
Alle kvinner mellom 50 og 69 år 
inviteres annethvert år til 
Mammografiprogrammet

Målsettingen er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium
 og å redusere dødeligheten av sykdommen.

Mammogra� programmet er et o� entlig, landsdekkende og frivillig helsetilbud til kvinner mellom 50-69 år. 
Regelmessig mammogra�  er i dag den beste metoden for å oppdage brystkre�  i et tidlig stadium.

Vil du vite mer? www.kre� registeret.no eller e-post mammogra� @kre� registeret.no

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen arrangerer 
Rosa sløyfe-aksjonen for 15. år på rad.

Årets aksjon setter fokus på mammogra�  og mammogra� screening, som 
bidrar til tidlig oppdagelse og dermed reduserer dødeligheten av brystkre� . 

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler organisert 
mammogra� screening for å redusere dødeligheten av brystkre� .

Mammografi  og Rosa sløyfe
I oktober 2013 er det mammografi  og 

mammografi screening som løftes opp i 
Rosa sløyfe-aksjonen

Mammografi programmet 

REDDER LIV
Oppmøte reduserer risikoen for å dø av brystkreft



Brystkreft:

Aggressiv eller snill
Brystkreft kan ha svært varierende vekst og forløp.
Av ti kvinner som får brystkre� , har kanskje en eller to en kre� type som er så 
”snill” at kvinnen aldri ville merket noe til svulsten i sin levetid dersom hun ikke 
hadde deltatt i screening. De andre svulstene ønsker vi å oppdage før de har 
spredd seg, slik at kvinnene ikke dør av sykdommen. 

Vi ser ikke forskjell på svulstene på et tidlig stadium. Ikke ennå.
Nettopp fordi vi ikke ser forskjellen på langsomtvoksende og hurtigvoksende 
svulster, tilbys alle kvinner med brystkre�  behandling. Noen mener at kvinner 
overbehandles. Forskerne er svært uenige om omfanget av overbehandling. 

Hvem tar sjansen på å ikke behandle en kvinne med brystkre�  i tidlig stadium? 
Hvem tør å si nei til behandling dersom det er oppdaget brystkre� celler?   

Færre dør i dag av brystkreft. 

Sammen arbeider vi for økt kunnskap 
og enda bedre behandling mot brystkreft. 

Mammografi programmet:

Tre av fi re inviterte møter
Norske kvinner mellom 50-69 år inviteres annethvert år til 
mammogra� screening. I dag er det om lag 570 000 kvinner i denne 
aldersgruppen. 75 prosent av de inviterte møter.

Oppmøte reduserer risikoen for å dø av brystkreft.
Hvert år � nner vi brystkre�  hos ca. 1 000 av de kvinnene som møter i 
Mammogra� programmet. Disse kvinnene har 43 prosent lavere dødelighet av 
brystkre�  enn de som ikke møter.

Ved å oppdage brystkre�  tidlig, får kvinnene mer skånsom behandling og o� ere 
brystbevarende kirurgi enn de kvinnene der kre� en har utviklet seg mer.
Blant kvinner som får diagnostisert brystkre�  i stadium 1 (liten svulst uten 
spredning) er 99 prosent i live fem år etter diagnose, mens 23 prosent av kvinnene 
som får diagnostisert brystkre�  i stadium 4 (svulst med spredning til � erntliggende 
organer) lever etter fem år.

Kre� registeret er positiv til å vurdere en individualisering av 
Mammogra� programmet. Det kan bety at screeningintervallet og 
undersøkelsesmetodene etter hvert tilpasses grupper av kvinner. Forskerne 
arbeider videre med screeningmetoder tilpasset kvinnenes tetthet i brystvevet, 
arvelig disposisjon for brystkre�  og tidligere nåleprøver.

Hva med kvinner i 40-årene?
Det er en diskusjon om også yngre kvinner bør screenes for brystkre� . E� ekten 
av screening er størst for kvinner over 50 år, men et økende antall studier 
dokumenterer e� ekt også for yngre kvinner. Kre� registerets holdning er at en 
utvidelse av aldersgruppen i Mammogra� programmet bør vurderes. 

Brystkre� en som rammer yngre kvinner er biologisk sett o� e mer aggressiv, mens 
den hos eldre kvinner o� e vokser langsommere.

Mammografi programmet i tall
Av 1 000 undersøkte kvinner, er dette resultatet:

• 960-980 har normale mammogra� bilder
• 20-40 blir kalt tilbake for ekstra undersøkelser
• 4-6 har brystkre�  eller forstadier til brystkre� 

Tall og statistikk
• 1 av 12 kvinner får brystkre�  i løpet av livet (forutsatt normal levealder)
• 3 094 kvinner � kk brystkre�  i 2011
• 605 kvinner døde av brystkre�  i 2011
• 99 prosent av de kvinnene som diagnostiseres med brystkre� , 

stadium 1, lever etter fem år (fem års relativ overlevelse)
• 23 prosent av de kvinnene som diagnostiseres med brystkre� , 

stadium 4, lever etter 5 år 


