Referat fra generalforsamling i Dansk Brystkirurgisk Selskab den 19.05.2022
1. Tove Tvedskov blev valgt som dirigent
2. Inge Scheel blev valgt som referent
3. Formandsberetning:
De sidste par år har Covid givet udfordringer og der er ikke blevet afholdt ordinær
generalforsamling siden 2019. Covid har givet udfordringer på alle fronter som har gjort
arbejdet i bestyrelsen mere vanskeligt. Håbet er at det nu er slut og at vi ikke kommer i en
lignende situation uge.
Det altoverskyggende arbejde i bestyrelsen har drejet sig om specialets fremtid, som også
blev drøftet på den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt i november 2021.
Siden da er der sket yderligere, som Lone Bak Hansen vil berette om i et senere indlæg.
Selskabets Website er til stadighed under revision, og Niels Bentzon arbejder på dette.
Der er blevet udfærdiget prognoser for antallet af brystkirurger i Danmark, og der gives en
stor tak til Thomas Foged for det store arbejde, han har lagt i det.
I september 2021 var det muligt at afholde masterclass i onkoplastik. En workshop, som
overlæge Lena Carstensen var hovedarrangør af. Workshoppen var en succes, og håbet er
at den kan gentages hvert andet år.
Afslutningsvis er det dejligt, at man nu igen kan ses fysisk til Århus Workshop. Formanden
takker for, at generalforsamlingen kan ligge i forbindelse med workshoppen.
4. Formandens beretning blev godkendt
5. Revideret regnskab: Eva Balling indledte med at oplyse at regnskabet var afstemt og
godkendt af formanden, Marco Mele.
Dog er regnskabet ikke blevet sendt til revisorerne, Mette Okholm og Gihan S G Al-Gameel
Dette beklagede Eva Balling. Uden revisorernes godkendelse kan regnskabet ikke
godkendes. Man gennemgik regnskabet på generalforsamlingen.
Den arrangerede masterclass i onkoplastik havde genereret et afkast til selskabet på mere
end kr. 25.000,00 hvilket er fantastisk. Samtidig har der været meget få udgifter, og på
nuværende tidspunkt er indestående formue nu på ca kr. 194.000,00.
På generalforsamlingen var man enige om at godkende regnskabet, og aftalen er, at det nu
sendes til revisorerne. Hvis de kan godkende regnskabet, betragtes det som godkendt.
I forbindelse med gennemgang af regnskabet kom der nogle kommentarer i forhold til den
store formue, der nu er opbygget. Skal dette give anledning til, at der skal ske noget med en
del af disse midler?
Der blev nævnt mulighed for at donere en sum til godgørende formål / undlade at betale
kontingent / opfordre yderligere til legatansøgning / holde en fest.
Der blev ikke taget beslutning om noget konkret.
6. Det nuværende kontingent for et medlemskab er årligt på kr 250 og for firmaer er det kr
2500. Dette fastholdes

7. Uddannelse: Der er uoverensstemmelsen i certificeringsordlyden i uddannelsesporteføljen.
Uoverensstemmelsen består i at ordlyden er:
Under uddannelsesmål:
Behandling af primær mammacancer:
Den uddannelsessøgende skal kunne tage stilling til, hvilken kirurgisk procedure der hos
den enkelte patient skal anbefales og kunne redegøre for baggrunden for denne
beslutning.
Den uddannelsessøgende skal foretage disse operationer og ved uddannelsens afslutning
gøre dette selvstændigt.
Den uddannelsessøgende skal også deltage i (assistere) operationer, hvor der foretages
primær eller sekundær rekonstruktion.
Den uddannelsessøgende skal have mulighed for at arbejde på klinikker, hvor
plastikkirurger med særlig interesse for mamma er tilknyttet, således at principperne for
onkoplastisk kirurgi kan erhverves.
Ved at assistere ved operationer og deltage i kliniske undersøgelser og samtaler med
patienter, hvor den kirurgiske mulighed for rekonstruktion vil blive diskuteret, vil den
uddannelsessøgende erhverve sig viden om rekonstruktive og onkoplastiske procedurer.
(Dette eventuelt via fokuseret ophold på plastikkirurgisk afdeling).
I porteføljen til indgreb står der derimod, at den uddannelsessøgende skal have foretaget
10 subkutane mastektomier og have assisteret til 10.
Det blev drøftet at ordlyden i porteføljen ikke er entydig. Må opfattes, så der menes at der
er tale om 10 subkutane mastektomier, man selvstændigt skal have udført. Dette har man
drøftet i bestyrelsen, hvor flere medlemmer har anført, at dette finder man ikke er muligt
at opnå. Slet ikke hvis man tager i betragtning, at der kun er tale om 1 måneds fokuseret
ophold i plastikkirurgi, og nogle afdelinger ikke har tilknyttet en plastikkirurgisk afdeling.
Der var flere kommentarer til ovenstående og der var enighed om, at man vil ændre
ordlyden. Enighed om at man gerne vil lægge os op af de internationale kriterier så godt
som muligt, men tilpasset til danske forhold. Således ændres ordlyden til, at man skal have
været operatør på 10 subcutane mastektomier.
Således skelnes der ikke, hvorvidt man har stået helt alene med operationen eller udført
denne med en assisten/supervisor.
Bestyrelsen vil tilrette porteføljens ordlyd, så den tilpasses de danske forhold. Udformning
af denne i henhold til ovenstående kan udføres uden behov for godkendelse på en
generalforsamling.
Samtidig var der fra salen en opfordring til, at der bliver udfærdiget en portefølje til det
plastikkirurgiske ophold, således at det mere detaljeret beskrives, hvilke kompetencer der
ønskes opnået under opholdet. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med, ligesom
bestyrelsen vil arbejde med revision af uddannelsesporteføljen som helhed. Sidste revision
af uddannelseskrav er fra 2017.

