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Forord 
Fra 1. januar 2017 ble ansvar for teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet overført fra 

Statens strålevern til de regionale helseforetakene og Kreftregisteret. Denne årsrapporten er 

utarbeidet av faggruppe og koordinerende gruppe i medisinsk fysikk i Mammografiprogrammet for å 

dokumenter og oppsummere aktiviteten innen medisinsk fysikk i programmet i 2017. 

Overføringen av ansvar for teknisk kvalitetssikring ga behov for å etablere nye arbeids- og 

samarbeidsformer. Beskrivelse av organisatoriske forhold er derfor viet mye oppmerksomhet i denne 

første årsrapporten. Når det organisatoriske nå har kommet på plass vil fokus i større grad dreie over 

mot mer konkrete faglige problemstillinger. Faggruppen vil arbeide videre med hva det vil være 

hensiktsmessig å rapportere på innen eget fagområde, inkludert format for og innhold i framtidige 

årsrapporter. 
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Sammendrag 
Fra 1. januar 2017 ble ansvaret for teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet overført fra 

Statens strålevern til de regionale helseforetakene (RHF-ene), med Kreftregisteret i en koordinerende 

rolle. Disse partene etablerte en koordinerende gruppe på ledernivå med beslutningskompetanse på 

fagområdet i sine respektive helseforetak. De etablerte også en faggruppe som bl.a. har som mandat 

å være Mammografiprogrammet/-seksjonens faglige forankring. Partene opplever arbeidsformen 

som hensiktsmessig. 

Medlemmer i koordinerende gruppe:  

 Helse Nord: Rune Sundset (Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) 

 Helse Midt-Norge: Roar Sunde (St. Olavs hospital, Trondheim) 

 Helse Vest: Kirsten Bolstad (Haukeland universitetssjukehus, Bergen) 

 Helse Sør-Øst: Anne Catrine Martinsen (Oslo universitetssykehus, Oslo) 

 Kreftregisteret: Solveig Hofvind (Oslo) 

Medlemmer i faggruppen: 

 Helse Nord: Pål Løvhaugen (Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) 

 Helse Midt-Norge: Tormod Egeland (St. Olavs hospital, Trondheim) 

 Helse Vest: Silje Flatabø, leder (Haukeland universitetssjukehus, Bergen) 

 Helse Sør-Øst: Ingrid Helen Ryste Hauge (Oslo universitetssykehus, Oslo) og Bente Konst 

(Sykehuset i Vestfold, Tønsberg) 

 Kreftregisteret: Kristin Pedersen (Oslo) 

Kreftregisteret og RHF-ene sin felles forståelse av hvordan oppdraget innen teknisk kvalitetskontroll 

skal tolkes, er uttrykt i dokumentet ”Program for teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet” 

(Vedlegg 1), vedtatt av den koordinerende gruppen i mars 2017. 

De regionale helseforetakene har håndtert endringen ulikt. I Helse Midt-Norge og i Helse Vest ble det 

bevilget midler ut over grunnoverføringen og gitt tydelige styringssignaler. I Helse Nord ble det etter 

noe tid arbeidet fram en løsning som riktignok først implementeres fullt ut i 2020. I Helse Sør-Øst var 

det ingen tilleggsbevilgning eller tydelige styringssignaler, og de berørte helseforetak venter fortsatt 

på en avklaring om modell for fordeling av oppgaver. 

På foretaksnivå varierte fysikernes kompetansen innen mammografi fra doktorgrad på området til 

ingen erfaring. Deltakelse på kurs, intern og ekstern opplæring, og faglige utvekslinger og diskusjoner 

i og utenfor faggruppen bidro til opplæring og skolering. 

For faggruppen var revisjon av kvalitetskontrollmanualen for mottaks- og statuskontroller 

(StrålevernRapport 2010:8) hovedoppgaven i 2017. Arbeidet sluttføres i 2018. Gruppen laget også 

prosedyrer som kommer til anvendelse ved vesentlige endringer i mammografiutstyr og arbeidet 

med optimalisering av bildeopptak og doser for mammografiutstyr fra to leverandører i 

Mammografiprogrammet. Grunnet begrensningen i ressurser besluttet den koordinerende gruppen 

at revisjonsarbeidet i faggruppen kunne prioriteres foran gjennomføring av rutinemessige årlige 

statuskontroller. Dette ble vurdert som faglig forsvarlig fordi den tekniske ytelsen til 

mammografiutstyret følges tett gjennom et veletablert system for konstanskontroller, gjennomført 
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av radiografene. Ordinære eller tilpassede mottakskontroller ble likevel alltid prioritert ved nytt 

utstyr eller vesentlige utstyrsendringer. Variasjonen i ressurser og prioriteringen fra koordinerende 

gruppe førte til at fokuset på gjennomføring av rutinemessige statuskontroller ble forskjellig fra 

region til region, noe som går fram av tabellen i Vedlegg 3. 

I 2017 ble det brukt mye ressurser på å etablere arbeidsformer og komme fram til en felles forståelse 

for oppdragets innhold og avgrensninger. Med dette fundamentet på plass ligger det til rette for 

ytterligere faglig utvikling og framdrift i 2018 og framover. 
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1 Innledning 
Da Mammografiprogrammet startet som et prøveprosjekt i 1995, fikk Statens strålevern ansvar for å 

koordinere den tekniske kvalitetssikringen i programmet. I sitt forslag til statsbudsjett for 2017 (1), 

foreslo Helse-og omsorgsdepartementet at de regionale helseforetakene skulle overta ansvaret for 

kvalitetssikring av fysiske og teknisk forhold i Mammografiprogrammet fra 2017. Budsjettforslaget 

ble vedtatt av Stortinget i desember 2016 uten endringer, og innebar bl.a. følgende: 

