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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 32 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 en-
gagerar sig och bidrar till verksamheten. Föreningen medverkar till att sprida kun-
skap 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, hjälpa till att värva deltagare till 
olika forskningsprojekt samt också själva medverka i forskningsprojekt. 
 
BCF Amazona omsatte år 2021 ca 3 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 2021 
År 2021 har varit ett ”normalår” under pandemin! 
 
Trots många restriktioner och rekommendationer har pandemin fortsatt härja även 
under 2021. Vi har följt alla rekommendationer som Folkhälsomyndigheten till-
sammans med den svenska regeringen tagit fram vilket gjorde att verksamheten i 
BCF Amazona påverkades. Först under andra halvan av året, kunde vi träffa 
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nydiagnostiserade patienter på sjukhusen samt träffa 
våra volontärer. Tyvärr kunde vi inte samlas för fysiska 
möten i önskvärd utsträckning.  
 
Tack vare tidigare erfarenheter har vi lyckats genom-
föra de planerade föreläsningarna och temamötena 
digitalt, kunnat delta digitalt på möten med vården 
och även fortsatt att hålla de interna arbetsmötena 
digitalt. Därmed har vi lyckats genomföra de flesta av 
våra aktiviteter men tyvärr har vi fått flytta fram några 
aktiviteter till kommande år.  
 
Vi har träffat representanter från vården och har haft en tät dialog angående situa-
tionen i Stockholm. Vi har uppdaterats kontinuerligt om förändringar (avsteg från 
nationella vårdplanen) i behandlingsplanen under pandemin i Stockholm samt om 
vaccinationssituationen för cancerpatienter.  
 
Trots svårigheterna under 2021 har vi lyckats behålla samt värva fler medlemmar 
till vår förening. Vi har kunnat erbjuda relevanta aktiviteter, vi har engagerade 
medlemmar och vi har fortsatt att vara den starka rösten för vår patientgrupp 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 kom-

pletterande 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 bröstcancer-
patienter 

• 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. 
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• Rätt till bröstrekonstruktion i rimlig tid. Fler rekonstruktioner med 
kroppseget material. 

• Fortsatt uppföljning efter utskrivning på ”lättonkologisk” klinik i stället 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. Alla volontärer bidrar med sin egen tid och sina erfarenheter för att skapa 
värde för medlemmarna. 
 
Vid årsskiftet (2021-12-31) var vi 2052 medlemmar, varav 66 stödmedlemmar. 
Trots svårigheterna med att möta nydiagnostiserade patienter på sjukhusen under 
pandemin 2021 har vi lyckats behålla medlemsantalet tack vare våra volontärer, 
samarbete med vårdprofessionen samt ökad synlighet på sociala media.   
 

 
 
 
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 Folkhälsomyndighetens rekommendationer så även denna verksamhet har skett 
digitalt.  
 
BCF Amazona planerade att arrangera särskilda kvällar för de som vill bli volon-
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tärer där vi skulle gå igenom vad vi gör och vilka projekt och frågor som ska drivas. 
Ju fler vi är ju mer kan vi göra för våra medlemmar. Dessvärre fick dessa kvällar 
ställas in p g a pandemin. 
 
 
Organisation 
Arbetet inom BCF Amazona har varit organiserat i fyra operativa grupper samt två 
stabsgrupper där någon av de ordinarie styrelsemedlemmarna har varit ansvarig 
för resp. grupp. Hela den operativa verksamheten har hållits ihop av vår Verksam-
hetschef som tillika är Ordförande i föreningen – Izabela Grape. 
 
De operativa grupperna har varit:  

• Information –  
Karin Killander 

• Stödpersoner –  
Britt-Marie Näsberg och 
Helena Medin  
(Carin Tegefeldt och 
Barbro Persson fram till 
2021-08-31) 

• Medlemsaktiviteter –  
vakant (Izabela Grape) 

• Samverkan –  
Anita Wanngren 

 
Stabsgrupperna har varit: 

• Kansli –  
Izabela Grape 

• Ekonomi –  
Marielle Lundholm 

 
 
 
 
 

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 2021. 
 
 
Amazonabladet 
Izabela Grape har varit ansvarig utgivare och redaktör har varit Karin Killander. 
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Tidningen har givits ut med 4 nummer och upplagan 
har varit 3 500. Amazonabladet är för många den 
första kontakten med vår förening 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 enheter där bröstcancerdrabbade diagnosti-
ceras och behandlas. Amazonabladet publiceras även 
på vår hemsida. Tidningen finansieras helt av 
annonsintäkter och ev. överskott har använts för att 
täcka kostnader för BCF Amazonas övriga verksam-
het. 
 
 
Information på sjukhusen 
Under 2021 har våra stödpersoner p g a pandemin haft begränsade möjligheter att 
träffa patienter på sjukhusen. Vi har fått hjälp av sjuksköterskor på bröstcentra att 
dela ut informationsbroschyrer till nydiagnostiserade. Vi har också tagit fram en 
affisch med information om vår förening. Affischen har en ficka för visitkort med 
våra kontaktuppgifter. Vi har tagit fram informationsbilder som visas som ett bild-
spel i väntrummet på Bröstcentrum St. Göran. På Bröstcentrum Södersjukhuset 
finns en roll-up som presenterar Amazonas verksamhet. 
 
 
Hemsidan amazona.se 
Syftet med vår hemsida är att ge en bred patientinformation om bröstcancer. Mål-
grupperna är kvinnor och män som är oroliga för bröstcancer, de som fått diag-
nosen bröstcancer samt närstående till bröstcancerpatienter. 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 drygt 900 besö-
kare per dag. Hemsidan har uppdate-
rats med informationsfilmer som riktar 
sig till såväl patienter som vårdprofe-
ssionen. Filmerna är producerade av 
1177.se, Capio St. Göran, Sahlgrenska 
sjukhuset och Cancerfonden. Vi publi-
cerar alla relevanta rapporter som av 
platsbrist inte kan publiceras i vår tid-
ning. 
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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 2 700 interaktioner och en räckvidd 
på 10 000 med vår Facebook-sida.  
 
Facebook och Instagram har använts 
som en snabb kommunikationskanal 
med våra medlemmar. Där har vi upp-
märksammat nya forskningsrön, vård-
situationen i Region Stockholm och 
föreläsningar som hållits under året. Vi 
har hjälpt forskare att söka deltagare till 
forskningsstudier samt informerat om 
pågående forskningsstudier. Vi har för-
medlat information om bröstcancerbe-
handlingar, om Covid-19 och om vacci-
nationslinjer. 
 
Insamlingar på Facebook har initierats både av BCF Amazona och av våra 
medlemmar.   
 
 
Oktoberkampanjen – Rosa oktober 
Oktoberkampanjen genomfördes digitalt på grund av pandemin. Besöksförbudet 
på alla sjukhus i Region Stockholm lättades under 2021 men folkhälsomyndigheten 
avrådde från att träffa andra människor. 

