
DBKS møde 29/8 2022 
Referat 
 
Deltagere: Inge Scheel, Eva Balling, Henrik Flyger, Marco Mele, Lone Bak Hansen og Tanja Fris 
 
Emner: 
 

1. Årsmødet 17+18/11 2022 
Planlagt 2 sessioner hhv. med foredrag (kl 10.30-12.00) og Frie abstracts (kl 13.00-14.30) 
 
Abstract session: 
Marianne Djernes Lautrup står alene for dette med valg af abstracts, fremlæggelsestid og 
som Chairman. 
Aktuelt indsendt 7 mulige abstracts, hvoraf 2 opholder sig i udlandet. Inge S kan muligvis 
fremlægge for Frederikke, som aktuelt er i Barcelona. (hvis det vælges ud) 
Deadline for indsendelse af abstracts: 10/9 (og helst før 1/9) 
Tanja skriver ud til de Specialeansvarlige i de enkelte afdelinger om at sende abstracts til 
Marianne Djernes Lautrup før anførte deadline.  
Ordlyden ”Abstracts til DBKS årsmøde sendes til Marianne Djernes Lautrup 
(marianne.korsgaard@dadlnet.dk) inden 10/9 2022” sendes til Gitte Frøsig/DKS, således 
det kommer på vores hjemmeside. 
 
Foredrag: NACT ER+ HER2 - 
Henrik F har kontaktet Bent Eilertsen. Marco M har kontaktet italiensk onkolog, som ikke 
kan komme in persona, men som kan sende et foredrag.  Enighed i gruppen om, at emnet 
skal omhandle ER + Her2 neg ptt og NACT. Der er størst behov for fremmøde 
foredragsholder – også fra international side. 
Plan: Marco Mele spørger igen sin kontakt i Italien, om der kan sendes en anden til DK. 
Sideløbende med dette kontakter Eva B onkolog Erik Håker Jakobsen som en mulighed, 
således vi har to onkologer til dette emne mhp diskussion om +/- NACT og til hvem af de 
ER+ HER2 – ptt. (alternativt Hanne Meldgaard Nielsen) 
 
OPGAVE: vi skal have cases parat ift spørgerunden (hvem står for dette? Obs EBCC i 
Barcelona samme dag) 

 
2. Certificeringskrav 

Der er ønske om mere overskuelighed og ensartethed i de ”skrevne” krav/antal 
operationer og selve kirurgiskemaet, som nu bliver procedureinddelt. 
Der besluttes følgende: 
ALND: assisteret til 10 og selvst 10 
LUMP: assisteret til 20 og selvst 80 
BENIGNE: assisteret til 10 og selvst 40 
MAST: assisteret til 20 og selvst 40 
AXILINDGREB:  assisteret til 10 og selvst 100 (ordlyden ændres -se skema) 
ONKPL LUMP/level I: assisteret til 10 og selvst 15 



Selvst subcutane mastektomier er fjernet og krav er assisteret til 10 
 
Således slettes række 1, 3, 5 samt kravet om aksilrømninger i række 2. 
Tilføjes rubrikker/kasser til underskrift for videnskabeligt arbejde og deltagelse i kongres. 
 
Lone B foretager disse ændringer og retter tekstkravene, hvorefter det sendes ud i 
udvalget til gennemlæsning. 
 
Certificeringsudvalg: Inge Scheel Andersen og Lone Bak Hansen 
 
Ansøger sender til sekretæren/Tanja, som videresender til Certif. Udvalg. Certif udvalget 
korresponderer derefter med Gitte Frøsig. 

 
3. DBKS´ hjemmeside under DKS 

Fremover skal alt indsendes til Gitte Frøsig (DKS), som lægger det ind på vores hjemmeside. 
(referater, møder, etc) 
Behov for password til visse ting som regnskaber og medlemsskaber/mailadresser 
diskuteres i gruppen – enighed om, at DBKS kontakter DKS og hører, hvad de gør (Tanja gør 
dette) 
Lægeforeningen har formegentligt lægelisterne/medl listerne og disse således ikke synlige 
på hjemmesiden. 
 
Alle kommende godkendte referater fra møder sendes til Gitte Frøsig. 
 
Tovholder på hjemmesiden: Tanja 

 
4. Legater 

Aktuelt uddeles 2 legater årligt á 10.000,- 
Dette ændres nu til følgende: 
 Antal legater, som kan søges: mindst 2 pr. år hhv august og februar 
 Deadline: 1 juli og 1 januar 
 Beløbet: 15.000,-  (vurderes fra gang til gang afgh økonomien) 
 Krav: Hovedsageligt publikationer og rejser som publicerende forfatter. 
 Sendes til: sekretæren 
Bestyrelsen vurderer fra gang til gang ansøgeres behov, beløb og antal legater. 
 
Plan: Kan oventstående ordlyd godkendes/suppleres med andet eller anderledes? Når 
dette er gjort, sender Tanja den til Gitte Frøsig, som lægger det ind på hjemmesiden. 

 
5. Kirurgisk Hoved Uddannelse: intet nyt fra Task Force og Specialplanen. Henrik Flyger har 

forbindelse til DKS og vil høre nærmere ift SST arbejde og vores fokus. 
 
6. Eventuelt 

Henrik Flyger: Alle med autorisation kan blive medlem af DBKS uafhængigt af speciale. 
Medlemskab skal ikke drøftes i Bestyrelsen. Ønsker man medlemskab skrives til 



sekretæren, som melder ind til Lægeforeningen. Derudover melder sekretæren  
medlemskab til DBKS hjemmesiden.  
 

7. Ny mødedato: 24.10.2022 kl. 15.30 
Marco indkalder og sender link 
 Emner: kirurgisk H. uddannelses omlægning 
 
  
 
 
 
 
 


