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1. Henrik Flyger blev valgt som dirigent. 
2. Inge Scheel blev valgt som referent. 
3. Formanden aflagde beretning. Beretningen kan ses på DBKS’ hjemmeside.  

Der blev redegjort for bestyrelsesmøder, arbejde med certificeringskrav og supplerende 
uddannelse. Marianne Lautrup er indtrådt som afløser til Professor Niels Kroman i 
screeningsudvalget. Der er oprettet et legatudvalg bestående af Marianne Lautrup og Tove 
Tvedskov. Sundhedsplatformen giver stadig store problemer og medfører længere 
behandlingsforløb.  

4. Formandens beretning blev godkendt. 
5. Regnskabet blev godkendt. 
6. Det nuværende kontingent for et medlemskab er årligt på kr 250 og for firmaer kr 2500. 

Kontingentet fastholdes uændret. Den afgående kasserer, Ute Hoyer, meddelte, at Lægeforeningen 
har fået en digital tilmelding. Denne har dog ikke fungeret optimalt således at eventuelle nye 
medlemmer ikke er blevet registreret. Den skulle nu være i orden. Man bedes selv kontrollere om 
man er blevet registreret. 

7. Uddannelsesudvalget: Marianne Lautrup præsenterede data fra H-kursus i brystkirurgi. Der er en 
fin score, og kurset vurderes at have høj værdi, selv om det er reduceret til én dag. 
Kodeudvalget: Nyt DRG system i 2018. Dette får dog ingen indflydelse på kodning. Om det får 
indflydelse på økonomien, vides ikke. 
Certificeringsudvalget: Der er i det forløbne år indkommet én ansøgning der er blevet godkendt. 
Rekrutteringsudvalget: Flere ideer er diskuteret. Dog er der ikke iværksat nogle konkrete tiltag. 
Legatudvalget: Består af Marianne Lautrup og Tove Tvedskov. Udvalget er blevet til for at fremme 
den brystkirurgiske forskning. Legatet er tiltænkt bl.a. til drift, opsætning af database, betaling til at 
kunne udhente data og befordring, m.v. Legatbeløbet er op til kr 10.000 pr år. Man kan søge 
løbende om legat. En ansøgning skal indeholde protokol/projektbeskrivelse, budget og CV. Såfremt 
ansøgningen godkendes i legatudvalget, vil den komme til godkendelse i bestyrelsen. Legatet skal 
være anvendt inden for 2 år. 
Der skal udpeges nye medlemmer til legatudvalget hvert 2. år. 

8. Ute Hoyer og Camilla Bille blev takket for stor indsats i bestyrelsesarbejdet gennem begge deres 
valgperioder. To nye bestyrelsesmedlemmer, plastikkirurg Lone Bak Hansen og mammakirurg Inge 
Scheel Andersen blev valgt til bestyrelsen. Da der ikke var flere kandidater, er der ikke en suppleant 
i bestyrelsen. 

9. Da Henrik Flyger og Ivar Lausen ønskede at trække sig som revisorer blev der valgt to nye. 
Revisorposten bestrides fremadrettet af ledende overlæge Mette Okholm samt Djihan fra RH. 

10. Eventuelt:  Det blev diskuteret, om man skal forsøge at være mere synlige og få indlæg med til DKS 
årsmøde for at gøre opmærksom på specialet. Der var en generel diskussion og meningsudveksling 
i forhold til det faktum, at der er mange ældre i det mammakirurgiske speciale, og der er meget få 
unge på vej. At man har reduceret opholdet i hoveduddannelse fra 3 til 2 mdr. gør det ikke lettere. 
Ofte ligger disse mdr. i den sidste del af hoveduddannelsen, hvilket heller ikke fremmer 
rekrutteringen. Nogle havde også oplevet, at opholdet blev ”forstyrret” af vagter etc., hvilket 
medførte, at opholdet reelt blev endnu kortere. På en afdeling har man taget konsekvensen og vil 
ikke godkende opholdet hvis fraværet er over 10%. 