0,8 mill. kroner, svarende til en stilling, ble flyttet fra kap. 720, post 01 (Helsedirektoratet, 

driftsutgifter), til de regionale helseforetakenes basisbevilgninger. 0,8 mill. kroner, svarende til én 

stilling, ble flyttet fra kap. 720, post 01 (se over), til kap. 732, post 70 (Regionale helseforetak, 

særskilte tilskudd). Midlene gikk til Helse Sør-Øst ved en virksomhetsoverdragelse og ble stilt til 

disposisjon for Oslo universitetssykehus ved Kreftregisteret for å ivareta nasjonal koordinering og 

kvalitetssikring av kvalitetskontrollene som utføres i Mammografiprogrammet. Fordelingen av midler 

mellom de regionale helseforetakenes basisbevilgninger var som følger: 

– 0,4 mill. kroner til kap. 732, post 72 (Regionale helseforetak – Helse Sør-Øst RHF) 

– 0,2 mill. kroner til kap. 732, post 73 (Regionale helseforetak – Helse Vest RHF) 

– 0,1 mill. kroner til kap. 732, post 74 (Regionale helseforetak – Helse Midt-Norge RHF) 

– 0,1 mill. kroner til kap. 732, post 75 (Regionale helseforetak – Helse Nord RHF) 

2 Etablering av program for teknisk kvalitetssikring i 

Mammografiprogrammet 
Teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet ble utredet av en arbeidsgruppe i 2014 og omtalt i 

rapporten «Mammografiprogrammet: Kvalitetssikring av fysiske og tekniske forhold». Ved 

overføringen av ansvar for teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet til de regionale 

helseforetakene (RHF-ene) og Kreftregisteret, sto partene likevel overfor to grunnleggende spørsmål: 

 Hvilke oppgaver omfatter oppdraget? 

 Hvordan skal RHF-ene og Kreftregisteret arbeide sammen for å løse disse oppgavene? 

For å avklare styrings- og arbeidsform, inviterte Kreftregisteret ledere med fag- og personalansvar for 

de medisinske fysikerne i alle helseforetak i Mammografiprogrammet til et telefonmøte den 13. 

januar 2017. Dette møtet førte til opprettelsen av to grupper innen medisinsk fysikk, disse er 

nærmere omtalt nedenfor. 

2.1 Koordinerende gruppe i medisinsk fysikk 
Koordinerende gruppe i medisinsk fysikk består av ledere med fag- og personalansvar for medisinske 

fysikere i helseforetak i Mammografiprogrammet, samt programmets leder ved Kreftregisteret. Etter 

avklaringer internt i hvert RHF, fikk gruppen følgende medlemmer: 

 Helse Nord: Rune Sundset (Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) 

 Helse Midt-Norge: Roar Sunde (St. Olavs hospital, Trondheim) 

 Helse Vest: Kirsten Bolstad (Haukeland universitetssjukehus, Bergen) 

 Helse Sør-Øst: Anne Catrine Martinsen (Oslo universitetssykehus, Oslo) 

 Kreftregisteret: Solveig Hofvind (Oslo) 
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Etter etableringen hadde gruppen ytterligere to telefonmøter i 2017, henholdsvis den 22. mars og 

den 15. juni. I henhold til gruppens beslutning den 22. mars, skal den: 

 Bidra til å utvikle det organisatoriske fundamentet for den tekniske kvalitetssikringen i 

Mammografiprogrammet 

 Være bindeledd mellom Mammografiprogrammet og RHF-ene innen medisinsk fysikk 

Denne beskrivelsen av gruppens rolle er hentet fra et dokument med tittel «Program for teknisk 

kvalitetssikring i Mammografiprogrammet» (Vedlegg 1), som gruppen ble enig om i møtet den 22. 

mars. Hensikten med dokumentet er i hovedsak å definere hvordan RHF-ene og 

Mammografiprogrammet/Kreftregisteret forstår begrepet «program for teknisk kvalitetssikring». 

Termen er hentet fra strålevernforskriftens paragraf 51, som gjelder for screeningprogrammer og 

andre undersøkelsesprogrammer som bruker apparatur underlagt godkjenning jf. forskriftens § 9, og 

som er rettet mot symptomfrie grupper. I paragrafens bokstav e) står det at for virksomheter som 

omtalt over, gjelder at «Teknisk og medisinsk kvalitetssikringsprogram skal foreligge.» 

2.2 Faggruppe i medisinsk fysikk 
Faggruppen i medisinsk fysikk ble først etablert som arbeidsgruppe i det tidligere nevnte 

telefonmøtet den 13. januar 2017, og formelt som faggruppe i juni 2017. I tillegg til medisinsk fysikk, 

er det per dags dato ytterligere tre faggrupper i Mammografiprogrammet (radiologi, patologi, 

radiografi). Gruppen i radiografi ble etablert den 1. desember 2017. Faggruppene har like mandat, se 

Vedlegg 2. 

Faggruppe i medisinsk fysikk har følgende medlemmer: 

 Helse Nord: Pål Løvhaugen (Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) 

 Helse Midt-Norge: Tormod Egeland (St. Olavs hospital, Trondheim) 

 Helse Vest: Silje Flatabø (Haukeland universitetssjukehus, Bergen) 

 Helse Sør-Øst: Ingrid Helen Ryste Hauge (Oslo universitetssykehus, Oslo) og Bente Konst 

(Sykehuset i Vestfold, Tønsberg) 

 Kreftregisteret: Kristin Pedersen (Oslo) 

Silje Flatabø leder faggruppen. Tormod Egeland representerer Helse Midt-Norge og fagfeltet 

medisinsk fysikk i styringsgruppen for Mammografiprogrammet. 

Arbeid og tiltak som er gjennomført ved Kreftregisteret, av faggruppen og i regionene er beskrevet 

nærmere i de følgende avsnittene. 

