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Rapport over det kirurgiske arbejde i DBCG i 2017-18 
Den Danske Brystkræftgruppe DBCG har i januar 2018 fejret 40-års jubilæum med et to-dages jubi-
læumsmøde, der afvikledes i Aarhus. På mødet, som havde mere end 200 deltagere, præsentere-
des en række videnskabelige arbejder fra DBCG, der samtidig udkom i et særnummer af Acta On-
cologica med i alt 28 publikationer. Mødet må betegnes som meget succesfuldt. Præsentationerne 
fra mødet er tilgængelige på DBCG’s hjemmeside (www.dbcg.dk).  
 
DBCG’s Årsberetning for 2017 er tilgængelig på DBCG’s hjemmeside. Her kan man finde en udførlig 
årsberetning, som i detaljer beskriver organisationen, aktiviteter, status og fremtidige perspekti-
ver, herunder økonomiske forhold. DBCG’s publikationsliste er også tilgængelig på hjemmesiden.  
 
DKS er repræsenteret i DBCG’s bestyrelse ved: 

• Ledende overlæge, ph.d. Henrik Flyger (indtrådt december 2012).  
• Professor, overlæge, dr. med. Peer Christiansen (indtrådt december 2000). Siden januar 

2003 formand for DBCG. Har i flere perioder varetaget hvervet som formand for Kirurgisk 
Udvalg, senest fra efteråret 2017. 

Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi er repræsenteret ved: 
• Overlæge, dr.med. Lisbeth Rosenkrantz Hölmich (indtrådt 2016).  

 
Kirurgisk Udvalg under DBCG har repræsentation fra alle 11 danske kirurgiske brystcentre (kirurger 
og plastikkirurger). Derudover er der repræsentation fra Fysioterapeutisk Udvalg og Netværk for 
Sygeplejersker, som er udvalg, der refererer til Kirurgisk Udvalg.  
 
Der har været afholdt 3 møder i DBCG Bestyrelsen i 2018, og et fjerde møde afvikles senere i no-
vember 2018. I samme periode har Kirurgisk Udvalg under DBCG afholdt 3 møder.  
 
Kræftpakkeforløb for Brystkræft er i 2018 blevet opdateret, og i Sundhedsstyrelsens arbejds-
gruppe har DBCG haft 5 repræsentanter. Undertegnede har repræsenteret de brystkirurgiske inte-
resser for DBCG i dette arbejde.  
 
Undertegnede varetager formandskabet for Retningslinjeudvalget under DMCG.dk. Arbejdet her 
er bl.a. dikteret af kravene i Kræftplan IV, der forudsætter at de kliniske retningslinjer for kræftsyg-
domme skal opdateres og tilpasses en fælles skabelon i løbet af perioden til og med 2020. DBCG er 
kommet godt i gang med omlægning af de eksisterende retningslinjer og har lagt en plan for det 
videre arbejde, der forventes at kunne udføres indenfor den afstukne tidsramme.  
 
I Kræftplan IV lægges op til øget patientinddragelse. Det har ført til flere initiativer mhp. udvikling 
af beslutningsstøtteredskaber, herunder til medicinsk behandling og stråleterapi. På det brystki-
rurgiske område er man kommet langt, idet et beslutningsstøtteredskab er udviklet med økono-
misk større fra Sundhedsstyrelsen og i øjeblikket under implementering ved landets brystkirurgi-
ske enheder finansielt støttet af Kræftens Bekæmpelse.  
 
I det kommende år planlægges et BCCG-seminar om neoadjuverende kemoterapi. Der har de se-
nere år været en udvikling i retning af, at flere og flere patienter modtager kemoterapi før opera-
tion med henblik på at minimere det kirurgiske indgreb og dermed at minimere risikoen for 
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senfølger. På seminaret vil de hidtidige erfaringer med denne behandlingsform blive evalueret, og 
der vil blive drøftet mulighederne for at udvidede indikationerne og tilbyde behandlingen til flere 
patienter. Der lægges også op til nye forskningsprojekter på området.   
 
Aarhus den 4. november 2018 
 
 
Peer Christiansen 
Professor, dr. med. 
Formand for DBCG 
 


