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Forord 

Med denne evalueringsrapporten presenteres første runde i ”Prøveprosjektet for 

masseundersøkelse av brystkreft ved mammografi”. Prøveprosjektet omfatter kvinner 

i aldersgruppen 50-69 år i Akershus, Hordaland, Oslo og Rogaland. Prosjektet ble 

iverksatt og organisert på bakgrunn av internasjonal erfaring om at 

mammografiscreening kan gi reduksjon i dødelighet av brystkreft. 

Det er tre forutsetninger som bør være tilstede for at det skal være faglig etisk 

forsvarlig å iverksette screening. Sykdommen bør ha en høy forekomst i 

befolkningen, selve undersøkelsen bør være forbundet med relativt lav risiko for de 

undersøkte og det må ligge stor behandlingsgevinst i tidlig oppdagelse av 

sykdommen. Brystkreft og mammografi fyller disse kriteriene, og til tross for årelang 

storsatsing på å finne fram til effektiv behandling, er det fortsatt tidlig oppdagelse som 

er hoved kriteriet for god prognose. 

Prosjektet har ikke tatt mål av seg til å være noe forskningsprosjekt, men har som 

målsetning å finne fram til arbeidsmåter som kan forventes å redusere dødeligheten av 

brystkreft med 30 % i prøvefylkene. Det er internasjonalt faglig enighet om enkelte 

tidlige indikatorer på forventet reduksjon i dødelighet av brystkreft, og disse 

indikatorene registreres i prosjektet. Evalueringen av første screeningrunde viser at 

prosjektet så langt ser ut til å ha oppnådd resultater som er bedre enn målsetningene i 

forhold til flere tidlige indikatorer. Dette hadde ikke vært mulig uten den dugnadsånd 

og høye faglige krav som har preget alle som er engasjert i prosjektet. 

Arbeidet med prosjektet startet i 1994. Fylkeslege i Østfold Liv Aarre var en faglig 

dyktig og engasjert leder av Styringsgruppen og Referansegruppen i den viktige 

planleggings- og organiserings fasen av prosjektet. Hun opplevde dessverre ikke å se 

resultat av innsatsen, hun døde etter kort tids sykdom i 1996. Da jeg overtok hennes 

funksjoner senere samme år, kom jeg til et prosjekt som var preget av ryddighet og 

faglig dyktighet på alle områder. 
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Prøveprosjektet var ment å skulle dekke to screeningrunder (fire år). Etter første 

screeningrunde skulle resultatene evalueres, deretter skulle man ta en eventuell 

beslutning om å utvide prosjektet til andre fylker. De gode resultatene fra 

prøveprosjektet ble imidlertid tilgjengelige for helsemyndigheter og politikere. 

Stortinget vedtok våren 1998 at tilbudet skulle bli landsdekkende. Dette har ført til 

gradvis utbygging av tilbudet til flere fylker, og i juni 1999 foreligger det vedtak og 

overføring av midler til i alt 13 fylker. 
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Bakgrunn 

Denne rapporten er en evaluering av første screeningrunde i ”Prøveprosjekt med 

masseundersøkelse for brystkreft ved mammografi”, heretter kalt 

Mammografiundersøkelsen. Første screeningrunde omfattet kvinner i fylkene 

Akershus, Hordaland, Oslo og Rogaland i aldersgruppen 50-69 år dvs. som var født 

f.o.m. 1927 t.o.m. 1946. Fylkene startet screening ved ulike tidspunkter fra november 

1995 til april 1996. Alle aktuelle kvinner ble invitert til en mammografiundersøkelse i 

løpet av 2 år fra oppstart i hvert fylke. Resultatene og erfaringene fra dette 

prøveprosjektet er med på å danne grunnlaget for utbyggingen av den landsdekkende 

screeningen som Stortinget har vedtatt skal skje i perioden 1999-2003.  

Brystkreft 

I 1996 ble det i Norge registrert 2 475 nye tilfeller av brystkreft. Hver 13. norske 

kvinne må regne med å få brystkreft i løpet av sitt liv. Brystkreft utgjorde ca. 24 % av 

alle nydiagnostiserte krefttilfeller blant kvinner i Norge. I 1994 ble det registrert 816 

dødsfall av sykdommen, hvorav 307 var blant kvinner i yrkesaktiv alder. Til 

sammenlikning omkom 82 kvinner i trafikkulykker samme år. Dette vil si at vel 10 

ganger så mange kvinner dør av brystkreft som av ulykker i trafikken.  

Årsaksforholdene ved brystkreft er ikke klarlagt. Selv om man har identifisert flere 

risikofaktorer for å få brystkreft, ser man i dag ingen realistiske muligheter for å 

forebygge sykdommen. Det er heller ingen holdepunkter for at en står foran et 

gjennombrudd i behandlingen av brystkreft. Nytten av tidlig diagnostikk har derfor 

vært et sentralt diskusjonstema i mange år, særlig etter at mammografiteknikken er 

blitt videreutviklet og nå er av god kvalitet. 

Biologiske særterkk 

I en kreftutvikling forandres kreftcellene stadig og erverver seg nye egenskaper. Det 

er to egenskaper som er av kritisk betydning, evnen til å vokse inn i omliggende vev 

(invasjon) samt evnen til å vandre og gi spredning til andre vev og organer 

(metastasering). 

Invasjon 

Brystkreft er en kreftsykdom som ofte gjennomgår en pre-invasiv fase før den blir 

invasiv. Denne fasen kalles Ductal Carcinoma In Situ (DCIS). I en slik fase holder 

kreftcellene seg inne i selve melkegangene og har ikke ervervet seg evnen til å 
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metastasere. DCIS kan identifiseres ved mammografi fordi det i utviklingen ofte 

utfelles kalk. Man vet ikke hvor stor andel av DCIS tilfellene som senere vil utvikle 

seg til invasiv kreft, og påvisning av DCIS kan således medføre overbehandling.  

Metastasering 

Kreftcellenes evne til å metastasere kommer i et relativt sent utviklingstrinn, og skjer 

ved brystkreft vanligvis via lymfesystemet. Kreftcellene vandrer med lymfeårene til 

lymfeknutene, mest vanlig til armhulens lymfeknuter (aksillære lymfeknuter). 

