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1. Henrik Flyger blev valgt som dirigent 

 
2. Inge Scheel blev valgt som referent 

 
3. Formandensberetningen (se hjemmesiden) omtalte et vanskeligt år i brystkræftkirurgien. 

Der er fortsat meget store rekrutteringsproblemer. Man kan være bekymret for, at disse er 
blevet forstærket af en konfrontatorisk lederstil, som flere steder praktiseres overfor 
medarbejdere, der omtaler problemer og udfordringer. Dette kan måske også have 
bidraget til, at specialet er mindre attraktivt at søge. Der har i det forløbne år været såvel 
plastikkirurger som brystkirurger i Østdanmark, der har sagt op.  Sundhedsplatformen har 
medført ringere arbejdsforhold, og det går i sidste ende ud over patienterne. 
I Vestdanmark er der et urimeligt pres på specialet, hvilket har medført, at såvel plastik- 
som brystkirurger har sagt op. 
Forskningen er blevet kompromitteret. Et igangværende studie på Herlev Sygehus 
omhandlende intraoperativ strålebehandling er blevet stoppet. 
Der arbejdes fortsat med at forsøge at rekruttere flere til specialet, og undervisningen på 
den kirurgiske hoveduddannelse fastholdes. Dog fortsat kun med en undervisningsdag to 
gange årligt. 
Afslutningsvis ville formanden gerne takke for de 6 år, hvor han har haft formandskabet.  
 

4. Formandens beretning blev godkendt. 
 

5. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 
Det blev bemærket, at vi er sparsommelige. Man kunne ønske sig, at selskabet brugte flere 
midler for at skabe øget aktivitet. Der var en drøftelse vedrørende dette i forhold til f.eks 
kurser etc. (se eventuelt).  
 

6. Det nuværende medlemsårskontingent på kr 250 og for firmaer på kr 2500 blev fastholdt. 
  

7. Meddelelser fra Udvalgene: 
 
Uddannelsesudvalget: Marianne Lautrup præsenterede data, hvorledes kurserne i 
brystkirurgi for læger i hoveduddannelse bedømmes. Der er ca 15-17 deltagere pr kursus 
og en fin score. Således vurderes kurset at have høj værdi. Dog er der fremsat ønske om 
mere operationsteknik. 
Der er planer om kursus afholdt i den vestlige del af Danmark.  
Flere i hoveduddannelse har gjort opmærksom på, at de ikke har haft deres ophold. Flere 
har oplevet meget vekslende forløb (2 mdr.) bestående f.eks. alene i ambulatoriearbejde. 
Der blev en drøftelse omhandlende specialet, og der blev udtrykt ønske om en redegørelse 
for problemstillingen omkring specialet bl.a. i forhold til en mulig omlæggelse af 
uddannelsen. Det blev pålagt bestyrelsen at foretage en redegørelse. 
 
Kodeudvalget: Taksterne er ikke væsentligt ændret. Hvordan man ender i den rigtige DRG 
gruppe er mere vanskeligt at finde ud af. Flere steder er man ved at gå væk fra takststyring. 



 
Certificeringsudvalget: Der er i det forløbne år indkommet en ansøgning, der er blevet 
godkendt. 
 
Rekrutteringsudvalget: I forbindelse med "nyt fra uddannelsesudvalget" kom man ind på 
emnet "rekruttering" og den samlede diskussion kom under et, men er sat ind i referatet 
under dette punkt. 
Der blev en generel drøftelse af, hvad man kan gøre for at rekruttere flere til specialet. Der 
var røster fremme om at personer i hoveduddannelse oplyser at de er bange for at gå ind i 
specialet, angiveligt fordi man ikke er sikker på, hvor specialet vil være forankret. 
En fellowship-stilling på AUH har lige været opslået. Stillingen indeholdt flere muligheder 
bl.a. udenlandsophold. Men der har ikke været ansøgere. 
 
Plastikkirurg Thomas Foged havde udfærdiget en opgørelse over antallet af brystkirurger i 
Danmark nu, i år 2024 og i år 2029, hvis der ikke sker noget. Det var skræmmende data. 
Oversigten kan findes på hjemmesiden.  
 
Der var forslag om uddannelsesdag under YDK som "appetizer". Derudover drøftedes en 
session/oplæg til DKS’ årsmøde, så alle kirurger får en "introduktion" til specialet. 
En generel ændring af selve uddannelsen/uddannelsesforløbet blev også drøftet. Forslag 
om dette kan blive en vanskelig procedure pga SST. 
Der blev fremsat forespørgsel om man kunne påvirke SST, nu specialet er så presset, for at 
få en specifik uddannelse op at stå, hvor man kan gå mere målrettet mod brystkirurgi. I en 
sådan uddannelse kunne onkoplastik tænkes at indgå mere end det gør på nuværende 
tidspunkt. 
Forslag om man kunne øge antallet af personer i hoveduddannelse i plastikkirurgi, der 
kunne være kandidater. Dette mener man fra plastikkirurgisk side ikke er muligt. 
 
Den 07.06 er der et møde i en nyetableret fokusgruppe, der på landsplan skal drøfte hvad 
man kan gøre for specialet. Flere fra forsamlingen er en del af denne gruppe. 
 
Legatudvalget: Legatbeløbet er op til kr 10.000 pr år. Det blev drøftet, om dette skulle 
sættes op til kr. 20.000. 
Der blev fremsat forslag om at udvide ordlyden i legatet til "Forskning i brystkirurgi og 
forskning som udgår fra en brystkirurgisk afdeling. Ingen endelig beslutning taget. 
 

8. Den afgående formand, Niels Bentzon blev takket for stor indsats igennem hele 
formandsperioden. Overlæge Marco Mele blev, med stort bifald, valgt som ny formand. 
 

9. Der har manglet en suppleant i bestyrelsen. Som nyt medlem i bestyrelsen blev 
plastikkirurg Thomas Foged fra OUH valgt ind på denne post. 

 
10. Under eventuelt blev revisor genvalgt.  


