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Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik 

Formandens beretning 2021 

DFRM har siden sidste generalforsamling været involveret i følgende aktiviteter: 

• Forretningsudvalgs-/bestyrelsesmøder  
• Revision af kap.2.4.2 i DBCG’s retningslinjer (arbejdet er pågående) 
• DBCG-retningslinjer vedr. Neoadjuverende behandling af lokal avanceret sygdom, Arvelig 

brystkræft, Opfølgning og DCIS 
• National styregruppe for kvalitetssikring af mammografiscreening. DKMS  
• Nationale kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark  
• DBCG’s bestyrelse, genetisk udvalg og retningslinjeudvalg 
• National styregruppe for brystkræftscreening (NSBS) 

 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt forretningsudvalgs- / bestyrelsesmøder. 
Referat af forretningsudvalgsmøderne kan læses på: www. DFRM.dk. 

Foreningen har i kraft af, at bestyrelsen også repræsenterer det Billeddiagnostisk udvalg i DBCG, 
og i kraft af at formanden er medlem af såvel DBCG’s bestyrelse, redaktionsgruppen og sammen 
med yderligere et forretningsudvalgsmedlem også af genetisk udvalg, medvirket til løbende 
revisioner af DBCG-rekommandationer. Således er der med deltagelse fra Billeddiagnostisk udvalg 
udarbejdet af nye retningslinjer for Neoadjuverende behandling af kvinder med lokal avanceret 
sygdom og nye retningslinjer vedr. Arvelig brystkræft. Disse kan læses på: 
www.DBCG.dk/retningslinjer. Desuden pågår der aktuelt et arbejde med revision af kap.2.4.2, med 
afsnittet om DCIS og med afsnittet om Opfølgning. 

Den nationale mammografiscreening har været et fast punkt på dagsordenen til alle 
forretningsudvalgsmøder. I alle regioner har der været stor aktivitet for at give et tilbud om 
mammografiscreening på et højt fagligt niveau. Kvaliteten af det danske 
mammografiscreeningstilbud følges nøje i regi af Dansk Kvalitetsdatabase for 
mammografiscreening (DKMS). Flere af medlemmerne i DFRM er også medlemmer i 
forretningsudvalget i DKMS, herunder formanden, som også er formand for DKMS. Det er fortsat 
foreningen magtpåliggende at medvirke til, at tilbuddet om landsdækkende mammografiscreening 
er kvalitativt forsvarligt, og at de nationale og europæiske retningslinjer efterleves. Der har nu 
været fuldført 6 nationale screeningsrunder, og data viser en høj lægefaglig kvalitet. Indikatorerne 
for servicemålene afspejler ressourcemangel. Styregruppen for DKMS har løbende revideret 
Kliniske retningslinjer for mammografiscreening, senest i maj 2020. Retningslinjer kan læses på 
DRS’, på DFRM’s og på DKMS’ hjemmeside. 
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En ny National Styregruppe for Brystkræftscreening er etableret i 2020. Denne styregruppe har til 
formål at sikre koordinering af screeningsprogrammet på tværs af regionerne.  Med deltagelse af 
flere medlemmer af Billeddiagnostisk udvalg foregår der i øjeblikket et arbejde med, så vidt det 
giver mening, at ensrettet breve og arbejdsgange i de fem regionale screeningsprogrammer. 
 
Dovid-19 har sat sit præg på vores dagligdag i nu snart et år og har også bevirket, at en 
generalforsamling i DFRM har måtte udsættes. Alle medlemmer er på valg og nogle af medlemmer 
i bestyrelsen har ønsket at trække sig, hvorfor vi helt ekstraordinært har valgt at afholde 
generalforsamlingen som et virtuelt møde. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ilse Vejborg 
Formand DFRM 


