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Dagsorden:
• Godkendelse af referat
• Orientering fra formanden
• Planlægning af årsmødet 19.11.2021
Evt.

Referatet blev godkendt.

Marco mele orienterede om møde i SSTY vedrørende situationen på landsplan omhandlende brystkræft.
Til mødet var der indkaldt repræsentanter for alle fagområder, der udreder og behandler inden for
brystområdet. Desuden var de fem regioner også repræsenteret. For bordenden var Søren Brostrøm under den
første del af mødet.
Bestyrelsen blev orienteret om drøftelser af de forskellige fagområders udfordringer. Hvert fagområde fik
mulighed for at opridse deres egen situation på landsplan. Fra DBKS fremlagde Marco Mele den prognose, der
tidligere er blevet udformet for udsigterne inden for det kirurgiske fagområde. Bestyrelsen i DBKS er ved sidste
generalforsamling blevet pålagt at arbejde på at forbedre rekrutteringen.
Siden da har en gruppe i bestyrelsen arbejdet med dette og formuleret et udkast til en hoveduddannelse med
den bedste løsning i forhold til rekruttering. En sådan er dog ikke tiltænkt som en erstatning for den
nuværende certificeringsuddannelse, men som en ekstra mulighed.
Mødet bar præg af en del udfordringer i form af mangel på kolleger inden for alle fagområder. Dog ikke lige
meget i alle grupper.
Efterfølgende er der blevet udsendt en anmodning fra SST hvor der efterspørges yderligere bidrag i forhold til
et møde den 29/10.2021
I anmodningen skrives:
Vi er blevet klogere på udfordringerne, herunder at særligt uddannelse er et emne vi skal arbejde videre med.

Brystkirurgisk Selskab og Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi
Vi vil bede jer sende materiale vedr. fagområdeuddannelsen i brystkirurgi, Fellowship ordninger, og evt. andet
materiale I har udarbejdet vedr. uddannelse og kompetencer i brystkirurgi.

DBCG og Radiologisk Selskab
Vi vil bede om et bidrag med jeres overvejelser om hvad der kan være årsager til de øgede antal påbegyndte
pakkeforløb, herunder om der er sket et indikationsskred.
I må også gerne sende de nye retningslinjer for prioritering ved visitation, som Ilse nævnte ved mødet.

De fem regioner
Vi vil bede om en vurdering af behovet for personale til en effektiv og stabil varetagelse af screening, klinisk
mammografi, patologiske analyser og kirurgisk og onkologisk behandling af brystkræft.
Vi vil også bede jer oplyse hvad I har af personale aktuelt. I må gerne angive behovet i faste, fuldtids årsværk. I
kan basere vurderingen på information fra jeres ledelsessystemer.

Marco mele vil sørge for at materialet fra DBKS sendes til SST så de har det i hånde senest den 17/9.

I forhold til årsmødet den 19/11 er der planlagt mulighed for 6 frie foredrag på hver 15 min (inkl. spørgetid).
Deadline for indsendelse af abstract er 01.10.2021. Dette er allerede lagt på hjemmesiden.
Derudover var der et ønske om gennemgang af de nye medicinske retningslinjer der er trådt i krat. der er en
oplevelse af at de nye retningslinjer kan give udfordringer og man tænker at en gennemgang med mulighed for
spørgsmål kunne være relevant.
Bestyrelsen vil forespørge en onkolog om mulighed for at forestå en sådan gennemgang.
Varighed 3/4 times oplæg med efterfølgende 1/2 time til spørgsmål.

Evt.: Intet

Der planlægges nyt møde i forbindelse med årsmødet.

