
 

Ansøgning om certificering som mammakirurg 
 

 

 

Navn:                                                                               CPR.: 

 

Stillingsbetegnelse: 

 

Adresse hjemme: 

 

 

Arbejdssted: 

 

 

 

Speciallæge i kirurgi år:  

(Vedlæg kopi af speciallægeanerkendelse) 

 

Andet der kan have betydning for certificeringen  

 

 

Dato: 

Underskrift: 

 

 

 

Dokumentationsskema udfyldt og vedlagt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentationsskema til anvendelse ved ansøgning om certificering som 

mammakirurg: 

 Attesteret 

 

Attesteret 

Er i stand til at varetage diagnostisk udredning, rådgivning og fastlæggelse 

af kirurgisk indgreb. 

  

Er i stand til at varetage kommunikation med kræft – og andre kritisk syge 

patienter. 

  

Har erfaring med de forskellige kirurgiske metoder anvendt i behandlingen 

og har detaljeret viden om indikationer/kontraindikationer samt 

komplikationer ved de forskellige teknikker. 

  

Har erhvervet basal viden om brystrekonstruktion og principperne for 

onkoplastisk kirurgi 

  

Har kendskab til litteraturen om området 

 

  

Har publiceret eller være medforfatter på mindst en artikel om sygdom i 

brystet eller har præsenteret et foredrag på et videnskabeligt møde. 

(Vedlæg dokumentation) 

  

Er i stand til at evaluere litteratur og artikler.   

Har viden om foregående forskning indenfor behandling af brystkræft   

Har deltaget i min. et større internationalt møde vedr. brystkræftbehandling.   

 Har assisteret til 10 og selvstændigt udført 20 operationer for benign 

lidelse. 

  

 Har assisteret til 10 og selvstændigt udført 15 axilindgreb (inkl. SN 

procedure). 

  

 Har assisteret til 10 og selvstændigt udført 10 brystbevarende operationer.   

 Har assisteret til 10 og selvstændigt udført 10 mastektomier.   

 Har assisteret til 5 hudbesparende mastektomier   

 Har assisteret til 10 og selvstændigt udført 10 axilglandelrømninger.   

Observeret eller assisteret til 5 primære eller sekundære 

brystrekonstruktioner ved anvendelse af enten lapplastik eller protese. 

  

Observeret eller assisteret til 5 onkoplastiske operationer ved 

brystbevarende kirurgi. 

  

Deltaget i regelmæssige konferencer med multidisiplinære team. (onkolog, 

patolog, radiolog og kirurg). 

  

Deltaget i min. en genetisk rådgivning, hvor kvinder med genetisk 

disposition rådgives. 

  

Dokumentation ved to certificerede mammakirurger at ovennævnte kompetencer er erhvervet. 

  



Ved fokuseret ophold på onkologisk afdeling: 

 

Deltaget i min 10 klinikker med onkolog hvor beslutning om adjuverende 

systemisk og/eller stråle behandling bliver diskuteret med patienten. 

Deltaget i min. 10 kliniske undersøgelser hvor bivirkninger ved kirurgi og 

strålebehandling bliver evalueret.   

Deltaget i min. 10 kliniske undersøgelser hvor kvinder med avanceret 

sygdom bliver vurderet. 

 

 

  

 

Dokumentation ved to certificerede mammakirurger at ovennævnte kompetencer er erhvervet. 

  

 

 


