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I løbet af 2016 har der været afholdt 2 møder i bestyrelsen, nemlig i maj og i november.  Vi har (igen) 

diskuteret certificeringskrav, og certificeringsudvalget vil lidt senere i dag redegøre for, hvilke nye tiltag, 

som overvejes. Certificeringsudvalget har i 2016 indstilet én kollega til akkreditering i brystkirurg.  

 

Uddannelsesudvalget har atter i det seneste år arbejdet flittigt med diverse rekrutteringsopgaver bl.a ved 

universiteternes  karrièredage og deltagelse i møderne i Kirurgisk Forum. Det er fortsat i regi af DBKS, at tre 

bestyrelsesmedlemmer arrangerer de to årlige Hoveduddannelseskurser i brystkirurgi, hvor vi har en god 

aftale med Kræftens Bekæmpelse, som hjælper os med lokaler og praktiske ting, hvilket muliggør at afholde 

kurserne i gode rammer. Vi gør os her umage med at informere entusiastisk om fagets mange gode 

kvaliteter. 

 

DBKS afholdt videnskabelige møder i maj og november. Og på ny har selskabet nydt godt af privilegiet at 

måtte afholde majmødet i tilslutning til Aarhus Workshop. Der blev afholdt en fri-foredragssession og derpå 

GF, og som altid kan såvel abstracts til foredragene som referat af GF ses på hjemmesiden. 

  

Mødet i november 2016 afholdtes i forbindelse med DKS’ årsmøde, og vi havde her fornøjelsen af at høre 

et inspirerende og meget informativt foredrag af professor Julie Gehl fra den særlige enhed under Herlev 

Hospitals onkologiske afdeling, som varetager landsfunktionen i elektrokemoterapi. I relation til 

behandling af brystcancer er det især den ikke helt ringe mængde af patienter med cutane recidiver, som 

kan have stor gavn af denne behandling, og alle danske brystcentre kan nyde godt af muligheden for at 

henvise relevante patienter til denne både skånsomme og effektive behandling af patienter med ellers 

svært traktabel sygdom. Julies foredrag ligger på selskabets hjemmeside. 

 

DBKS har opsagt samarbejdet med vor tidligere webredaktør, Christian Rasmussen, idet han blev opsagt i 

DKS. Vi er i en proces med at overføre vor hjemmeside til at høre under DKS ny domæne på 

www.danskkirurgiskselskab.com, men der er endnu et godt stykke vej, indtil dette er færdiggjort. Så indtil 

videre fungerer den nuværende hjemmeside, som vi selv forsøger at opdatere med mødeindkaldelser, 

mødereferater, abstracts, medlemsfortegnelse etc. Især sidstnævnte vil vi indtrængende bede alle 

medlemmer være opmærksomme på, således at vi har en helt opdateret medlems- og mailingliste. 

 

DBKS har i januar 2017 fremsendt anbefaling til, at LVS indstiller professor, dr. med. Niels Kroman til Codan-

SEB’s Hæderspris 2018. 

 

Danmark har det seneste år været opdelt i øst og vest, således at man vest for Storebælt har kunnet leve på 

lykkelig afstand af alle de fortrædeligheder, som det ny IT-system, Sundhedsplatformen, har påført de 

sygehusansatte i Østdanmark. Det har forringet effektiviteten, behandlingskvaliteten og kommunikationen 

med patienterne, og det har forlænget ventetiderne på kræftbehandling. Det har været særligt mærkbart 

for onkologiske patienter og derfor påvirket brystkirurgien væsentligt. Flere af selskabets medlemmer har 

været meget synlige i debatten om dette, og vi har forsøgt at beskrive og informere om konsekvenserne for 

brystkræftramte på alle platforme og i alle medier.  

 

Dermed finder vi i bestyrelsen, at selskabet har gjort sig relevant gældende i hensigten at arbejde for i 

dansk brystkirurgis interesse.  
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