Den första oktober påbörjades en kam-
panj med korta filmer för att presentera 
Amazonas vardag under pandemin. Där 
har vi beskrivit medlemsmöten, volon-
tärsaktiviteter, arbetet på kansliet och 
andra arbetsuppgifter som i vanliga fall 
sker i bakgrunden. Några av våra med-
lemmar har sålt Rosa produkter på sina 
arbetsplatser och vi har fått donationer 
från privata företag.  
 
Vårt syfte med oktoberkampanjen är att 
sprida kunskap om bröstcancer och vik-
ten av att tidig upptäckt räddar liv. Vi lär 
ut självundersökning av brösten och 
uppmanar kvinnor att gå på mammo-
grafi. 

 
 
Mässor  
BCF Amazona deltar i mässor för att demonstrera självundersökning av bröst och 
sprida kunskap om vikten av tidig upptäckt. Samtidigt informerar vi ofta om be-
handling av lymfödem och ger en allmän information om bröstcancer och vår före-
ning. Alla mässor 2021 ställdes in p.g.a. pandemin. 
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Intervjuer och studier 
Flera av våra medlemmar och stödpersoner har blivit intervjuade om bröstcancer 
av studenter från högskolor och gymnasieskolor. Ett flertal förfrågningar från vård-
personal 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-
hälsomyndighetens rekommendationer och sköt upp föreläsningarna. 
 
 
Övrigt 
Ågesta Golfklubb bjöd in BCF Amazona för en kort föreläsning om bröstcancer och 
har även gjort en donation till BCF Amazona. 
 
BCF Amazona har deltagit i EHMA Conference för att belysa patientperspektivet.  
 
Planerade föreläsningar om antihormonell behandling på Capio St. Görans sjukhus 
blev inställda p g a pandemin. För att sprida information om ämnet har Capio St. 
Göran gjort en filminspelning av föreläsningen tillsammans med BCF Amazona. 
Filmen ligger på båda organisationernas hemsida. 
 
 
Uppsala Monitoring Center 
Uppsala Monitoring Center har intervjuat och filmat några av BCF Amazonas med-
lemmar. Syftet med projektet har varit att belysa hur patientorganisationer kan 
bidra till ökad patientsäkerhet samt hur patientengagemang kan resultera i bättre 
sjukvårdssystem. Man ville även belysa värdet av att rapportera om biverkningar av 
mediciner och fördelar med att ha en översyn på säkerhetsrisker. Filmen planeras 
att presenteras under första kvartalet år 2022.  
 
 
Sminkväskeprojektet 
BCF Amazona fortsätter med utdelning av smink-
väskor till nydiagnostiserade patienter. Väskan 
delas ut av vårdpersonalen på alla Stockholms 
bröstcentra till alla patienter som behandlas för 
bröstcancer i Stockholms län. I sminkväskan ligger 
en uppdaterad broschyr om BCF Amazona. 
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3. Stödpersonsverksamhet 
 
Allmänt 
Ansvariga för stödpersons-
gruppen har t.o.m. 31 augusti 
2021 varit Barbro Persson 
och Carin Tegefeldt och 
fr.o.m. 1 september Britt-
Marie Näsberg och Helena 
Medin. 
 
Föreningen har ett trettiotal 
utbildade stödpersoner (SP) 
varav tio stycken nya utbil-
dades i september genom 
föreningen. Därutöver finns 
ett tiotal värdinnor och åtta 
digitala värdar som varit be-
hjälpliga vid våra zoom-kvällar.  Sammanlagt är det ca 80 volontärer varav drygt 
50% tillhör stödpersonsgruppen. Samtliga representerar olika åldersgrupper. 
 
Våra stödpersoner har schemalagts för medverkan vid föreningens olika aktiviteter 
såsom tema- och föreläsningskvällar, öppna hus och mingelkvällar. Pandemin har 
medfört att dessa aktiviteter främst har varit digitala via zoom där det alltid funnits 
med minst en stödperson. Då det dessutom varit besöksförbud på sjukhusen har 
våra informationsmöten hos Fysioterapeuterna legat nere fram t.o.m. oktober men 
därefter återupptagits på såväl Karolinska Sjukhuset som Södersjukhuset men 
ännu inte på S:t Görans sjukhus. 
 
Stödpersonerna har tagit emot enskilda telefonsamtal såväl på kansliet som i 
hemmet från våra medsystrar. Enskilda samtal har även erbjudits på vårt kansli. 
Löpande stödverksamhet förekommer på kansliet dit många nydiagnostiserade 
kommer spontant för att få stöd och råd. Pandemin har även medfört att samtliga 
nya medlemmar rings upp och hälsas välkomna till föreningen av våra stödper-
soner. 
 
Att träffas fysiskt har inte varit möjlig p g a pandemin men behovet att mötas digi-
talt har i stället vuxit och SP-träffarna har under året utökats till en gång per må-
nad för att utbyta erfarenheter och fånga upp synpunkter från varandra om hur 
stödpersonsarbetet har kunnat utövas under denna period. På Amazonas hemsida 
har stödpersonerna delats in geografiskt samt med bild, diagnos/behandling och 
kontaktuppgifter för att lättare kunna nås av behövande medsystrar och även 
kunna träffas under en walk- and talk promenad i närområdet. 
 
De stödpersoner som träffar bröstcancerpatienter remitterade till Fysioterapin 
tillhör föreningens sjukhusgrupp och har haft regelbundna möten med Samver-
kansgruppen för att vidarebefordra och få information om vad som händer på de 
tre olika Bröstcentra. Möten med kontaktsjuksköterskorna vid sjukhusens tre 
Bröstmottagningar har genomförts för att utöka samarbetet och fullfölja BCF 
Amazonas medlemslöfte att ”Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.” 
Möte med kontaktsjuksköterskorna på Christina-kliniken vid Sophiahemmet har 
också genomförts och samarbetet kommer att utvecklas framöver efter deras om-
organisation. 
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Utbildning och fortbildning 
Våra SP har uppmanats att delta på föreningens föreläsnings- och temakvällar som 
en form av fortbildning. Bröstcancerförbundet anordnade vid två tillfällen under 
våren en fortbildning för Sveriges alla stödpersoner med temat ”att hantera mötet 
med mottagaren och rollen som stödperson”. Den var mycket uppskattad och i 
synnerhet att en kvinnlig patient närvarade vid andra tillfället och berättade om sin 
tillvaro med spridd bröstcancer. 
 
Möjligheten att närvara digitalt har medfört att stödpersonerna fått flera inbjud-
ningar till olika seminarier och webbinarier om cancerforskning- och behandlingar 
från såväl sjukvården, RCC som flera andra aktörer inom cancervården. Det har 
varit mycket givande och gett värdefull kunskap som sedan har informerats vidare 
om i vår tidning Amazonabladet. 
 
Under våren planerades en ny SP-utbildning genom Amazona och en ny utbild-
ningspärm togs fram. Den 3 – 5 september genomfördes SP-utbildningen för tio 
nya stödpersoner på Frösundavik. Inför uttagningen till utbildningen genomfördes 
intervjuer med ett antal intresserade. Kriteriet för att kunna gå den är att med-
lemmen avslutat sina behandlingar minst två år före utbildningens genomförande 
och är lämplig för stödpersonsarbete.  
 
