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Baggrund
Der har gennem nogle år været kapacitetsmæssige udfordringer på brystkræftområdet, inden for både screening, udredning og behandling.
Udfordringerne er fulgt og drøftet flere gange i Sundhedsstyrelsens Task Force
for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet, hvor en tværregional arbejdsgruppe i januar 2020 præsenterede status på kapacitetsudfordringerne samt anbefalinger til tiltag for bedre kapacitet på brystkræftområdet.
I maj 2021 indhentede Sundhedsstyrelsen redegørelser fra regionerne i forhold
til status for kapacitetsproblemer og udfordringer på brystkræftområdet, herunder screening, udredning og behandling for brystkræft.
Det fremgår af redegørelserne, at de fem regioner har arbejdet med tiltag til at
løse udfordringerne på baggrund af anbefalingerne fra den tværregionale arbejdsgruppe. Der er dog fortsat udfordringer med kapacitet, særligt inden for
screening og klinisk mammografi, hvor der er mangel på kvalificeret personale,
men også inden for patologi og brystkirurgi. Konkret resulterer udfordringerne
aktuelt i, at to regioner har svært ved at overholde de maksimale ventetider til
udredning for brystkræft, og screeningsintervallet på 2 år +/- 3 måneder i brystkræftscreeningsprogrammet.
Samlet set er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at brystkræftområdet lige netop
er i balance kapacitetsmæssigt, men selv mindre ændringer som fx sygemeldinger hos personalet, kan få balancen til at tippe og føre til ventetid på udredning
og behandling samt forlængede screeningsintervaller.
Sundhedsstyrelsen finder, at de hidtidige tiltag for at styrke brystkræftområdet
ikke har været tilstrækkelige, og at der er behov for en dybere analyse af udfordringerne, med henblik på at finde løsninger, der kan robustgøre området på
både kort og langt sigt.
Arbejdsgruppens opgaver
På baggrund af ovenstående etablerer Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe, der
får til opgave at rådgive styrelsen ved at drøfte og analysere udfordringer på
brystkræftområdet samt mulige løsninger på kort og langt sigt.
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Drøftelserne vil blandt andet fokusere på:
- Henvisninger og visitation
- Personale og kompetencer
- Faglige retningslinjer
- Organisering og samarbejde regionalt og nationalt
Sundhedsstyrelsen udarbejder inden første møde i arbejdsgruppen et skriftligt
oplæg, der kan danne udgangspunkt for drøftelserne.
På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen vil Sundhedsstyrelsen udarbejde
et notat, der gør status på området, opsummerer udfordringerne og beskriver
mulige løsninger på kort- og langt sigt. Notatet vil efterfølgende blive sendt til
Sundhedsministeriet, hvor det vil danne grundlag for en videre politisk drøftelse.
Medlemmer af arbejdsgruppen forventes at bidrage til drøftelserne på arbejdsgruppemøderne samt ved evt. skriftlig kommentering på notatet.
Arbejdsgruppens sammensætning
 Sundhedsstyrelsen
 De fem regioner (5)
 Danske Regioner (1)
 Dansk Selskab for Almen medicin (1)
 Dansk Radiologisk Selskab (1)
 Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (1)
 Dansk Brystkirurgisk Selskab (1)
 Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (1)
 Dansk Patologiselskab (1)
 Danish Breast Cancer Group (DBGC) (1)
 National Styregruppe for Brystkræftscreening (1)
Medlemmerne af arbejdsgruppen forventes at have indgående kendskab til opgavevaretagelse og faglige retningslinjer for brystkræft inden for eget kompetenceområde.
Danske Regioner anmodes om at udpege regionale repræsentanter.
Sundhedsstyrelsens kan supplere arbejdsgruppen efter behov.
Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen. Sekretariatet indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener
og udsender mødereferater.
Arbejdsgruppens møder
Sundhedsstyrelsen udarbejder dagsordener samt oplæg, som arbejdsgruppen
drøfter og kvalificerer på møderne.
Sundhedsstyrelsen tager referat af arbejdsgruppemøderne. Referetat sendes til
kommentering senest to uger efter mødets afholdelse med henblik på gruppens
bemærkninger og skriftlige godkendelse inden for en fastsat tidsfrist.
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Tidsplan og mødedatoer
Arbejdet igangsættes efter sommerferien 2021, og forventes afsluttet inden 4.
kvartal 2021.
Der forventes afholdt to møder i arbejdsgruppen:



Torsdag den 2. september 2021 kl 11-14
Torsdag den 14. oktober 2021 kl 11-14

Møderne vil blive afholdt i DGI Byen, Tietgensgade 65, København V.
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