Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik
Formandens beretning
DFRM har i det forløbne år været involveret i / iværksat følgende aktiviteter:
• Efteruddannelses- og debatmøde (januar 2005).

Tema: Mammografiscreening og klinisk mammografi i DK

• Stiftende generalforsamling (januar 2005)
• Forretningsudvalgsmøder: juni, september og december
• DBCG-rekommandationer vedr. diagnostik
(visitation, klinisk mammografi og mammografiscreening)

• DRG-afregning i forbindelse med mammadiagnostik
• Projekt: National screening af BRCA1 og BRCA2 genmutationsbærere
med MR kontra klinisk mammografi
• Opgaveglidning: Henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr.
opgaveglidning i forbindelse med landsdækkende
mammografiscreening
• DRS´ Årsmøde januar 2006 i Odense:
Planlægning af session om mammadiagnostik
• Uddannelsesplan for mammografiscreeningslæge

Januar 2005 afholdt foreningen et velbesøgt debatmøde på Rigshospitalet
om klinisk mammografi og mammografiscreening i Danmark. Flere end 120
læger, radiografer/sygeplejersker, firmarepræsentanter og andre med
interesse i området var mødt op og deltog i debatten.
Foreningen startede i 1999 som en interessegruppe med deltagelse af
radiologer med særlig interesse indenfor mammadiagnostik og behandling.
Foreningen har i de forløbne år deltaget aktivt i debatten indenfor
mammaområdet, herunder DRG- afregning af ydelser i forbindelse med
mammadiagnostik, og har bl.a. medvirket ved udfærdigelse af DBCG
-rekommandationer indenfor visitation og diagnostik samt beskrivelse af
mammadiagnostik som et radiologisk fagområde. Foreningen har endvidere
afholdt flere kurser.
I forlængelse af debatmødet i januar blev vi endelig ”legitime” ved en stiftende
generalforsamling. Foreningens vedtægter kan læses på:
www.DRS.dk - interessegrupper - Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik.
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På samme hjemmeside kan også referater fra bestyrelsesmøderne findes.
Bestyrelsen har siden konstitueret sig som følger:
Stig Møller Nielsen (Esbjerg), Leslie Christensen (Svendborg), Nikolaj Borg
Mogensen (Ringsted), Carsten Conrad (Hjørring) – kasserer, Walter
Schwartz (Odense) – næstformand, og Ilse Vejborg (Rigshospitalet) formand samt repræsentant i forretningsudvalget og redaktionsgruppen i
DBCG.
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 3 forretningsudvalgsmøder.
Foreningen har i kraft af, at bestyrelsen også repræsenterer radiologisk
udvalg i DBCG, medvirket til revision af DBCG - rekommandationer indenfor
visitation og mammadiagnostik, herunder rekommandationer indenfor
mammografiscreening.
Disse rekommandationer blev lagt på hjemmesiden i november/december
2005 og kan læses på: www.DGCG.dk
Stig Møller Nielsen, Carsten Conrad og Ilse Vejborg har i det forløbne år haft
fornyet kontakt med Sundhedsstyrelsen vedr. DRG- afregning for
mammadiagnostik. Kardinalpunktet på møderne har været afregning for den
ambulante funktion som foregår på mange af landets mammadiagnostiske
enheder. Efter megen debat endte mødet med at Sundhedsstyrelsens
repræsentanter fra DRG-enheden vil fremsende et forslag vedr. en mulig
opkrævning af en ambulant takst for mammadiagnostik videre til DRGstyregruppen med en anbefaling. Hvor langt dette forslag er vides ikke dags
dato.
Cancere hos kvinder med risikogivende BRCA1/2 genmutationer ses i en
yngre aldersgruppe end hos baggrundsbefolkningen og mange studier tyder
på, at mammografi har en meget lav sensitivitet hos BRCA - bærere. Flere
studier har vist, at MRI kan være en screeningsmetode, der kan fremskynde
diagnosetidspunktet og i den internationale litteratur rekommanderes
yderligere studier, som kan understøtte disse resultater. Med baggrund i dette
er der planer om at gennemføre et nationalt projekt med screening af BRCAbærere med MRI kontra klinisk mammografi. Ilse Vejborg har udfærdiget en
protokol, som i skrivende stund er godkendt i radiologisk udvalg og
forretningsudvalget i DBCG. Protokollen er endvidere er fremsendt til
genetisk udvalg i DBCG og til etisk komite. Projektansvarlige vil være Ilse
Vejborg (RH), Carsten Conrad (Hjørring), Leslie Christensen (Svendborg),
Stig Møller Nielsen (Esbjerg), Lisbeth Larsen (Odense), Susanne Møller
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(sekretariatet DBCG), Bent Ejlertsen (genetisk udvalg DBCG), Fritz Rank
(patologiafdelingen, RH) og yderligere en repræsentant fra genetisk udvalg.
I forbindelse med planer om implementering af landsdækkende
mammografiscreening i 2007, er mange tanker vendt, herunder
opgaveglidning såvel på radiograf som radiolog området. Foreningen er
principielt i mod denne opgaveglidning, og har i en henvendelse til
Sundhedsstyrelsen forklaret vigtigheden af at alle implicerede parter såvel
indenfor diagnostik som behandling lever op til de kvalitetskrav, som er
beskrevet i European Guidelines for Quality Assurance in Mammography
Screening. I modsat fald kan man frygte, at de positive resultater på
dødeligheden af brystkræft, som er dokumenteret såvel internationalt som
nationalt ikke kan efterleves.
I forbindelse med Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde i Odense, januar
2006, har DFRM medvirket til planlægning af session om mammadiagnostik.
Senest tiltag er udfærdigelse af et udkast til en uddannelsesplan for
mammografiscreeningslæge.
Ilse Vejborg
Formand, DFRM
24. januar 2006
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