För att hålla intresset uppe bland våra SP och värdinnor trots pandemin startades 
under hösten kansliträffar varje månad för att hjälpa till med diverse kanslisysslor 
samt ha en trevlig stund tillsammans och lära känna varandra mer.  
 
 
Rosa Oktober 
Pandemin till trots har vår samverkan 
med sjukvården medfört att stödpersoner 
har närvarat under Rosa Oktober vid två 
öppna hus på Karolinskas Vårdforum dels 
i Solna och dels i Huddinge den 1:a och 
28:e oktober för att informera om BCF 
Amazona, tidig upptäckt av bröstcancer 
samt försäljning av Rosa bandet-produk-
ter.  
Amazonas SP var även på plats vid Karo-
linska Sjukhusets Knöldag för att infor-
mera om föreningen och dela ut BCF 
Amazonas sminkväskor.  
Även på kvinnogymmet Curves i Haninge 
såldes våra Rosa bandet-produkter samt 
informerades om föreningen. Samma sak 
gjordes även under padel turneringen 
Padel Femme på Royal Padel i Bromma 
under en helg.  
Vidare föreläste två stödpersoner om BCF 
Amazonas verksamhet och koppling till Bröstcancerförbundet för Mammografi-
sjuksköterskor som gick en vidareutbildning på Karolinska Institutet. 
 
För föreningens vidare samverkan med sjukvården och andra aktörer inom bröst-
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cancerområdet, se avsnittet Samverkan med vården. 
 
 
Värdinnor 
Värdinnornas uppgift är att vara stödpersonerna och deltagarna behjälpliga vid 
föreningens tema- och föreläsningskvällar. Då dessa varit digitala under hela året 
har flera av dem deltagit på våra gemensamma och månatliga SP- och värdinne-
möten samt kansliträffar.  
 
 
 
 
 

4. Medlemsaktiviteter 
 
Allmänt 
Ansvarig för medlemsaktivitetsgruppen under året har varit Izabela Grape. 
 
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 2021 har präglats av pandemin och Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer. Vi har genomfört de flesta temakvällar via digitala 
kanaler.  
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 temakvällarna. Vi har utvecklat ett arbets-
sätt som fungerar bra för föreläsarna men även för deltagarna. Det finns en digital 
värd som hjälper till med att moderera mötet och stödpersoner ifall psykisk 
support behövs. Vi ser till att det finns en frågestund samt diskussion under 
mötena. Enstaka aktiviteter kunde genomföras som 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. 
 
Alla temamöten hade planerats som digitala möten men vi hade en förhoppning 
om att kunna erbjuda även fysiska möten. Under sommaren 2021 klargjordes pan-
demisituationen och vi fortsatte med de digitala mötena. Dessa digitala möten har 
vidareutvecklats och kan anses som en bra ersättning till fysiska möten. De digitala 
mötena har en signifikant begränsning, då det finns ett stort värde i att också 
kunna träffa ”medpatienter”. Vi har också funnit fördelar med digitala möten till 
exempel genom att fler har kunnat delta i våra mest efterfrågade temakvällar. 
 
Ett antal temamöten per år brukar inriktas mot ”välmående” och möjlighet att 
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under lättsamma former komma samman och träffa andra med en liknande situa-
tion. Under 2021 fick dessa ställas in. Totalt 55 temamöten planerades varav 4 
ställdes in på grund av pandemin.  
 
Temamöten 2021 Föreläsare 

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

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

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

Fråga doktorn om täta bröst Jonas Kirkegaard, Överläkare, 
bröstradiolog, Bröstcentrum City 

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 

Anna von Wachenfeld Väppling, 
Överläkare, onkolog, 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 

Bröstcancerforskning idag, för 50 år sedan 
och i framtiden 

Mårten Fernö, Professor Lunds Universitet 

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

Benskörhet och Aromatashämmare Maria Sääf, Forskare och kurator, 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Erika Isaksson Friman onkolog, 
sektionschef, överläkare Capio St. Göran 

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 

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

Nya rön spridd bröstcancer Antonios Valachis, Docent och överläkare 
Universitetssjukhus Örebro 

Stadsvandring – Per Haukaas, Stockholmsguide 

Hudvård effekt och känsla – inställd Michael Wallin, Cicamed 

Att prata med närstående om bröstcancer Lenita Lundberg, Sjuksköterska samtals-
terapeut och Rådgivare Cancerrådgivningen, 
RCC 
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Trippelnegativ bröstcancer Barbro Linderholm, Överläkare, onkolog, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Lymfödem och egenvård Pia Bergholm, leg. sjukgymnast och medi-
cinsk lymfterapeut 

Fysisk aktivitet Leila Söderholm, coach, träningsexpert och 
författare 

Karmastudien Per Hall, Professor, överläkare, Södra 
Sjukhuset 

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

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

Minfulness och Qigong Sofie Turse, instruktör i Qigong, Pilates, 
Yoga, Mindfulness och meditation. 

Att delta i en forskningsstudie på KS och 
SÖS 

Gunilla Sellerstam leg sjuksköterska och 
Agneta Lindberg, leg sjuksköterska 

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

Individuell patientöversikt - IPÖ Sara Margolin, Överläkare, onkolog, Södra 
Sjukhuset 

Bröstrekonstruktion Jan Jernbeck, Plastikkirurg, 
Akademikerkliniken, Stockholm 

Fråga doktorn om spridd bröstcancer Annelie Liljegren, Överläkare, onkolog, 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Möjligheter vid spridd bröstcancer – 
palliativ vård 

Peter Strang onkolog och professor i 
palliativ medicin vid Karolinska Institutet 
Stockholm. 
Helena Adlitzer Processledare palliativ 
cancervård och utvecklingssjuksköterska RCC 
Liselott Person, Kurator, Stockholms 
Sjukhem 

Motion under pågående behandling Yvonne Wengström, Professor Karolinska 
Universitetssjukhuset 

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

Individualiserad bröstcancerbehandling Ulrika Warpman Berglund, PhD, VD 
Oxcia 

Måla rost eller betong Carina Åkerström, Hantverkspedagog 

HER-2 positiv bröstcancer Sara Margolin, Överläkare, onkolog Södra 
Sjukhuset 

Strålbehandling vid bröstcancer Tobias Lekberg, Överläkare, onkolog, 
sektionschef Karolinska Universitetssjukhuset 

Graviditet efter bröstcancer Kenny Rodrigez – Wallberg, Professor 
Karolinska Institutet 

Livsstil, kroppsform och bröstcancer Helena Jernström, Professor Lunds 
Universitet 

Pralinvandring på Fjäderholmarna Birgitta Regner 

Barns behov av info, kommunikation och 
stöd när de lever med en svårt sjuk förälder 

Rakel Eklund,PhD Uppsala Universitet 
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Mingel för medlemmar 
Träff för medlemmarna/mingel anordnades i vår lokal på Frejgatan 56.  
 
