
 

Årsberetning 
Dansk Brystkirurgisk Selskab 

DBKS november 2022 
 

Det seneste år har budt på fagligt inspirerende og kollegialt opløftende møder, blandt 
andet ved generalforsamlingen i november 2021 i København, i forbindelse med DKS 
Årsmøde, og igen i maj 2022, i forbindelse med Aarhus Workshop. Det har været 
fantastisk at så mange medlemmer har deltaget og været med til at belyse og debattere 
flere vigtige temaer for vores speciale, her og nu og fremadrettet. 

Der er stadig fokus på at promovere specialet og forbedre uddannelsen for yngre læger, 
og vi fornemmer en øget interesse.  

På vores generalforsamling i Aarhus har vi takket to bestyrelsesmedlemmer for deres 
store engagement - Marianne Djernes Lautrup og Thomas Foged. Og vi har sagt 
velkommen til to nye medlemmer - Tanja Linde Friis Og Henrik Flyger. 

Vi har desuden fået en ny DBKS webside som er tilknyttet DKS hjemmeside, sammen 
med andre relevante fagområder. Det er vi godt tilfredse med og det ser ud til at fungere 
fint.  

I maj 2022 var vi mange som igen kunne deltage ved Aarhus Workshop, som i år har 10-
års jubilæum. Det var som sædvanlig et super godt arrangement med deltagelse af 
nationale og internationale tværfaglige kolleger. Workshoppen er blevet en vigtig tradition 
og der skal lyde en stor tak til alle de kolleger som hvert år lægger mange kræfter i at få 
det hele på plads - vi ser frem til næste års Workshop i Brystkirurgi. 

På det kommende DKS Årsmøde i november 2022 er vi som fagområde glade for at 
kunne præsentere vores brystkirurgiske session hvor nationale og internationale speakere 
vil være med til at fremhæve brystkræft kirurgien. 

I løbet af sommeren er de to brystkirurgiske afdelinger på henholdsvis Herlev og 
Rigshospitalet fusioneret i en stor brystkirurgisk enhed på Gentofte Hospital, og vi ønsker 
alle der er involveret og berørt af fusionen de bedste betingelser fremadrettet. 

Afslutningsvis vil jeg minde om legatudvalget hvor forskere kan ansøge om støtte til 
relevante projekter. 

Tak til alle. 

Marco Mele 
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