3 Aktiviteter ved Kreftregisteret 
Virksomhetsoverdragelsen fra Helsedirektoratet (se Kapittel Innledning over) omfattet overføring av 

en medisinsk fysiker med lang erfaring fra teknisk kvalitetssikring i mammografiscreening, fra Statens 

strålevern til en 100 % stilling som spesialrådgiver ved Mammografiseksjonen ved Kreftregisteret. Til 

stillingen ligger følgende hovedoppgaver: 

 Oppdatere nasjonale retningslinjer og eksisterende kvalitetsmanual 

 Overvåking, rapportering og oppfølging av resultatene fra fysisk og teknisk kvalitetssikringsarbeid 

 Komme med forslag til nye prosedyrer ved innføring av nye teknikker 
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 Rådgivning og koordinering innenfor opplæring i teknisk kvalitetssikring, bildekvalitet, 

strålefysiske prinsipper mv.  

 Nasjonal og internasjonal relasjonsbygging og fagutvikling 

 Initiere og lede kvalitetssikring-, forbedring- og forskningsprosjekter knyttet til aktuelt fagområde 

Rekrutteringen gjennom en virksomhetsoverdragelse innebar at det ikke har vært særskilte behov for 

kompetansebygging på fagområdet medisinsk fysikk ved Mammografiseksjonen etter at 

Kreftregisteret overtok ansvaret for koordinering av teknisk kvalitetssikring. Med overdragelsen 

fulgte måleutstyret som Strålevernet hadde benyttet ved konstans- og statuskontroller. I 2017 var 

det derfor heller ikke behov for mer/annet måleutstyr for å utføre de måleoppdrag Kreftregisteret 

hadde påtatt seg. Ved behov ble måleutstyr lånt ut til de regionale helseforetakene i forbindelse med 

deres kontrollvirksomhet. 

3.1 Koordinering 
Kreftregisteret har tatt en sekretariatrolle for de to gruppene nevnt over ved å bl.a. ta ansvar for det 

praktiske arbeidet med møteinnkallinger, utforming av møteagendaer, føring av referater og 

formidling av informasjon. 

3.2 Mobile enheter 
Det er fire mobile screeningenheter i Mammografiprogrammet. Disse ligger administrativt under 

Vestre Viken HF, men benyttes hovedsakelig av BDS i andre helseforetak. Fordi de mobile enhetene 

flyttes mellom ulike helseforetak, og på grunn av et behov for å vedlikeholde egen faglig 

kompetanse, har Kreftregisteret tatt på seg ansvaret for å følge opp de mobile enhetene når det 

gjelder mottaks-, status- og konstanskontroller. Gjennomførte aktiviteter på de mobile enhetene i 

2017 er omtalt nærmere nedenfor. 

3.3 Konstanskontroll 
Konstanskontroll er hyppige, enkle og lite tidkrevende tester av utstyr som benyttes i mammografi. 

Testene utføres av radiografene for å kontrollere at utstyret viser tilfredsstillende stabilitet og jevn 

ytelse. Prosedyrer for konstanskontroll er beskrevet i StrålevernRapport 2009:5, som er en del av 

Kvalitetsmanualen i Mammografiprogrammet. For registrering, analyse og lagring av testresultater er 

det laget elektroniske skjemaer i Excel. Fram til ansvaret for teknisk kvalitetssikring ble overført til 

RHF-ene og Kreftregisteret fra 2017, ble de elektroniske skjemaene sendt månedlig til Strålevernet 

som vedlegg til e-post. Strålevernet gikk igjennom dataene og ga tilbakemelding til de 

brystdiagnostiske sentrene (BDS-ene). 

Ansvarsoverføringen fra 1. januar 2017 ga behov for ny rollefordeling og nye rutiner. Det er en 

oppgave for faggruppen i medisinsk fysikk å komme med forslag til nye rutiner, eventuelt i samarbeid 

med faggruppen i radiografi. Faggruppen i medisinsk fysikk diskuterte temaet ved et par anledninger 

i løpet av 2017, uten å konkludere. Foreløpig har gruppen sett seg nødt til å prioritere andre saker 

foran denne. Løsningen for oppfølging av konstanskontrollene har derfor vært at Kreftregisteret 

inntil videre har videreført Strålevernets praksis med å ta imot, gå igjennom og gi tilbakemelding på 

innsendte data. En endring fra tidligere praksis har vært at medisinsk fysiker ved aktuelt BDS i større 

grad rutinemessig har blitt inkludert i dialogen ved å tas med som mottaker på Kreftregisterets 

tilbakemeldinger, og delta i/bidra til oppfølging når dette har vært aktuelt. Radiografene har også i 

større grad sendt kopi av data til lokal fysiker, selv om det per i dag ikke formelt foreligger noen 

prosedyre som krever/beskriver en slik praksis. 
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3.4 Mottaks- og statuskontroller 
Prosedyrer for mottaks- og konstanskontroller er beskrevet i StrålevernRapport 2010:8, som er en 

del av Kvalitetsmanualen i Mammografiprogrammet. Faggruppen har startet en revisjon av 

prosedyrene. Den koordinerende gruppen besluttet i mars 2017 at StrålevernRapport 2010:8 er 

gjeldende inntil reviderte prosedyrer foreligger, men at revisjonsarbeidet skulle prioriteres høyere i 

2017 enn årlig gjennomføring av statuskontroller, som er frekvensen foreskrevet i Kvalitetsmanualen. 

Som begrunnelse anførte gruppen at det er en tette oppfølgingen av tekniske forhold med det 

eksisterende regimet for konstanskontroll. For en kortere periode (2017) anså man at dette ville 

være tilstrekkelig til å fange opp eventuelle vesentlige endringer i utstyrets ytelse.  

Det ble likevel utført noen statuskontroller i 2017. Det ble også utført tilpassede mottakskontroller 

hvis det var gjort vesentlige endringer i utstyr, som bytte av røntgenrør eller detektor (se nærmere 

omtale under faggruppens aktiviteter). Ved enkelte av disse bidro medisinsk fysiker fra 

Kreftregisteret, enten med hele gjennomføringen, med opplæring og kompetanseoverføring på 

stedet, eller med støtte før, under og/eller etter kontrollen per telefon og/eller e-post. Kontroller der 

medisinsk fysiker fra Kreftregisteret deltok er vist Tabell 3 i Vedlegg 3, som gir en oversikt over alle 

gjennomførte mottaks- og statuskontroller i Mammografiprogrammet i 2017. 