Under året bjöd vi in till träffar vid 7 tillfällen. Vid samtliga möten ges besökare, 
som så önskar, möjlighet att tala med någon av våra stödpersoner. På grund av 
pandemin hade vi möjlighet att genomföra endast två träffar.  
 
Vid två tillfällen genomförde vi särskilda träffar för närstående. 
 
 
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. 
 
Under hösten 2021 genomfördes en helgretreat för medlemmar med kronisk 
bröstcancer med hjälp av en stor donation från ett arv.  
 
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 diag-
nos och behandling. Vi talar också om familjens, vännernas och arbetskamraternas 
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 intressepolitiska 
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 2021 har vi kunnat genomföra endast 2 kurser. 
 
Vattengymnastik och yoga 
Under en stor del av året höll vi igång dessa aktivi-
teter. Vi hade fyra grupper Vattengymnastik i Sved-
myrabadet under 2021, fyra grupper tillsammans 
med Vattenhuset på Sveavägen samt planerade för 
åtta grupper hos Vattengymnastik i Furuhöjdens re-
habiliteringshem. Två av grupperna i Furuhöjdens 
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rehabiliteringshem ställdes in på grund av pandemin. 
 
Vi hade sammanlagt fyra grupper Yoga under 2021 med Eva Cállmin, yogainstruk-
tör. 
 
Mindfulness och Qigong 
Vi genomförde en föreläsning i Mindfulness och Qigong under 2021. Kursen syf-
tade till att utveckla rörelseförmågan för bättre funktion i vardagen och till att för-
ändra rörelsemönster som till exempel smärta förorsakat. Kursledare var Sofie 
Turse instruktör i Qigong, Pilates, Yoga, Mindfulness och meditation. 
 
Motion och rörelse 
I början av år 2021 startades en ”Komigångkurs” i samarbete med Friskis & Svettis 
i Stockholm. En unik kurs för bröstcancerdrabbade kvinnor för att komma tillbaka 
till ett rörligt liv.  
 
Under året bjöds in till stadsvandring vid två tillfällen, med Per Haukaas som 
guide. Syftet med dessa vandringar var fysiskt aktivitet och rörelse i lugn tempo 
under trivsamma förhållanden.  
 
En pralinvandring på Fjäderholmarna genomfördes när pandemirestriktionerna 
lättades. Syftet med denna aktivitet var fysisk aktivitet och samvaro under lätt-
samma förhållanden. 
 
I samarbete med Lymf- och Lipödemföreningen Stockholm Län har vi erbjudit våra 
medlemmar att delta i MediYoga. Mediyoga hjälper lymfsystemet, stärker immun-
försvaret och är allmän välgörande för hela kroppen.  
 
Friskvårdsveckor Masesgården – kronisk cancer 
En LEVA-vecka för medlemmar med kronisk bröstcancer genomfördes vecka 12 
och vecka 37. Ledare var Carolina Welin. 
 
Friskvårdsveckor Masesgården – Mitt-i-Livet-vecka 
En Mitt-i-livet-vecka för förstagångssjuka genomfördes vecka 41. 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 hel-
gen var Carolina Welin. Syftet med retreaten var att hjälpa deltagarna till att hitta 
ett sätt att hantera sin livssituation. Helgretreaten genomfördes med stöd av ett 
arv. 
 
Bokcirkel 
Under 2021 hölls en bokcirkel. Bokcirkeln leds av BCF 
Amazonas medlemmar som också är utbildade stödper-
soner. Deltagarna träffades tre gånger per termin, alla 
träffarna skedde digitalt. 
 
Uttryckande konst 
Under 2021 arrangerade BCF Amazona två kurser i ut-
tryckande konst ”Cyanotype”. Cyanotype är en form av 
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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. 
 
 
 
 
 

5. Samverkan med vården 
 
Allmänt 
Ansvarig för samverkansgruppen under året har varit Anita Wanngren. 
 
 
BCF Amazonas samverkansgrupp 
Under 2021 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 vår-
den 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 vårdpro-
gramgruppen, 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 pri-
vata klinikerna i Stockholms län. Genom möten på sjukhus där vi träffar nyopere-
rade, våra föreläsningar, öppna hus, mingel- och temakvällar kan vi fånga upp och 
förmedla patienternas samlade åsikter och synpunkter till vården samt bidra till 
erfarenhetsutbyten mellan regionens bröstcancercentra. Utan dessa medlemskon-
takter är det en omöjlighet att bedriva ett seriöst intressepolitiskt arbete. En en-
skild patient kan aldrig tala ur något annat perspektiv än sitt eget medan en pa-
tientförening samlar information från många inför påverkansarbetet.  
 
En av våra uppgifter är att göra politiker och tjänstemän uppmärksamma på de 
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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 
regionen och finns representerade vid de större sjukhusen i Stockholm och 
övriga vårdgivare inom bröstcancer. 

• Ingår i flödesledningsgrupperna för Bröstcancer och Ärftlig Cancer på Karo-
linska 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 represente-
rade 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 regionen utvecklas hela 
tiden. Vi har en dialog med RCC (Regionalt CancerCentrum) och har regelbundna 
möten där vi utbyter erfarenheter. Vi har 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 för-
bättra användningen av detta register.  
 
Bättre och tydligare information behövs kring täta och svårbedömda bröst samt att 
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. Under 2022 ställdes tyvärr informationskvällarna in p.g.a. pandemin. 
 
Synpunkter på den nationella informationspärmen ”Min vårdplan” har vi samlat på 
oss och delgett under året. I Min vårdplan får patienterna på ett enkelt sätt infor-
mation om sin egen specifika diagnos, behandlingar och biverkningar. Den delas ut 
på mottagningarna eller finns att tillgå på 1177. I pärmen finns även kontaktupp-
gifter till BCF Amazona. 
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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, särskilt 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 
• Läkarkontinuitet inom onkologin 
• Ledtider som är viktiga ur ett patientperspektiv 
• Nya behandlingssätt för bröstcancer 
• 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 
• Tandstatus inför behandling 

 
BCF Amazona har haft löpande kontakter med alla vårdgivare inom bröstcancer-
vården i Region Stockholm. 
 
 
BCF Amazonas medverkan inom bröstcancervården i Stockholm 
 
Vårdprogramgruppen bröstcancer 
I vårdprogramgruppen fattas alla beslut om gemensamma riktlinjer för bröstcan-
cervården i Region Stockholm och Gotland. BCF Amazona har haft två patientrep-
resentanter i vårdprogramgruppen. Gruppen träffas varannan månad och består 
främst av läkare och annan vårdpersonal som representerar bröstcancervården. 
Några av frågorna som diskuterats där är antal bröstcanceroperationer, remiss-
vägar för bröstcancerpatienter, skelettstärkande medicinering, dialog kring för-
bättrad diagnostik, strålbehandlingssituationen och omhändertagande av biverk-
ningar efter cancerbehandling samt IPÖ (Individuell Patient Översikt) och PROM 
(Patientrapporterade mått). 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. 
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Min Vårdplan 
BCF Amazona har arbetat för att alla bröstcancerpatienter ska få en egen Min 
Vårdplan digitalt eller i pappersformat. Vi har föreslagit att den ska följa varje 
bröstcancerpatient från diagnos till avslutad behandling och uppföljning och att ett 
aktivt överlämnande ska göras mellan olika behandlande enheter. Vi har även 
framfört önskemål om en introduktionsfilm till Min Vårdplan på 1177. 
 