Risikoen for at metastasering til lymfeknutene har skjedd, øker med økende svulst 

størrelse. Dersom spredning til aksillen påvises, foreligger det en betydelig risiko for 

at kreftceller kan ha nådd til mere fjerntliggende organer. Risikoen øker dessuten med 

økende antall lymfeknuter som er angrepet. Ved invasiv brystkreft, er det av to 

grunner viktig å fjerne de aksillære lymfeknuter: For det første er fjernelse av 

aksillære lymfeknuter en viktig behandling som ofte gir en varig kontroll over 

sykdommen i armhulen. Ut i fra et slikt mål, er det ønskelig at kirurgen fjerner 10 

eller flere lymfeknuter. For det andre gir resultatet av inngrepet i aksillen den viktigste 

informasjon for å fastsette stadiet av sykdommen. I moderne brystkreftbehandling, er 

tilleggsbehandling med hormoner, cellegift og strålebehandling (adjuvant behandling) 

etter den kirurgiske behandling meget viktig. En slik adjuvant behandling bedrer 

prognosen betydelig. Det er først og fremst kvinner som får påvist et stadium med 

spredning til aksillen som tilbys adjuvant behandling i dag. Dersom vi skal bruke 

resultatet fra et aksilleinngrep til å fastsette stadiet og evt. adjuvant behandling, kreves 

det etter internasjonale retningslinjer at det er fjernet 6 eller flere lymfeknuter. 

Mammografi 

Mammografi, som er en røntgenundersøkelse, er den viktigste diagnostiske metoden 

ved sykdommer i brystkjertelen. Det benyttes ofte projeksjoner med ulike vinkler, slik 

at alt kjertelvev blir godt avbildet. Mammografi gir svært små stråledoser. Også ved 

mammografiundersøkelser som gjentas med jevne mellomrom, er risikoen for at 

skader skal oppstå på grunn av denne strålingen minimal. På mammografibildene kan 

områder med økt vevstettehet, ansamlinger av mikroforkalkninger eller forandringer i 

vevsarkitekturen identifiseres. Mammografi kan identifisere svulster som bare er noen 

få millimeter store og ikke gir kliniske symptomer og derfor ellers ikke ville være 

erkjennbare. 
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Mammografiscreening 

Ved mammografiscreening inviteres antatt friske kvinner i en definert 

befolkningsgruppe til undersøkelse med mammografi. Dersom radiologene observerer 

et mulig funn på mammogrammet eller bildene er teknisk utilfredsstillende, blir 

kvinnen innkalt til etterundersøkelse. En del av kvinnene som innkalles til EU viser 

seg å være friske og deres mammogrammer kan således klassifiseres som falske 

positive. Likeledes vil enhver screeningundersøkelse overse noen tilfeller av kreft, og 

disse mammogrammene kan klassifiseres som falske negative.  

Intervallkreft defineres som kreft diagnostisert mellom to påfølgende screeningrunder 

og er et viktig begrep ved screeningundersøkelser. Andel tilfeller av intervallkreft vil 

kunne påvirke sensitiviteten i en screeningundersøkelse, fordi en del av disse tilfellene 

vil være radiologisk oversette krefttilfeller. Andel tilfeller av intevallkreft er en viktig 

tidlig indikator for et screeningprogram, men er først målbar når andre screeningrunde 

er avsluttet.  

Effekten av tidlig oppdagelse av brystkreft ved mammografiscreening har i mange år 

vært et sentralt diskusjonstema blant fagfolk, både nasjonalt og internasjonalt. Mange 

har hevdet at en gjennomføring av organisert mammografiscreening for utvalgte 

aldersgrupper er det eneste tiltak som kan gi en reduksjon i dødeligheten av brystkreft.  

Internasjonale erfaringer 

HIP-studien i New York var den første randomiserte studien som belyste spørsmålet 

om mammografiscreening kan gi reduksjon i dødelighet av brystkreft. HIP-studien ble 

utført med to projeksjoner samt klinisk undersøkelse av hvert bryst hos kvinner i 

aldersgruppen 40-64 år i perioden 1963 til 1971. Det ble funnet en 

dødelighetsreduksjon på omkring 30 %. Senere er det i land som Sverige, Nederland, 

Storbritania, Italia, Finland, Island og Canada utført studier, både randomiserte og 

ikke-randomiserte.  

I Sverige ble fire populasjonsbaserte studier startet opp: Malmøstudien (1976), WE-

studien (1977), Stockholmstudien (1981) og Gøteborgstudien (1982). På bakgrunn av 

resultatene fra disse studiene ble det i 1986 vedtatt landsdekkende 

mammografiscreening i Sverige. Senere har de fleste land i Vest-Europa startet eller 

vedtatt å starte en slik screening. I 1993 ble det foretatt en samlet analyse av de 

svenske studiene som viste en signifikant dødelighetsreduksjon av brystkreft på 30 % 
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hos kvinner som var i alderen 50-69 år da de ble tilbudt mammografi. Hos de som 

aksepterte tilbudet var dødelighetsreduksjonen på omlag 40 %. 

Mammografiscreening i Norge 

I Norge har prosessen fra resultatene i Sverige ble kjent i 1986 til avgjørelsen om 

landsdekkende mammografiscreening i 1998 vært lang. I 1986-87 ble det gjennomført 

et prøveprosjekt med mammografiscreening i Tromsø, i regi av Statens 

helseundersøkelser (SHUS) og Universitetet i Tromsø. Hovedhensikten med 

prosjektet var å skaffe seg erfaring med administrative opplegg, teknisk utstyr og 

prosedyrer, tyderesultater og melderutiner. Resultatene ble presentert i en egen 

rapport i 1988. Oslo kommune laget en utredning som anbefalte et screeningprogram i 

1986. Etter initiativ fra fagmiljøene, la en arbeidsgruppe fram NOU 1987:7 

”Mammografiscreening i Norge”. Arbeidsgruppen konkluderte med at man under 

bestemte forutsetninger burde gjennomføre landsdekkende mammografiscreening i 

Norge. I 1988 ble det avholdt en nasjonal konsensuskonferanse om 

mammografiscreening. Konferansen anbefalte ikke innføring av 

mammografiscreening på det daværende tidspunkt. 1990 ble så NOU 1987:7 

oppdatert av den samme arbeidsgruppen, som i hovedsak fastholdt sine tidligere 

anbefalinger. Gruppen foreslo mammografiscreening for aldersgruppen 50–69 år. 

Akershus fylkeskommune nedsatte i 1990 et utvalg som anbefalte 

mammografiscreening.  

