
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Bryst Kirurgisk Selskab 29.11.2021 

 

Deltagere: Marco Mele (formand), Marianne Lautrup, Lone Bak Hansen, Inge Scheel Andersen, Eva Balling,  

Afbud: Thomas Foged 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Hjemmesiden. Ny aftale med firma? 

3. Rekruttering 

4. Certificeringsudvalget.  

5. Uddannelsesudvalget 

Evt. 

 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Man har undersøgt pris på udbygning og vedligehold af hjemmeside, og det viser sig at være ret dyrt. P.t. 

fungerer det fint at flytte over til DKS hjemmeside, som DBKS fortsat gerne vil være under. Når overflytningen 

er komplet, skal DBKS nuværende hjemmeside dermed lukkes. Dog vil man undersøge, om det er muligt at 

opretholde domænet DBKS med et direkte link til Fagområdet Brystkirurgi under DKS.  

3. Ifølge referat fra tidligere møde i SST vil man derfra opgradere fagområderne, men ikke oprette nye. 

Tværtimod tænker man, at der er specialer, der skal nedlægges. Det blev foreslået, at der oprettes "common 

trunk" i kirurgi, hvorefter man kan vælge speciale og på denne måde kunne brystkirurgi lukkes ind som et 

specialevalg ligestillet med de andre fagområder.  

Bestyrelsen er klar over, at dette ikke er en beslutning, der kan tages hurtigt og udmøntes. I den 

mellemliggende periode kunne man ønske, at der kunne gives mere end 2 måneder i brystkirurgi i HU i kirurgi 

for at skabe større interesse for fagområdet. 

Drøftelse af uddannelsesforløbet i forhold til certificering: Endnu en gang var der forlydende om, at der kunne 

opnås enighed om, at uddannelsen kunne være et kompetencegenereret forløb i stedet for et 

uddannelsesforløb fastlagt til at vare minimum 2 år. 

I bestyrelsen er der enighed om, at der ønskes et bredt samarbejde med DKS og at have DKS i ryggen ift. flere 

stillinger for at kunne rekruttere til brystkirurgi. 



Enighed om, at Dansk Plastikkirurgisk Selskab skal inddrages/informeres om, hvad vi stiler imod, men selve 

uddannelsen og dennes forankring ønskes fortsat fastholdt i DKS regi. 

Bestyrelsen vil derfor bede om et møde med formanden i DKS for at informere om vore ideer til fremtidig 

rekruttering, uddannelse og uddannelsesforløb. Herunder få en opdatering ift. DKS holdning og tanker om 

brystkirurgi fastholdt i DKS regi. 

Der er møde i DKS den 16/12-21 vedrørende fagområder, hvor Lone Bak Hansen vil deltage. Her vil det også 

være en mulighed for at melde klart ud, hvor vi finder at det er naturligt at fagområdet er placeret. 

4+5. Under certificering/uddannelse blev der drøftet kompetencer. I kompetencekortet er der diskrepans i 

forhold til den teoretiske del, og hvad der efterfølgende skal være opnået i den kirurgiske del vedr. subcutan 

mastektomi: Det beskrives det ene sted, at man skal kunne udføre det selvstændigt (10 stk.) mens der i den 

kirurgiske kompetencevurdering beskrives, at man skal have assisteret til 10. 

Der blev aftalt, at vi skal se på kravene til certificering, idet det på mange matrikler er urealistisk at komme til at 

udføre det i certificeringskravene beskrevne antal. På afdelinger uden plastikkirurgi på matriklen har man ikke 

mulighed for at opnå dette. På et en-måneds ophold i plastikkirurgi vil dette heller ikke kunne lade sig gøre. 

Det blev besluttet at der skal tages kontakt til de specialeansvarlige overlæger på matriklerne og spørge, 

hvordan man håndterer det. 

Punktet tages op på næste generalforsamling til en drøftelse ift., om der skal ændres på uddannelseskravene. 

 

Intet til eventuelt. 

 

Marco Mele vil udsende en doodle ang. næste mødedato. 

Dagens møde forgået som videomøde. Der er håb om fysisk møde næste gang. 

 

 