Strategi för primärvård i Region Stockholm  
BCF Amazona bevakar CaPrims (Cancer i primärvården) pågående arbete. Vi är 
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. Ett aktivt samarbete med representanter för kontaktsjuksköterskorna 
har utvecklats under året. Förbättringsförslag baserat på insamlad information från 
patientmöten med våra medlemmar diskuteras.  
 
Bröstcentrum Södersjukhuset  
BCF Amazona har ett aktivt samarbete med representan-
ter för kontaktsjuksköterskorna. Frågor som diskuteras är 
hur BCF Amazona kan synliggöras 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. På försök startar i januari 2022 möjligheten för bröst-
cancerpatienter att boka tid med en stödperson i deras lokaler. 
 
Bröstcentrum Sankt Görans sjukhus 
BCF Amazona har bjudits in till informa-
tionskvällar angående endokrin behandling 
där vi har fått möjlighet att informera om BCF Amazona och dess verksamhet. 
Tyvärr ställdes dessa informationskvällar in under pandemin.  
BCF Amazona har tre representanter i St. Görans patientråd. Två av dessa repre-
sentanter sitter också i BCF Amazonas samverkansgrupp. 
 
Ärftlig cancer 
Vi deltar med en representant i flödesledningsgruppen för ärftlig cancer. Viktiga 
frågeställningar ur ett patientperspektiv för genbärare är bl.a. när ska kontroll-
undersökningar erbjudas, med vilka intervall, från vilken ålder, vilken metod? 
Vilka förebyggande behandlingar ska erbjudas? En annan viktig fråga är att gen-
bärare ofta har en större risk även för andra cancerformer. Hur ska kontrollpro-
grammen med dessa cancerformer utvecklas och samordnas? 
 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer 
Standardiserat vårdförlopp bröstcancer följs upp på regelbunden 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: 



 

Verksamhetsberättelse BCF Amazona år 2021                    Sida 23 av 37 
 

• REBECCA ett EU-projekt där man tar in hela hälsoperspektivet på bröstcancer-
patienten. Amazona deltar som en partner av totalt 12 partners i projektet. Se 
nedan om REBECCA-projektet. 

• Vinnova-projektet mBraze: Att utveckla vårdprocesser och individanpassad 
cancermedicin med ny teknik. Leds av Region Stockholm Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna. 

• Vi förmedlar informationen om pågående forskningsstudier till våra medlemmar. 

 
Forskningskoordinatorer bröstcancer 
Två personer från BCF Amazona är patientrepresentanter i samrådsgruppen, där 
läkare, forskningssjuksköterskor och forskare diskuterar forskningsfrågor hos våra 
tre bröstcentra. Syftet med dessa möten är att vi informeras om olika pågående 
forskningsstudier samt diskuterar hur patientorganisationerna 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. Tyvärr har pandemin gjort att mötena legat nere under 2021. 
BCF Amazonas ståndpunkt är att det är viktigt att alla patienter, oavsett vilket 
bröstcentrum man behandlas på, får tillgång till alla pågående studier inom bröst-
cancer i Stockholm. Speciellt viktigt är detta för patienter med kronisk cancer. Även 
akademiska 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, REBECCA, där man var i behov av 
en samarbetspartner som kunde ta patientperspektivet. En unik möjlighet för oss 
och våra medlemmar att vara med och påverka framtidens bröstcancerbehandling. 
Projektet beviljades anslag från EU sent 2020 och vi har under 2021 arbetat inten-
sivt med att leverera våra åtaganden. Från Sverige deltar förutom Amazona även 
Karolinska Institutet och Region Stockholm - Karolinska Universitetssjukhuset. Se 
nedan en utförligare beskrivning av projektet. 
 
Studiebesök   
Möjligheter till studiebesök har starkt begränsats p.g.a. pandemin. Följande har 
genomförts: 

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

 
 
Regionalt Cancercentrum Stockholm - 
Gotland (RCC) 
 
Utbildningsinsatser och information RCC 
Ett antal utbildnings- och informationsinsat-
ser har gjorts av RCC under året för att utbilda patientföreträdare. Flera av BCF 
Amazonas patientrepresentanter har deltagit i deras olika utbildningsmoment, 
oftast digitalt.  
 
Kraftens Hus 
RCC Stockholm Gotland planerar för en helt ny fysisk och digital mötesplats för 
cancerberörda – cancerpatienter, närstående och efterlevande. Planen är att öppna 
verksamheten hösten 2022. Under året har därför ett projekt startats och en styr-
grupp tillsats. En av våra medlemmar ingår som vice ordförande i styrgruppen för 
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Kraftens Hus. 
 
Patient- och Närståenderåd (PNR) RCC 
Samverkansgruppen med alla patientorganisationer inom cancerområdet träffas 
tre gånger per termin. RCC kallar det rådet för patient och närståenderåd, PNR. Vi 
har haft två representanter i PNR under året. I gruppen ingår ett 30-tal represen-
tanter från olika patientföreningar inom cancer. Några informationspunkter har 
varit pandemins påverkan på vården, kvalitetsregister, jämlik och behovsstyrd 
vård, ledtider och standardiserade vårdförlopp, ökat kunskapsstöd till primärvår-
den, cancerrehabilitering, patientmedverkan i vård och forskning, Cancerplanen 
2020 - 2023, palliativ vård och specialutbildning från RCC inom precisionsmedi-
cin/prevention. 
 
Processarbete bröstcancer RCC 
Regelbundna möten med processledarna har skett och utvecklats. Frågor som vi 
diskuterat är:  

• Min vårdplan, även för de med spridd bröstcancer 
• Screening – ökat deltagande, kösituationen p.g.a. pandemin, höjd ålders-

gräns 
• SVF (Standardiserat Vård Förlopp) – där utfallet på de tre bröstcentra 

jämförts 
• Jämlik vård 
• Rehabilitering 
• Tillgången på kontaktsjuksköterskor 
• Kösituationen på de tre bröstcancercentrumen i Stockholm 
• Psykosocialt stöd 
• Tandhälsa – hur få riktlinjerna att följas bättre? 
• Gett synpunkter på bröstcancer i viss.nu samt en informationsskrift om att 

ta bort ett friskt bröst 
• Att samla ihop alla informationsfilmer som finns om bröstcancer från de tre 

bröstcentrumen på BCF Amazonas hemsida 
 
Samarbete med andra patientorganisationer 
Samarbete har skett med följande patientorganisationer: 

• Bröstcancerförbundet 
• Prostataförbundet 
• Lokala BCF-föreningar 
• GCF – Gyncancerföreningen i Stockholm 
• Melanomföreningen 
• Svenska Hjärntumörföreningen 
• Mer Organdonation - MOD 
• Lymf- och lipödemföreningen Stockholms Län 
• Sällsynta Diagnoser 
• Ung Cancer 
• Hjärt- & Lungsjukas Länsförening i Stockholms Län 
• Mag- och tarmföreningen Stockholm 

Samarbetet har bestått i diskussioner kring olika frågeställningar om påverkans-
arbetet. 
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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. 
 
