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Mål
EUROPA DONNA – Den europeiske brystkreftforeningen, er 

en uavhengig, ideell organisasjon, og medlemmene består av 

tilsluttede grupper fra land i hele Europa. 
Foreningen jobber for å øke bevisstheten om brystkreft samt for 

bedre utdanning innenfor brystkreftbehandling, hensiktsmessig 

screening, optimal behandling og økte forskningsmidler. 

EUROPA DONNA ivaretar europeiske kvinners interesser når det 

gjelder brystkreft overfor lokale og nasjonale myndigheter, men 

også overfor institusjonene i Den europeiske union. 

«European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer 

Screening and Diagnosis» (Europeiske retningslinjer for 

kvalitetssikring ved screening og diagnostisering av brystkreft) 
Disse retningslinjene er en viktig faktor som gjør det lettere 

for EUROPA DONNA å nå målet sitt – til fordel for kvinner i hele 

Europa. De setter standardene for mammografiscreening og 

diagnostikk og stiller krav til spesialiserte brystenheter. De er et 

viktig verktøy for EUROPA DONNAs talspersoner i foreningens 

medlemsland, som omfatter alle medlemsstatene i EU. 

EUROPA DONNA driver intens lobbyvirksomhet for å få innført 

retningslinjene i alle land, både i og utenfor EU, 

slik at alle kvinner skal få behandling av høy 

kvalitet uansett hvor de bor. 
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De europeiske retningslinjene må innføres i hele Europa, slik at mammografiscree-
ningprogram, diagnostiske prosedyrer, behandling og etterbehandling for brystkreft 
holder høyeste kvalitet. Europakommisjonen har publisert retningslinjer for å fastsette 
anbefalinger for screening og diagnostikk av høy kvalitet samt for å etablere spesialiserte 
brystenheter og for å oppnå best mulig medisinsk praksis og pleie. EUROPA DONNA har utar-
beidet denne veiledningen til EUs retningslinjer for å medvirke til at denne standarden opp-
nås. Veiledningen fremhever de viktigste punktene i hvert kapittel i retningslinjene og følger 
strukturen i selve dokumentet. Leserne henvises til den fullstendige utgaven av retningslin-
jene for fullstendige anbefalinger.

Kvinner, talspersoner, politikere og beslutningstakere må vite hvilke kvalitetstjenester 
de kan forvente, kreve og gjennomføre innenfor mammografiscreening og brystbe-
handling. EUROPA DONNA har utarbeidet denne kortfattede, distribusjonsvennlige be-
skrivelsen av EUs retningslinjer for å fremheve målsettingen og de viktigste punktene i det 
400 sider lange dokumentet. Håpet er at dette vil bidra til å gjøre de viktige anbefalingene og 
standardene i EUs retningslinjer mer tilgjengelig for alle som er interessert. Dette kan i sin tur 
hjelpe kvinner, talspersoner og politikere til å arbeide sammen for å sikre at de beste bryst-
krefttjenestene er tilgjengelige for alle kvinner, uansett hvor de bor.

Retningslinjene er utarbeidet etter forslag fra de største europeiske kreftorganisasjo-
nene og er EUROPA DONNAs referansedokument for standarder og beste praksis. Over 
200 fagpersoner og talspersoner for klienter og pasienter fra 23 land har bidratt til den fjerde 
utgaven av retningslinjene. Produksjonen ble koordinert av prosjektet EUREF (European Refe-
rence Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services) i nettverket 
EBCN (European Breast Cancer Network, nå ECN) med innspill fra Storbritannias nasjonale 
retningslinjer samt eksperter fra EUSOMA (European Society of Mastology) så vel som talsper-
soner for EUROPA DONNA.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Én av ti europeiske kvinner vil utvi-
kle brystkreft i løpet av livet. Etter hvert som befolkningen eldes, vil flere og flere kvinner bli 
rammet av denne sykdommen. Den står for over 26 % av alle krefttilfeller og over 17 % av alle 
kreftrelaterte dødsfall blant kvinner. 

Mammografiscreening bidrar til at kreft oppdages på et tidlig stadium. Mammografi kan 
påvise kreft tre til fire år før en kvinne selv ville ha merket symptomene. Dette øker sjansene 
for en tidligere og mindre invasiv behandling. Studier har vist at brystkreftdødeligheten 
reduseres med ca. 35 % blant kvinner i 50–69-årsalderen som har akseptert en innkalling til 
brystkreftscreening.

For å bestille den 4. utgaven av de europeiske retningslinjene samt andre relevante publikasjoner, 
se side 33.

Hvorforutarbeide en kort veiledning til 
EUs retningslinjer

➔

➔

➔

➔

➔
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Kvaliteten på brystkreftbehandlingen som europeiske kvinner mottar i dag, 
varierer fra land til land og fra region til region. 

Den skriftlige erklæringen fra 2010 om kampen mot brystkreft i Den 
europeiske union, Europaparlamentets resolusjon fra 2006 om brystkreft i den 
utvidede Europaunionen, og den første resolusjonen fra 2003, krever at alle kvinner 
i hele Europa skal ha tilgang til likeverdig brystkreftbehandling av høy kvalitet, 
i samsvar med de europeiske retningslinjene. Målet er å redusere dødeligheten 
av brystkreft i hele EU og å redusere forskjellene i overlevelsesrater mellom 
landene. 

Europaparlamentet har vurdert det slik at de mest effektive måtene å redusere 
forskjeller i behandling og dødelighet på er gjennom befolkningsbaserte 
mammografiscreeningprogrammer og etablering av spesialiserte brystenheter, 
samt gjennom opplæring og revisjon for å sikre kvalitetsstandarder.

Effektiviteten ved mammografiscreening avhenger av hvilken stand utstyret er 
i, samt ferdighetene til operatøren og personen som tolker resultatene. Effektive 
screeningprogram reduserer også mulige negative effekter av screening, som for 
eksempel  engstelse.

Mammografiscreening bør tilbys alle kvinner i alderen 50–69 år annet hvert år 
innenfor rammen av det offentlige helsesystemet. Dette er i tråd med anbefalingene 
til Det internasjonale senter for kreftforskning (IARC) og Det europeiske råds 
anbefaling om kreftscreening.

De europeiske retningslinjene setter klare kvalitetsstandarder for alle aspekter 
ved screening og diagnostikk, og det er satt av bestemte kapitler for hver disiplin 
som omhandles. Retningslinjene fokuserer på mammografiscreening hos kvinner 
uten symptomer, men inneholder også anbefalinger for kvinner med symptomer  
på brystkreft.

Ved å innføre og følge kvalitetsstandarder 
for alle aspektene i et screeningprogram vil 
undersøkelsene bli bedre for kvinnene som deltar  
i programmene, og for alle kvinner som har behov 
for brystbehandling.

Hvorfor EUs retningslinjer er så

viktige
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Epidemiologi  Kapittel 1  

■	 Epidemiologiske vurderinger er nødvendige for å utarbeide et 
mammografiscreeningprogram samt for å overvåke de ulike stadiene av 
programmet og kontrollere effekten av programmet.   

■	 Tilgjengelige, nøyaktige registre, som folketellingsdata eller 
befolkningsregistre, er nødvendige for å identifisere kvinnene som skal tilbys 
screening, og disse registrene må holdes oppdatert. 

■	 Informasjonskampanjer bør gjennomføres for å oppmuntre kvinner til å delta  
i screening.  

