
Referat fra FU-møde i DFRM på Rigshospitalet den 13/5 – 2011, X2022 kl. 10:30-14.

Tilstede:  Ilse Vejborg, Carsten Conrad, Henrik Kledal, Leslie Christensen, Søren Redsted  
Afbud:    Walter Schwartz, Nikolaj Mogensen.
 
Dagsordenen var:

   Valg af referent
   Godkendelse af referat
   National screening: Orientering fra DKMS og fra FU-medlemmer DFRM
   Klinisk mammografi/pakkeforløb: Noget nyt?
   DBCG: Orientering om nye retningslinjer
   Planlægning af generalforsamling + E-kursus
   Fagområdebeskrivelse ( bilag vedhæftet)
   MR-projekt
   evt.

1:   Valg af referent

Ad   1:  Leslie blev udpeget.

2:   Godkendelse af referat fra sidst

Ad   2:  Referatet blev godkendt.

3:   National screening: Orientering fra DKMS og fra FU-medlemmer DFRM

Ad   3: DKMS: Clinical Guidelines kommer på engelsk i ”Danish Medical Bulletin”.             
Årsrapport 2010, DKMS, foreligger (første nationale screeningsrunde) og alle regioner kører 
godt.
Tidspunktet for kvindernes alder ved første indkaldelse til screening har været et emne i 
regionernes politisk/administrative enhed, hvorfor de forskellige indkaldelsesmodeller 
diskuteres.
De enkelte Regioner har kortlagt praksis og svaret er sendt til Danske Regioner. Der er 
enighed om bordet i FU, at national standardisering af indkaldelsesstrukturen vil være 
positivt samt om, at en udvidelse af screeningspopulationen til at inkludere 70-75 årige vil 
være fordelagtigt, idet metodens kvalitet øges med alderen og befolkningens alder øges.

            
4:           Klinisk mammografi/pakkeforløb: Noget nyt?
 
Ad   4: Revision af pakkeforløb på vej. 

En af de 7 henvisningsårsager under prioritet 1 i retningslinjerne fra DBCG samt patient 
information fra egen læge om cancer mistanke skal medføre pakkeforløb og start af 
udredning senest på 4 hverdag.

            Indikationerne for pakkeforløbet gennemgås og emner tages op så Ilse kan medbringe til 
revision af pakkeforløbet.



             

5:   DBCG: Orientering om nye retningslinjer 

Ad   5.  DFRM´s hjemmeside, www.DFRM.dk, er opdateret af Ilse, og der er bl.a. link til 
guidelines, - både de nationale og udvalgte internationale.

            Der er revision af DBCG´s retningslinjer for genetisk kontrol undervejs, men der vil ej ske 
ændringer af billeddiagnostisk retningslinjer.
Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark foreligger sammen med 
opfølgning og kontrol efter operation for primær c. mammae. Alt kan findes via link på 
DFRM´s hjemmeside.

.
6:   Planlægning af generalforsamling + E-kursus

Ad   6:  Dato og indhold til E-kursus blev diskuteret og dato fastlagt til d. 4-11-2011. Programmet 
foreligger officielt ved godkendelsen af dette referat, men følgende emner blev bl.a. 
diskuteret

Nye retningslinjer
MR-mammografi
Screenings status
Onkoplastisk kirurgi
Plastikkirurgi (implantat kirurgi)
Genetisk Rådgivning
”Farve mammografi” (sectra)

             
7:   Fagområdebeskrivelse ( bilag vedhæftet)
 
Ad   7:  Fagområde beskrivelsen er revideret, og kan ses på hjemmesiden for DFRM.

8:   MR – projekt

Ad   8:  DBCG har endnu ikke haft ressourcer til at lave de kodninger der skal til. Vores 
             overordnede indtryk er fortsat, at vi finder få cancere.
             

9:  evt.

Ad   9:  Der var intet under eventuelt og mødet sluttede kl. 14.00

   

                                                                                            Leslie Christensen
                                                                                                  

http://www.DFRM.dk/