Strålevernet utarbeidet filer for registrering, analyse, rapportering og lagring av data og resultater fra 

mottaks- og statuskontroller. Filene ble med til Kreftregisteret ved virksomhetsoverdragelsen, og ble 

delt med medisinske fysikere i helseforetakene ved behov, ofte sammen med datafilene fra 

Strålevernets siste kontroll av det aktuelle mammografiapparat. 

4 Aktiviteter i faggruppen 
Overføringen av ansvar for teknisk kvalitetssikring ved årsskiftet 2017 innebar i praksis behov for 

etablering av et helt nytt opplegg for dette arbeidet. Siden programmet hele tiden har vært i full 

drift, har det også vært nødvendig å sørge for systemer som ivaretar oppfølgingen av den tekniske 

kvaliteten i hele reetableringsperioden. Revisjon av prosedyrene for teknisk kvalitetskontroll ble gitt 

høy prioritet av den koordinerende gruppen. På grunn av utfordringen med samtidig å følge opp den 

løpende virksomheten, har faggruppen i tillegg funnet det nødvendig å engasjere seg i flere andre 

forhold. Behovet for møter og dialog har vært stort. Gruppen har i hovedsak benyttet telefon-

/videokonferanser, i tillegg har det vært avholdt to fysiske møter ved Kreftregisteret. En oversikt over 

møtedatoer, møteform og hovedpunkter på agendaen er gitt i Tabell 1. 
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Tabell 1 

Dato Format På agendaen 

1. februar Elektronisk  

26. april Elektronisk  Mandat 

 Program for teknisk kvalitetssikring i Mp 

 Plan for videre arbeid 

16. mai Elektronisk  Prosedyrer for tilpasset mottakskontroll ved vesentlige 
endringer i røntgenutstyr 

 Konstanskontroll og prosedyrer for lokal samhandling 

6. juni Kreftregisteret  Mandat, endelig 

 Valg av leder 

 Revisjon av manualer 

 Prosedyrer for tilpasset mottakskontroll ved vesentlige 
endringer i røntgenutstyr 

 Konstanskontroll og prosedyrer for lokal samhandling 

5.-6. september Kreftregisteret  Presentasjoner fra kurs 

 Revisjon av manualer 

 Valg av doseinnstilling for mammografiapparater av 
modell GE Essential 

 Årsrapport 

25. oktober Elektronisk  Aktuelle saker ved Kreftregisteret og i regionene 

 Valg av doseinnstilling for mammografiapparater av 
modell GE Essential 

 Valg av doseinnstiling for mammografiapparater fra 
Philips 

 Revisjon av manualer 

16. november Elektronisk  Presentasjoner til Novembermøtet for fysikere 22.11.2017 

 Rutiner for konstanskontroll for tomosyntese 

 Prosedyrer ved vesentlige utstyrsendringer – oppfølging 
etter utløp av frist 

 Revisjon av manualer 

18. november Kreftregisteret
/elektronisk 

 Møte med professor Martin Yaffe, Toronto, Canada 

11. desember Elektronisk  Årsrapport 

 Revisjon av manualer 

 

4.1 Revisjon av kvalitetsmanual 
Revisjon av kvalitetsmanual sto første gang på dagsorden ved faggruppens møte i begynnelsen av 

juni. Revisjonsarbeidet, som tar utgangspunkt i bakgrunnsmateriale samlet og sortert tidligere av 

Strålevernet, er omfattende, og det ble tidlig klart at gruppen ikke ville være ferdig i løpet av 2017. 

Hvilket test- og måleutstyr det er behov for, bestemmes av hvilke testprosedyrer som skal utføres. 

Etterspørselen etter råd om aktuelt utstyr var stort i løpet av året. Selv om det endelige valget av 

prosedyrer ikke var gjort, laget faggruppen likevel en oversikt over utstyr som gikk igjen i 

bakgrunnsmaterialet og som det derfor høyst sannsynlig vil bli bruk for til de reviderte prosedyrene. 
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Faggruppen har i hovedsak møttes i videokonferanser. Den har erfart at det er enklere å få framdrift i 

revisjonsarbeidet når gruppen møtes fysisk over en eller helst to dager. Et møte over to dager er 

derfor planlagt 12. og 13. februar 2018. Oppgaver som skal være utført som forberedelse til møtet er 

fordelt mellom gruppemedlemmene, status for forberedelsene og endelig plan for arbeidsmøtet står 

på dagsorden for en videokonferanse et par uker tidligere. 

4.2 Prosedyrer ved vesentlige endringer i mammografiutstyr 
Vesentlige endringer av mammografiapparater, som bytte av røntgenrør, detektor eller endringer i 

programvare, kan føre til endringer i bildekvalitet og/eller pasientdoser. Etter slike utstyrsendringer 

må det derfor utføres teknisk kvalitetskontroll for å sikre at utstyret også etter endringen oppfyller 

gjeldende krav og standarder. Selv om de rutinemessige statuskontrollene var prioritert ned til fordel 

for arbeid med revisjon av prosedyrer i 2017, var det uaktuelt å prioritere ned teknisk 

kvalitetskontroll ved vesentlige endringer i mammografiutstyr. Faggruppen utarbeidet derfor tre 

prosedyrer for slike tilfeller: en prosedyre er for administrative forhold som varslingsrutiner, 

ansvarsforhold og tidsfrister, de to andre spesifiserer i detalj hvilke tester som skal utføres etter bytte 

av henholdsvis røntgenrør og detektor. Etter en godkjenningsprosess på Kreftregisteret, ble 

prosedyrene formidlet til alle BDS i oktober, med frist for implementering 15. november. I 

forbindelse med et møte for radiografer den 1. desember, ba Kreftregisteret representanter for alle 

BDS-ene å sende inn informasjon om status for arbeidet med implementeringen. Kreftregisteret 

jobber fortsatt med å følge opp mottatte tilbakemeldinger, arbeidet antas ferdigstilt første kvartal 

2018. 