 
■	 Metodene for innsamling og rapportering av data fra mammografiscreening må 

være enhetlige, noe som oppnås ved å benytte terminologien, definisjonene 
og klassifikasjonene anbefalt i EU-retningslinjene. 

■	 For å kontrollere effekten av screeningprogrammet er det nødvendig med 
kontinuerlig oppfølging av kvinnene som er utpekt til å delta i screeningen. 
Dette bør utføres i samarbeid med befolkningsbaserte kreftregistre.

4
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Identifisere 
problem og 

risikogruppe.

Identifisere 
målbefolkning 

ved hjelp av 
befolkningsregistre.

Måle kvalitet ved 
diagnostisering 
og behandling.

Registrere 
data om alle 

kvinner som har 
gjennomgått 
screening i et 
kreftregister.

Måle effekten 
av screening 

og behandling 
på grunnlag av 
reduksjonen i 

brystkreftdødelighet.

Epidemiologiske evalueringer er viktige gjennom hele den 
kvalitetssikrede mammografiscreeningprosessen. 



Epidemiologiske krav til et effektivt 
screeningprogram 

■	Tilgjengelige og nøyaktige epidemiologiske data for 
befolkningen som screenes 

■	Korrekt befolkningsregister og demografiske data 

■	Tilgjengelig brystkreftdiagnostikk og 
behandlingstjenester av høy kvalitet 

■	Markedsføring for å oppmuntre til deltakelse

■	Oppfølging av screenede kvinner 

■	Samarbeid mellom screeningprogrammer og 
kreftregistere 

5

■	 Kreftregisterdata er nødvendige for å forutsi hvorvidt et program vil bidra til å 
redusere brystkreftdødeligheten, ettersom det tar mange år før det er mulig å 
måle reduksjonen i dødelighet i befolkningen nøyaktig. En tidlig indikator på 
effekten er antall fremskredne svulster påvist blant screenede kvinner, et tall 
som bør gå ned på et tidligere tidspunkt enn dødeligheten.

■	 Krefttilfeller som oppdages i tiden mellom rutinemessige screeninger 
(intervallkreft), må sammen med svulstens størrelse og stadium, registreres 
atskilt fra dem som oppdages under screening.

■	 Effekten av programmet bør ikke bare vurderes ut fra programmets påvirkning 
på folkehelsen, men også ut fra hvordan det er organisert, implementert, utført 
og hvorvidt det blir akseptert. Andre viktige faktorer er hvor mange kvinner 
som deltar, hvor mange som kalles inn til videre vurdering, hvor mange som er 
vurdert, samt programmets kostnadseffektivitet. 

K
ap

ittel 1  Ep
idem

iologi   

✔	

✔

✔	

✔

✔

✔	



De fysiske og tekniske retningslinjene setter kvalitetskontrollstandarder for 
mammografiutstyret og utstyrets virkemåte. 

Kapittel 2a: Vanlig mammografi

Dette er standard mammografiteknologi hvor bilder bearbeides på film og granskes  
i lysbokser.    

■	 Alt mammografiutstyr, som røntgenutstyr, bildemottakere, filmfremkallere og 
selve kvalitetskontrolltestutstyret, må gjennomgå en streng kvalitetskontroll 
før det brukes, og så snart det er i bruk, må optimale nivåer opprettholdes.

■	 Noen regelmessige kvalitetskontrolltiltak kan utføres av det lokale personellet, 
mens andre må utføres av spesialutdannede medisinske fysikere. 
Alle kontroller må følge en skriftlig protokoll som oppfyller kravene til 
kvalitetssikringsprogrammet.

2

Fysiske og tekniske 
aspekter ved 
mammografi   

Kapittel 2  

6

Regelmessig 
kvalitetskontroll 
utføres for å 
garantere:

■	Bilder med best mulig diagnostisk informasjon, 
også for å kunne påvise mindre svulster eller 
uregelmessigheter 

■	Stabil bildekvalitet som er forenlig med det som er  
i bruk ved andre mammografiscreeningssentre 

■	At stråledosen en kvinne får, er så lav som mulig 

✔	

	

✔	

✔
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Kapittel 2b: Digital mammografi

Med denne nyere teknologien lagres bildet i en datamaskin hvor det kan gjøres 
tydeligere, forstørres eller manipuleres for ytterligere evaluering. Bildet granskes på en 

dataskjerm og skrives ut. 

■	 Evalueringen av kvalitetskontrollen må være spesifikk for digitale 
mammografisystemer, som er forskjellige fra vanlig mammografi. 

■	 Digitale systemer bør omfatte automatisk eksponeringskontroll.

■	 Digitale bilder må betraktes ved svakere lysforhold enn vanlige 
mammografibilder, noe som skyldes bildeskjermens lavere lysstyrke.

Ettersom erfaringene med digital mammografi hittil er 
begrensede, vil oppdateringer av retningslinjer for digital 
mammografi være tilgjengelige på EUREF-nettstedet 

7

Systemkomponenter og parametere som skal overvåkes 

■	Røntgengenerator og eksponeringskontrollsystem 

■	Bucky (filmkassettholder) og bildemottaker

■	Filmfremkaller (for røntgenfilmsystemer) 

■	Bildefremkaller (for digitale systemer) 

■	Systemegenskaper (inkludert stråledose)

■	Skjermer og skrivere (for digitale systemer)

■	Visningsforhold 

www.euref.org

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Radiografi Kapittel 3 

■	 Radiografer har ansvar for å produsere mammogram av høy kvalitet, noe 
som er nødvendig for å kunne oppdage uregelmessigheter i brystet, og for å 
behandle og vurdere mammogrammene. Radiografenes oppgaver går blant 
annet ut på å gjennomføre og lede kvalitetskontrollprosedyrer for overvåking 
av utstyr, og vedlikeholds- og reparasjonstilsyn.

■	 Radiografer er vanligvis det eneste helsepersonellet en kvinne treffer i et 
screeningprogram. Derfor er det viktig at radiografen oppretter god kontakt med 
kvinnen under undersøkelsen for på den måten å gi henne en trygg opplevelse.  

8

■	 Be kvinnen fortelle om tidligere erfaringer med 
mammografi og be henne oppgi nåværende eller 
tidligere brystinformasjon

■ Forklare undersøkelsesprosedyren og at det er 
nødvendig å ta mammogram fra to vinkler, fordi 
dette gjør det enklere å oppdage uregelmessigheter 
og begrenser behovet for en ny innkalling

■	 Forklare at grunnen til at brystet må presses 
sammen, er at det gir bedre bilder, reduserer 
uskarpheter forårsaket av bevegelse, sprer 
brystvevet og reduserer stråledosen

■ Være oppdatert på spørsmål kvinnen kan ønske 
mer informasjon om, som silikonimplantater eller 
hormonell substitusjonsbehandling (HRT) 

■	 Svare på alle spørsmål kvinnen måtte ha, forklare 
prosessen for henne og gi henne beskjed om når 
resultatene av undersøkelsen vil foreligge 

Før radiografen 
starter, bør han/hun:

✔	

	

✔	

	

	

✔	

	

	

✔	

	

✔
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■	 Radiografer som er engasjert i et screeningprogram må jobbe minst to dager 
i uken, for å opprettholde mammografiferdighetene sine. De som deltar i klinisk 
mammografi bør utføre minst 20 mammografiundersøkelser per uke. 

■	 Radiografer må vite hvordan de plasserer brystet optimalt ved mammografi. 
Feil plassering er det vanligste problemet ved evaluering av mammogram.  