 
 
 
 

6. Projekt REBECCA 
 
För att hantera det EU-finan-
sierade projektet REBECCA 
(som står för REsearch on 
BrEast Cancer induced chronic 
conditions supported by Causal 
Analysis of multi-source data) 
skapades en styrgrupp och en 
projektgrupp av volontärer från BCF Amazona. Dessutom anställdes en deltids-
anställd projektledare, Matilda Ersson. Arbetet kommer att fortgå i denna form 
fram till 2024. 
 

Projektet handlar om att utveckla en metod för att 
kunna samla in olika typer av information runt bröst-
cancerpatienten för att ta in det totala hälsoperspek-
tivet. Detta är sedan tänkt att användas av den be-
handlande läkaren för att utveckla patientens indivi-
duella vårdplan. 
 

REBECCA-projektet startade i april 2021. Styrgruppen deltog då i projektets kick-
off och satte direkt fokus på patientperspektivet genom en presentation om BCF 
Amazona och det föreningen kan tillföra. Patientperspektivet inom projektet har 
sedan bevakats på olika sätt genom olika aktiviteter. Utöver en tät kommunikation 
med övriga partners inom projektet utfördes bland annat workshops över zoom 
tillsammans med inbjudna medlemmar ur BCF Amazona där vi bad om feedback 
på de olika visioner och mål som finns inom projektet. Dessa kvinnor gav även 
feedback på den online enkät som senare skickades ut till alla BCF Amazonas med-
lemmar. Denna enkät skickades även ut till medlemmar inom BCF Rosa (Gotland), 
BCF Maria (Gävleborg), BCF Moa-Lina (Östergötland) och Ung Cancer. Totalt 
drygt 500 personer, jämnt fördelade i de grupper projektet efterfrågat, svarade. 
Denna enkät används nu som grund i utvecklingen av REBECCA-systemet. 
 
Under sommaren skrevs även en etikansökan som fick sitt godkännande i slutet av 
september. Denna ansökan och dess godkännande var avgörande för arbetet fram-
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åt för att på ett etiskt korrekt sätt kunna inkludera patienter ytterligare i 
utvecklingen av REBECCA-systemet. 
 
Vidare i arbetet med patientperspektivet har vi i styrgruppen tillsammans med 
Karolinska Institutet startat en parallell studie där man vill inkludera BCF 
Amazonas medlemmar i utformningen av REBECCA-appen. Vi skickade därför ut 
en inbjudan till alla våra medlemmar i oktober där totalt 25 personer valde att 
delta i den första delen av studien. Dessa 25 personer kom under två veckor in till 
kansliet där de delade med sig av sina historiska data och information.  
  
Under året har vi producerat ett flertal texter i både Amazonabladet, för BCF 
Amazonas och projektets hemsida samt i sociala medier. Vi har även bidragit i 
rapporteringen till EU-kommissionen.  
 
Styrgruppen har träffats digitalt varje vecka för avstämning och planering.   
 
I den feedback vi fått från andra partners i projektet får vi höra att de är 
imponerade av vårt bidrag och det vi tillför till projektet. 
 
 
 
 
 
 

7. 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. 
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• Socialpolitik. Vi har löpande kontakter med både Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Det är vanligt med frågor kring rehabilitering från både 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Många patienter får problem 
med sjukskrivning eller rehabilitering under och efter sin behandling för 
bröstcancer. 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, Löf m.fl. 

 
• Kollektivtrafik. Vi finns med i Funktionsrätt Stockholm 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. 

 
• 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 organi-
sationsenheterna 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 bröstcancerpa-
tienter. 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 
• Patientinvolvering Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset 
• Möten med politiker, Region Stockholms tjänstemän, press och media om 

bröstcancervård 
• Patientinformation om forskningsstudier på Karolinska 
• Prioritering av patienter vid diagnostik 
• Digitalisering inom cancerrehabilitering, Region Stockholm 
• Precisionsmedicin: Framtiden är redan här, bara ojämlikt fördelat  
• SOTA Konferensen 
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• Överlevnadsdata per bröstcentrum vilket är viktigt ur patientsynpunkt 
• Samarbete med Axelssons och Lymfsalongen - patienter till deras lymf-

massageutbildning 
• 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 
• Nationella bröstcancerregistret 
• Intressepolitisk utbildning i samarbete med Funktionsrätt Sverige 
• Rapport från Bröstcancerförbundet om rekonstruktioner  
• Cancerfondsrapporten 
• Min vårdplan 
• Framtidens Sjukvård 
• Nationella Cancerdagen 
• Centrum för Hälsodata 

 
 
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: 

• 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 stor-
lek 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 alterna-
tiv till peruk samt möjlighet att få en kosmetisk tatuering 
om man förlorar sina ögonbryn permanent efter avslutad 
cancerbehandling. I stället för avtal med olika perukleve-
rantörer kan man idag välja fritt. En förutsättning för 
ersättning är att den leverantör man väljer har F-skatt-
sedel och har anslutit sig till landstingets E-fakturerings-
system. I stället för remiss från läkare får man nu en rek-
visition som ska gälla i ett eller fem år, beroende på hur 
långvarigt behovet av hårersättning beräknas bli. 
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Bidraget är upp till 5 000 kronor per person och år plus ersättning för ögonfransar, 
om behov av det finns. En ”Information om rekvisition för hårersättning” är fram-
tagen i samarbete med BCF Amazona. 
 
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 on-
kologisk rehabilitering: 

• Furuhöjden Täby 
• Mälargården Rehab Center Sigtuna 
• RehabCenter Mösseberg 
• Centrum för Cancerrehabilitering Sabbatsbergs Sjukhus 

 
 
Övrig samverkan 
 
Funktionsrätt Stockholm 
Medlemmar i arbetsgruppen Samverkan har deltagit i samverkansmöten, ord-
förandestämmor och utbildningsdagar hos Funktionsrätt Stockholm. Funktionsrätt 
Stockholm 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 och 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 be-
står av kurser, temamöten samt interna möten. Vi får även tillgång till kostnadsfria 
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-
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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 dock in på grund av pandemin. 
 
 
 
 
 

8. 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 varit öppet 
största delen av året under 2021. Stängt endast ett par veckor under juli och 
december månad. 
 
Kansliet har bestått av fyra personer, totalt 2,8 heltidstjänster. De tar emot be-
sökare och telefonsamtal, sköter BCF Amazonas uppdateringar av medlemsregis-
tret, utför diverse administrationssysslor samt är behjälpliga med förberedelser 
inför alla våra olika aktiviteter men arbetar även med vår tidning Amazonabladet 
och trycksaker. Resterande arbetstid är avsedd för tjänstgöring som stödperson på 
kansliet. På grund av pandemin och de införda restriktionerna har alla medarbe-
tare jobbat mestadels hemifrån. 
 
