Ansøgning om certificering som mammakirurg

Navn:
CPR-nr.:
Adresse privat:

Adresse arbejdssted:

Kopi af speciallæge attest vedlagt:

ja ____

Dokumentationsskema udfyldt og vedlagt:

ja____

Vedrørende dokumentation: Dokumentationsskemaet skal underskrives af 2
certificerede brystkirurger.

Bemærk!
Logbogen er til anvendelse i egen afdeling og bruges som dokumentation for
udførelse af procedurer og erhvervelse af kompetencer. Den behøver ikke
medsendes.

Dokumentationsskema til anvendelse ved ansøgning om certificering som
mammakirurg:
Det skal kunne dokumenteres ved to certificerede mammakirurger, at nedennævnte kompetencer
er erhvervet.

Ansøger:

___________________________________
Navn og Cpr nummer

Kliniske kompetencer og dataindsamling: Vedrørende brystkræft, benigne og
præmaligne tilstande i bryst.
1) Er i stand til at varetage diagnostisk udredning, rådgivning og fastlæggelse af kirurgisk indgreb.
2) Er i stand til at varetage kommunikation med kræft – og andre kritisk syge patienter.
3) Er i stand til at varetage rådgivning af kvinder med genetisk disposition.
4) Har erfaring med de forskellige kirurgiske metoder anvendt i behandlingen og har detaljeret
viden om indikationer/kontraindikationer samt komplikationer ved de forskellige teknikker.
5) Har erhvervet basal viden om brystrekonstruktion og principperne for onkoplastisk kirurgi.
6) Har kendskab til litteraturen om området.
7) Er i stand til at evaluere litteratur og artikler.
8) Har viden om foregående forskning indenfor behandling af brystkræft
Dokumentation Kliniske kompetencer og dataindsamling:
Speciallæge 1: navn og underskrift:
Speciallæge 2: navn og underskrift:

Videnskabeligt:
Publiceret eller være medforfatter på mindst en artikel om sygdom i brystet eller have
præsenteret et foredrag på et videnskabeligt møde.
Dokumentation: Kopi af artikel eller dokumentation for afholdt foredrag vedlægges

Under specialistuddannelsen have deltaget i min. et større internationalt møde
vedr. brystkræftbehandling.
Dokumentation for deltagelse vedlægges

Kirurgiske og kliniske kompetencer:
Selvstændigt at have gennemført:
(Attesteret dokumentation af to certificerede mammakirurger vedlægges: se dokumentationsark)
Minimum 40 operationer for benign eller borderline lidelse.
Minimum 100 axil lymfeknude dissektioner eller SN procedurer:
Heraf mindst 30 fuld axilrømning
Mindst 100 brystkræftoperationer (inkl. DCIS) – herunder
Mindst 40 brystbevarende operationer
Mindst 10 Onkoplastiske level I
Mindst 40 mastektomier
Mindst 10 hudbesparende mastektomier

Assisteret til:
- mindst 10 operationer for benign lidelse.
- mindst 20 axilindgreb (inkl. både fuld axilrømning og SN procedure).
- mindst 20 brystbevarende operationer herunder mindst 5 onkoplastiske level I-II.
- mindst 20 mastektomier herunder mindst 5 hudbesparende mastektomier.
- Observeret eller assisteret til 5 primære eller sekundære brystrekonstruktioner ved anvendelse af enten lapplastik
eller protese.

Selvstændigt at kunne varetage MDT konference (dvs.: ansvar for konferencen inkl. resumere forløb og planlægge
postoperative behandling).
Selvstændigt varetaget rådgivning af kvinder med genetisk disposition.

Ved fokuseret ophold på onkologisk afdeling:
Deltaget i min 10 klinikker med onkolog hvor beslutning om adjuverende systemisk og/eller stråle behandling bliver
diskuteret med patienten.
Deltaget i min. 10 kliniske undersøgelser hvor bivirkninger ved kirurgi og strålebehandling bliver evalueret.
Deltaget i min. 10 kliniske undersøgelser hvor kvinder med avanceret sygdom bliver vurderet.

Dokumentationsark Operativt for:

___________________________________
Navn og Cpr nummer

(Attesteret dokumentation af to certificerede mammakirurger).
Attesteret
Minimum 40 operationer for benign eller borderline lidelse.

Minimum 100 axillymfeknude dissektioner eller SN procedurer
(mindst 30 fuld axilrømning)
Mindst 100 brystkræftoperationer – herunder
Mindst 40 brystbevarende operationer
Mindst 5 Onkoplastiske level I
Mindst 40 mastektomier
Mindst 10 hudbesparende mastektomier
Har assisteret til 10 og selvstændigt udført 40 operationer for benign lidelse.
Har assisteret til 20 og selvstændigt udført 100 axilindgreb (Heraf 30 fuld axilrømning).
Har assisteret til 20 og selvstændigt udført 100 brystbevarende operationer.
Har assisteret til 20 og selvstændigt udført 40 mastektomier.

Har assisteret til 10 hudbesparende mastektomier

Har assisteret til 10 og selvstændigt udført 30 axilglandel rømninger.

Observeret eller assisteret til 5 primære eller sekundære brystrekonstruktioner ved
anvendelse af enten lapplastik eller protese.
Varetaget regelmæssige MDT konferencer med multidisiplinære team. (onkolog,
patolog, radiolog og kirurg).
Har deltaget i min. et større internationalt møde vedr. brystkræftbehandling. (Vedlæg
dokumentation)

Attesteret

Dokumentationsark
Ved fokuseret ophold på onkologisk afdeling:

Attesteret

Deltaget i min 10 klinikker med onkolog, hvor beslutning om adjuverende systemisk
og/eller stråle behandling bliver diskuteret med patienten.
Deltaget i min. 10 kliniske undersøgelser hvor bivirkninger ved kirurgi og strålebehandling
bliver evalueret.
Deltaget i min. 10 kliniske undersøgelser hvor kvinder med avanceret sygdom bliver
vurderet.

Dokumentation ved to certificerede mammakirurger at ovennævnte kompetencer er erhvervet.

Speciale:
Afdeling angives

Attesteret:

Plastikkirurgisk Afdeling: 1 måned

Billeddiagnostisk afdeling: 1 uge

Patologisk afdeling: 2 dage

Dokumentation ved speciallæge på pågældende afdeling.

Attesteret