■	 Mer enn 97 % av kvinnene skal gjennomgå en akseptabel undersøkelse og være 
fornøyd med screeningundersøkelsen.

■	 Færre enn 3 % av kvinnene skal måtte gå gjennom en ny undersøkelse. 
Denne bør revideres spesielt.

■	 Radiografer bør gjennomgå akademisk mammografiopplæring i tre dager til 
én uke samt to til seks ukers klinisk opplæring. 

■	 Radiografer bør delta på flerfaglige teammøter. 

Vanlige kriterier for kvalitetsvurdering av brystbilder 

■	Korrekt posisjonering av automatisk eksponeringsenhet 

■ Hensiktsmessig komprimering eller sammenpressing av brystet

■ Fravær av hudfolder, overliggende objekter som skuldre, bevegelser eller 
andre objekter som støv på skjermen 

■ Korrekt identifisering

■ Korrekt eksponering

■ Korrekt filmfremkallingsteknikk 

■ Symmetriske bilder

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔
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Radiologi  Kapittel 4 

■	 Radiologer har hovedansvar for kvaliteten på mammogrammene og den 
diagnostiske tolkningen. Radiologen som leder screeningprogrammet bør 
ideelt sett fungere som klinisk leder for programmet. 

■	 Hvert mammogram bør granskes av to forskjellige radiologer, uavhengig  
av hverandre, da dette øker sannsynligheten for en korrekt tolkning med  
5–15 %. Dobbelgransking anbefales i sentraliserte screeningprogrammer  
og er obligatorisk i desentraliserte programmer, hvor den andre granskingen  
bør utføres på et sentralt nivå av en erfaren radiolog som gransker minst  
5 000 mammogram per år.   

■	 Radiologer må nekte å godta utilfredsstillende mammogrammer og kreve at 
de tas på nytt. Alle mammogrammer som tas på nytt, skal registreres.   

■	 Radiologen bør lede vurderingsprosessen når kvinner kalles inn til ny 
undersøkelse på grunnlag av abnorme funn ved screeningen. Denne prosessen 
bør omfatte en trippeldiagnostikk med klinisk undersøkelse samt ytterligere 
bildetaking og cellevevsprøver.  

10

■	Medisinske kvalifikasjoner

■	Spesifikk opplæring i symptomatisk mammografi 
og screeningmammografi

■	Deltakelse i medisinsk etterutdanningsprogram 
og eksternt kvalitetsvurderingsprogram 

■	Gransking av minst 5 000 mammogrammer per år 
i sentraliserte screeningprogrammer 

Faglige krav til 
radiologen:

✔

✔	

 

✔	

✔
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■	 Dersom ikke-palpable uregelmessigheter identifiseres på screeningen, har 
radiologen ansvar for lokaliseringsprosedyren før den kirurgiske fjerningen av 
vev finner sted, enten det er til diagnostiske formål eller til behandlingsformål. 
Lesjoner må fjernes med tilfredsstillende resultat i mer enn 90 % av tilfellene 
ved den første operasjonen.

■	 Radiologer må undersøke tilfeller av intervallkreft (kreft diagnostisert mellom 
to screeningundersøkelser) i opplæringsøyemed.

■	 Radiologer må samarbeide tett med andre kolleger som del av et flerfaglig team.  

■	Dobbelgransking av bildene i desentraliserte 
programmer 

■	Deltakelse i interne og eksterne revisjoner

■	Vurdering av abnormiteter som oppdages ved 
screening 

■	Ny gjennomgang ved tilfeller av intervallkreft 

Praktiske 
radiologiske 
krav til et 
screeningprogram:

✔	

✔

✔	

✔
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Flerfaglige aspekter Kapittel 5 

Moderne diagnostikk av brystsykdom omfatter et 
flerfaglig team av utdannede, erfarne fagpersoner 
som bruker spesialisert utstyr og diagnostiske 
teknikker. 

■	 Det viktigste helsepersonellet som deltar i arbeidet med å diagnostisere brystkreft  
er kirurg eller kliniker, radiolog, radiograf, patolog, sykepleierkonsulent og fysiker. 
Klinikeren, enten han/hun er allmennpraktiker, kirurg eller radiolog, har hovedansvar 
i symptomatiske tilfeller.    

■	 Alle kvinner med symptomer på brystkreft bør henvises til en spesialisert brysten-
het. Kravene til en slik enhet oppgis i kapittel 9 i retningslinjene.   

■	 Hvert tilfelle av brystkreft bør diskuteres på et flerfaglig møte før og etter operasjon.

■	 Kapittel 5 presenterer kravene til brystdiagnostiske bildetakingsenheter, 
som bare tilbyr mammografi eller ultralyd, samt til brystdiagnostiske 
vurderingsenheter, som tilbyr kvinner ytterligere testing når bildene viser 
mistenkelige funn eller symptomer.

■	Gjennomføre minst 1 000 mammogrammer per år 

■	Ha spesifikt utstyr for diagnostisk mammografi og ultralyd samt 
hensiktsmessige visningsforhold

■	Oppfylle de fysisk-tekniske kravene i kapittel 2 av retningslinjene 

■	Fagpersonene som utfører mammografien må ha minst 40 timer med 
radiografopplæring som er spesifikt rettet mot mammografi, og delta i 
regelmessige kvalitetsvurderingsprogram og oppfriskingskurs 

■	Benytte en erfaren radiolog som har minst 60 timers spesifikk opplæring,  
og som gransker minst 500 mammogrammer per år 

■	 Ha en klar prosedyre for hvordan kvinner som krever ytterligere undersøkelser 
henvises til en brystvurderingsenhet eller en spesialisert brystenhet

■	Registrere resultater og antall kvinner som henvises til vurdering 

■	Gi tilbakemelding om resultatene av videre vurderinger til radiologen på 
enheten

✔

✔	

✔

✔	

	

✔	

✔	 

✔

✔
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■	 Forsinkelser på alle stadier av diagnostiseringsprosessen må unngås, da de kan 
skape engstelse. 

■	 90 % av kvinner med tegn eller symptomer på brystkreft skal tilbys en 
konsultasjon senest to uker etter henvisningen.

■	 95 % av kvinnene bør ha gjennomgått en fullstendig vurdering i løpet av 
høyst tre konsultasjoner.   

■	 Kvinner bør få informasjon om en sannsynlig brystkreftdiagnose ved  
personlig oppmøte og med en sykepleierkonsulent til stede, og ikke via  
brev eller telefon.

13

Krav til brystdiagnostisk vurderingsenhet*

■	Gjennomføre minst 2 000 mammogrammer per år

■	Ha kapasitet til å utføre radiografiske prosedyrer, legeundersøkelser, ultralyd, 
cytologiske undersøkelser og biopsi med grovnål

■	Benytte en erfaren radiolog som gransker minst 1 000 mammogrammer  
per år 

■	Ha patologiske støttetjenester 

■	Delta på regelmessige flerfaglige revisjonsmøter 

■	Overvåke data og resultater

■	Føre formelle registre over vurderingsprosessen og resultater 

*Slik det også er fastsatt i kapittel 11, Sertifiseringsprotokoll for brystscreening og diagnostiske tjenester 

Tid (i virkedager) mellom de ulike stadiene av 
vurdering og diagnostikk 

Mål

Tid fra mammografi til resultat < 5 virkedager

Tid fra resultat av bildetaking til vurdering  < 5 virkedager

Tid fra vurdering til formidling av resultat < 5 virkedager

Tid fra avgjørelse om operasjon og operasjonsdato
 < 15 virkedager

(ideelt < 10)

✔

✔	

✔	

✔

✔ 

✔

✔ 
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■	 Patologer analyserer brystvevet som er hentet ut gjennom ikke-kirurgiske 
eller kirurgiske prosedyrer og stiller en diagnose basert på funnene.  

