
Bestyrelsesmøde d. 14. sept. 2017, Odense. 
 

1. Meddelelser fra formanden:  
a. Efterårsmødet: Niels Kroman kommer 10. nov. og fortæller om Brystkræft blandt unge kvinder og 

problematikkerne omkring dette. Mulige kandidater til næste år kunne være 
i. Henriette Roed, klinisk genetiker på OUH med speciale i onkologisk genetik og her især 

BRCA gen mutationer. 
ii. Niels Christian Hvidt: 

http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/danmarks_fors
te_professor_i_eksistentiel_ogandelig_omsorg?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvi
denskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=7f24a205dd-
SUND_10_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-7f24a205dd-
361707385 

b. Undervisning – H kursus i mammakirurgi d. 25. aug. 2017: Der var gode evalueringer. 
c. Desværre var der ingen repræsentanter fra DBKS, som kunne deltage i Kirurgisk Forum 20.09.17. 

 
 

2. Meddelelser fra udvalg:  
a. Certificeringsudvalget: Man diskuterer sammensætningen af dette udvalg. Inge Scheel Andersen og 

Camilla Bille ønsker at udføre dette arbejde. Det aftales, at ansøgninger skal tilsendes disse, som 
sammen skal lave en indstilling til bestyrelsen for DBKS. 

b. Kodeudvalget: Består af Henrik Flyger og Mette Okholm. 
c. Udvalg for retningslinjer for Benigne mammalidelser: Niels Bentzon og Katrine Søe og Eva Balling. 

Der arbejdes fortsat på dette. 
d. Uddannelsesudvalget: Marianne Lautrup og Janne Bigaard og Tove Tvedskov fortsætter arbejdet 

med dette. 
e. Legatudvalget. Nyt udvalg, som nedsættes og består af Marianne Lautrup og Tove Tvedskov. De kan 

indstille ansøgere til bestyrelsen. I første omgang vil udvalget nedskrive retningslinjer, som vil blive 
diskuteret på næste bestyrelsesmøde. Ligeledes vil beløbets størrelse afhænge af antallet af 
firmamedlemmer, idet bestyrelsen anser, at indtægterne herfra skal finansiere legatet/legaterne. 

f. Rekrutteringsudvalget: Ute Hoyer, Inge Scheel Andersen og Eva Balling udgør dette.  
i. Man har diskuteret deltidsstillinger mellem mammakirurgi og andre specialer, således at 

udd. søgende opretholder sine kompetencer fra grundspecialet.  
ii. Endvidere har man valgt at undersøge, om der kan lægges et fokuseret ophold på 

mammakir afd. i introstillingen til kirurgi. 
iii.  Man har på Vejle sygehus valgt, at man i hoveduddannelsesstillingen kommer på 

mammakirurgisk afdeling i starten af uddannelsen. Denne model ønskes udrullet i resten af 
landet, således at de udd. søgende fra starten introduceres til specialet og ikke allerede har 
valgt anden retning, når de kommer til deres mammakirurgiske ophold. 

 
Udvalgsmedlemmer opdateres på hjemmesiden· 
 
3. Orientering fra møde i Kirurgisk Forum samt KSF:  
 Ingen har været afsted, men Marianne Lautrup vil deltage i dette, hvis der kan lade sig gøre. Der er 2 
årlige møder i Kbh. 
 
4. Efterårsmødet:  Dette er planlagt. 

(a) Niels Kroman holder hovedoplægget.  
(b) Marianne står for samling og vurdering af indsendte foredrag.  
(c) Niels Bentzon præsenterer en vanskelig case, hvis ikke frie foredrag udfylder programmet for 

denne session. 
 
5. Webmaster: Det var intentionen, at vor hjemmeside skulle ligge under Danskkirurgiskselskab.com, da 

denne blev nyudviklet som afløser for DKS’ tidligere hjemmeside. Men vi har nu i over 1 år afventet, at 
vores information skulle lægges ind. Vor hjemmeside, www.DBKS.dk fungerer udmærket, og vi aftaler, 

http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/danmarks_forste_professor_i_eksistentiel_ogandelig_omsorg?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=7f24a205dd-SUND_10_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-7f24a205dd-361707385
http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/danmarks_forste_professor_i_eksistentiel_ogandelig_omsorg?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=7f24a205dd-SUND_10_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-7f24a205dd-361707385
http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/danmarks_forste_professor_i_eksistentiel_ogandelig_omsorg?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=7f24a205dd-SUND_10_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-7f24a205dd-361707385
http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/danmarks_forste_professor_i_eksistentiel_ogandelig_omsorg?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=7f24a205dd-SUND_10_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-7f24a205dd-361707385
http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/danmarks_forste_professor_i_eksistentiel_ogandelig_omsorg?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=7f24a205dd-SUND_10_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-7f24a205dd-361707385


at denne fortsætter. Vi vil dog forsøge at finde kompetencer udenfor bestyrelsen til at hjælpe med 
vedligehold af dette. 

 
6. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde. 10. november kl. 10:15. Sted: Scandic Copenhagen, Vester 

Søgade 6, København V.  
 
 
7. Evt. 

Økonomi: I en forening må man ikke ophobe penge. DBKS har en kontantbeholdning på ca. 120.000 
kr, og dette beløb er stigende. Bestyrelsen mener, det er vigtigt at støtte mammakirurgisk forskning 
med tilskud til bl.a. præsentation af forskning, forskningsdelprojekter, rejser og lignende, hvilket er 
baggrunden for at nyetablere et legatudvalg 
 
NACT: der diskuteres udfordringer med dette. Dette ville være optimalt at diskutere til et kommende 
møde i DBKS. 
 
Der har i Danmark været eksempler på, at praktiserende læger har forsinket processen med 
diagnosticering af brystkræft ved selv at foretage UL scanning af mammae i almen praksis i stedet for 
henvisning til relevant udredning. Det er bestyrelsens klare holdning, at billeddiagnostik af mammae 
alene bør foretages af mammaradiologer.  

 

https://www.scandichotels.dk/copenhagen
https://www.scandichotels.dk/copenhagen