 
Lokal och utrustning 
Hyresavtalet för våra lokaler på Frejgatan 56 omförhandlades 2016-09-30 och 
förlängs för ett år i taget.  
 
Bredbandsleverantören, Stockholms Stadsnät sponsrar oss med hela kostnaden för 
vår bredbandsanslutning.  
 
 
Stödverksamhet kansliet 
Kansliet har normalt öppet varje vardag mellan kl. 10 och 14 för besök och telefon-
samtal. Under pandemin har personalen tidvis jobbat hemifrån. Dagliga besök av 
bröstcancerpatienter för samtal förekommer. Många stödsamtal per telefon har 
genomförts av kanslipersonalen. 
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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. 
 
 
Medlemmar och medlemsregister 
Kontakter med föreningens medlemmar 
sker löpande från kansliet. Vid årsskif-
tet (2021-12-31) fanns 2052 medlem-
mar, varav 66 stödmedlemmar. Med-
lemmar som inte betalat avgiften stryks 
ur medlemsregistret efter 2 påminnel-
ser.  
 
BCF Amazonas webbaserade medlems-
register ägs och sköts fr o m 2018-08-26 
av Bröstcancerförbundet. Bröstcancerförbundet hanterar utskick av inbetalnings-
avier i december. Hela medlemsavgiften betalas in till Bröstcancerförbundet som 
behåller 60 SEK som avgift och betalar ut resterande till BCF Amazona. Automa-
tisk avprickning görs av OCR-inbetalningar. Medlemskorten skickas ut av BCF 
Amazona i samband med kallelsen till årsmötet.  
 
 
 
 
 

9. Ekonomi 
 
Allmänt 
Ansvarig för ekonomigruppen under året har varit Marielle Lundholm. Gruppens 
främsta uppgifter är att göra budget och prognoser, årsbokslut, kalkyler och upp-
följningar samt ansökningar av olika bidrag till föreningen. 
 
Ekonomifunktionen sköts av kassören Marielle Lundholm och vice kassören 
Elisabeth Paulún. Kassören är ansvarig för den löpande bokföringen, månads- och 
årsbokslut samt likviditeten. Vice kassören är ansvarig för lönehanteringen. Ekono-
misk rapportering till styrelsen sker vid varje ordinarie styrelsemöte.  
 
Från våren 2021 medverkar föreningen i ett EU-finansierat forskningsprojekt som 
heter REBECCA. Föreningen erhåller ersättning för alla sina direkta kostnader som 
t.ex. lönekostnader. Vi erhåller även en procentuell ersättning för våra indirekta 
kostnader. Projektet löper i fyra år.  
 
 

Personal 
Verksamhetschefen har sedan 1 juni en 100% anställning. På kansliet arbetar ytter-
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ligare 3 personer som tillsammans blir 1,8 heltidstjänster. I projektet REBECCA 
finns en person anställd med varierande arbetstid. I december uppgick arbetstiden 
till 45% av en heltidstjänst. 
 
 

Arvoden 
Styrelsen arbetar ideellt förutom kassören. Ordföranden arbetar ideellt sedan 1 juni 
men erhöll januari till maj ett arvode. Ersättning har även betalats ut till föredrags-
hållare. 
 
 

Ekonomi 
 
Intäkter 
Under 2021 har föreningen erhållit intäkter från medlemsavgifter, verksamhets-
intäkter, annonsintäkter, försäljning och övriga intäkter. Projektet REBECCA med-
förde intäkter på ca 333 tkr. Föreningen erhöll även ca 1 400 tkr i olika bidrag och 
gåvor. Bidragen kommer ifrån Region Stockholm, Folkspel genom försäljning av 
Julkalendrar och från Datumlotteriet, gåvor från medlemmar och andra intressen-
ter som önskar stötta vår verksamhet, läkemedelsbolag, minnesgåvor och insam-
lingar på Facebook. 
 
Kostnader 
Verksamhetskostnaderna har ökat under 2021 på grund av fler aktiviteter jämfört 
med 2020. Fortfarande har föreningen mindre aktiviteter på grund av Covid-19 än 
under ett normalår. Kostnaderna för projektet REBECCA uppgick till 302 Tkr. 
Personalkostnaderna har ökat något vilket bland annat beror på att verksamhets-
chefen sedan 1 juni arbetar 100 %. 
 
Resultat 
Föreningen visar ett positivt resultat på ca 131 tkr vilket beror på att föreningen 
inte har kunnat genomföra alla planerade aktiviteter på grund av Covid-19. Före-
ningen hoppas att kunna genomföra betydligt fler planerade aktiviteter under 
2022. 
Föreningens ekonomi och likviditet är fortsatt god. 
 
 
 
 
 

10. Styrelsen 
 

Styrelsens sammansättning 
 

  2021-03-19 - 2022-03-24 
  
Ordförande Izabela Grape Suppleanter Britt Marie Näsberg 
Ledamöter AnnCharlotte 

Frank Lindgren, 
vice ordf. 

 Christina Mablin 
 

 Marielle Lundholm,  
kassör 

 Elisabeth Paulún,  
vice kassör 

 Britt Sandberg,  
sekreterare  

 Janet Berlin 
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 Anita Wanngren  Lena Rolansdotter 
Magnusson 

 Carin Tegefeldt    
 Karin Killander    
    
    
Internrevisor Annelie Eck 

Arvstrand  
Suppleant Katrin Löndahl 

 Biljana Axelsson   
    
    
Valberedning Eva Källmark   
 Anna Bronner   
 Gunilla Östman   
 Karolina Öström,  

sammankallande 
  

 
 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2021 haft 13 protokollförda styrelsemöten, varav 5 med styrelsen 
som valdes under 2020 och 8 med styrelsen som valdes på årsmötet 2021. Därutöver 
har styrelsen haft 2 arbetsmöten med styrelsen som valdes på årsmötet 2021. 
 
På grund av pandemin fick årsmötet 2021 hållas digitalt med hjälp av Fronto 
iCommunication AB.  
 
Izabela Grape återvaldes som styrelseordförande och en ny styrelse valdes enligt 
valberedningens förslag, se uppställningen ovan.  
 
Våra styrelsemöten har hållits digitalt via mötesverktyget Zoom. De två arbets-
möten som styrelsen har haft under 2021 har hållits på vårt kansli på Frejgatan 56. 
som Bröstcancerföreningen Amazona har. 
 
De ordinarie styrelseledamöterna har bildat en ledningsgrupp som normalt träffats var 
14:e dag för att samordna verksamheterna eftersom alla ledamöter också är aktiva i 
föreningen och många ansvariga för en organisationsdel. 
 
 
 
 
 

11. Bröstcancerförbundet 
 
Bakgrund 
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län är en autonom förening med eget 
juridiskt ansvar, egen styrelse, egna stadgar, egen ekonomi och egen hemsida. Till-
sammans med 31 andra bröstcancerföreningar i landet ingår BCF Amazona i Bröst-
cancerförbundet. 
 