■	 Den patologisk-anatomiske analysen skal utgjøre en del av 
trippeldiagnostikken (klinisk undersøkelse, bildetaking og cytologiske/
histologiske prøver) som brukes til å diskutere diagnostikk på et flerfaglig møte, 
og for å kunne fastsette behandling. 

■	 Nøyaktige patologiske diagnoser og frembringelse av informasjon om svulstceller 
som er relevant for prognosen, er nødvendige for å sikre at en kvinne får riktig 
behandling og at et screeningprogram overvåkes og evalueres på riktig måte.

Kapittel 6a: Ikke-operative diagnostiske teknikker

■	 Screeningprogrammer bør tilby ikke-operative diagnostiske prosedyrer av 
høy kvalitet, noe som tillater rask henvisning til behandling. Slike prosedyrer 
bidrar også til å stille en definitiv diagnose av godartede tilstander, slik at kirurgi 
kan unngås. Screeningprogrammer kan vurderes etter kvaliteten på de ikke-
operative diagnostiske tjenestene.

14

Patologi  Kapittel 6 

Ikke-operativ 
biopsi

Patologisk-
anatomisk 

undersøkelse

Kirurgisk 
fjerning av vev til 

diagnostisering eller 
behandling

Patologisk-
anatomisk 

undersøkelse

Resultater 
diskutert på 

flerfaglig møte
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■	 Det finnes tre ikke-operative metoder for å ta prøver av mistenkelig vev, og 
hver av disse har spesifikke indikasjoner: finnålscytologi (FNAC), grovnålsbiopsi 
(NCB) og vakuumassistert grovnålsbiopsi (VANC). 

■	 Bare erfarne fagpersoner skal være involvert i eller overvåke prøvetakingen, 
eller den cytologiske/histologiske diagnostikken.

■	 Patologer skal registrere alle data i et standard rapporteringsskjema, herunder 
radiologisk beskrivelse av abnormiteten, lokaliseringsteknikk, prøvetype, og 
tilstedeværelse eller fravær av forkalkning. Patologens diagnostiske vurdering 
bør fastsettes ved hjelp av fem hovedkategorier som spenner fra B1 (normalt 
vev) til B5 (ondartet). 

Kapittel 6b: Åpen biopsi og prøver tatt ved reseksjon 

■	 Kirurgisk fjerning av vev i forbindelse med  undersøkelser kan utføres for 
diagnostiske formål eller behandlingsformål, selv om man vanligvis kan unngå 
kirurgiske inngrep ved en definitiv ikke-operativ diagnose av godartede tilstander.

■	 Patologer må ha kunnskap om den kirurgiske teknikken som brukes, og 
ta den med i betrakningen når de velger metode for å analysere vevsprøven. 
Patologen skal informeres om alle avvik fra den kirurgiske protokollen i 
rekvisisjonsskjemaet.

■	 På grunn av den økende trenden med å bevare ferskfrosne prøver til biologisk 
forskning, bør spesielle forholdsregler tas for å sikre at hele den ufikserte 
prøven umiddelbart sendes til patologilaboratoriet, hvor patologen 
skal merke hele overflaten av prøven med blekk for å kunne studere 
reseksjonsmarginen for tegn til kreft. 

■	 Patologer skal undersøke alle lymfeknuter de får, og inkludere både det 
totale antallet knuter og knuter med metastaser i rapporten. Patologen og 
kirurgen skal bli enige om protokollen for undersøkelsen og håndteringen  
av prøver fra biopsi av vaktpostlymfeknute (sentinel node).

■	 Patologer skal registrere alle funn i standardiserte histopatologiske 
rapporteringsskjemaer, og de skal ta med prognostiske data som 
svulststørrelse, sykdomsomfang, grad, type, vaskulær invasjon, 
marginstatus og reseptorstatus.   
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Kirurgi  Kapittel 7 

■	 Kirurgen har to roller som medlem i det flerfaglige teamet: den som 
diagnostiserer og den som behandler brystkreft. Kirurgene må være 
spesialutdannede innen brystkirurgi og ha gjennomgått kurs i kommunikasjon 
og rådgivning. De skal alltid treffe og undersøke pasienten før operasjonen.

■	 Størstedelen av kvinner (mer enn 70 %) bør få stilt en diagnose uten å måtte 
operere. Bruk av ikke-kirurgiske diagnostiske teknikker bør bidra til å 
begrense kirurgiske inngrep som utføres på kvinner som faktisk ikke har kreft.

■	 I tilfeller med ikke-palpable lesjoner, som for eksempel mikroforkalkninger, bør 
det utføres radiografi av prøven under det kirurgiske inngrepet for å sikre at 
hele lesjonen er fjernet. Kirurger skal informere kvinnene om at brystbevarende 
kirurgi, der bare det rammede området fjernes, er behandlingsalternativet ved 
de fleste små svulster som oppdages under screening, og denne behandlingen 
skal tilbys i 70–80 % av tilfellene.

■	 Kirurger skal tilby mastektomi til kvinner som foretrekker denne prosedyren,  
og til dem som ikke kan få utført brystbevarende kirurgi, for eksempel på 
grunn av svulstens størrelse (> 4 cm) eller fordi risikoen for tilbakefall er høy. 
Kirurgene bør gi kvinnene valget mellom å få utført brystrekonstruksjon  
på tidspunktet for det kirurgiske inngrepet eller senere. 

■	 Kvinner med større svulster bør bli tilbudt kjemoterapi før det kirurgiske 
inngrepet (neoadjuvant behandling) for å forsøke å redusere størrelsen på 
svulsten før operasjonen. 

■	 Kirurgene skal la det være tilstrekkelige marginer rundt det fjernede 
svulstvevet, og marginene skal dokumenteres av patologen.   

■	 Alle kirurger som utfører vaktpostlymfeknuteprosedyren (sentinel node 
procedure) for å identifisere spredning av svulstceller til aksillære lymfeknuter, 
skal være spesifikt utdannet i denne prosedyren og skal evalueres. 

■	 Alle kvinner som behandles for brystkreft skal følges opp minst én gang i året 
for å måle resultater og tilbakefall.
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■	Kirurger bør være fullt involvert i vurderingen av kreft som oppdages gjennom 
screening, og det bør ikke gå mer enn én uke fra den første gangen en kvinne 
blir innkalt til ny konsultasjon, til hun blir vurdert med tanke på inngrep. 

■	 I 90 % av tilfellene med en klar ondartet svulst bør kvinnen bare måtte 
gjennomgå én operasjon for å fjerne svulsten. Kirurgen må forsikre seg om  
at kvinnen er klar over alle behandlingsalternativene som finnes. 

■	 I 90 % av tilfellene skal ikke kvinner måtte vente mer enn to uker på operasjon. 

■	Alle screeningsentre må utnevne en kirurg som er ansvarlig for å registrere 
revisjonsdata om screening, behandling og resultater,  slik at det kan 
genereres rapporter om disse og tilbys årlige resultater.

Kapittel 7a: Kirurgisk behandling av lesjoner som oppdages 
gjennom mammografi 

■	Alle kvinner som har invasiv kreft, og som anses som egnet for 
brystbevarende kirurgi, må bli informert om dette alternativet. 

