Referat fra bestyrelsesmøde i DFRM d. 21. april 2008
Tilstede: Søren Redsted, Ilse Vejborg, Nikolaj Borg Mogensen, Carsten Conrad , Stig MøllerNielsen og Leslie Christensen
Afbud: Walther Schwartz
Dagsorden :
1. Valg af referent
2.
Godkendelse af referat
3.
Hjemmeside: www.DFRM.dk
4.
DRG-afregning- igen, igen
5.
Generalforsamling + E-kursus i DFRM
6.
DBCGs årsmøde
7.
Nordisk Kongres
8. Alternative mammografiscreeningsfolder
9.
National mammografiscreening- hvordan går det ?
10. evt.

Ad punkt 1) Valg af referent: Leslie
Ad punkt 2) Referat fra sidste møde blev godkendt
Ad punkt 3)
Der er af Ilse blevet oprettet en hjemmeside for DFRM på nettet. Adressen er www.DFRM.dk.
Der var i gruppen debat om hvilket indhold, man med fordel kunne lægge på hjemmesiden. F.eks.
blev nævnt debat indlæg og kurser, og hjemmesiden oprettet af interventions radiologerne blev
fremhævet som et godt eksempel.
Gode idéer til indhold på hjemmesiden bedes sendt til Ilse.
Ad punkt 4)
Det faste debatpunkt omkring DRG afregning blev atter bragt frem og status opgjort. Herunder
problemerne med koder set i relation til kræft pakkeforløb.
En røntgen afdeling kan stadig ikke registreres som start afdeling eller indgangsafdeling til 48
timers udredningsforløb.
Ventekoder kan indsættes i et behandlingsforløb, men findes ikke for et diagnostisk forløb.
48 timers reglen accentuerer behovet for at kunne registrere aktionskoder samt diagnose koder,
hvilket vil kunne foretages hvis brystdiagnostikken fik anbulant status!
Ad punkt 5)
General forsamling i DFRM blev foreslået lagt d. 12 eller 19 september eller d. 24 oktober. Der vil
blive forsøgt lokalefangst ved Astra, Siemens eller Panum.
E-kurset i mamma vil komme til at omfatte undervisning fra 10-12, frokost 12-13, undervisning 1314.30, kaffe og atter undervisning 15-16.30. I alt 5 timers undervisning.
Følgende emner blev foreslået til undervisningen:
Screeningen i Danmark, status med resultater og sociodemografi, samt plads til debat.
Onkoplastiske operationer
Kryoterapi/Radioablation (udenlandsk forelæser)
MR-mammografi (udenlandsk forelæser)
En mammaradiolog fra USA for at få en fornemmelse af forholdene dér.
PET/CT ved avanceret c. mamma.

Ad punkt 6) DBCG´s årsmøde: Ilse vil holde et oplæg om screening. Andre forslag til emner kan
sendes til Ilse.
Ad punkt 7) Nordisk Kongres i radiologi 2009: Af de 3 dage, som kurset varer vil én dag blive
tildelt mammaradiologi. Forslag blev at afholde undervisning med personer fra det diagnostiske
mammateam, dvs. kirurg, patolog, onkolog og radiolog. Evt. kan nuclearmediciner og genetiker
også indgå. Eventuelle yderligere forslag til Ilse.
Ad punkt 8 ) Der er sendt en alternativ mammografi screenings pamflet til landets praktiserende
læger. Folderen er bl.a. skrevet af Goetszhe og indeholder væsentlige fejlinformationer. Vi har rettet
henvendelse til sundhedsstyrelsen mhp. At sikre, at den officielle folder vedrørende mammografi
screening fra sundhedsstyrelsen også er at finde hos landets praktiserende læger.
Ad punkt 9 ) Status for den nationale screening:
I Nordjylland kunne Carsten meddele at regionen er med og forventer første prævalensrunde færdig
1 januar 2009. Dette medfører dog betydeligt ekstraarbejde for det involverede personale pga.
mangel på personale. Der er fundet fornuftige takster for ekstrabetaling af personalet. Dette er i
form af produktionsrelateret afregning.
I Region Midtjylland er screeningen startet lidt forsinket, og der mangler peronale. Dette har
medført at et privat firma, Capio, har vundet en licitation på 25.000 patienter til en lav taktst pr.
patient. Capio skal kun foretage selve screeningen, men udredningen foretages af de lokale mamma
radiologer 4 steder i regionen.
I Region Syddanmark mangler der også mammaradiologer, og den interne fordeling af patienterne
er uhensigtsmæssig. Der mangler 3-4 mamma radiologer i Odense, og der er ventetider i regionen
generelt, men screeningen er i gang i den jyske del og den fynske del kører, som videre som i de
sidste godt 10 år.
I Region Sjælland er der ca 3 ugers ventetid på gråzonescreening. Regionsscreening starter 1-62008 i Næstved. Første prævalensrunde er overstået 2010/2011. Der er 4 radiologer på
røntgenafdelingen, hvoraf 2 er svenske. Der er etableret hjemmearbejdsplads i Halmstad.
I Region HS er organisationen på plads. Den, gennem mange år, fungerende model for screening på
RH er blevet udbredt i regionen. Selve screeningen skal foretages på Herlev og på RH, men kun RH
har fuld bemanding i radiograf og radiolog gruppen. Selve sekretær funktionen varetages fra
Bornholm.
Den lave deltagelses procent, som jo kendes fra store byer, diskuteres og problematikken omkring
gråzone screening af 50-70 årige vendes, men der ser ud til at være politisk krav om at
mulighederne for gråzone screening skal opretholdes.
Ad punkt 10) Ingen yderligere punkter.
Mødet afsluttes i god ro og orden.
Leslie Christensen