4.3 Optimalisering 
StrålevernRapport 2010:8 er gjeldende i Mammografiprogrammet. I avsnitt 7.3 Terskelkontrast og 

avsnitt 7.4 Signalforskjell-støy-forhold stilles det krav til mammografiapparatenes ytelse. Ved 

tidligere statuskontroller utført av Strålevernet av apparater av type GE Senographe DS, GE Essential 

og Philips MicroDose Mammography, fant Strålevernet ofte at kravene i avsnitt 7.4 ikke var oppfylt 

for de største fantomtykkelsene. For alle de nevnte apparatmodellene fins det alternative 

konfigurasjoner som øker sannsynligheten for at de nevnte kravene skal bli oppfylt. De aktuelle 

endringene må gjøres i servicemodus, fortrinnsvis av leverandørene. De innebærer en økning i dose 

ved de største brysttykkelsene, men dosenivåene blir likevel liggende vesentlig under gjeldene krav. 

Etter en grundig vurdering av tilgjengelig informasjon, valgte faggruppen å anbefale den aktuelle 

konfigurasjonsendringen for apparatmodellene fra GE. Anbefalingen ble dokumentert i referat fra 

faggruppemøte og med det kommunisert til alle BDS. Leder i faggruppen og medisinsk fysiker fra 

Kreftregisteret avholdt også et telefonmøte med GE Healthcare Norge AS. Da ble bakgrunn og 

beslutning presentert, og praktiske løsninger for implementering diskutert. For å dokumentere de 

tekniske effektene endringen medfører, legger faggruppen opp til at et utvalg testprosedyrer skal 

utføres før og etter omleggingen. Når endringen er gjennomført for alle aktuelle apparater, er planen 

å samle dokumentasjon fra alle apparatene i en felles rapport. Hvis det skal gjøres målinger både før 

og etter omlegging, krever det koordinering mellom leverandøren og den medisinske fysikeren som 

skal utføre testene. Faggruppen samarbeider godt med GE om dette. 

For apparatene fra Philips fører den aktuelle omleggingen til lengre eksponeringstider og (større) 

behov for avkjøling etter eksponeringene. Avkjølingen tar tid, omleggingen betyr derfor at 

screeningundersøkelsene tar lenger tid enn tidligere slik at antall kvinner man rekker å undersøke per 
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dag, går ned. Representanter fra faggruppen har samlet tilgjengelig dokumentasjon og også hatt et 

telefonmøte med Philips for å diskutere bakgrunn og mulige løsninger. Dokumentasjonen vil bli 

samlet i en rapport som vil bli diskutert av faggruppen som så vil gi sin endelige anbefaling, 

sannsynligvis i løpet av første kvartal 2018. 

5 Aktiviteter i koordinerende gruppe 
Tabell 2 viser en oversikt over møtedatoer, møteform og hovedpunkter på agendaen for 

koordinerende gruppe i 2017. 

Tabell 2 

Dato Format På agendaen 

13. januar Elektronisk (ledere med fag- og 
personalansvar for de medisinske 
fysikerne i alle helseforetak i 
Mammografiprogrammet 

Avklare styrings- og arbeidsform for 
(re)etablering og drift av teknisk 
kvalitetssikring i Mammografiprogrammet 

22. mars Elektronisk/Kreftregisteret  Beslutte hvordan «Program for teknisk 
kvalitetssikring» skal defineres i 
Mammografiprogrammet 

 Beslutte etablering av faggruppe 

 Presentasjon av 
kvalitetsovervåkingssystem fra 
Qaelum/Agfa 

15. juni Elektronisk  Orientering om faggruppens mandat 
og møter (gjennomførte, planlagte) 

 Orientering om status for utprøving av 
kvalitetsovervåkingssystem fra 
Qaelum/Agfa 

 Orientering om status i RHF-ene og ved 
Kreftregisteret 

 

5.1 Elektronisk system for overvåking av teknisk kvalitet - møte med 

Qaelum og Agfa 
I Mammografiprogrammet er det etablert et elektronisk system for registrering og lagring av data for 

en rekke parametere, som invitasjoner, frammøte, tyderesultater og etterundersøkelser. Data fra 

hele programmet er tilgjengelig ved Kreftregisteret, samtidig som alle BDS har tilgang til sine egne 

data. Dataene benyttes bl.a. til kvalitetssikring. 

På sikt er det ønskelig at også data fra tekniske parametere er tilgjengelig i et felles IT-system for 

teknisk kvalitetssikring. Det fins noen kommersielt tilgjengelige systemer med funksjoner som er 

relevante og derfor interessante for Mammografiprogrammet. Ett av disse systemene er utviklet i 

Belgia av firmaet Qaelum, som i Norge representeres av Agfa HealthCare. Qaelum har sitt utspring i 

universitetssykehuset i Leuven, der grunnleggerne arbeidet med teknisk kvalitetssikring i det belgiske 

mammografiscreeningprogrammet. I forbindelse med møtet i koordinerende gruppe den 22. mars, 

var representanter fra Qaelum og Agfa HealthCare til stede og presenterte sin programvare for 

fjernovervåkning av den tekniske kvaliteten til mammografisystemer i screeningprogrammet. 
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Kreftregisteret uttrykte ønske om en utprøving av Qaelum sitt system i form av et pilotprosjekt og 

mottok i etterkant av møtet tilbud på slik utprøving fra Agfa HealthCare. En søknad om 

innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst førte ikke fram, pilotprosjektet ble derfor lagt i påvente av 

alternative finansieringsløsninger. 

6 Formidling og kommunikasjon 
Innkallinger, referater og andre relevante dokumenter fra de to gruppene i medisinsk fysikk sendes 

ut som vedlegg til e-post til ledende radiograf og radiolog samt kvalitetskontrollradiograf og 

medisinsk fysiker, ved alle BDS. Dokumentene legges også ut på Mammografiprogrammets interne 

nettsted «Mammonett». 