Den Norske Kreftforening stilte 5 mill. kroner til disposisjon i 1991 for å planlegge og 

starte opp forsøksdrift med offentlig mammografiscreening. Videre ba 

Sosialdepartementet i 1992 Helsedirektoratet om å utarbeide et konkret opplegg for 

forsøksdrift med mammografiscreening i ett eller flere fylker. Helsedirektoratet fikk 

utarbeidet en prosjektplan høsten 1992. Som vedlegg til planen utarbeidet SHUS en 

beskrivelse av hvordan et slikt screeningopplegg kunne gjennomføres. Departementet 

anså at det var behov for ytterligere utredning, og oppnevnte i juni 1993 en 

referansegruppe for prøveprosjekt med masseundersøkelse for brystkreft ved 

mammografi. Referansegruppen leverte sin prosjektplan 21. juni 1994 til Sosial- og 

helsedepartementet. Planen ble senere godkjent. For 1994 bevilget staten 24 mill. 

kroner til prøveprosjekt med mammografiscreening. Mesteparten av 1995 gikk med til 

å planlegge prosjektet. Dette bestod blant annet i å utarbeide en konkret 

framdriftsplan, IT-plan og kravspesifikasjon og anbud for innkjøp av mobile enheter. 
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Første fylke, Rogaland, startet mammografiscreening i november 1995. Akershus, 

Hordaland og Oslo startet i begynnelsen av 1996. 

Samtidig med at det har trukket ut med en offentlig nasjonal mammografiscreening i 

Norge, har det vokst fram en ikke ubetydelig screeningvirksomhet i privat regi. 

Tilbudet av privat mammografi er størst i sentrale strøk. Beregninger har vist at det i 

1992 ble utført om lag 100 000 undersøkelser i Norge utenom det offentlige 

helsevesenet. En vesentlig del av disse utgiftene refunderes av Rikstrygdeverket. 

Klinisk mammografi 

Klinisk mammografi utføres pga. et tidligere mammografifunn (ofte screeningfunn) 

eller kliniske symptomer, og en bruker her spesielle avbildningsteknikker. 

Mammografi er i kombinasjon med ultralydundersøkelse, klinisk undersøkelse og 

finnålsprøve blitt en undersøkelsesprosedyre med høy diagnostisk sikkerhet. 

Prosedyren har få bivirkninger og lav risiko for komplikasjoner. De siste årene har 

også MR teknikken blitt tatt i bruk som et supplement ved spesielle indikasjoner. 

Mål for Mammografiundersøkelsen 

Hovedmålene for prøveprosjektet er å finne fram til arbeidsmåter som kan forventes å 

redusere dødeligheten av brystkreft med 30 % blant de inviterte, samt å utprøve de 

organisatoriske, økonomiske og faglige sider ved brystkreftscreening. En reduksjon i 

dødelighet kan tidligst forventes etter 5-7 år. Det har derfor vært nødvendig å 

registrere tidlige indikatorer på effektiviteten av Mammografiundersøkelsen. Viktige 

tidlige indikatorer er definert i prosjektets kvalitetsmanual, og vil bli presentert og 

vurdert i resultatavsnittet (se Tabell 2). 

Hensikten med denne rapporten er å vurdere både om de oppnådde resultatene 

indikerer en fremtidig dødelighetsreduksjon blant de inviterte kvinnene og om 

organiseringen av Mammografiundersøkelsen har vært hensiktsmessig. 
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Organisering 

Organiseringen av Mammografiundersøkelsen bygger i stor grad på erfaringer fra 

studiene i Sverige. Prosjektplanen med f.eks. aldersgruppe, 2 projeksjoner, dobbel 

tyding og andre tekniske spesifikasjoner er basert på svenske erfaringer og 

anbefalinger. De fleste prøvefylkene har etablert et brystdiagnostisk senter (BDS) for 

tyding av screeningbilder, etterundersøkelse og behandling av kvinnene. BDS er 

vanlig i flere europeiske land som har offentlig screeningtilbud. 

Kvinnene har blitt tilsendt et personlig invitasjonsbrev med timeavtale. På 

invitasjonsbrevet er det et epidemiologisk spørreskjema og en giro for betaling av 

egenandel. Egenandelen skal tilsvare en konsultasjon hos allmenpraktiserende lege 

med refusjonsrett. 

Mammografiundersøkelsen har hatt konsesjon fra datatilsynet. For å kunne evaluere 

Mammografiundersøkelsen, har det vært nødvendig å registrere store datamengder. 

Kvinnene samtykker skriftlig i at opplysningene gitt på det epidemiologiske 

spørreskjemaet kan brukes til evaluering av Mammografiundersøkelsen og forskning 

på brystkreft.  

Figur  1: Organisering av Mammografiundersøkelsen 

SHD
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Informasjons-

gruppe

Prøvefylker

SHUSKreftregisteretStatens
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Sosial og Helsedepartementet (SHD) 

SHD har vært oppdragsgiver for prosjektet og har oppnevnt Styringsgruppen. 

Prosjektansvaret har ligget i Forebyggings- og rehabiliteringsavdelingen. 
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Styringsorganer 

Styringsgruppen 

Styringsgruppen har hatt det overordnede ansvar, inklusive økonomiske forhold ved 

prosjektet. Gruppen har hatt månedlige møter og bla. arbeidet med budsjett, regnskap 

og prosjektplaner. SHD, Kreftregisteret, SHUS og Kommunenes Sentralforbund (KS) 

har vært representert i styringsgruppen (Tabell 1). 

Tabell 1: Sammensetning av Styringsgruppen i første screeningrunde 

Navn Institusjon Periode 

Fylkeslege Liv Aarre, leder SHD 1994 – mai 1996 

Ass. fylkeslege Torhild Hagerup-Jenssen, leder SHD okt. 1996 - 

Institutt overlege Frøydis Langmark Kreftregisteret 1994 - 

Adm. overlege Kjell Bjartveit SHUS 1994 – aug. 1997 

Avd. overlege Sissel G. Iversen SHUS aug. 1997 – april 1998 

Spes. kons. Nils Johan Korsvik KS 1994 – mai 1995 

Avd. sjef Øivind Fjell KS mai 1995 – aug. 1998 

Referansegruppen 

Referanseruppen har hatt en rådgivende funksjon ovenfor Styringsgruppen og 

prosjektledelsen. Alle prøvefylkene, spesialitetene og statsinstitusjonene har vært 

representert i gruppen, og den har hatt halvårlige møter. Gruppen har vært ansvarlig 

for utarbeidelse og revidering av håndboken: ”Kvalitetssikring i 

mammografiscreening”. Denne håndboken er meget sentral i prosjektet og brukes 

nærmest daglig. Forøvrig er fag-medisinske spørsmål drøftet, samt at tall fra den 

fortløpende evalueringen er vurdert. 

