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I løbet af 2017 har der været afholdt 3 møder i bestyrelsen, nemlig 18. maj, 14. september og 10.
november. Vi har fortsat diskuteret certificeringskrav, herunder mulighederne for dispensation for både de
videnskabelige og de tidsmæssige krav samt for fokuseret ophold på andre afdelinger.
Certificeringsudvalget har i 2017 indstillet 1 kollega til akkreditering i brystkirurgi.
Organisationen omkring mammografiscreening i Danmark har et brystkirurgisk medlem. På denne post har
Marianne Lautrup fra Vejle i årets løb erstattet Niels Kroman, efter at denne afsluttede sine karrière som
kliniker og brystkirurg på RH og nu er cheflæge i Kræftens Bekæmpelse. DBKS ser det dog som en positiv
kvalitet, at der nu sidder en brystkirurg og brystkræftforsker i ledelsen af K.B.
Uddannelsesudvalget har sammen med vort nyetablerede rekrutteringsudvalg arbejdet med diverse
rekrutteringsopgaver og derudover forestået de to årlige hoveduddannelseskurser i brystkirurgi, hvor vi
fortsat nyder godt af en aftale med Kræftens Bekæmpelse vedr. de praktiske forhold ved kurserne. Vi har i
det fælles Kirurgisk Forum under DKS været med på indsigelser imod de nedskæringer i kursusudgifterne,
som dog rammer de mere teknik- og udstyrsafhængige specialer betydeligt hårdere end os.
I årets løb nyetablerede vi også et legatudvalg, idet DBKS råder over en del akkumulerede økonomiske
midler, som gør det muligt at støtte relevante projekter og forskere, der efter ansøgning kan anmode om
bidrag til deres forskning.
DBKS afholdt videnskabelige møder i maj og november, førstnævnte traditionen tro og med stor
taknemmelighed i forlængelse af Aarhus Workshop, hvor vi afholdt en session med videnskabelige foredrag
og efterfølgende GF. Novembermødet blev afholdt sammen med DKS’ årsmøde. Her holdt Professor Niels
Kroman et inspirerende, underholdende og informativt foredrag om brystkræftkirurgiens historie,
nuværende behandlingsformer, igangværende forskning samt nye udviklingsmuligheder.
Vi er endnu ikke i mål med at komme under DKS’s ny hjemmeside, som stadig er i startfasen. Indtil videre
prøver vi at vedligeholde egen hjemmeside på www.dbks.dk.
Sundhedsplatformen vedbliver at være en møllesten om halsen på alle hospitalsansatte øst for Storebælt.
Det rammer også cancerpatienter pga. mindre tid til den gode samtale med kritisk syge patienter, dårligt
overblik over journaler, risikoen for fejlmedicinering og kræftlægers nye dobbeltrolle som både læger og
sekretærer Vi fortsætter med at gøre os hørt og være synlige i den offentlige debat om dette, men møder
hård modstand i de direktioner, som vi så langt havde foretrukket fortsat at kunne have haft et godt og
konstruktivt samarbejdsforhold til.
Således finder vi i bestyrelsen, at selskabet har gjort sig relevant gældende i forhold til at arbejde for dansk
brystkirurgi.
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