
Referat af bestyrelsesmøde i DBKS, november 2016 

11. november 2016 kl. 10.00, Hotel Scandic, Vester Søgade, København 

 
1. Meddelelser fra formanden:  

 
Hovedpunkterne i formandens beretning fra DKS’ generalforsamling gennemgås. Beretningen kan 
findes på DKS’ hjemmeside. 
Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige. DBKS’ bestyrelse har indstillet Jens Peter Garne og 
Camilla Bille. 
DBKS vil indstille Niels Kroman til LVS’ hæderspris. 
Hovedpunkterne i beretningen fra LVS’ generalforsamling gennemgås. Denne kan findes på LVS’ 
hjemmeside. 
 

2. Meddelelser fra udvalg:  
 
Certificeringsudvalget: Der er ikke blevet certificeret medlemmer siden sidst. 
Kodeudvalget: Intet nyt.   
Udvalg for retningslinjer for Benigne mammalidelser: Kathrine Søe og Niels Benzon har afholdt 1. 
møde mhp sammenskrivning af retningslinjerne. Arbejdet fortsættes, når tid haves. 
Uddannelsesudvalget: Der er igen i år afholdt H-Kursus med gode evalueringer. Kurserne fortsættes 
i 2017. Kursusbudgettet for H-kurser er blevet beskåret med 15%, med dette vil foreløbigt ikke 
ramme H-kurset i brystkirurgi 
 

3. Orientering fra møde i Kirurgisk Forum samt KSF:  
 
Janne Bigaard orienterer fra møderne. Der arbejdes bl.a. på at ansættelsesproceduren for 
Hoveduddannelsesforløb standardiseres.  
 

4. Forårsmødet:   
 
Mødet afholdes igen i år i forlængelse af Århus Workshop d. 17 – 18. maj 2017. Der planlægges 1½ 
time til 6 frie foredrag og herefter 1 time til Generalforsamling. Janne Bigaard, Tove Tvedskov og 
Tine Damsgaard går af og der skal derfor vælges nye medlemmer. Formanden vil sende en 
reminder rundt til medlemmerne ca. 1. marts med opfordring til at sende frie foredrag samt at 
stille op til bestyrelsen. Deadline for frie foredrag sættes til 1. april, således at disse kan nå at 
komme med i programmet for Workshoppen.  
 

5. Ny webmaster: 
 
Flemming Dall (Vejle) er hovedredaktør på DKS’ nye website. DBKS’ hjemmeside vil blive lagt ind 
under denne portal. DBKS’ egen hjemmeside vil herefter nedlægges. 
 

6. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Der vil blive afholdt stiftende bestyrelsesmøde umiddelbart efter næste Generalforsamling 
 

7. Evt. 
Camilla Bille nævner, at der fortsat er rekrutteringsproblemer til fagområdet brystkirurgi. Camilla 
har dog kendskab til flere yngre plastikkirurger i Hoveduddannelsesforløb, som viser interesse for 
fagområdet. Camilla foreslår et afkortet tidskrav til certificering af interesserede plastikkirurger, 
som har haft større kontakt til det brystkirurgiske fagområde under deres Hoveduddannelsesforløb, 
for at tiltrække flere potentielle brystkirurger. Bestyrelsen mener dog, at der fortsat er behov for en 
konsolidering af den viden, som erhverves under hoveduddannelsen efter opnåelse af 
speciallægeanerkendelsen. Certificeringskravene fastholdes derfor som skitseret ved tidligere 
bestyrelsesmøde. Camilla ønsker emnet diskuteret igen ved næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Referent Tove Filtenborg Tvedskov 