Kodeudvalget: Der er ønske om, at man kan kode mere nøjagtigt for markering f.eks.
markering med iodkorn i axil, specielt ved targeteret axil vil det give god mening. Dette
kunne evt. være som en tillægskode med et tal for de forskellige markeringstyper. Dette vil
man gå videre med i bestyrelsen.
Certificeringsudvalget: Der er i den forløbne periode indkommet 3 ansøgninger, der er
blevet godkendt.
Rekrutteringsudvalget: Lone Bak Hansen informerede om, hvad der er sket siden den
ekstraordinære generalforsamling i november 2021.
Siden har DBKS været i dialog med DKS. Fra DKS’ side er der en klar holdning, at man gerne
vil samarbejde med DBKS om fagområdet og også gerne deltage i møder med SST
vedrørende uddannelse. Fra DKS side finder de det er svært at se, hvordan man kan bygge
en uddannelse op, hvor man samtidig skal kunne certificeres som kirurg og også uddannes
så man kan certificeres som brystkirurg.
I deres common trunk er der allerede tidligt indlagt flere kirurgiske forløb, der ikke giver
mening for en kommende brystkirurg. Deres uddannelse er kompakt, og de finder det
vanskeligt at ændre på den, så de kan nå det hele i den bedst mulige rækkefølge. De
forestiller sig, at det vil blive vanskeligt at kunne opnå kompetencer, der retfærdiggør at
man kan certificeres som kirurg samtidig med at man opnår certificering som
mammakirurg.
SST arbejder pt. på en ny HU struktur for alle specialer. Vi må således fortsat prøve at
påvirke, så de også tænker brystkirugi ind.
Peer Christiansen supplerede med, at han tidligere har deltaget i et
kapicitetsproblemsmøde med SST, hvor opfattelsen var, at der i SST arbejdes videre på at
få brystkirurgi til at få et officielt stempel.
At man arbejder på hvordan man evt. kan rekruttere yngre læger fra såvel det kirurgiske
som plastikkirurgiske speciale til brystkirurgi.
Legatudvalget: Legatbeløbet er op til kr 10.000 pr år. Indtil videre har en søgt om legatet
og fået det bevilget. Pengene er dog ikke udbetalt. Der er taler om et registerstudie, der
drejer sig om, hvorvidt lipofilling giver øget risiko for recidiv.
Det blev drøftet, hvorledes der kan komme mere opmærksomhed på legatets eksistens.
Det blev forslået at der skulle ansøgningsfrist på. Måske det kunne anspore flere til at søge.
Samtidig "reklamere" for legatet for også at øge antallet, der kunne ønske at udføre
forskning. Dette vil bestyrelsen tage op.
8. Overlæge Marco Mele blev, med stort bifald, genvalgt som ny formand.
9. Marianne Lautrup og Thomas Foged ønskede ikke at genopstille. Eva Balling , Lone Bak
Hansen samt Inge Scheel Andersen stillede op til genvalg. De blev genvalgt. Eva Balling for
yderligere 1 år, de to andre for 2 år.

10. Som nye medlemmer i bestyrelsen blev Henrik Flyger og Tanja Friis valgt.
11. Under eventuelt blev der ikke drøftet yderligere.