Informasjonsgruppen 

Informasjonsgruppen har bestått av representanter fra Kreftregisteret, Den Norske 

Kreftforening, Den norske lægeforening, Statens Helseundersøkelser og Sosial- og 

helsedepartementet. Det er blitt utarbeidet felles informasjonsmateriell for hele 

prosjektet (informasjonsbrosjyre, plakat og informasjonsbrev til alle leger i 

prøvefylkene). I tillegg har det blitt holdt informasjonsmøter med alle 

kommunelegene i Hordaland og Akershus før oppstart i hver enkelt kommune. 
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Statsinstitusjonene 

Kreftregisteret 

Kreftregisteret har hatt den nasjonale prosjektledelsen med særlig ansvar for 

oppbygging, gjennomføring, økonomistyring og evaluering av prøveprosjektet. 

Kreftregisteret har vært sekretariat for Styringsgruppen, Referansegruppen og 

Informasjonsgruppen. Videre har Kreftregisteret samlet inn og registrert data fra de 

fire prøvefylkene, samt monitorert resultatene kontinuerlig.  

”Mammografen”, prosjektets nyhetsbulletin, skrives og utgis av Kreftregisteret.  

Staben, som også har hatt ansvar for livmorhalsscreeningen, har bestått av 1 

prosjektleder, 2 prosjektmedarbeidere, 3 medisinske kodere, 3 IT-medarbeidere, 0,5 

informasjonsmedarbeider og 0,5 økonomimedarbeider. 

Databehandling  

Kreftregisteret har hatt ansvar for å utarbeide alle dataprogrammer i prosjektet. Den 

grunnleggende planleggingen ble gjort i samarbeid med Kompetansesenter for IT i 

Helsevesenet A/S (KITH) og resulterte i en rapport, ”IT-løsning for 

masseundersøkelse av brystkreft ved mammografi” (1994). Arbeidet med å velge og å 

realisere løsninger har vært ledet av IT-ansvarlig for prosjektet ved Kreftregistreret. 

Prøvefylkene, SHUS og Kreftregisteret er knyttet sammen i et lukket datanettverk, og 

store datamengder sendes kryptert over telenettet. Prosjektet mottok i 1997 Rosings 

anvenderpris, utdelt av IT-bransjen selv.  

For å muliggjøre evaluering og kvalitetssikring på nasjonalt plan, er det på 

Kreftregisteret opprettet en nasjonal database som inneholder informasjon om 

invitasjoner, epidemiologisk spørreskjema, primærbildetaking, tyderesultater og 

oppfølgende undersøkelser. All screeningaktivitet er registrert i denne databasen. 

Dette medfører at alle aktiviteter (f.eks. oppmøte) i prosjektet kan monitoreres 

kontinuerlig. Databasen utgjør således et sentralt punkt i kvalitetssikringen av 

prosjektet.  

Økonomistyring  

Statsinstitusjonene i prøveprosjektet har fått tildelt sine lønnsmidler direkte over 

statsbudsjettet, mens driftsutgifter og alle midler til prøvefylker har blitt tilført over 

egen post i statsbudsjettet. Statsinstitusjoner og prøvefylker har sendt inn 

budsjettforslag til Kreftregisteret, som har utarbeidet et samlet budsjettforslag som så 

har blitt behandlet av Styringsgruppen for oversendelse til SHD for godkjenning. 
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Innbetalte egenandeler har blitt tilbakeført til hvert fylke, og egenandelene har inngått 

i fylkenes budsjett. 

Statens helseundersøkelser 

SHUS har hatt ansvar for innkjøp og drift av tre mobile enheter (busser), utarbeidelse 

av timeplaner sammen med de enkelte fylkene, samt utsendelse av invitasjoner og 

svarbrev til kvinner med normale mammogrammer. Samlet har SHUS i prosjektet hatt 

6 stillingshjemler, som omfatter 1 IT-medarbeider, 1 konsulentstilling og 4 ingeniører.  

Statens strålevern 

Statens strålevern har spesielt ansvar for teknisk kvalitetskontroll, optimalisering av 

bildekvalitet/stråledoser, opplæring innen teknisk kvalitetskontroll og nordisk og 

internasjonalt samarbeid om kvalitetskontrollrutiner og nye bildediagnostiske 

metoder. Den tekniske kvalitetskontrollen er beskrevet i kvalitetsmanualen, og er 

basert på norske, nordiske og internasjonale anbefalinger. Den praktiske 

gjennomføringen av kontrollene er delt mellom lokalt personell (konstanskontroller) 

og Statens strålevern (årlige statuskontroller). Det er etablert rutiner for regelmessig 

rapportering av kontrolldata til Statens strålevernet med videre rapportering til 

prosjektledelsen.  

I samarbeid med Det Norske Radiumhospitalet (DNR) har Statens strålevern i 

prosjektperioden arrangert tre mammografikurs for radiografer. Statens strålevern har 

i dag 2 stillingshjemler i prosjektet, 1 radiograf og 1 medisinsk fysiker.  

Prøvefylkene 

Akershus 

Screeningen i fylket har blitt gjort i to mobile enheter. Mammografisenteret, som har 

tydet alle screeningbilder, har ligget i tilknytning til DNR. Etterkontrollen har vært 

delt mellom Sentralsykehuset i Akershus (SiA) og DNR. Årsaken til dette var at DNR 

initialt skulle være screeningsenter i Akershus mens SiA bygget opp kompetansen. 

Omlag 44 500 kvinner har blitt invitert i første runde i Akershus. Prosjektet hadde 

19,5 stillingshjemler i 1997. 

Hordaland 

Fylket har etablert et BDS på Haukeland sykehus. All etterkontroll og behandling 

samt screeningundersøkelser for Bergen og Askøy har foregått der. Øvrig screening 
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har foregått i en mobil enhet. Omlag 38 500 kvinner har blitt invitert i Hordaland. 

Prosjektet hadde 12,6 stillingshjemler i 1997. 

