
Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik

Formandens beretning

DFRM har siden sidste generalforsamling været involveret i / iværksat følgende 
aktiviteter:

• Forretningsudvalgsmøder: maj, september og december i 2006 og februar 2007
• National styregruppe for kvalitetssikring af mammografiscreening 
• Høring om betjeningspersonale til mammografiscreening 
• DRG-afregning i forbindelse med mammadiagnostik
• DBCG-repæsentantskab 
• Kompetencer for I-læge i mammaradiologi
• Projekt: National screening af BRCA1 og BRCA2 genmutationsbærere med 

MR kontra klinisk mammografi

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 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 siden sidste generalforsamling afholdt 4 forretningsudvalgsmøder.
Referater fra disse møder kan læses på: www.DRS.dk - interessegrupper - Dansk 
Forening for Radiologisk Mammadiagnostik.
Planer for implementering af landsdækkende mammografiscreening har været et fast 
punkt på dagsordenen i den forløbne tid. I alle regioner har der været stor aktivitet for 
at for at få tilbudet om mammografiscreening af alle kvinder i mellem 50 og 69 år 
gjort landsdækkende inden udgangen af 2007. Flere af forretningudvalgets 
medlemmer er direkte involveret i de pågående møder, forhandlinger og handlinger. 
Området har stor politisk bevågenhed, og der er et massivt pres for snarest at 
iværksætte det landsdækkende tilbud. Det er foreningen magtpåliggende at medvirke 
til at den landsdækkende mammografiscreeningen er kvalitativt forsvarlig, og at de 
europæiske retningslinjer så vidt muligt efterleves.

http://www.DRS.dk/


Danske Regioner har nedsat en national Styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for 
Mammografiscreening med repræsentanter fra Dansk Radiologisk Selskab, Danske 
Regioner, Kompetencecenter Nord og Sundhedsstyrelsen.
3 af forretningsudvalgets repæsentanter (Nikolaj Borg Mogensen, Walter Schwartz 
og  Ilse Vejborg ), er medlem i denne styregruppe, som får til opgave at opsætte 
kvalitetsindikatorer og kliniske retningslinjer ved mammografiscreening.

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 imod 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. 
Foreningen har sammen med Dansk Radiologisk Selskab fremsendt høringssvar til 
Sundhedsstyrelsen vedr." Vejledning om kvalifikationer til betjening af 
mammografer ved screening for brystkræft ". 
Disse svar kan læses på: www.DRS.dk - interessegrupper - Dansk Forening for 
Radiologisk Mammadiagnostik.

Carsten Conrad, Stig Møller Nielsen og Ilse Vejborg har tidligere afholdt flere møder 
med repæsentanter fra Sundhedsstyrelsens DRG-enhed. Kardinalpunktet på disse 
møder har været afregning for den ambulante funktion som foregår på mange af 
landets mammadiagnostiske enheder. Efter megen debat endte sidste møde med 
Sundhedsstyrelsens repræsentanter fra DRG-enheden med, at der ville blive 
fremsendt et forslag vedr. en mulig opkrævning af en ambulant takst for 
mammadiagnostik videre til DRG- styregruppen med en anbefaling. Efterfølgende 
har bestyrelsen erfaret, at denne beslutning ikke er iværksat, og at vi ikke i nær 
fremtid får mulighed for en DRG-kode for ambulant besøg i radiologisk regi.
Bestyrelsen blev i efteråret 2006, gjort opmærksom på, at der figurerer nye DRG-
koder for afregning af mammaradiologiske ydelser: simpel mammografi, kompleks 
mammografi og mammadiagnostisk udredningspakke. Ilse Vejborg har kontaktet 
Sundhedsstyrelsen for at få afklaret, hvad disse betegnelser indebærer, hvilket kan 
læses på hjemmesiden på: www.DRS.dk - interessegrupper - Dansk Foreninger for 
Radiologisk Mammadiagnostik.

Foreningen har i kraft af, at bestyrelsen også repræsenterer radiologisk udvalg i 
DBCG, medvirket til løbende revision af DBCG - rekommandationer 
Disse rekommandationer kan læses på: www.DBCG.dk     

http://www.DBCG.dk/
http://www.DRS.dk/
http://www.DRS.dk/


Mammaradiologi er et område med tiltagende bevågenhed, og der er et stigende 
behov for radiologer med efteruddannelse indenfor interesseområdet. På den 
baggrund finder vi, at der er behov for at justere kravene til de kompetencer, de 
uddannelsessøgende læger skal opnå indenfor området. 
I forbindelse med en pågående revision af målbeskrivelsen for vore introduktions 
læger i Dansk Radiologisk Selskabs regi, har DFRM stillet forslag om at også 
introduktionslægerne  skal opnå at få kendskab til klinisk mammografi, principperne 
for arbejdet i det integrerede diagnostiske team og baggrunden for 
mammografiscreening. Kompetencerne vil da, der alene er tale om ”kendskab til”, 
kunne opnås alle vegne, også på afdelinger, hvor der ikke er mammaradiologi. Det vil 
derfor ikke kunne blokere for afdelingernes mulighed for at have 
introduktionsstillinger.

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 den 1.januar 2007 startet et nationalt 
projekt med screening af BRCA-bærere med MRI kontra klinisk mammografi. Ilse 
Vejborg har udfærdiget protokollen, som er godkendt i radiologisk udvalg, genetisk 
udvalg og forretningsudvalget i DBCG. Etisk Kommite har endvidere haft 
protokollen til behandling og har ingen anker. Projektansvarlige er Ilse Vejborg (RH), 
Carsten Conrad (Hjørring), Leslie Christensen (Svendborg), Stig Møller Nielsen 
(Esbjerg), Lisbeth Larsen (Odense), Susanne Møller (sekretariatet DBCG), Bent 
Ejlertsen (genetisk udvalg, DBCG), Fritz Rank (patologiafdelingen, RH), Anne Marie 
Gerdes (genetisk udvalg, DBCG) og Niels Kroman (mammakirurgisk afdeling,RH).
For at kvinderne kan indgå i projektet er det afgørende, at de får foretaget både MR-
scanning og klinisk mammografi. Resultatet af hhv. den kliniske mammografi og 
MR-scanningen på disse kvinder indberettes til DBCG. Indberetningsskema findes 
på: www.DBCG.dk     - skemaer. 
Vi håber på velvilje fra vore radiologisk kolleger, som udfører de fastlagte kontroller 
med klinisk mammografi, således at alle kliniske mammografier og MR-
mammografier på disse patienter indberettes til DBCG.
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