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Formandens beretning (v. Niels Bentzon): 

Formanden gennemgår beretningen, som også lægges på hjemmesiden. Der er i 2016/17 afholdt H-kurser 

og 2 videnskabelige møder. DBKS’ hjemmesiden planlægges lagt ind under DKS’ hjemmeside, og 

samarbejdet med webredaktøren er derfor opsagt. Bestyrelsen har indstillet Professor Niels Kroman til 

Codans hæderspris 2018 via LVS. Sundhedsplatformen har påvirket ventetider på kræftbehandlingen i 

region Øst. Dette har også påvirket ventetider på brystkræftbehandling. Flere medlemmer af DBKS har gjort 

opmærksom på dette i medierne. 

Formandens beretning godkendes 

 

Regnskab (v. kasserer Ute Hoyer) 

Regnskabet gennemgås. Der har i det forgangne år ikke været indtægter fra firmaer. Dette skyldes en 

omlægning af kontaktsystemet for opkrævning. Der opfordres til, at man henvender sig, hvis man ikke er på 

medlemslisten, så denne kan blive opdateret. Der er et lille overskud i selskabet.  Bestyrelsen modtager 

gerne forslag til anvendelse af disse midler 

Regnskabet godkendt. 

 

Kontingent: 

Kontingentet fortsætter uændret. 

 

Beretning fra stående udvalg: 

 

Benigne mammalidelser (v. Niels Bentzon):  

Intet nyt 

 

Uddannelsesudvalget (v. Janne Bigaard):  

H-kursus i brystkirurgi har nu været afholdt i 4½ år. Der er afholdt 7 kurser, alle med gode evalueringer. 

Camila Billa foreslår, at der kommer en plastikkirurgisk underviser. Kurset er dog i forvejen beskåret til kun 

at vare 1 dag, og det er vanskeligt på den korte tid at komme igennem selve brystkirurgien. 

Det blev foreslået fra salen, at en del af DBKS’ overskud kunne anvendes på et fælles kursus i plastikkirurgi 

og brystkirurgi evt. på niveau for læger i introstilling, hvilket evt. også kunne gavne rekrutteringen.  

Vedrørende rekruttering oplyser Henrik Flyger, at det fortsat er uafklaret, hvilket speciale der skal varetage 

specialet Akutmedicin. Hvis det ikke bliver gastro-kirurgerne, vil der komme et overskud af kirurger, hvilket 

vil have indflydelse på rekrutteringen til brystkirurgien. 

 

Kodeudvalg (v. Henrik Flyger): 

Der træder et nyt DRG system i kraft i 2018. Der er dog problemer med det nye system. Kodeudvalget 

arbejder på at tilrette de brystkirurgisk koder. 

 



Certificeringsudvalget (v. Hanne Rønning):  

Der er ikke certificeret nogen i det forgangne år. Der har været to ansøgninger om dispensation pga. 

manglende videnskabeligt arbejde. Der er dog på generalforsamlingen ikke stemning for at imødekomme 

denne dispensation, idet de videnskabelige krav i forvejen er meget minimale. Dette vil blive diskuteret 

yderligere i den kommende bestyrelse.  

Hanne Rønning informerer om certificeringsudvalgets forslag til reviderede certificeringskrav, hvor der bl.a. 

stilles krav om, at brystkirurgen selvstændigt kan varetage MDT konference. Camilla Bille foreslår, at man 

øger antallet af påkrævede onkoplastiske operationer. Shideh Pour Sahed foreslår, at udførelse af 

reduktionsplastik skal være et krav. Det foreslås desuden, at der stilles krav om et fokuseret ophold på en 

anden brystkirurgisk afdeling, evt. i udlandet. Den kommende bestyrelse vil arbejde videre med revisionen 

af certificeringskravene.  

Det foreslås, at der oprettes et Fellowship i brystkirurgi. Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med 

denne ide og fremlægge et oplæg til næste Århus Workshop. 

 

Valg af 3 nye medlemmer: 

Janne Bigaard, Tove Tvedskov og Tine Damsgaard træder ud af bestyrelsen. 

Følgende er på valg: Eva Balling, Inge Scheel, Shideh Pour Sahed, Lone Bak Hansen, Anne Kirstine Larsen, 

Vibeke Koudahl, Marianne Lautrup 

Vibeke Koudahl trækker sit kandidatur pga. de mange kvalificerede opstillere. De resterende opstillere giver 

en kort præsentation 

Efter afstemning vælges: Eva Balling og Marianne Lautrup som medlemmer og Inge Scheel som suppleant. 

Suppleant Camilla Bille træder ind i bestyrelsen som medlem, idet en af bestyrelsespladserne skal besættes 

af en speciallæge i plastikkirurgi 

 

Eventuelt:  

Ingen emner. 