Oslo 

Fylket har vært med i prosjektet som assosiert prøvefylke med en fast tilskuddsramme 

per år. Oslo har en stasjonær screeningenhet som dekker hele byen, og denne har i 

første screeningrunde ligget på Majorstua. Fylket har etablert et BDS på Ullevål 

sykehus. All etterkontroll og behandling har foregått der. I underkant av 46 000 

kvinner har vært invitert i Oslo. Prosjektet hadde 14,75 stillingshjemler i 1997. 

Rogaland 

Fylket har valgt en modell med to stasjonære screeningenheter, en ved Stavanger 

Sjukehus og en ved Fylkessjukehuset i Haugesund. Kvinner med lang reisevei har fått 

tilbud om busstransport til Stavanger Sjukehus. Fylket har etablert et BDS på 

Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR), og all etterkontroll og behandling har foregått der. 

Omlag 31 000 kvinner er invitert i Rogaland. Prosjektet hadde 12,8 stillingshjemler i 

1997. De to kommunene Sveio og Ølen, som ligger i Hordaland fylke, har etter eget 

ønske blitt tilordnet Rogaland. 

Opplæring 

Prøvefylkene og statsinstitusjonene har hatt ansvaret for opplæring av eget personale. 

Nøkkelpersonalet innenfor de ulike fagområdene (radiografi, radiologi, kirurgi, 

patologi og administrasjon) har deltatt i internasjonale kurs, samt at noen også har 

hospitert i lengre perioder ved svenske screeningsentra. For at kvaliteten skal 

opprettholdes også ved utvidelse av prosjektet, er opplæring av nytt personell meget 

viktig. Det er utarbeidet en rapport om ”Opplæring av fagpersonell til 

mammografiscreening”, og hospitering og kurs vil heretter i stor grad bli holdt i regi 

av de fire første prøvefylkene.  

Kreftregisteret har organisert fellesmøter for alle involverte i prosjektet, og disse har 

vært viktige forum for diskusjon av resultater og erfaringer.  



 

 11 

Resultater og diskusjon 

Det finnes flere vel etablerte tidlige indikatorer, som gir holdepunkter for om et 

screeningprogram vil gi forventet dødelighetsreduksjon. De tidlige indikatorene som 

er brukt i denne rapporten er framstilt i Tabell 2 nedenfor. Målene for disse tidlige 

indikatorene er basert på de svenske studiene. Resultatene for indikator nummer 2, 4, 

6 og 7 vil kunne avhenge av i hvilken grad populasjonen har vært til 

screeningundersøkelese tidligere. 

Tabell 2: Tidlige indikatorer med målsetninger 

 Tidlige indikatorer Mål 

1 Oppmøte ≥ 80,0 % 

2 Andel kvinner innkalt til etterundersøkelse (EU) pga. mammografifunn ≤ 5,0 % 

3 Andel teknisk utilfredsstillende bilder (TU) ≤ 2,0 % 

4 Deteksjonsrate ≥ 0.6 % 

5 Positiv prediktiv verdi (PPVP) >12,0 % 

6 Andel invasive svulster < 15 mm > 50,0 % 

7 Andel svulster med spredning til armhulen < 30,0 % 

 

Oppmøte 

Oppmøtet er en meget sterk indikator på effektiviteten av et screeningprogram. En for 

stor andel av ikke-møtte vil redusere effekten av screening i den inviterte 

populasjonen. Oppmøtet på en masseundersøkelse sier også noe om hvorledes et slikt 

tilbud blir akseptert i befolkningen. 

Totalt har det i første screeningrunde blitt invitert i underkant av 160 000 kvinner (se 

Tabell 3). Det har ikke vært noen henvendelser eller reservasjoner fra kvinner grunnet 

personverninteresser. I overkant av 127 000 har møtt til undersøkelsen i første 

screeningrunde, det utgjør 79,5 % av de inviterte. Dette er i tråd med målsetningen om 

80,0 % oppmøte. Den Europeiske kommisjonen ”Europe Against Cancer” har i sine 

retningslinjer for kvalitetssikring ved mammografiscreening satt krav om et oppmøte 

på minst 60,0 %. Den norske målsetningen om 80,0 % oppmøte er således høy.  
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Kvinner som ikke møtte fikk en ekstra påminnelse (purring). Totalt ble det sendt ut 

ca. 31 000 purringer og dette resulterte i at omlag 5 400 kom til undersøkelse, dvs. at 

17 % av de som ble purret kom. Det totale oppmøte ville vært ca. 3 % lavere uten 

purring. Behovet for purring bør diskuteres i en faglig kvalitetssikringsgruppe før 

endelig avgjørelse taes. 

Tabell 3: Oppmøte etter fylke 

Fylke Inviterte Møtte % 

Rogaland 31 069 27 514 88,6 

Hordaland 38 399 32 795 85,4 

Akershus 44 515 35 332 79,4 

Oslo 45 904 31 423 68,5 

Totalt 159 887 127 064 79,5 

 

Som det framgår av Tabell 3 varierte oppmøtet mye mellom fylkene. Rogaland har 

hatt et meget høyt oppmøte gjennom hele runden, og i Utsira kommune møtte alle de 

inviterte. Stasjonære screeningenheter har således fungert godt i dette fylket, selv om 

mange kvinner har hatt lang reisevei. 

Hordaland har også hatt et meget godt oppmøte. Oppmøtet i kommunene som har hatt 

besøk av mammografibuss lå noe høyere enn Bergen by og Askøy (87,1 % mot 

84,3 %) som har blitt screenet på Haukeland sykehus.  

Oppmøtet i Akershus har totalt sett vært bra. Det var imidlertid variasjon mellom 

bynære kommuner og land kommuner. Eksempler på dette er Bærum med 77,4 % og 

Hurdal med 88,1 %. Sannsynligvis avspeiler denne forskjellen ulikt tilbud av privat 

mammografi.  

Av fylkene som deltar i Mammografiundersøkelsen, var det Oslo som hadde det 

laveste oppmøtet med 68,5 %. Variasjonen mellom bydeler var stor. Det laveste 

oppmøtet var i Sentrum med 53,3 %, mens det høyeste var i Grefsen-Kjelsås med 76,8 

%. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant 1000 ikke-møtte Oslo kvinner 

(1997). Av de som svarte (ca. 30 %), oppga 70 % at de nylig hadde vært til privat 

mammografi. Det lave oppmøtet i Oslo sentrum og indre øst gir mistanke om at 
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kulturell bakgrunn og språk kan være medvirkende faktorer, og det kunne settes inn 

spesiell innsats mot disse gruppene for å bedre oppmøtet. 

