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Til Sentralstyret i Den Norske Legeforening

Bergen 19.11.11

Søknad om forhåndsgodkjenning som spesialforening i DNL
Norsk forening for brystdiagnostikk vil herved søke om forhåndsgodkjenning som
spesialforening i DNL.
I forbindelse med innføring av mammografiprogrammet i Norge ble det etablert offentlige
Brystdiagnostiske sentre (BDS) i hele Norge, i dag totalt 17 BDS. Ved disse sentrene er
hovedoppgaven å diagnostisere brystkreft, eventuelt utelukke diagnosen brystkreft hos
pasienter som er henvist på grunn av symptomer eller som er selektert etter å ha møtt i den
offentlige mammografiscreeningen. Det er radiologer som er ansvarlig for å utføre det
vesentligste av utredningen frem til diagnosen er klar, evt. avkreftet. Man arbeider i tett
samarbeid med mammaendokrinkirurger og patologer for å sikre riktig diagnose og best
mulig behandling.
Radiologene ved BDS har andre faglige oppgaver enn radiologer ved generelle radiologiske
avdelinger/seksjoner. Å arbeide ved et BDS krever dessuten en vesentlig subspesialisering
uten at det finnes en egen godkjent subspesialitet innen feltet. Radiologene ved BDS har
generelt et større klinisk ansvar for den enkelte pasient enn det som ellers er vanlig. Man har i
stor grad direkte pasientkontakt, har større ansvar for å informere pasienter, beslutter om der
er indikasjon for å utføre biopsier og utfører disse. Man etablerer ved behov kontakt med
behandlende kirurger. Radiologene ved de ulike BDS har andre utfordringer enn radiologer på
generelle radiologiske avdelinger også fordi de ulike BDS ikke er anerkjent som kliniske
avdelinger. Kliniske avdelinger må rapportere hvor mange som venter på utredning eller
diagnose, og rapportere om pasientene er ”rettighetspasienter” eller ikke, dette kreves ikke
uten videre av en radiologisk seksjon som BDS. Hovedsakelig er pasientene polikliniske
pasienter i motsetning til hva som ofte er vanlig ved andre radiologiske seksjoner på sykehus.
Private institutter kan avhjelpe med å utføre mammografi-undersøkelser, men de tilbyr
sjeldnere full brystdiagnostikk med biopsi og multidisiplinære team som er ønskelig i dagens
situasjon.
Brystkreft er den hyppigste kreftsykdommen blant kvinner. Å ha god faglig kvalitet på
utredningene med akseptable ventetider er avgjørende for at den enkelte pasient skal få tidlig
og riktig diagnose og dermed kunne tilbys god og rett behandling. Å tilby mammografi og
beskrive denne undersøkelsen er ikke alltid tilstrekkelig for å kunne svare på spørsmålet om
der foreligger brystkreft eller ikke. Tverrfaglig kunnskap er viktig for de riktige valg i
utredningen.
En landsdekkende forening for alle radiologer som har brystdiagnostikk som sitt arbeidsfelt
vil være til stor hjelp i den videre faglige utviklingen innen feltet, samtidig vil dette
sannsynligvis øke sannsynligheten for at pasienter i hele Norge vil få et faglig godt og likestilt
tilbud uavhengig av bosted.
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Det er i dag 17 offentlige BDS, det er ansatt 3-7 radiologer ved de fleste BDS. Det er i tillegg
flere private institutter som tilbyr mammografi. Det er vesentlig at også radiologer ved de
ulike private instituttene får tilbud om å melde seg inn i vår forening, dette vil sannsynligvis
være med å bidra til god faglig kvalitet og enhetlige utredningsalgoritmer også privat.
Ved et stiftelsesmøte i Lillestrøm 31.10.11 ble det etablert et interimstyre for vår forening. På
dette møtet har 38 radiologer skriftlig meldt sin interesse for å melde seg inn i vår forening. I
tillegg regner vi altså med at ytterligere ca 40-50 offentlig ansatte radiologer kan være
interessert i medlemskap. Hvor mange privat ansatte radiologer som i tillegg vil være
interessert er uklart, men dette vil sannsynligvis gjelde noen 10-talls.
Vedlagt følger våre vedtekter som bygger på legeforeningens standardvedtekter.
Interimstyret består av:
Leder: Hildegunn Aase, radiolog, seksjonsoverlege ved BDS Haukeland Universitetssykehus.
Nestleder: Solveig Roth Hoff, radiolog, seksjonsoverlege og leder ved BDS Møre og
Romsdal.
Sekretær: Linda Romundstad, radiolog, seksjonsoverlege og enhetsleder, BDS, Vestreviken.
Kasserer: Lars Hagen Henriksen, radiolog, seksjonsoverlege BDS, Sykehuset Innlandet HF,
Lillehammer.
Styremedlem: Heinrich August Backmann, avdelingsoverlege bildediagnostisk avdeling og
radiolog BDS, Nordlandssykehuset Bodø.
Styremedlem: Barbro Furebotten Iversen, radiolog, seksjonsoverlege BDS, Stavanger
Universitets sykehus
Vi håper at Norsk forening for brystdiagnostikk kan forhåndsgodkjennes som en
spesialforening under Den Norske Legeforening.
Med vennlig hilsen

Hildegunn Aase
Leder i interimstyret for NFBD