BCF Amazona är en ideell förening vars främsta uppgift är att på olika sätt stödja bröst-
cancerdrabbade och deras närstående samt att sprida kunskap om bröstcancer och vik-
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ten av tidig upptäckt. 
 
Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ är Kongressen som hålls vart tredje år. 
Vid kongressen 2017 fattades beslut om en gemensam profil för samtliga anslutna bröst-
cancerföreningar i landet. I det beslutet ingick förutom varumärke och grafisk profil 
även gemensamma stadgar, webbplattform och medlemsregister. BCF Amazona har 
välkomnat och antagit i stort sett alla delar utom gemensamma stadgar. 
Demokrati, delaktighet och transparens är grundläggande värden i BCF Amazonas ar-
bete. Det är viktigt att det är medlemmarnas önskemål som påverkar inriktningen på 
verksamheten. Med det som bakgrund är det svårt att tänka sig att möjligheten att på-
verka föreningens stadgar skulle ligga utanför BCF Amazonas kontroll.  
 
Förutsättningarna för en förening att vara en del av Bröstcancerförbundet ändrades ge-
nom det beslut som antogs på Bröstcancerförbundets kongress 2017. Diskussioner har 
sedan dess förts om hur vi kan fortsätta vara en autonom förening med egna stadgar och 
samtidigt vara en del av Bröstcancerförbundet. Även vår önskan och möjlighet till att ha 
en egen hemsida har diskuterats. 
 
 
Aktuell status 
Vid årsmötet 2021 beslutades att BCF Amazona behåller tidigare stadgar. Det innebar 
en risk för uteslutning ur Bröstcancerförbundet. BCF Amazonas styrelse fick i uppdrag 
att utreda möjligheterna till ett fortsatt medlemskap med stadgar och hemsida som av-
viker från kongressbeslut. Det beslöts också att BCF Amazonas styrelse skulle återrap-
portera till medlemmarna senast på årsmötet 2022. 
 
Efter Amazonas årsmöte 2021 bjöd Bröstcancerförbundet in Amazona till formaliserade 
samtal för att prata om relationen och samarbetet. Bröstcancerförbundet engagerade via 
Grant Thornton konsulten Satish Sen för att förbereda inför samtal mellan BCF Ama-
zona och Bröstcancerförbundet och han deltog även vid det första samtalet mellan BCF 
Amazona och Bröstcancerförbundet i september 2021. Efter det har tre representanter 
från Bröstcancerförbundet och 3 representanter BCF Amazonas styrelse träffats 6 
gånger för fortsatta samtal. Fokus för samtalen förutom stadgar och webblösning har 
varit att diskutera hur man kan hitta samarbetsformer som båda parter är nöjda med.  
 
Bröstcancerföreningarna i Sverige och Bröstcancerförbundet arbetar alla för samma sak 
- att bekämpa bröstcancer och att på olika sätt stötta de som drabbas. Det är BCF Ama-
zonas ambition att vara en del av Bröstcancerförbundet även i framtiden men det måste 
vara förenligt med att vara en autonom förening där våra medlemmar påverkar inrikt-
ning av vår verksamhet och våra stadgar.  
 
Vi har kommit en bra bit på väg i diskussionerna med Bröstcancerförbundet. Vi har 
klarat ut våra respektive verksamhetsfält, vad som är regionalt och vad som är riksöver-
gripande. Vi har haft diskussioner förutom om stadgar och webbsida även om samar-
bete och hantering av medel insamlade till forskning.  
 
Vid Bröstcancerförbundets ordförandestämma i november 2021 gav stämman dispens 
för BCF Amazona att behålla sina stadgar fram till årsmötet 2024. Vi hade uppfattat att 
beslut också skulle fattas om att göra om de nuvarande gemensamma stadgarna för för-
bund och föreningar till två separata delar, en för förbundet och en för föreningarna 
(som kan kompletteras med egna regler av föreningarna). Detta beslut fattades inte och 
finns inte dokumenterat från ordförendestämman. Samtidigt uppmanades vi att anta de 
gemensamma stadgarna utom §9 vid vårt kommande årsmöte, innehållet i §9 över-
lappar innehållet i våra befintliga stadgar. Bröstcancerförbundet har uttryckt att man 
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inför Kongressen 2023 ska tillsätta en stadgekommitté för att se över stadgarna. 
 
 
Styrelsens bedömning 
Vi hoppas att vi kan hitta ett sätt att samarbeta där vi kan vara en del av Bröstcancer-
förbundet och samtidigt vara en autonom förening men vi har fortfarande inte nått dit. 
Vi planerar därför att fortsätta samtalen för att se om vi kan hitta en lösning där både 
BCF Amazona och Bröstcancerförbundet är nöjda. Om så inte är fallet ser vi ingen 
annan möjlighet än att begära utträde. Utskick för medlemsavgift görs av Bröstcancer-
förbundet via det gemensamma medlemsregistret i november varje år. Bröstcancer-
förbundet behåller 60 kr av varje medlemsavgift årligen. Begäran om utträde bör därför 
ske innan första november året innan eventuellt utträde. 
 
 
 
 
 

12. Tack! 
 
Ett varmt tack till alla 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 
• Masterdesign AB 
• Infiniti Medical AB 
• Texet AB 
• Uppsala Monitoring Center 
• Novartis, Pfizer, Roche och CampusPharma läkemedelsbolag 
• ABF och Medborgarskolan 
• Folkspel och Datumlotteriet 
• Ågesta Golfklubb 
• Fronto iCommunication AB 

 
Tack för gåvoprenumerationer på: 

• Dagens Medicin 
• Onkologi i Sverige 

 
 
Vi vill särskilt uppmärksamma och tacka de individer och familjer som genom gåvor, 
donationer och arv skänkt pengar till BCF Amazonas verksamhet. 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 bi-
dragit till att möjliggöra verksamheten. Tack också till de av våra medlemmar som har 
startat insamlingar på Facebook till vår förmån. 
 
 
Ett varmt tack till alla våra volontärer som ställt upp för tjänstgöring vid alla aktivite-
terna och tagit sig an olika projekt.  
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13. Slutord 
 

År 2021 har liksom år 2020 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 bröstcancer. 
 

Vi har anpassat verksamheten till Folkhälsomyndigheternas rekommendationer 
och använt digitala kanaler för temakvällarna. Pandemin har varit påfrestande 
och det psykiska välmående har legat i fokus. BCF Amazonas stödpersoner har 
mött många frågor från bröstcancerdrabbade och oroliga närstående. BCF Ama-
zona har fått en självklar roll som samarbetspartner i bröstcancervården i Stock-
holm. 
Trots de begränsningar som pandemin inneburit har vi lyckats inleda det EU-
finansierade forskningsprojektet REBECCA och många av våra medlemmar har 
bidragit med värdefull information till de applikationer som håller på att utveck-
las inom projektet. 
 
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 2022 
 
 
 
Styrelsen Bröstcancerföreningen Amazona  
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