Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Brystkirurgisk selskab 20.02.2020

Deltagere: Marco Mele (formand), Thomas Foged, Eva Balling, Marianne Lautrup, Lone Bak
Hansen, Niels Bentzon, Inge Scheel Andersen
Dagsorden
• Kort referat fra sidste DKS-møde i Kbh. den 21/11/2019
• Status af brev til SST
• Kort oplæg fra Uddannelsesregion Øst i december 2019
• Status Certificeringen i Mammakirurgi
• Udkast af målbeskrivelse HU i mammakirurgi
• Nye strategier og planer
• Certificeringsforespørgsel
• Evt.
1. Marco Mele og Thomas Foged orienterede.
I forhold til mødet i DKS var der bred enighed og opbakning til det brev, DMKS har udformet til
Sundhedsstyrelsen vedrørende bekymring om rekruttering og antallet af mammakirurger i
Danmark.
I forhold til certificering havde der ikke været så megen diskussion. DKS havde ikke nogen speciel
holdning i forhold til om certificering. Således ville de kunne acceptere en uddannelsestid på såvel 1
som 2 år.
2. DKS har kommenteret på enkelte punkter i brevet.
Det vil blive udsendt til bestyrelsens medlemmer af formanden.
Aftalen er at bestyrelsen, hvis man har kommentarer, skal udforme disse således at tilbagemelding
til formanden sker inden 01.03.2020.
3. Lone Bak Hansen orienterede.
Den generelle holdning er, at hoveduddannelseslægerne i uddannelsesregion Øst føler, de spilder
deres tid. Mange udtaler, at de jo ikke har et ønske om at blive mammakirurger, og de tænker at
opholdet kunne afskaffes.
Det blev drøftet, hvorvidt man tænker, det vil rykke noget, hvis man indførte 14 dages introduktion
til specialet til yngre læger i kirurgisk introduktionsstilling. Om det vil gøre en forskel må stå for en
prøve. Det bør drøftes med DKS.
Det obligatoriske opholds placering i hoveduddannelsesforløbet blev atter debatteret. Debatten gik
igen på, hvilket tidspunkt der tænkes at være det mest fordelagtige at lægge det på i forhold til evt.
rekruttering. Måske man kan fange nogle fleres interesse, hvis man lagde det først i
hoveduddannelsen.
Til gengæld kan man ved at lægge det sidst i forløbet have en YLs der har specialet i frisk erindring.
Det kunne resultere i at vedkommende forblev i specialet. Dog løber man samtidig den risikos at de
er så abdominalkirurgisk "minded", at de ikke er lette at omstille.
I bestyrelsen er der en generel opfattelse af, at det vil være en fordel, hvis opholdet ligger inden for
de første 2 år i hoveduddannelsesforløbet.

4. Status vedrørende certificering: 1- eller 2-årig uddannelse.
Nogle af bestyrelsens medlemmer udtrykte bekymring for, om man kan nå at opfylde de forskellige
kompetencer. Specielt blev der udtrykt bekymring for, om det er realistisk, at man kan nå at opfylde
bl.a. forskningsdelen og deltagelse i international kongres. Andre i bestyrelsen var af den mening, at
det formentlig kunne lade sig gøre.
Så vidt vides er der ikke andre subspecialer, hvor uddannelsestiden kun er på 1 år. Der blev fremsat
bekymring om der vil blive tale om en "discount" model såfremt uddannelsen reduceres til 1 år.
En uddannelsestid på 2 år kunne ifølge nogle bestyrelsesmedlemmer afholde nogle fra at vælge
specialet. Andre er af den opfattelse, at de ikke tænker dette har en betydning, hvis man alligevel
har valgt, at man vil det speciale. Så forbliver man under alle omstændigheder i det, og tiden er ikke
så afgørende.
Som situationen er på landsplan, på nuværende tidspunkt, vil det på flere afdelinger under alle
omstændigheder, ikke være realistisk at kunne leve op til en uddannelsestid på 1 år. Flere afdelinger
dybt pressede i forhold til mangel på speciallæger. På disse afdelinger mener man ikke, det vil være
muligt at eksponere en evt. uddannelsessøgende i et omfang, der vil muliggøre at certificering på 1
år.
Bestyrelsen afholdt efter en lang debat en afstemning i forhold til, om den 2 årige uddannelse
fastholdes eller der skal arbejdes videre mhp en 1-årig uddannelse.
3 stemte for at beholde den nuværende 2 årige uddannelse (Eva Balling, Marianne Lautrup, Inge
Scheel, 2 stemte imod (Lone Bak Hansen, Thomas Foged) og en stemte blankt (Marco Mele). Niels
Bentzon har ikke stemmeret.
På baggrund af afstemningen fastholdes således den 2-årige uddannelsesstruktur.
Der blev efterfølgende taget beslutning om at man vil følge situationen med antallet af speciallæger
samt læger under uddannelse på landsplan. Der vil således blive foretaget en årlig monitorering for
at følge udviklingen. En sådan monitorering vil kunne danne baggrund for en evt. evaluering af
certificeringsrammerne. Dette i forhold til en evaluering og drøftelse af form/indhold og varighed.
5. Common trunk:
Eneste krav i hoveduddannelse er 20 deloperationer.
I den nye beskrivelse er der ikke sat tal på antallet af deloperationer. Det menes, at det nok er muligt
at opnå de 20 deloperationer samtidig med at den uddannelsessøgende tilegner sig generel viden
inden for det mammakirurgiske speciale. Dette vil blive tilføjet til vores udkast.
Ellers blev udkastet til en hoveduddannelse godkendt af bestyrelsen.
Det er aftalt, at der skal sendes en kopi til Randi Bejer, således at denne kan have det til den
01.03.2020.
6. Afventer evt. feedback fra mødet i DKS den 16/3 i forhold til evt. et møde.
Ellers vil næste møde blive generalforsamlingen i forbindelse med Århus Workshop.
7. Forespørgsel om certificering fra en afdeling blev drøftet.
Et medlem af bestyrelsen er under dette punkt erklæret inhabil.
Med den nuværende ansættelsesform vil vedkommende have opfyldt de 2 år i år 2022.
Såfremt der ønskes en fremskynding, kan man anbefale en ændring af ansættelsesformen, således at
denne indeholder en større procentandel i mammakirurgi end den nuværende fordeling.
Afdelingen informeres.

Eventuelt:
Hjemmesiden er gået ned. Man tror nok man ved hvad dette skyldes. Der vil blive foretaget
udbedring hurtigst muligt.
Det har tidligere været drøftet hvorvidt man skal forsøge at kontakte Dagens Medicin vedrørende
situationen inden for mammakirurgien i Danmark.
Det blev besluttet at Inge Scheel vil kontakte dem.

