
DBKS møde 26.10.2022 
 
Deltagere: Inge Scheel Andersen, Eva Balling, Henrik Flyger, Marco Mele, Tanja Linde Fris 
 
Emner: 
 

1. Tidligere referat godkendt. 
 

2. Årsmøde status: 
 

- Foredrag: (Marco)  
- Onkologer, Italiensk gæst og Bent Eilertsen, har accepteret invitationen og set-up 

omkring de 90 min med oplæg/foredrag og diskussion ift ER+ HER2- ptt. De 
bringer selv styring til diskussionen, og vi laver ikke cases.  

- Henrik Flyger er moderator og forbereder spørgsmål. 
- Tidsgrænsen indskærpes overfor foredragsholdere ved Marco som suppl til 

invitationen. 
- Foredragsholdere modtager en gave hver ca 500 kr (skål m chokolade) (Inge S og 

Eva B) 
- Italienske gæst får fly t/r og Hotel 3 overnatninger i København. 
- Obs vi skal have bilag. 
- Onkologerne i hele landet inviteres til denne session og Marco kontakter disse. 

 
- Abstracts (Marco) 
- Oline Langballes abstract udgår og muligvis udgår Wahida Chakeras abstract. I så 

fald er der 5 præsentationer tilbage. Af disse er tre foredrag via film/usb (2 fra 
Christina og 1 fra Frederikke) Tanja orienterer Marianne Lautrup herom.  

Årsmødet fremover 
Vi er kommet for sent i gang med forberedelserne og deltagerantal er påvirket af 
Kongres i Barcelona, som mange deltager i.  
 
2023 mål: moderator skal modtage abstracts < 15/9 2023, og kravet er fysisk 
fremmøde mhp præsentation. 
Abstract deadline er ens for alle fagområderne i DKS, og vi bliver en del af 
abstractsystemet på DKS hjemmesiden fremover. 
 
Anne Bodilsens artikel og data skal præsenteres på et givent fremtidigt møde, som 
fastsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 
 

3. Legater 
- Legattekst fra tidligere referat kan godkendes til hjemmesiden – dog ændres 

deadlines for ansøgere til 1/9 og 1/3, således at vi kan følge abstracts deadline fra 
de øvrige selskaber (se ovenfor) 



- Ansøgninger sendes til sekretæren, som videresender til best.medlemmer, 
således vi kan drøfte disse på fastsatte møder 15/9 og 15/3. 

- Legatudvalg: bestyrelsen 
- Tanja varetager oventstående. 
-  

4. Hjemmesiden DKS 
- Vores oplysninger findes under DKS hjemmeside under brystkirurgi. Disse er ikke 

opdaterede. Tanja får det gjort ift bestyrelsens medlemmer samt 
udvalgsansvarlige: Kodeudvalg: Henrik Flyger, Cerfificeringsudvalg: Inge S og Lone 
B, Legatudvalg: bestyrelsen 

- Eva Balling spørger til, om den tidligere hjemmeside og hosting kan lukkes, hvis 
alt nu er under DKS – Tanja undersøger dette hos Gitte Frøsig DKS. 

- Opgave til næste møde for alle: kig på hjemmesiden og kom med ideer til lay-out 
eller om tingene kan/skal præsenteres anderledes. 

-  
5. Dansk kir. Hudd. Brystkirurgi: lukket – ingen ændringer. Diskussion om dette. 

-  
6. Kommende TEAMS-møde 30/11 2022 kl 15.30, idet der ikke er fremmøde nok til møde i 

forlængelse af årsmødet. 
 

7. Eventuelt: Planer om et bestyrelsesmøde, hvor vi mødes fysisk i Kerteminde til en god 
middag og evt overnatning. Bestyrelsen har ikke haft et fysisk møde i flere år. Denne snak 
fortsætter næste gang 

 
  

 
 
 

-  
 
 
 


