Referat fra bestyrelsesmøde i DFRM mandag d 23 marts 2009

Tilstede: Ilse Vejborg, Søren Redsted, Carsten Conrad, Leslie Christensen og Henrik Kledal,
Afbud: Walther Schwartz og Nikolaj Borg Mogensen

Dagsorden:

1: Valg af referent
2: Godkendelse af referat
3: National mammografiscreening – hvordan går det?
4: Pakkeforløb
5: Nordisk Kongres
6: REAL – protokol – Hvad betyder det for os?
7: Fagområde i Mammaradiologi – skal vi lægge en plan?
8: MR-projekt – hvordan går det?
9: Specialeplanlægning – hvad ved vi / hvad sker der?
10: Evt

Ad punkt 1: Valg af referent: Henrik
Ad punkt 2: Referat ikke fremsendt af forrige referent
Ad punkt 3:
Region hovedstaden: Alle kommuner åbnet. Pga af politisk krav om tilbud til alle i målgruppen
inden 1/1-2010 er 60.000 screeninger sendt i udbud, vundet af Privathospitalet Hamlet i Søborg.
Der screenes på Bornholm, Hvidovre, Herlev, BBH, Hillerød (fra uge 17) samt Hamlet i Søborg.
Invitation efter fødselsdato. Pga lægemangel granskes også i weekenderne.
Region Nord: Indkaldelsessystem gearet til at indkalde folk nedefra hvilket medfører 10% øget
load. Indkaldelse via it – org. i Aalborg. To centre, Aalborg og Hjørring. Invitation efter
fødselsmåned. 1 runde (Hjørring) færdig 1/7 – 2009, 1 runde (Aalborg) angiveligt færdig 1/7 –
2009. I Hjørring screenes også i weekenderne. Deltageprocent 84, recall rate ca 4%.

Region Midtjylland: Generelt velfungerende. Lægemangel gør, at alle både første – og
andengransker. Fællessekretariat i Randers. Anders Lernevall er kvalitetskoordinator. 1 runde
afsluttes i 2009. Recall rate 3,9%.
Region Syddanmark: Ikke opdateret.
Region Sjælland: Aktuelle runde afsluttes ikke i indeværende år, øvrig information er ikke
tilgængelig.
Ad punkt 4: 48-timers reglen er officielt ikke længere eksisterende. I henhold til sundhedsstyrelsens
rekommendationer skal gruppe 1 undersøges indenfor 14 dage.
Ad punkt 5: Nordisk Kongres i juni 2009 – reminder
Ad punkt 6: Real – protokollen (rp). Ved udmåling af tumorstørrelse (større end 2cm) er det
ultralydsmålet, der gælder, incl den ekkorige bræmme, hvis den findes. Skal dokumenteres!
--- rp side 10: Carsten gør opmærksom på, at coils kan give artefakter på MR.
– 50% af biopsierne skal indeholde tumorvæv – kan ikke garanteres.
-- rp side 15: Vi er usikre på responsevaluering i henhold til RECIST – kriterierne.
- Real projektet kommer i nogen grad bag på forretningsudvalget. Der er flere ekstraundersøgelser,
hvilket betyder omfordeling af økonomiske resourcer.
Ad punkt 7: Er drøftet, skal yderligere vendes.
Ad punkt 8: Vanskeligt at få udført undersøgelserne.
Ad punkt 9: Bestyrelsen har diskuteret specialeplanlægning og finder det tvivlsomt, om et antal på
500 mammografiundersøgelser/år er tilstrækkeligt til at erhverve sig kompetence til
mammaradiolog. Omvendt er antallet tilstrækkeligt til at vedligeholde allerede erhvervet
kompetence.
Ad punkt 10: Nationale kvalitetsindikatorer for den kliniske mammografi er ikke eksisterende og
diskussionen blev foranlediget af Leslie, som har kendskab til en norsk model og vil undersøge
sagen nærmere. Derudover kunne kasseren meddele, at der er balance i regnskabet.

Mødet blev afholdt i god ro og orden.

Henrik Kledal /referent