Fagmiljøet i diagnostisk fysikk arrangerer fagmøter to ganger i året. Ved det siste møtet, i november 

2017, presenterte faggruppen i medisinsk fysikk status for organisering av teknisk kvalitetssikring i 

Mammografiprogrammet og for revisjon av prosedyrene for mottaks- og statuskontroll. 

Norsk radiografforbund har et innarbeidet kurs i mammografi som i 2017 ble arrangert i mars. 

Medisinsk fysiker fra Kreftregisteret satt i kurskomiteen og underviste ved kurset. Fysiker var også 

med i fagkomiteen for Nordisk mammografiscreeningsymposium, som ble arrangert av 

Mammografiseksjonen den 16.-18. oktober 2017. 

7 Aktiviteter i regionene 
I Mammografiprogrammet er utstyr for bildetaking og –tyding knyttet til 16 brystdiagnostiske sentre 

(BDS). Vedlegg 3 gir en oversikt over antall mammografiapparater, hvor de er plassert og hvilket BDS 

de hører til. 

7.1 Organisering og ressurser 
I Helse Nord RHF er fysikertjenesten generelt organisert under Kompetansesenter for diagnostisk 

fysikk (KDF), en regional tjeneste med base ved UNN i Tromsø. Fagdirektørmøtet i Helse Nord har 

bestemt at teknisk kvalitetssikring av mammografiutstyr skal gjøres av KDF, og at ressurser til dette 

skal tas inn i kontrakter for fysikertjenester mellom UNN og de andre helseforetakene i regionen. 

Praktiske og økonomiske forhold gjør at den regionale fysikertjenesten leverer full 

mammografidekning først fra 2020, og at tjenester til kontrollvirksomhet blir leid inn i 2018 og 2019. 

Medisinsk fysiker har opprettet kontakt med BDS-ene i regionen, og avklart løsning skissert med full 

fysikerdekning fra 2020. 

Helse Midt-Norge RHF har, i tråd med arbeidsgruppens anbefaling, bevilget midler til en 60 % stilling i 

perioden 2017-2019, samt midler til innkjøp av utstyr. Det ble enighet om at disse midlene skulle 

tilfalle St. Olavs hospital mot at St. Olav har ansvar for de medisinske fysiker-oppgavene i Helse Midt-

Norge i denne perioden. Mammografioppgavene ble gitt til én fysiker ved St. Olav, og i hovedsak 

utfører vedkommende de medisinske fysiker-oppgavene i Helse Midt-Norge. Lokale fysikere i Helse 

Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal bidrar likevel ved teknisk kvalitetskontroll, både ved 

gjennomføring og planlegging. 

I Helse Vest RHF ble det i regionalt direktørmøte i januar 2017 enighet om at ansvaret for 

kvalitetssikring av fysiske og tekniske forhold i Mammografiprogrammet blir lagt til Helse Bergen 
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(Hordaland og Sogn og Fjordane) og Helse Stavanger (Rogaland). Midler til kompetanseheving og 

innkjøp av utstyr ble finansiert ved at Helse Vest tilførte Helse Bergen kr 500 000 og Helse Stavanger 

kr 500 000 i 2017-budsjettet. Fysikerne i Helse Bergen og Helse Stavanger skal tre inn for hverandre 

ved behov. 

Helse Sør-Øst RHF: Til sammen åtte helseforetak i regionen er med i Mammografiprogrammet. Fem 

av disse har lokalt ansatt(e) fysiker(e): OUS HF, Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus 

HF (AHUS), Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet sykehus HF. Følgende helseforetak i regionen hadde 

i 2017 avtale med Avdeling for diagnostisk fysikk ved OUS om å få utført mammografikontroller: 

Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet HF. 

Helseforetak uten en slik avtale fikk tilbud om å låne måleutstyr, få opplæring, samt evt. leie fysiker 

på timesbasis for å gjøre kvalitetskontroller.  

Den øremerkede overføringen i statsbudsjettet på kroner 400 000 (se Kapittel 0) ble gitt til OUS og 

skulle dekke både utstyr og personale. OUS spilte i løpet av året inn til Helse Sør-Øst RHF at disse 

midlene ikke på langt nær var tilstrekkelig for å dekke utførelse av kvalitetskontroller av mammografi 

i hele helseregionen. 

Organisering av teknisk kvalitetssikring av Mammografiprogrammet i Helse Sør-Øst er avhengig av 

om ansvaret ligger hos HSØ eller hos hvert enkelt foretak. For de tre foretakene uten fysikeravtale 

med OUS foreligger to alternative løsninger: 

 Dersom kostnadene til kvalitetssikringen dekkes av HSØ, ønsker foretakene at midlene 
overføres til OUS og at nødvendige fysikertjenester utføres av fysikere ved OUS. 

 Dersom kostandene til kvalitetssikringen må dekkes av hvert enkelt foretak, ønsker 
foretakene å utføre oppgaven selv, enten ved bruk av eksisterende fysikere eller ved å 
ansette/leie medisinsk fysiker i en stillingsandel. 

I Helse Sør-Øst RHF er det fra HF-nivå, ved gjentatte henvendelser til fagdirektør i RHF-et, etterspurt 

informasjon om hvordan Helse Sør-Øst vil organisere teknisk kvalitetssikring i 

Mammografiprogrammet i framtiden. Det siste eksempelet er brev sendt fra AHUS til Helse Sør-Øst 

RHF 5. desember 2017, der de etterspurte en plan for hvordan Helse Sør-Øst RHF vil ivareta teknisk 

kvalitetssikring i Mammografiprogrammet for 2018 og framover. Fagdirektør besvarte ingen av disse 

henvendelsene i løpet av 2017. 

Se Vedlegg 3 for en oversikt over helseforetak i Mammografiprogrammet, antall 

mammografiapparater og ansvarlig leverandør av tjenester innen medisinsk fysikk. 

