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Valg af referent
Godkendelse af referat
National mammografiscreening
Info og diskussion vedr. PERFORMS
Pakkeforløb
Orientering om SST’s: ”Opfølgning på brystkræft” og enkelt ændring i ”Pakkeforløb for
brystkræft”
Status vedr. screening af 70-79 årige opereret for c. mam.
MR-projekt- er tiden kommet til at lukke det?
Europæisk samarbejde om informeret samtykke til screening
Evt.

!AD 1
Søren Redsted
!Ad 2
Referatet er godkendt
!AD 3

Ilse oplyser om det nye danske studie vedr. mammadiagnostik, screening og behandling i DK
publiceret i Acta Radiologica i 2013. Se vedhæftede.

!Hvordan går det med screeningen:

Region Hovedstaden er bagud ca. 4 mdr., mest p.gr. stigning i screeningspopulationen.
Region Nord, er ca. 3 mdr. bagud. Man forudser problemer p.gr. mammakirurgmangel. En er rejst
til Odense. En går på pension 2016.
Region Syd, er knebent med.
Region Midt. Er med.
Region Sjælland. Foretager man også screening på 69 til 79 årige? Er ca. 3 mdr. bagefter.
Mammae patienter skal stadig omkring en mamma kirurg før de videre visiteres til mamma
radiologen.

!De forskellige Regioner booker ca. 25 patienter pr. screeningsassistent, i Region Sjælland er man
oppe på ca. 32 patienter pr. screeningsassistent.
!Ilse orienterede om opdateringen af screeningsanbefalingerne, som bl.a. udstikker retningslinjer
for screening af kvinder med implantater. Der skal udføres push back på alle de kvinder med
implantater bag brystmuskulaturen, hvor det er muligt, samt suppleres med
standardprojektioner uden push back. Kvinder med implantater foran brystmuskulaturen
screenes, men eftersom der ikke kan udføres push back, vil undersøgelsen være ufuldstændig,
hvilket kvinden må orienteres om.
Det er aftalt, at Ilse fremsender Rigshospitalets standard brev til patienter med mindre
tilfredsstillende screenings undersøgelser (proteser, kørestole osv.) til orientering.
Brevet informerer kvinden om, at deres screeningsundersøgelse ikke er optimal.

!AD 4

Performs! Hvad er det? Det er en kvalitetstest af screeningsradiologen. Et antal testbilleder
vurderes af radiologen og resultatet vurderes i forhold til de øvrige radiologer og radiologens
tidligere præstationer.
Her er linket til hjemmesiden.
http://performs.lboro.ac.uk/for-breast-screening-professionals.htm
Region Midt starter formentlig op med dette i år.

!AD 5

Der er fortsat forskel på registreringen af kræft pakker i de forskellige centre og Regioner.
Patienter genindkaldt fra screeningsprogrammerne hører hjemme i kræftpakkerne og må
registreres som sådan fra den dag, hvor radiologerne bedømmer screeningsmammografierne og
indkalder til udredning.
Der er en lille ændring i anbefalingen til kræft pakke forløb. Sætningen: ”Enhver nyopdaget tumor hos
en kvinde over 50 år må imidlertid opfattes som suspekt for malignitet” vil blive ændret til
”Enhver nyopdaget tumor hos en postmenopausal må imidlertid opfattes som suspekt for
malignitet.

!AD 6

Opfølgning af brystkræft patienter. Skal vi screene fra 70 til 79 år post operative patienter. Nye
anbefalinger er på vej.

!AD 7

MRI/mammografi projektet for BRCA patienter forsøges opgjort, med henblik på en senere
lukning af studiet og sluttelig nye rekommandationer for denne patientgruppe i Danmark.

!AD 8

Ilse orienterede om et EU-projekt. Det handler om informeret samtykke til screeningsdeltager.
Dette skulle munde ud i et forsøg på at få ensartede retningslinjer for informationen til
screeningsdeltageren. Forretningsudvalget opfordrede Ilse til at deltage i projektet. Opfølgning
følger.

!AD 9

Lisbeth orienterede om en mail, der er rundsendt til samtlige screenings enheder, altså ikke
radiologiske afdelinger, om behov for mamma radiologi i forbindelse med plastik kirurgi. Udsendt
af 2 plastik kirurger fra Odense. Ilse har svaret på mailen.
Conrad informerer om, at vi har et pænt overskud i kassen, og at han desværre snart går af på
pension. Vi vil savne Conrad i forretningsudvalget!
Vi skal altså have en ny kassemester og Hjørring skal finde en afløser for Conrad.
Ilse orienterede kort, at hun har fået ændret og opdateret vores hjemmeside.

!Næste møde i DFRM afholdes i Århus september 2014. Ilse udsender dagsorden. Søren Redsted
står for indkaldelsen og det praktiske. Mødetidspunkt og lokalitet kommer senere.
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