Kvinner som ikke ønsker å være med i Mammografiundersøkelsen kan reservere seg 

mot å bli invitert, noe omlag 9 500 kvinner har gjort i første screeningrunde. Av disse 

ønsket imidlertid ca. 60 % å bli invitert senere, men de hadde nylig vært til 

mammografi. Det er stor variasjon i prosent andel reserverte mellom fylkene: I Oslo 

har omlag 9 % av de inviterte reservert seg, mens tilsvarende tall for Rogaland er 3,5 

%. Sannsynligvis avspeiler denne forskjellen det ulike tilbudet av privat mammografi 

i de to fylkene.  

Andel kvinner innkalt til etterundersøkelse (EU) 

Det er viktig å finne et nivå av etterundersøkelser som minimerer antall av både falske 

positive og falske negative undersøkelser. Faktorer som alder, variasjoner i 

røntgentetthet samt radiologens erfaring og dyktighet kan påvirke andel som innkalles 

til EU. Det å bli innkalt til etterundersøkelse kan innebære en psykisk belastning med 

engstelse og uro. Studier viser imidlertid at denne engstelsen går over i løpet av noen 

få uker for de kvinnene som etter videre utredning viser seg å være friske (falske 

positive). En undersøkelse gjort blant screeningkvinner innkalt til etterundersøkelse i 

Oslo, viser at nesten alle var fornøyd med å ha deltatt i screeningen.  

Som vist i Tabell 4 ble 4,2 % av kvinnene som møtte opp innkalt til EU pga. 

mammografifunn (positivt mammogram). Dette er innenfor målsetningen om max. 

5,0 %. Andelen var høyest i Rogaland med 4,9 %, mens Oslo hadde den laveste med 

3,5 %. Det er imidlertid sannsynlig at andel EU vil være høyere i en populasjon som i 

mindre grad har fått utført mammografiundersøkelse tidligere. I 

Mammografiundersøkelsen oppga 32 % av Rogalandskvinnene at de har vært til 

mammografi tidligere, mot hele 66 % av Oslokvinnene og 62 % av 

Akershuskvinnene.  

Kvinner som selv oppgir at de kjenner en kul i brystet ved screening blir automatisk 

innkalt til etterundersøkelse som såkalt klinisk selektert. Antall og andel av klinisk 

selekterte er vist i Tabell 4. 
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Tabell 4: Antall og andel av møtte kvinner innkalt til EU pga. positivt 

mammogram eller klinisk funn etter fylke 

 Positivt mammogram Klinisk funn 

Fylke Antall Andel (%) Antall Andel (%) 

Akershus 1 519 4,3 373 1,1 

Hordaland 1 326 4,0 260 0,8 

Oslo 1 092 3,5 100 0,3 

Rogaland 1 337 4,9 251 0,9 

Totalt 5 274 4,2 984 0,8 

 

Andel teknisk utilfredsstillende bilder (TU) 

Andel teknisk utilfredstillende bilder var totalt på 0,7 %. Dette er godt innenfor 

målsetningen om max. 2 % TU.  

Fylkene har hatt noe ulik praksis på registrering av teknisk utilfredsstillende bilder, og 

tallene er derfor ikke direkte sammenliknbare. En faglig kvalitetssikringsgruppe bør 

diskutere registrering av TU i forbindelse med utvidelse av prosjektet, særlig  til 

fylker som skal betjenes av mobile enheter. 

Funn og deteksjonsrate  

I alt 859 kvinner har fått en brystkreftdiagnose i 1. screeningrunde (Se Tabell 5). Av 

disse hadde 169 (19,7 %) duktalt carcinoma in situ (DCIS), mens 690 (80,3 %) hadde 

invasiv brystkreft. Andelen av DCIS varierte mellom fylkene. Rogaland hadde den 

høyeste andelen med 26,9 % , mens Akershus hadde den laveste med 14,5 %. 

Deteksjonsraten defineres som andelen av møtte kvinner som får en kreftdiagnose. I 

Mammografiundersøkelsen var deteksjonsraten samlet på 6,8 per 1000 undersøkte. 

Dette var over målsetningen på minst 6,0 per 1000 undersøkte. Rogaland lå høyest 

med 8,3 per 1000 undersøkte, mens Akershus hadde den laveste deteksjonsraten på 

5,9 per 1000 undersøkte. 

Ulikhetene i andel DCIS og deteksjonsrate kan skyldes ulik prevalens eller variasjoner 

i diagnosekriterier hos radiologer og patologer. 
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Tabell 5: Antall kvinner med brystkreft og deteksjonsrate etter fylke 

Fylke Invasiv DCIS Totalt Deteksjonsrate (per. 1000) 

Akershus 177 30 207 5,9 

Hordaland 182 46 228 7,0 

Oslo 165 32 197 6,3 

Rogaland 166 61 227 8,3 

Totalt 690 169 859 6,8 

 

Positiv prediktiv verdi (PPV)  

PPVp er den andelen av kvinnene som innkalles til etterkontroll på grunnlag av 

mammografifunn (positivt mammogram) og som har en kreftsykdom. Totalt var PPVP 

på 0,16. Det vil si at 16 av 100 kvinner med positivt mammogram faktisk hadde kreft. 

Dette var høyere enn målsetningen på 0,12. Det var noe forskjell mellom fylkene, se 

tabell Tabell 6. Akershus hadde den laveste 0,14, mens Oslo hadde den høyeste på 

0,18.  

Man kan også beregne en PPV som er basert på kvinner som enten er klinisk 

selekterte eller har et positivt mammogram. Denne PPV’en (PPVP+K) blir noe lavere 

enn PPVp (Se Tabell 6) fordi det sjelden diagnostiseres kreft hos klinisk selekterte 

kvinner. Til tross for dette, er det enighet i prosjektet om å fortsette med 

etterundersøkelse av alle kvinner som selv oppgir at de kjenner en kul i brystet ved 

screening. 



 

 16 

Tabell 6: Positiv prediktiv verdi etter fylke 

Fylke PPVP PPVP+K 

Akershus 0,14 0,11 

Hordaland 0,17 0,14 

Oslo 0,18 0,17 

Rogaland 0,17 0,14 

Totalt 0,16 0,14 

 

Andel invasive svulster < 15 mm 

Det er vel kjent at spredning oftest skjer når svulstene har oppnådd en viss størrelse. 