7.2 Kompetanse(bygging) 
Helse Nord: En av de ansatte fysikerne ved UNN i Tromsø fikk ansvar for området mammografi. 

Vedkommende hadde ved starten av året lite erfaring med mammografi, men var i juni 2017 på 

britisk mammografifysikerkurs (IPEM Mammography Physics Training Meeting) og sitter fra 2017 i 

faggruppen for medisinsk fysikk i Mammografiprogrammet. 

Helse Midt: Medisinsk fysiker ved St. Olavs hospital HF er sertifisert medisinsk fysiker av Norsk 

Forening for Medisinsk Fysikk, men hadde ved inngangen til 2017 lite erfaring innen mammografi. 

Vedkommende deltok i 2017 på et europeisk mammografifysikerkurskurs («Achieving quality in 

diagnostic and screening mammography», arrangert av EUTEMPE). 
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Helse Vest: Fysiker ved Haukeland universitetssjukehus HF er sertifisert medisinsk fysiker av Norsk 

Forening for Medisinsk Fysikk og har tidligere jobbet med mammografi ved Statens strålevern. 

Fysiker ved Stavanger universitetssjukehus er sertifisert Medisinsk fysiker – spesialist og har jobbet 

mange år innen diagnostikk. Vedkommende deltok i juni 2017 på britisk mammografifysikerkurs 

(IPEM Mammography Physics Training Meeting). 

Helse Sør-Øst: Ved Oslo universitetssykehus (OUS) er det en fysiker som er sertifisert medisinsk 

fysiker av Norsk Forening for Medisinsk Fysikk med doktorgrad innen mammografi. Vedkommende 

har tidligere vært ansatt på Strålevernet og har ca. sju års praktisk erfaring fra kvalitetskontroller i 

mammografi. En fysiker holder på med en doktorgrad innen mammografi. Videre er tre fysikere 

under opplæring for å kunne utføre kvalitetskontroll i mammografi. Samtlige av disse fysikerne har 

hovedarbeidsoppgaver innenfor CT, intervensjon og røntgen. 

Ved inngangen til 2017 var det ved Sykehuset Østfold HF ansatt to medisinske fysikere i faste 100%-

stillinger. Per 1.1.2017 hadde de liten erfaring innenfor mammografi, men har i løpet av 2017 

arbeidet med å bygge nok kompetanse til å kunne utføre mottaks- og statuskontroller gjennom å få 

demonstrert kontrollene av koordinator ved Kreftregisteret og mammografifysiker fra OUS HF. 

Sykehuset Østfold tar sikte på at fysikerne som jobber innen røntgen og CT, både innleie fra OUS HF 

og fast ansatt ved Sykehuset Østfold HF, skal kunne utføre mammografikontrollene ved sykehuset i 

løpet av 2018. 

Ved Ahus var det ved inngangen til 2017 ansatt to fysikere i faste 100%-stilinger. De hadde per 1. 

januar 2017 ingen erfaring innen mammografi. I 2017 har sykehuset fått bistand fra koordinator ved 

Kreftregisteret til å gjennomføre én mottakskontroll og én kontroll etter rørbytte, lokal fysiker har 

vært med for å lære. De har fått på plass en prosedyre for konstanskontroller; månedlig 

gjennomgang og vurdering av data fra konstanskontrollene gjøres foreløpig både av lokal fysiker og 

Kreftregisteret. 

Ved Sykehuset i Vestfold HF var en medisinsk fysiker spesialist og 1.6 medisinske fysikere ansatt i 

2017. Fra 2018 vil det være ansatt en medisinsk fysiker spesialist og en medisinsk fysiker. Medisinsk 

fysiker var i 2017 under opplæring for å kunne utføre kvalitetskontroll i mammografi. 

Ved Sørlandet sykehus HF var det i 2017 ansatt en sertifisert medisinsk fysiker og en medisinsk 

fysiker spesialist fordelt på en stillingsandel på 150 % innen medisinsk fysikk og en stillingsandel på 

50 % innen strålevern (strålevernkoordinator). 

Det er viktig å presisere at samtlige fysikere som arbeider med mammografi i de ulike 

helseforetakene også har andre oppgaver og ansvarsområder i avdelingen de jobber ved og at ingen 

er ansatt kun for å følge opp kvalitetssikring av Mammografiprogrammet. 

7.3 Utstyr, innkjøp og anskaffelser 
Kompetansesenter for diagnostisk fysikk ved UNN Tromsø hadde dosemåleutstyr kalibrert for 

mammografienergier. Det er i 2017 ikke kjøpt inn nytt utstyr for mammografikontroller. 

St. Olavs hospital hadde ved inngangen til 2017 mye relevant utstyr, inkludert dosemåleutstyr 

kalibrert for mammografienergier, samt bla. testsett for mammografi (EU Digital Breast Tomo Test 

Set, Artinis). Bildekvalitetsfantomet CDMAM 4.0 (Artinis) ble kjøpt inn i 2017. 
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I 2017 kjøpte Helse Bergen HF inn kalibrert dosemåleutstyr for mammografi, lysmåler, vekt til måling 

av kompresjon, og stråletette linjaler. I tillegg ble det lånt nødvendig utstyr fra Kreftregisteret. Helse 

Stavanger HF kjøpte inn lysmåler og vekt til måling av kompresjon. 

Ved OUS har man bildekvalitetsfantomet CDMAM 3.4 (Artinis). Ved statuskontroller i 2017 supplerte 

OUS eget måleutstyr med utstyr lånt av Kreftregisteret. Det er i løpet av 2017 kjøpt inn 

dosemåleutstyr for mammografi. 

Ved Sykehuset Østfold HF lånte de utstyr til mottaks- og statuskontroller fra OUS og Kreftregisteret. 

Ved AHUS har de måleutstyr med mulighet for tilkobling av mammosensor, og PMMA-plater av 

forskjellig tykkelse. De mangler bl.a. bildekvalitetsfantom (CDMAM eller annet) og annet nødvendig 

utstyr. 

