra medlemmar som ska 
styra vår verksamhet. Flera av våra samarbeten kräver också att vi kan visa vår 
autonomitet. Det känns viktigt att våra medlemmar kan föreslå och fatta beslut om 
ändringar i våra egna stadgar vid årsmötet. Ändringar i de gemensamma stadgarna 
kan bara fattas beslut om på Bröstcancerförbundets Kongress vart 3:e år. 
Tyvärr blev majoritetsbeslutet att alla föreningar ska ha samma gemensamma 
stadgar. Vi reserverade oss därför i protokollet från Kongressen angående beslutet. 
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11.  Revisorernas rapporter 
 
Internrevisorernas berättelse 
 

 
 
 
Externrevisorns berättelse 
 
 
Kommer senare. 
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12.  Tack! 
 

Ett varmt tack till alla dem som med olika former av bidrag gjort vår 
verksamhet möjlig: 
• Region Stockholm, LSF Landstingsstyrelsens förvaltning 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och HSN:s förvaltning 
• Alla annonsörer i tidningen Amazonabladet 
• Curves Haninge, klubben för kvinnors hälsa med fysisk träning 
• Congestus Weather Radar Consulting AB 
• Infiniti Medical AB 
• EU Transmit 
• Novartis, Pfizer, Roche och CampusPharma läkemedelsbolag 
• ABF och Medborgarskolan 
• Folkspel och Datumlotteriet 
• Ågesta Golfklubb 
• Fronto iCommunication AB 

 
Tack för gåvoprenumerationer på: 
• Dagens Medicin och Onkologi i Sverige 

 
 
Vi vill särskilt uppmärksamma och tacka de individer och familjer som 
genom gåvor, donationer och arv skänkt pengar till BCF Amazonas verk-
samhet. Detta har gett oss möjlighet att låta fler av våra medlemmar åka på 
rehabiliteringsvistelser. 
 
 
Stort tack också till medlemmar som har skänkt penninggåvor eller på annat 
sätt bidragit till att möjliggöra verksamheten. Tack också till de av våra med-
lemmar som har startat insamlingar på Facebook till vår förmån. 
 
 
Ett varmt tack till våra volontärer som ställt upp för tjänstgöring vid alla 
aktiviteterna och tagit sig an olika projekt.  
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13.  Slutord 
 
Året 2020 har varit ett ovanligt år med restriktioner och nya förutsättningar. BCF 
Amazona har ändå kunnat fortsätta att arbeta efter Visionen: Ingen ska drabbas 
av bröstcancer, Missionen: Alla i Stockholms Län ska ha rätt till bästa kända 
bröstcancervård och Medlemslöftet: Ingen ska behöva vara ensam med sin bröst-
cancer. Vi har anpassat verksamheten till Folkhälsomyndigheternas rekommenda-
tioner och redan under april började vi använda digitala kanaler för temakvällarna. 
Vi har ökat antalet medlemmar samt ökat vår närvaro på sociala media. Pandemin 
har varit påfrestande och det psykiska välmående har legat i fokus. BCF Amazonas 
stödpersoner har mött många frågor från bröstcancerdrabbade och oroliga när-
stående. BCF Amazona har fått en självklar roll som samarbetspartner i bröstcan-
cervården i Stockholm. 
 
Verksamheten har genomförts enligt verksamhetsplanen med anpassningar till 
pandemin och de flesta insatserna har skett på ideell basis.  
 
Vi tackar för oss och ser fram mot ett nytt år fyllt av aktiviteter och möjligheter. 
 
Stockholm i mars 2021 
 
 
 
 
…………………………………………………………… ………………………………………………….. 
Izabela Grape     Eva Andersson Hedén  
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… ………………………………………………….. 
Marielle Lundholm    Britt Sandberg  
Kassör      Sekreterare 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… ………………………………………………….. 
Anita Wanngren     Carin Tegefeldt  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………  
Karin Killander  
 
 

Marielle Lundholm

Karin Killander

Eva Andersson Hede’n

Britt Sandberg

Carin TegefeldtAnita Wanngren
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