Det er derfor viktig at små svulster kan oppdages ved et screeningprogram. Totalt var 

51,4 % av de oppdagede svulstene under 15 mm. i første screeningrunde. Dette var i 

tråd med målsetningen om at minst 50 % skulle være under 15 mm. Median 

svulststørrelse var på 14,0 mm. De minste svulstene som er funnet på 1 mm 

(mikroinvasive) og den største på 110 mm. Fylkestall er vist i Tabell 7 nedenfor. 

Tabell 7: Svulststørrelse for invasive svulster etter fylke 

Fylke Andel < 15 mm 

(%) 

Median 

(mm) 

Min. 

(mm) 

Max. 

(mm) 

Akershus 46,3 14,5 1,0 110,0 

Hordaland 51,7 13,0 2,0 90,0 

Oslo 50,6 14,0 1,0 60,0 

Rogaland 59,1 13,0 1,0 50,0 

Totalt 51,8 13,5 1,0 110,0 

 

Andel svulster med spredning til armhulen 

Kun i underkant 20 % av kvinnene som fikk diagnostisert brystkreft i første 

screeningrunde hadde spredning til armhulen. Dette er vist for de ulike sykehusene i 
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Tabell 8 under. Målsetningen i kvalitetsmanualen var at denne andelen skulle være 

mindre enn 30 %, resultatene er altså langt bedre.  

Tabell 8: Prosent andel av kvinner med påviste lymfeknuter i aksillen 

Fylke Akershus Hordaland Oslo Rogaland Totalt 

Sykehus DNR SiA Haukeland Ullevål SiR  

Prosent andel 24,7 17,8 19,4 21,5 17,3 19,9 

 

For å fastslå om det foreligger spredning i aksillen eller ikke, er det viktig å undersøke 

et visst antall lymfeknuter. Det er i kvalitetsmanualen spesifisert at 90 % av 

aksillepreparatene skal inneholde 10 eller flere lymfeknuter, mens 98 % skal 

inneholde 6 eller flere. Denne målsetningen ble ikke oppnådd. Andel preparater med 

mer enn 6 lymfeknuter var omlag 93 %, mens i underkant av 71 % har fått undersøkt 

10 eller flere lymfeknuter. Det var store ulikheter mellom sykehusene. Det er 

imidlertid verdt å merke seg at resultatene er bedre i andre år av den første 

screeningrunden enn i første (data ikke vist). 

Tabell 9: Andel aksillepreparater med flere enn 6 eller 10 undersøkte lymfeknuter 

Fylke Akershus Hordaland Oslo Rogaland Totalt 

Sykehus DNR SiA Haukeland Ullevål SiR  

% aksiller med 6 eller flere l.k. 

undersøkt  

87,2 85,3 93,8 98,0 93,6 92,6 

% aksiller med 10 eller flere 

l.k. undersøkt 

61,7 50,7 68,8 85,8 73,1 70,7 

 

Bruk av brystbevarende kirurgi 

Mange forhold spiller inn på valg av endelig kirurgisk behandling, og det er ikke i 

kvalitetsmanualen nedfelt noe tallkrav til andel pasienter operert med brystbevarende 

kirurgi ved samme stadium av sykdommen. Andel operert med brystbevarende kirurgi 

varierte mye mellom fylkene. Dette er vist i nedenfor. Det er ikke faglige forklaringer 

til disse ulikhetene, og kirurgene bør drøfte problemstillingen og utarbeidet felles 

retningslinjer. 
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Figur  2: Andel brystbevarende kirurgi for DCIS og invasiv kreft etter sykehus 
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Kostnadsanalyse 

Kostnadene ved Mammografiundersøkelsen er vurdert i ”Kostnads-

effektivitetsanalyse av Mammografiscreening i Oslo overført til hele Norge” (1998). 

Rapporten er en diplomoppgave ved Handelsskolen BI. Kostnadene er estimert til 

29 612 kroner per statistisk sparte leveår og 679 356 kroner per statistisk sparte liv. 

Videre er det vist at kostnadene per invitert kvinne varierer mellom fylkene. 
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Vurdering av første screeningrunde i prøveprosjektet 

Da denne rapporten er utarbeidet på Kreftregisteret, vil ikke den nasjonale ledelsen av 

prosjektet bli vurdert her. 

Prosjektplanens tidsfrister ble holdt både for oppstart og avslutning av første 

screeningrunde.  

Styringsorganer 

Styringsgruppen vurdert ulike problemstillinger gjennom hele screeningrunden og har 

vært en forutsetning for prosjektets framdrift. 

Referansegruppens meget viktige bidrag er boken om kvalitetssikring. 

Når screeningprogrammet utvides bør det etableres en kvalitetsgruppe som skal ha 

ansvaret for kvalitetssikring og opplæring. Denne gruppen bør også kunne vurdere 

kliniske og epidemiologiske forhold ved screeningen.  

Informasjonsgruppen har utarbeidet felles informasjonsløsninger som kan kopieres til 

hele landet. Det kan imidlertid gjøres mer på informasjonssiden, f.eks. felles 

informasjon til pressen og utarbeidelse av en informasjonsside på internett.  

Statsinstitusjonene  

Én sentral IT-løsning har vært vellykket, og systemet kan utvides til å dekke hele 

landet. Alle screeningdata har blitt fortløpende registrert i databasen. Samkjøring av 

screeningdatabasen mot Kreftregisterets hoveddatabase vil gi oversikt over antall 

tilfeller av intervallkreft og brystkreft hos kvinner som ikke møtte til undersøkelse. 

Databasen er et sentralt punkt i kvalitetssikringen av prosjektet, og det har vært viktig 

med en kontinuerlig monitorering av resultatene underveis i prosjektet. Det har videre 

vært av stor betydning å ha samlet de epidemiologiske data i prosjektet uavhengig av 

selve den praktiske screeningen. Arbeidet med å tilbakespille prøvefylkenes data i 

elektronisk form har vært forsinket, resultatene har derfor blitt rapportert på papir. 

Forsinkelsen skyldes en kombinasjon av bemanningssituasjonen på Kreftregisterets 

IT-avdeling og økt arbeidsmengde grunnet utvidelse av prosjektet til nye fylker. 

Økonomistyringen, med tre årlige regnskapsrapporteringer til SHD, har vært noe tung 

å administrere, men det har vært nødvendig med en grundig oppfølging i en 

prosjektfase.  
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Erfaringen med sentrale felles invitasjons- og svarrutiner bør videreføres. SHUS har 

sendt ut invitasjonsbrev og svarbrev etter målsetting og tidsfrister. Bussene har på alle 

måter fungert etter målsettingen, og det har ikke vært driftsstopp. Både inviterte 

kvinner og radiografer har uttrykt tilfredshet med bussene som screeningenhet. 