■	Kvinner som gjennomgår brystbevarende kirurgi eller mastektomi, bør ha 
en konsultasjon hos en stråleonkolog ettersom stråling gir økt kontroll over 
brystsvulsten.

■	Kirurgen eller den plastiske kirurgen bør informere kvinner som skal 
gjennomgå mastektomi om mulighetene for brystrekonstruksjon.

■	Over 80 % av pasientene med lokalt fremskreden brystkreft bør få 
kombinasjonsbehandling med neoadjuvant kjemoterapi, cytoreduktiv 
kirurgi og strålebehandling. 

■	Bruken av adjuvant strålebehandling bør diskuteres med alle kvinner etter  
at DCIS er fullstendig fjernet.

Kapittel 7b: Lokoregional behandling av invasiv brystkreft
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✔
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■	 Alle aspekter ved påvisning av brystkreft – fra screening og vurdering til 

diagnostisering og behandling – skal overvåkes.

■	 Flerfaglige brystenheter er ansvarlig for å utføre interne og eksterne revisjoner 

av tjenestene de tilbyr.

■	 Alle enheter for screening eller diagnostikk bør ha en person blant personellet 
som har ansvar for koordinering av datainnsamling og rapportering.

■	 Universelt anerkjent klassifisering og koding skal brukes for å legge til rette 
for sammenligninger.

■	 Alle data skal oppgis på standardiserte rapporteringsskjemaer som brukes  
i den daglige praksis.

■	 All datarapportering skal omfatte kvalitetssikringskriterier for å unngå 
dobbeltarbeid. Det bør være mulig å reprodusere og spesifisere alle 
kvalitetsmålinger, og overvåkingskostnadene skal være akseptable.

■	 All datainnsamling og alle overvåkingsresultater skal være tilgjengelige for 
pasienter og interesseorganisasjoner. 

■	 Datastyrte revisjonssystemer som beregner størstedelen av 
kvalitetsindikatorene, kan brukes. European Screening Evaluation Database 
(SEED) og Audit system of Quality of breast cancer diagnosis and Treatment (QT) 
kan benyttes til dataovervåking i screeningprogrammer.

Datainnsamling og 
-overvåking  Kapittel 8 
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■	Sammenslåing av datarapportering og terminologi 

■	Konsekvente beregningsmetoder brukes til 
resultatmålinger 

■	Enkel produksjon av standardrapporter i screening- 
eller brystenheten

Fordeler ved 
revisjonssystemer:

✔

✔	

✔

■	Regelmessige oppdateringer er nødvendige når 
kvalitetsmålene, registrerte poster og kliniske 
klassifikasjoner har blitt definert

■	Kobling av systemer til fagorganisasjoner 
og vitenskapelige organisasjoner kreves for 
systemgodkjenning

■	Systemene må være enkle å bruke 

Kravene til 
revisjonssystemer:

✔	

	

✔

	

✔
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Kvinner må tilbys kvalitetsbehandling i alle stadier av 
sykdommen – fra de tidligste stadiene som oppdages 
gjennom screeningen, til den mest fremskredne kreften 
– innenfor én spesialisert brystenhet, hvor behand-
ling og oppfølging tilbys av samme kjerneteam  
av spesialister. 

Kravene til en 
spesialisert brystenhet Kapittel 9 

Hver enhet må ha et flerfaglig kjerneteam  

■  Enheten må ha en klinisk leder for brysttjenestene. 

■ Alle medlemmer av det flerfaglige teamet må 
være spesialutdannet innenfor 
brystkreft ved å ha tilbrakt ett 
år i en enhet som er godkjent 
for slik undervisning.   

■ Alle medlemmer av det flerfag-
lige teamet må delta på et fler-
faglig møte, som holdes minst 
én gang i uken, for å diskutere 
diagnoser og patologiske funn 
etter kirurgi og for å evaluere 
behandlingsalternativer.

Avsnitt 9.5.2 Brystenhetens kjerneteam 
20

Minstekvoter sikrer enhetens og personellets ekspertise

■	Det må være minst én spesialisert brystenhet per 250 000 til  
300 000 innbyggere

■	Enheten må være stor nok til å ha minst 150 nydiagnostiserte tilfeller av 
brystkreft per år

■	Kirurger ved brystenheten må utføre minst 50 nye brystkreftoperasjoner per 
år og være til stede ved minst én diagnostisk poliklinikk per uke

■	 Radiologer må granske minst 1 000 mammogrammer per år, eller 5 000 for dem 
som arbeider med screeningprogrammer. Det må være minst to kvalifiserte 
radiologer i hver enhet.

✔	

✔	

✔

✔ 
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Fasiliteter og tjenester

■	 Enheten må ha det bildetakingsutstyret som trengs for å sikre fullstendig og 
korrekt brystkreftdiagnostikk.

■	 Strålebehandling og cytotoksisk kjemoterapi kan utføres ved brystenheten, 
eller i en separat klinikk eller et separat sykehus. Behandlingen en kvinne får, må 
imidlertid overvåkes av brystenheten, og alle behandlingsavgjørelser skal tas av 
enhetens flerfaglige team.

■	 En poliklinikk for pasienter med fremskreden brystkreft skal holdes annenhver 
uke på brystenheten, der brystonkologer deltar, og der kirurgen må være 
tilgjengelig for konsultasjon. 

■	 En brystenhet skal sende spesialister til mindre sykehus for å holde møter og 
poliklinikk hvis disse sykehusene ligger langt borte fra brystenheten. En slik 
organisering er å foretrekke framfor mindre brystenheter i områder med lav 
befolkningstetthet, da de sikrer kvinner spesialistbehandling, og møtene/
poliklinikken bør holdes minst én gang i måneden.  

Spesielle tjenester

■	 Kvinner bør få praktiske råd, støtte og rådgivning fra spesialsykepleiere innen 
brystbehandling eller et medlem av kjerneteamet med profesjonell psykologisk 
utdanning. Alle enheter må ha minst to medlemmer som oppfyller denne 
funksjonen. 

■ Andre fagpersoner som ikke er obligatorisk kjernepersonell, bør tilby tjenester 
tilknyttet enheten: psykiatere for ekstra psykologisk støtte, plastiske kirurger 
for brystrekonstruksjon, fysioterapeuter for å behandle lymfeødem, kliniske 
genetikere for å vurdere risiko, palliativ omsorg, og det bør være en tjeneste 
som tilbyr utprøving av proteser innenfor enheten. 

Kvalitetssikring

■	 Enheter må registrere data om diagnose, patologi, 
primærbehandling og kliniske resultater, og disse 
må være tilgjengelige for revisjon. 

■	 Statistikk over revisjoner og resultater må 
utarbeides årlig, og de må sammenlignes med 
kvalitetsmål og angitte effektivitetskriterier. 
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■  Alt medisinsk personell som inngår i et screeningprogram for brystkreft må få 
spesifikk opplæring i de akademiske og kliniske aspektene ved screening, som 
epidemiologi, screeningfilosofi, screeningterminologi, evaluering og rådende 
screeningpraksis.

■ Personellet må få opplæring ved et godkjent opplæringssenter før de begynner  
å jobbe i et program.  

■ Da flerfaglige tjenester har vist seg å være svært effektive, skal spesialister bli  
tilbudt opplæring i både enfaglige og flerfaglige miljøer, hvor de også lærer  
seg betydningen av å kommunisere med kolleger innen andre fagfelt. 

