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Årets beretning er mere både dyster og polemisk end tidligere årsberetninger i DBKS’ historie. For 

det har været et vanskeligt år for det danske sygehusvæsen og herunder også for dansk 

brystkirurgi.  

 

Vi har rekrutteringsproblemer i endnu større udstrækning end tidligere år, og de er forstærket af, 

at der i de administrative lag både på sygehusene og i regionerne i stigende grad har været 

praktiseret en markant konfrontatorisk ledelsesstil overfor medarbejderne i almindelighed og i 

særdeleshed overfor medarbejdere, der enten offentligt eller i ledelsesfora giver udtryk for, at vi 

fagligt og organisatorisk er klemt. Det har betydet en afgang af medarbejdere fra bryst- og 

plastikkirurgi, som har været både negativ og destruktiv og som på længere sigt sandsynligvis har 

gjort specialet mindre attraktivt at søge.  

 

Det har eksempelvis været beskæmmende og klart hæmmende for arbejdsglæde og faglig 

entusiasme, når man fra direktionsniveau ignorerer, at det er et stort problem for behandling af 

brystcancerpatienter, at brystkirurger og plastikkirurger i markant omfang opsiger deres stillinger 

og søger til den private sektor eller til for tidlig pensionering. I Østdanmark er problemerne ekstra 

udtalt pga. den store belastning med at arbejde i et sundhedsvæsen, hvor Sundhedsplatformen 

vedbliver at være den væsentligste anledning til, at bryst- og plastikkirurger må opgive at arbejde i 

det offentlige hospitalsvæsen. Men også vest for Storebælt har velrenommerede afdelinger været 

sat under et urimeligt stort pres, hvilket har ført til, at flittige og dygtige bryst- og plastikkirurger 

har måttet sige farvel i frustration over manglende lydhørhed og forståelse for, hvilke betingelser 

og rammer der bedst sikrer, at vi kan betjene syge medborgere optimalt. 

 

Sundhedsplatformens mørke ligger nu på 4. år tungt over det østlige Danmark og betinger ikke 

alene ringere arbejdsforhold for de tilbageværende kirurger, men det rammer danske cancer-

patienter hårdt, når medarbejdere og sygehusafdelinger kæmper mod en magtarrogant 

organisation, der ønsker at fyre sekretærer i tusindvis, og som ignorerer konsekvenserne af dårlig 

journalkvalitet, betydelig risiko for fejlmedicinering og ringere kvalitet i den faglige ydelse. Vi har i 

årets løb fortsat kampen sammen med andre kirurgiske specialer og anaesthesiologerne ved at 

bidrage til debat om fagets vanskeligheder, men undertrykkelse af lægers ytringsfrihed med 

fyringstrusler og andre repressive tiltag har gjort kampen svær at kæmpe. 

 



Forskning i brystkræftbehandling er også blevet kompromitteret fra administrativ side, og som 

noget aldrig tidligere set, har en sygehusdirektion aktivt beordret en igangværende klinisk 

undersøgelse stoppet. Men også her har fyringstrusler gjort det til en ulige kamp. 

 

Sygehusdirektionerne har dog indtil videre tålt, at visse typer af forskning fortsat må bedrives. 

DBKS har derfor kunnet afholde videnskabeligt møde i november, mens mødet i maj i forlængelse 

af Aarhus Workshop ligesom i år alene omfattede afholdelse af vor Generalforsamling.  

 

Novembermødet blev som vanligt afholdt under DKS’ årsmøde, og her holdt Professor Jayant 

Vaidya fra London holdt et inspirerende foredrag om intraoperativ strålebehandling i forbindelse 

med lumpectomi for brystcancer. Dette behandlingskoncept er udbredt over hele verden på over 

350 brystcentre, og det indebær, at man erstatter 15 eksterne strålebehandlinger med en 

intraoperativ bestråling af operationskaviteten efter lumpectomi med lige så god lokal kontrol i 

forhold til risikoen for lokalrecidiver, og samtidig er det en behandling stort set uden morbiditet, 

idet den ikke påvirker hverken hud, lunger eller coronarkar. Igangværende forskning i dette i 

Danmark er nyligt blevet beordret stoppet før tid af magtfulde onkologer. Det har været meget 

beskæmmende for det tværfaglige, kollegiale samarbejde, og det har været stærkt destruktivt i 

forhold til at inspirere til yderligere forskning i mere skånsom og bivirkningsfri behandling af 

brystcancer. 

 

DBKS’ rekrutteringsudvalg har dog ufortrødent og stålsat arbejdet med rekrutteringsopgaver og 

Uddannelsesudvalget har uændret forestået de to årlige hoveduddannelseskurser i brystkirurgi, 

ligesom vi deltager i det fælles Kirurgiske Forum under DKS.  

 

DBKS’s legatudvalg råder stadig over midler til, at man kan ansøge om støtte til forskere med 

relevante projekter. 

 

Der er god grund til at se brystkirurgien som et af lægegerningens allermest indholdsrige, 

multifacetterede og spændende specialer, men faget er for tiden ikke uden problemer eller dét, 

der på nudansk kaldes udfordringer. 
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