Kontakten og samarbeidet mellom prøvefylkene og Statens strålevern har vært god. 

Resultatene av kvalitetskontrollene har i hovedsak vært innenfor oppsatte 

grenseverdier. Resultatene er omtalt i en egen rapport ”Prøveprosjekt med 

mammografiscreening” (1996). Når det gjelder kursene for radiografer, vil Statens 

strålevern også i framtida bidra faglig. Det administrative arbeidet bør imidlertid 

overføres til en enhet som til daglig arbeider med kompetanseheving. Det er et behov 

for databaseløsninger også for håndtering av data fra den tekniske kvalitetskontrollen. 

Arbeidet for å se på utformingen av en slik database og dens eventuelle integrering i 

eksisterende systemer, er i startfasen. 

Prøvefylkene 

Alle fylkene har oppnådd gode resultater faglig sett (Se Resultater side 11), og samlet 

kan man si at organiseringen innad i de ulike fylkene har fungert meget bra. Prosjektet 

har vært arbeidskrevende, særlig var radiografbehovet underestimert i den 

opprinnelige prosjektplanen. I noen fylker har det vært problemer å få fylt 

stillingshjemler, særlig på radiografsiden. Modellen med ett BDS i hvert fylke med 

sentralisert tyding, samlet etterkontroll og behandling har vært viktig. Organiseringen 

av BDS stimulerer tverrfaglig samarbeid som kommer pasientene til gode og 

oppbygging av BDS har fått konsekvenser også for diagnostikk av brystkreft hos 

kvinner utover screeningpopulasjonen. Denne modellen må derfor videreføres til 

andre fylker og bør være førende for hvorledes diagnostikk av brystkreft skal drives i 

alle aldersgrupper.  

Akershus valgte en delt modell for etterkontroll og behandling. Bakgrunnstallene viser 

at det fremkommer forskjeller mellom SiA og DNR, og det kan virke som om 

kvinnene i østfylket og vestfylket har fått noe ulik oppfølging og behandling. Dette er 

uheldig. Erfaringene fra Akershus bekrefter nødvendigheten av et BDS. Bruk av 

mobile enheter i et såpass lite fylke bør også diskuteres. Dette blir særlig aktuelt når 

man eventuelt skal investere i nye busser i fylker med kompliserte 

kommunikasjonsforhold. 
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I Hordaland har modellen med én stasjonær og én mobil enhet fungert meget bra. 

Bussen bør imidlertid ha noen færre stoppesteder. Da vil den effektive screeningtiden 

øke, slik at radiografer og buss kan utnyttes bedre. Denne modellen bør videreføres og 

kopieres til fylker med samme type geografi og sykehusstruktur. 

I Oslo bør modellen med sentralisert screening og oppfølging i ett BDS videreføres. 

Rogalands modell med to faste screeningstasjoner og ett BDS bør også videreføres.  

Det har vært en del tekniske problemer med mini-loadere både ved faste og mobile 

screeningenheter. Ordningen med å hente inviterte kvinner i buss har fungert godt, 

men har vært arbeidskrevende for kontorpersonalet. 
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Konklusjoner og anbefalinger 

1. Som vist i Tabell 10, er resultatene i samsvar med prosjektets kvalitetsmanual. Det 

er derfor all grunn til å tro at målsetningen om å redusere brystkreftdødeligheten 

blant de inviterte kvinnene med 30 % vil bli oppnådd. Det er forskjeller mellom 

fylkenes resultater, men om dette får innvirkning på fremtidig 

dødelighetsreduksjon er usikkert.  

Tabell 10: Mål og resultater for de tidlige indikatorene som er drøftet i 

rapporten 

 Tidlige indikatorer Mål Resultat 

1 Oppmøte ≥ 80,0 % 79,5 % 

2 Andel kvinner innkalt til etterundersøkelse (EU)  

pga. mammografifunn 

≤ 5,0 % 4,2 % 

3 Andel teknisk utilfredsstillende bilder (TU) ≤ 2,0 % 0,7 % 

4 Deteksjonsrate ≥ 0,6 % 0,7 % 

5 Positiv prediktiv verdi (PPVP) >12,0 % 16,0 % 

6 Andel invasive svulster < 15 mm > 50,0 % 51,4 % 

7 Andel svulster med spredning til armhulen < 30,0 % 19,2 % 

 

2. Etablering av BDS i hvert fylke med sentralisert tyding, samlet etterkontroll og 

behandling har vært viktig for å oppnå gode resultater. Det er ønskelig de samme 

radiologene tyder screeningbilder og deltar i etterundersøkelser. Det er også viktig 

at radiografene får arbeide med både screening- og klinisk mammografi. Videre 

må kvinnene sikres behandling som er av gjeldende Norsk Bryst Cancer Grupppe 

(NBCG) standard uansett hjemfylke. Et godt organisert BDS danner et tverrfaglig 

”screeningteam” som tar vare på faglig entusiasme og bidrar til høy kvalitet i 

arbeidet. Det blir en utfordring å ta vare på entusiasmen når 

mammografiscreeningen blir av rutinepreget karakter. 

3. Den valgte modell med fylkeskommunal drift og statlige støttefunksjoner 

inklusive prosjektledelse bør videreføres. Dette gjelder også felles invitasjons- og 

svarrutiner. Det har vært av vesentlig betydning for kvaliteten av prosjektet at 

sentrale funksjoner, som f.eks. registrering, har vært utført uavhengig av daglig 
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screening og at den sentrale databasen har vært knyttet til Kreftregisteret. Den 

grundige økonomioppfølgingen har sikret at prosjektet har blitt gjennomført etter 

prosjektplanen. 

4. I tråd med vedtak gjort både i Stortinget samt i Referansegruppen og 

Styringsgruppen i prosjektperioden, anbefaler vi å bygge ut et landsdekkende 

tilbud med mammografiscreening for kvinner i aldersgruppen 50-69 år før en 

utvidelse til yngre aldersklasser startes. 

5. Ved utvidelse av Mammografiundersøkelsen bør det etableres en faglig 

kvalitetsgruppe som skal ha ansvaret for kvalitetssikring og opplæring. Denne 

gruppen bør også kunne vurdere kliniske og epidemiologiske forhold ved 

screeningen.  
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