■ Ettersom teknologi, prosedyrer og protokoller endres bør spesialister ta 
videreutdanning og oppfriskingskurs, og få dokumentasjon på dette.

■ Personell som tar opplæringskurs, skal få tildelt dokumentasjon som viser hvilke 

ferdigheter og hvilken kompetanse de har tilegnet seg.

■ Brystenheter og klinikker bør føre registre over opplæringsaktiviteter for 
gjennomgang som en indikator på enhetens kvalitet.

Opplæring   Kapittel 10  
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10.3 Epidemiologi

10.4 Fysikk

10.5 Brystradiografi

10.6 Brystradiologi

10.7 Brystpatologi

10.8 Brystkirurgi

10.9 Spesialsykepleie innen brystbehandling

10.10 Medisinsk onkologi / stråleterapi

Spesifikke 
opplæringsseksjoner 
i kapittel 10:

23

Noen grunnleggende emner for teoretiske opplæringskurs:

■	Screeningfilosofi

■	Brystkreftscreeningens terminologi

■	Oppretting av et screeningprogram for brystkreft

■	Bildetaking av bryst: mammografi, ultralyd, MRI, lokaliseringsteknikker

■	  Radiologisk-patologisk korrelasjon mellom godartede og ondartede lesjoner

■	Klassifisering og håndtering av invasiv brystkreft og in situ-brystkreft

■	Klassifisering og håndtering av godartet brystkreft

■	Håndtering av brystsykdom som er oppdaget gjennom screening

■	Brystrekonstruksjon

■	Strålebehandling for brystkreft

■	Kjemoterapi og hormonell terapi for preoperativ og adjuvant behandling av 
brystkreft

■	Psykologisk evaluering, kommunikasjon og rådgivning

■	Rådgiving ved arvelig og genetisk brystkreft

■	Epidemiologi og prinsipper for brystkreftscreening

■	Flerfaglige møter for pre- og postkirurgisk håndtering av sykdomstilfeller

■	Prinsipper og praksis for revisjonsprosedyrer

■	  Kliniske forsøk og statistikk

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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■  Sertifiseringsprotokollen i EUs retningslinjer fastsetter minstekrav for 
sertifisering av enheter for diagnostikk og screening. Dette emnet 
vil bli ytterligere behandlet i den neste utgaven av EUs retningslinjer, og et 
sertifiseringsorgan som er godkjent av EU-kommisjonen vil bli opprettet.

■ Etter godkjent sertifisering utstedes et dokument som viser at standardene fastsatt 
i EUs retningslinjer for brystscreening og diagnostikk er oppfylt. Sertifiseringen kan 
trekkes tilbake hvis standardene ikke  oppfylles.   

■ Sertifiseringen vil være frivillig frem til Europakommisjonen eller andre myndigheter 
anser at den skal være obligatorisk.

■  En ny sertifisering skal utføres hvert femte år for å opprettholde kvaliteten på 
tjenestene.

■ Sertifisering kan gis på grunnlag av særlige besøk på stedet:  
I screeningprogrammets første år finner et rådgivende besøk sted for å fastslå at 
enheten oppfyller EUs retningslinjer, og i den andre screeningrunden finner en ny 
sertifisering sted for å påpeke mangler og eventuelle hindringer for en fullstendig 
sertifisering samt for å tilby hensiktsmessige råd og støtte for å legge til rette for 
nødvendige forbedringer.  

■ Da brystdiagnostiske bildetakingstjenester og brystscreeningprogram – med sin 
omfattende organisatoriske og epidemiologiske støtte – har ulike krav og muligheter, 
er sertifiseringen inndelt i to kategorier: brystdiagnostisk bildetakingssertifikat, 
for diagnostiske enheter, og brystscreeningsertifikat, for organiserte 
befolkningsbaserte screeningprogrammer.  

Sertifiseringsprotokoll 
for brystscreening og 
diagnostiske tjenester

Kapittel 11 
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■ Screening innebærer å kalle tilsynelatende friske kvinner inn til mammografi. 
Kvinnene må få kjennskap til fordelene og ulempene ved å delta i screening, 
slik at de kan ta et informert valg om å delta eller ikke.

■ Alle aspekter ved screening, blant annet undersøkelsens fordeler og mangler, 
må forklares tydelig og på en upartisk måte for å lindre eventuell engstelse en 
kvinne kan ha før, under og etter at hun har deltatt.

■ Informasjonen som gis, må være ærlig, hensiktsmessig, bevisbasert, 
tilgjengelig, upartisk, respektfull og skreddersydd til den enkelte  
kvinnes behov.

■ Alt helsepersonell som er engasjert i screeningen, må ta hensyn til kulturelle, 
lingvistiske, religiøse, utdanningsmessige og sosioøkonomiske faktorer.

■ Innkallingen og brosjyren skal inneholde informasjon om formålet med 
screeningen, målgruppen for screeningen, hvor ofte screening skal utføres, 
fordelene og ulempene, om testen er gratis eller ikke, hvordan man bestiller 
eller endrer en konsultasjonsavtale, hvordan man får og tolker resultatene, 
muligheten til å ta flere tester og disse testenes art samt opplysninger om 
hvordan kvinner kan få mer informasjon om screening og brystkreft.

Kommunikasjon ved 
brystscreeningKapittel 12 
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Potensielle kvalitetsindikatorer for kommunikasjon  
i et screeningprogram:

Ja Nei

Telefoninformasjonstjeneste for kvinner som er innkalt til screening ■ ■

Informasjon om screening tilgjengelig i ulike former  ■ ■

Skriftlig informasjon testet på målbefolkning med hensyn til 
akseptabilitet og lesbarhet 

■ ■

Informasjonsmateriell for ulike etniske grupper eller andre grupper 
med særlige behov 

■ ■

Ikke-medisinske organisasjoner engasjert i spredningen  
av informasjon 

■ ■

Gjennomførte rådgivningsprotokoller  ■ 

Informasjon formidlet ved personlig oppmøte tilgjengelig  
på forespørsel 

■ ■

Kurs i kommunikasjon organisert for dem som tilbyr 
screeningtjenester 

■ ■

Kvinner involvert i utvikling og vurdering av materiell   ■ ■

Tilfredshetsundersøkelse som deles ut til målbefolkningen ■ ■

Tilgjengelig nettsted  ■ ■
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Vedleggene til retningslinjene inneholder tre EU-dokumenter om screening, gjengitt i sin 
helhet: Rådets anbefaling fra den 2. desember 2003 om kreftscreening, Europaparlamentets 
resolusjon om brystkreft i Den europeiske union, og anbefalingen fra Ministerkomiteen 
til medlemsstatene om screening som et verktøy i forebyggende medisin. Dette er 
nøkkeldokumenter for lobbyvirksomhet for kvalitetssikrede screening-  
og brystbehandlingsprogrammer i hele EU. 

Rådets anbefaling om kreftscreening
Dette dokumentet inneholder anbefalinger til medlemsstatene om å 
gjennomføre brystscreeningprogrammer ved å benytte befolkningsbaserte 
innkallinger med kvalitetssikring på alle nivåer. Det anmoder om at 
gjennomføringen skjer i henhold til EUs retningslinjer. Alle som deltar i screening 
må få fullstendig informasjon om fordelene og risikoene. Hele spekteret av 
diagnostiske prosedyrer, behandlinger, psykologisk støtte og etterbehandling må 
være tilgjengelig for dem som har en positiv screeningtest. I dokumentet kreves det 
også at hensiktsmessige menneskelige og økonomiske ressurser er tilgjengelige for 
å kunne sikre passende organisasjons- og kvalitetskontroll.

