Referat fra bestyrelsesmøde i DBKS 09.11.2018
Deltagere: Niels Bentzon (formand), Eva Balling, Marianne Lautrup, Lone Bak
Hansen, Inge Scheel.
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Formanden orienterede om hjemmesiden og sidste nyt i forhold til
Sundhedsplatformen.
3. Der er tre, der er blevet certificeret i 2018 hvilket er glædeligt. Der var en
generel drøftelse i forhold til krav til forskning til certificering.
Dette bl.a. fordi der har været en henvendelse vedrørende hvilke krav der
stilles. I den aktuelle sag erklærede Marianne Lautrup sig inhabil.
I den generelle drøftelse var der flertal i bestyrelsen for, at der skal være tale
om mammakirurgisk forskning med udgangspunkt i sygdomme i mamma og
ikke plastikkirurgi. Hvis man vil have virke i det mammakirurgiske speciale, må
man udvise en forskningsmæssig interesse specialet.
I bestyrelsen var vi var enige om, at vore vurderinger mht. certificerings krav
skal forelægges Camilla Bille, da hun sidder i certificeringsudvalget.
Efter bestyrelsesmødet er hun blevet kontaktet, og ovenstående blev drøftet.
Hun er enig med flertallet fra bestyrelsen i, at der skal være tale om
mammakirurgisk forskning med udgangspunkt i sygdomme i mamma og ikke
plastikkirurgi.
Der har været en henvendelse fra en afdeling, hvor en læge ønsker at blive
uddannet til mammakirurg. Personen arbejder 22 timer om ugen. Der var bred
enighed om, at dette ikke er nogen hindring. Certificeringskravet om en samlet
ansættelse, der svarer til fuldtidsansætttelse i 2 år (37 timer på uge) skal
fortsat være opfyldt. Dette medfører således at uddannelsen vil strække sig ud
over 2 år.
4. I forhold til undervisning af læger i hoveduddannelse er der overvejelser om
at flytte undervisningen til Vejle. Tove Tvedskov er fortsat delkursusleder indtil
2020. Overlæge Eva Balling er tiltrådt som ny underviser, og man vil
forespørge professor Niels Kroman om denne vil fortsætte med at undervise.
Der er fortsat kun en dag med undervisning i sygdomme i mamma!
5. Intet nyt
6. I forhold til rekruttering orienterede Marianne Lautrup om, at man i Vejle
har oplevet succes med at få flyttet opholdet i mammakirurgi frem til at være
helt tidligt i hoveduddannelsesforløbet. De oplever en meget større interesse
for faget, og man kan kun opfordre til at andre afdelinger arbejder i samme
retning.

7. Legatet er endnu ikke effektueret, da der er noget praksis der endnu ikke er
faldet på plads.
Der var en drøftelse om faste regler om bedømmere i forhold til bedømmelse
af evt. ansøgere. Aktuelt sidder Marianne Lautrup og Tove Tvedskov som
bedømmere. I forhold til om en af disse kunne være nødsaget til at erklære sig
inhabil, drøftede man om der skulle være en evt. stedfortræder. Inge Scheel
Andersen blev valgt til at indtræde som stedfortræder
Der var enighed om at der skal udfærdiges en rapport om hvordan tildelte
midler er blevet anvendt. Denne skal være indleveret senest 1 år efter legatet
er blevet tildelt.
Desuden enighed i bestyrelsen om mulighed for løbende ansøgning, vurdering
samt udbetaling af legatet
Dette ønskes tydeliggjort på hjemmesiden.
Evt.:
Der er forespørgsel om kode til excision af nålemarkeret LN, der også kan
udløse DRG takst.

