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2022 har budt på frihed og fysiske møder som vi kendte det før Covid-19 og 
det er en stor fornøjelse at sidde sammen med jer her i dag. Lad os håbe at 
det forbliver sådan resten af året og i fremtiden. 
  

Forud for den nyvundne frihed har det ellers været en barsk tid præget af 
begrænsninger på uendelig mange planer, i vores private såvel som 
professionelle liv, og vi har formentlig alle oplevet både frustration og en vis 
portion afmagt.  

På den mere positive side har der også været manet til eftertanke og kamp 
for vores speciales fremtid som i høj grad har været i rampelyset qua de 
dystre prognoser for mammakirurger.  

Der er i medgang og modgang blevet arbejdet intenst på en ny uddannelse i 
mammakirurgi som vi stadig kæmper for med entusiasme. I den forbindelse 
vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for den store indsats 
og taskforce gennem utallige mailkorrespondancer og mødeaktivitet. En stor 
tak til Inge Scheel Andersen, Marianne Djernes Lautrup, Eva Balling, Lone 
Bak Hansen og Thomas Foged.  Lone vil fortælle noget  om det senere. 

Vi arbejder også til ny DBKS Website for at facilitere informations flow og 
tilgængelighed. Niels Bentzon er tovholder på denne proces. 

Derudover har vi opdateret vores prognose for mammakirurger (Special Tak 
til Thomas Foged) og kan se at der på nuværende tidspunkt er en højere 
grad af stabilitet en først antaget, hvilket er meget positivt. Men rekruttering er 
fortsat et højaktuelt tema for at sikre specialets fremtid.   

Også i år er/var vi stolte af at deltage ved den 10. Aarhus Workshop som 
heldigvis er med fysisk fremmøde, og med deltagelse af nationale og 
internationale tværfaglige kolleger fra vores spændende speciale.  



På DKS årsmødet efteråret 2022 vil der formentlig også være et større fokus 
på at fremhæve brystkræft kirurgien med invitation at internationale speakere. 

I september sidste år var der en spændende Masterclass Oncoplastic Breast 
Surgery, organiseret af overlæge Lena Carstensen med opbakning fra DBKS 
og Brystkirurgiske Afdelinger Herlev Hospital/ Rigshospitalet. Det var fagligt 
berigende og der er udtrykt et stort ønske om at gentage kurset hvert 2. år, så 
yngre læger kan udvikle onkoplastiske og plastikkirugiske procedurer. 

Husk at legatudvalget fortsat råder over midler, hvor forskere kan ansøge 
om støtte til relevante projekter. 

Tak til alle med ønsker om et godt år. 

Marco Mele 

Formand af DBKS 

 
 

 
 