Europaparlamentets resolusjon om brystkreft
Europaparlamentets resolusjon om brystkreft fra juni 2003 stiller krav om at alle 
kvinner i EU, uavhengig av bosted, sosial status, yrke eller utdanning, skal ha tilgang 
til høykvalitets screening, behandling og etterbehandling for brystkreft. 
Resolusjonen oppfordrer Kommisjonen til å gjøre kampen mot brystkreft til en 
helseprioritering ved å gjennomføre effektive strategier for å oppnå screening, 
diagnostikk og etterbehandling av høy kvalitet. Den oppfordrer medlemsstatene 
til innen 2008 å skape de forutsetningene som kreves for å redusere den 
gjennomsnittlige brystkreftdødeligheten i EU med 25 %, og å redusere nåværende 
forskjeller mellom medlemsstater (EU-15) i antall pasienter som har overlevd etter 
5 år, med 5 %. Den understreker også behovet for å etablere effektive flerfaglige 
brystenheter. 

Merk: I oktober 2006 vedtok Europaparlamentet en andre resolusjon, 
Europaparlamentets resolusjon om brystkreft i den utvidede Europeiske union, 
for å styrke kravene i den første resolusjonen i hele det utvidede EU. Den oppfordrer 
medlemsstatene til å garantere nasjonale tiltak for spesialiserte brystenheter i henhold 
til EUs retningslinjer innen 2016.
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I 2010 vedtok Europaparlamentet en skriftlig erklæring om kampen mot brystkreft i Den 
europeiske union (0071/2009) som tjener som en påminnelse om behovet for å gjennomføre 
Europaparlamentets resolusjon om brystkreft. Erklæringen oppfordrer til tiltak for å sikre 
gjennomføringen av landsomfattende mammografiscreeningprogrammer som er 
i overensstemmelse med EUs retningslinjer. Blant kravene er etableringen av flerfaglige 
spesialiserte brystenheter, i samsvar med EUs retningslinjer, innen 2016 og utviklingen av 
en sertifiseringsprotokoll for slike enheter, presentasjon av oppdatert, pålitelig statistikk 
om brystkreft og utviklingen av nasjonale kreftregistre, forskning om en eventuell 
utvidelse av den anbefalte 50–69-aldersgrensen for kvinner som blir innkalt for å delta i 
screeningprogrammer, og jevnlige fremdriftsrapporter om gjennomføringen  
av screeningprogrammer.

Skriftlig erklæring om kampen mot brystkreft i Den europeiske union finnes på:  

Anbefaling fra Ministerkomiteen
Ministerkomiteen kommer med en rekke anbefalinger om screeningprogrammer 
og ser nærmere på programmenes potensielle positive og negative effekter. 
Den peker på juridiske og etiske spørsmål, som informert samtykke til å delta i 
screening samt beskyttelse av personlige opplysninger og personvern. Fortsatt 
kvalitetssikring under og etter gjennomføringen av alle screeningprogrammer 
fremheves, og det samme gjør behovet for samarbeid mellom screening og 
behandlingsprogram.

Annen informasjon om EU-dokumenter, påvirkningsarbeid og brystkreft generelt er 
tilgjengelig gjennom:

■	 EUROPA DONNA- den europeiske brystkreftforeningen 

■	 Nettstedet til Breast Health Day  

■	 Europakommisjonen

www.europadonna.org

www.breasthealthday.org
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Akkreditering: Prosessen der et autorisert organ gir et annet organ en formell 
anerkjennelse av at sistnevnte er kompetent til å utføre bestemte oppgaver.

Befolkningsbasert: Identifisert gjennom en målgruppe basert på generelle 
befolkningsregistre.

Brystbevarende kirurgi: En operasjon som kun fjerner brystkreften og sparer den 
gjenværende friske delen av brystet.

Cytologisk prøvetaking: Fjerning og mikroskopisk undersøkelse av fjernede celler. 

Cytoreduktiv kirurgi: Å fjerne en del av en svulst som ikke kan fjernes helt, gjennom 
kirurgi, for på den måten å styrke effekten av kjemoterapi eller strålebehandling.

Duktal og lobulær kreft: De to vanligste brystkrefttypene.

Epidemiologi: Studiet om forekomsten og distribusjonen av sykdommer og andre 
helserelaterte faktorer.  

Finnålsaspirasjonscytologi: En prosedyre for å hente ut celler eller væske fra 
vev ved hjelp av en nål med en tom sprøyte. Cellene eller væsken som hentes ut, 
analyseres deretter under et mikroskop.

Flerfaglig team: En gruppe helsepersonell fra ulike medisinske spesialiteter som 
samarbeider for å diagnostisere og behandle pasienter. 

Grovnålsbiopsi: Fjerning av en sylinderformet vevsprøve eller del av en kul ved å 
bruke en stor, hul nål. Vevet analyseres deretter under et mikroskop.

Histologisk prøvetaking: Undersøkelse av cellevevsstruktur under et mikroskop.

Infiltrerende svulst: Abnorme celler som trenger inn i den opprinnelige svulstens 
omkringliggende vev.

In situ-svulst: Abnorme celler som er begrenset til sitt opprinnelsessted uten å 
trenge inn i omkringliggende vev.

Intervallkreft: En svulst som er diagnostisert i perioden mellom to rutinescreeninger.

Mammografiscreening: Utføring av mammogram på tilsynelatende friske kvinner 
for så tidlig som mulig å fastslå om de har brystkreft eller ikke.

Mammogram: Røntgenbehandling av hele eller deler av brystet.

Marginstatus: Utsagn som sier om det totale omkringliggende området rundt det 
kirurgisk fjernede vevet er svulstfritt eller ikke.

Mastektomi: Kirurgi som fjerner hele brystet.

Mikroforkalkning: Små forekomster av kalsium som er synlige ved mammografi,  
og som i noen tilfeller gir mistanke om brystkreft.
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Målbefolkning: En gruppe som gjennom epidemiologiske studier har vist seg å 
være egnet til å bli kalt inn til screening.

Neoadjuvant: En behandling, som kjemoterapi eller strålebehandling, som gis  
før kirurgi.

Patologi: Studiet og diagnostiseringen av strukturelle og funksjonelle endringer  
i celler, vev og organer som har en sykdom.

Radiografi: Bruk av stråling, særlig røntgenstråler, til å produsere et bilde av interne 
kroppsstrukturer, enten på film eller i en datamaskin.

Radiologi: Det vitenskapelige studiet av medisinsk bruk av stråling, særlig 
røntgenstråler, for å diagnostisere og/eller behandle en sykdom.

Reseptorstatus: Hvorvidt svulstcellene er positive eller negative overfor østrogen, 
progesteron og HER2-reseptorer.

Sertifisering: Prosessen der et akkreditert organ gir en skriftlig forsikring om at et 
produkt, en prosess eller en tjeneste overholder de spesifiserte kravene.

Strålebehandling: Bruk av kontrollerte mengder stråling, i form av røntgenstråler, 
gammastråler eller nøytroner, for å drepe kreftceller.

Svulstgrad: Graden av abnormitet i kreftcellene i en svulst. Abnormiteten graderes 
fra I til III, der III er den mest aggressive graden.

Svulsttype: Klassifiseringen av svulster som in situ, infiltrerende, lobulær eller 
duktal.

Symptomatisk: Kvinner med synlige tegn eller symptomer på brystkreft, som en kul 
i brystet eller blod fra brystvorten.

Trippeldiagnostikk: Kombinasjonen av kliniske undersøkelser, bildetaking og celle- 
eller vevsprøver for å stille en diagnose.

Vaktpostlymfeknuteprosedyre (sentinel node procedure): En biopsiteknikk som 
omfatter injisering av blåfarge og et radioaktivt stoff for å fastslå om kreftcellene har 
spredd seg til lymfeknutene.

Vakuumassistert grovnålsbiopsi: Fjerning av vevsprøve ved å bruke en sonde som 
anvender sug. Vevet analyseres deretter under et mikroskop.

Vaskulær invasjon: Vekst av kreftceller inne i lymfe- eller blodkar. 
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Beskrivelse av screeningprosessen

Identifisere / informere / sende 
personlig innkalling til alle kvinner 

i befolkningsmålgruppen for 
screening 

Ta screeningmammogram og 
dobbelgranske dette

Trippeldiagnostikk (klinisk 
undersøkelse, bildetaking og 

om nødvendig cytologisk / 
histologisk prøvetaking)

Mistenkelig

Mistenkelig

Flerfaglig (preoperativ) 
konferanse

Diagnose / høy mistenkelighet

Kirurgi/patologi
Fjerne og analysere lesjon

Flerfaglig postoperativ 
konferanse

Diagnose

Ytterligere kirurgi og/eller 
annen terapi

Etterbehandling

Kalle inn til screening  
to år senere

Kalle inn til screening  
to år senere

Kalle inn til screening  
to år senere

Kalle inn til screening  
to år senere

Ingen 
mistenkelige 

funn

Ingen 
mistenkelige 

funn

Ingen 
mistenkelige 

funn

Ingen 
mistenkelige 

funn



Association of EUROPA DONNA medlemsland:

Anerkjennelser

Økonomisk støtte fra Den europeiske union innenfor rammen av 
Folkehelseprogrammet (kontrakt nr. 2004309, nr. 2006322 og nr. 20113302) til 
trykking av «En kort veiledning til de europeiske retningslinjene for kvalitetssikring 
ved screening og diagnose av brystkreft» er tatt imot med takknemlighet.

Meningene som kommer til uttrykk i publikasjonen, er forfatternes egne. 
Europakommisjonen og PHEA (Public Health Executive Agency) er ikke 
ansvarlig for hvordan denne informasjonen brukes.

EUROPA DONNA ønsker videre å takke redaktørene av «European Guidelines for Quality Assurance in 
Breast Cancer Screening and Diagnosis» (Europeiske retningslinjer for kvalitetssikring ved screening og 
diagnose av brystkreft), Det internasjonale senter for kreftforskning (IARC) i Lyon i Frankrike, og alle andre 
enkeltpersoner som har bidradd ved å gå gjennom denne brosjyren.

Den nåværende, fjerde utgaven av «European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer 
Screening and Diagnosis» kan bestilles gjennom Europakommisjonens bokhandel:  

Sammendraget av de europeiske retningslinjene er også tilgjengelige på 

Et mer omfattende sammendragsdokument av de europeiske retningslinjene kan bestilles fra

Opprinnelig engelsk utgave. ©2007 EUROPA DONNA, The European Breast Cancer Coalition. Med enerett. 
Oversettelse. ©2012 EUROPA DONNA, The European Breast Cancer Coalition. Med enerett.

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf

http://www.iarc.fr/ENG/Units/ECN5.php

http://bookshop.eu.int

Albania
Tlf: +355 69 35 71 071 
albania-breastcancer@hotmail.com 
Belgia
Tlf: +32 2 779 52 21 
europadonna@fastmail.fm
Bulgaria
Tlf: +359 888 006560
eudonnabg@abv.bg
Danmark
Tlf: +45 23 25 67 20
janne@mollenbach.com
Den tsjekkiske republikk 
Tlf: +420 222 733 733
aliance@breastcancer.cz 
Estland  
Tlf: +372 6172 341  
tiiu.tigane@regionaalhaigla.ee 
Finland
Tlf: +358 50 3590 382
raija.a.ruotsalainen@gmail.com
Frankrike
Tlf: +33 1 44 30 07 66 
www.europadonna.fr 
Georgia 
Tlf: +995 32 377 110
nin_ka@hotmail.com 
Hellas
Tlf: +30 6944888777
alexiaadami@gmail.com 
Hviterussland 
Tlf: +375 172 63 6615
tomsserzhan@mail.ru
Irland
Tlf: +353 86 8504058
info@europadonnaireland.ie

Island
Tlf: +35 4 849 6658
hrefna2908@simnet.is 
Israel
Tlf: +972 3 571 9584 
miriziv@cancer.org.il
Italia
Tlf: +39 02 85457036
segreteria@europadonna.it
Kasakhstan 
Tlf: +73 27 295 29 32 
healthasiakz@mail.ru 
Kirgisistan
Tlf: +996 312 979 508
sabyrbekova2011@gmail.com
Kroatia
Tlf: +385 1 377 8510 
europa-donna-croatia@zg.t-com.hr 
Kypros
Tlf: +357 22 490 849 
info@europadonna.com.cy 
Latvia
Tlf: +371 67625339
europadonna@dzivibaskoks.lv 
Litauen
Tlf: +37068686985 
e.umbrasaite@gmail.com 
Luxembourg
Tlf: +352 691 95 92 67
mariettefischbach@yahoo.de
Makedonia
Tlf: +389 2 3224767
info@borka.org.mk
Malta
Tlf: +356 9999 4666
info@europadonnamalta.org.mt

Moldova 
Tlf: +373 22 73 53 32 
sofroni@yandex.ru 
Monaco
Tlf: +377 9205 28 88
adelinegarino@libello.com
Nederland
Tlf: +31 23 526 37 69 
ad_en_eaj_verschuur@planet. nl 
Norge
Tlf: +47 02066
post@brystkreftforeningen.no 
Polen
Tlf: +48 76 862 7499 
polskieforum@europadonna.org.pl
Portugal
Tlf: +351 964 327 470
ameliaopleite@gmail.com
Romania
Tlf: +40 21 212 0212 
contact@fundatiarenasterea.ro 
Russland
Tlf: +7 812 510 2739 
nadegdartor@mail.ru 
Serbia
Tlf: +381 11 233 4313 
saimar@yubc.net 
Slovakia
Tlf: +421 915 064 924 
slovakia@europadonna.sk 
Slovenia 
Tlf: +386 1 231 21 01
europadonna@europadonna-
zdruzenje.si

Spania 
Tlf: +34 649922337 
r.b.menorca@gmail.com    
Storbritannia
Tlf: +44 208 380 9090 
margaret.spittle@aol.com
Sveits
Tlf: +41 31 389 92 62
zentralsekretariat@europadonna.ch    
Sverige
Tlf: +46 8 546 40 532 
elizabeth.bergsten-nordstrom@
bro.org.se
Tadsjikistan
Tlf: +992 37 2363141
avesto@mail.ru  
Tyrkia
Tlf: + 90 212 2404909
violetaroyo@hotmail.com 
Tyskland
TBC
Ukraina 
Tlf: + 38 044 596 50 99
maistruk@rhr.org.ua
Ungarn
Tlf: +36 1 2248600
rakszov@enternet.hu
Usbekistan
Tlf: +998 71 239 2774
eduzbekistan@mail.ru
Østerrike
Tlf: +43 1 40 400/1940
office@miriamstrauss.at
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