Ved Sykehuset i Vestfold HF ble det ikke gjort noen nye innkjøp i 2017, men eksisterende måleutstyr 

fikk oppdatert kalibreringen, også for mammografi. Sykehuset har i hovedsak måleutstyret som er 

nødvendig for å utføre status- og konstanskontroller som beskrevet i gjeldende kvalitetsmanual. 

Ved Sørlandet sykehus HF har man utstyr for dosemålinger innen mammografi, PMMA-plater i 

forskjellig tykkelse og et CDMAM-fantom fra det som skal være en dårlig produksjonsserie. 

Alle helseforetakene som hadde fått bevilget penger til innkjøp av utstyr i 2017-budsjettet opplevde 

det som utfordrende å komme fram til hvilket utstyr de skulle kjøpe inn fordi revidert 

kvalitetskontrollprotokoll med oppdatert liste over nødvendig måleutstyr, ikke var på plass. 

7.4 Mottaks- og statuskontroller, konstanskontroller og annen oppfølging 
Gjeldende regimer for konstans-, mottaks- og statuskontroll i Mammografiprogrammet er beskrevet i 

avsnittene 3.3 og 3.4 i forbindelse med omtale av Kreftregisterets aktiviteter på disse områdene. 

Koordinerende gruppe besluttet i mars at det i 2017 ville være akseptabelt å prioritere ned 

gjennomføring av rutinemessige årlige statuskontroller til fordel for revisjon av kvalitetsmanualen. 

Som det går fram av beskrivelsene nedenfor, førte denne beslutningen til noe ulikt aktivitetsnivå 

innen mottaks- og statuskontroller i de fire helseregionene og også til dels internt i regionene. En 

oversikt over gjennomførte kontroller er vist i Vedlegg 3. 

I Helse Nord er det ikke utført mottaks- eller statuskontroller i 2017. Fysiker har bistått noe med 

konstanskontroller i Tromsø. 

I Helse Midt-Norge er det utført statuskontroll av alle mammografiapparatene. På noen av 

apparatene er noen av deltestene ikke utført (kompresjonskraft og CDMAM) da utstyr for dette 

manglet på testtidspunkt. I tillegg er det ikke utført tester for tomosyntesedelen. Medisinsk fysiker 

har, i dialog med de lokale kvalitetskontrollradiografene og koordinator ved Kreftregisteret, bidratt i 

oppfølgingen av resultater fra konstanskontrollene. 

Medisinsk fysiker i Helse Midt har i tillegg vært involvert i oppfølgning på to ulike områder: 

– Vist kompresjonstykkelse avvek i varierende grad men til dels vesentlig på en klinisk lab. Dette 

har blitt fulgt opp i et tverrfaglig samarbeid. 
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– Det har blitt testet ut ulike doseinnstillinger på to Philips-apparater brukt for screening (se avsnitt 

4.3). Forsøk på høyere doseinnstilling ga imidlertid for lang ventetid mellom eksponeringene, slik 

at man gikk tilbake til den laveste doseinnstillingen 

I Helse Vest er det utført statuskontroll av alle mammografiapparatene i 2017 i henhold til 

StrålevernRapport 2010:8. I tillegg er utvalgte tester fra leverandørenes tomosynteseprotokoller 

utført på de apparatene som har tomosyntese. Det er utført mottakskontroll på et nytt apparat, i 

tillegg er tre kontroller utført grunnet rørbytte. Tydestasjonene som blir brukt til 

screeningvirksomhet er testet, bortsett fra én som vil bli testet på nyåret. Flere av de kliniske 

tydestasjonene er også kontrollert. Medisinsk fysiker har, i dialog med de lokale 

kvalitetskontrollradiografene og koordinator ved Kreftregisteret, bidratt i oppfølgingen av resultater 

fra konstanskontrollene. 

Medisinsk fysiker har vært involvert i uttesting av doseinnstillinger for Phillipsapparater og 

automatikkinnstilling for GE-apparater (se avsnitt 4.3), samt oppfølging i forbindelse med nytt 

apparat i Stavanger. 

I Helse Sør-Øst har OUS utført kontroll ved skifte av røntgenrør, detektor eller ved nytt utstyr 

(mottakskontroll) ved eget sykehus samt i helseforetak som har fysikeravtale med OUS (angitt i 

avsnitt 7.1) eller som har leid inn fysiker på timebasis. OUS utførte også statuskontroll etter 

detektorbytte på Sørlandet sykehus HF Kristiansand utenom avtale. I det pågående 

doktorgradsarbeidet innen mammografi jobbet OUS med evaluering av tomosyntese med hensyn til 

automatiske brysttetthetsmålinger, doser og bildekvalitet. 

Ved Sykehuset Østfold HF ble det byttet detektor på det ene kliniske mammografiapparatet i 

desember 2016. I 2017 ble det gjort en tilpasset kontroll av dette apparatet i henhold til Siemens sine 

egne kvalitetskontrollprosedyrer i samarbeid med mammografifysiker fra OUS. I tillegg utførte de 

kvalitetskontrollprosedyre etter bytte av detektor i henhold til Kvalitetsmanualen i 

Mammografiprogrammet i samarbeid med koordinator fra Kreftregisteret på samme apparat. Det 

ble ikke utført statuskontroll på de to andre mammografiapparatene. Ved Sykehuset Østfold har de 

avtale og et godt samarbeid med fysikergruppen ved OUS og benytter deres erfaring som støtte. 

Fysikerne har også godt samarbeid med det brystdiagnostiske senteret og har i samarbeid utarbeidet 

en egen lokal prosedyre for kontroll etter endinger på mammografiapparater. Medisinsk fysiker har, i 

dialog med lokal kvalitetskontrollradiograf og koordinator ved Kreftregisteret, etablert rutiner for 

oppfølgingen av resultater fra konstanskontrollene. 

Ved Ahus ble det utført en tilpasset statuskontroll etter rørbytte (juni 2017) og en mottakskontroll 

(september 2017). Det ble byttet røntgenrør på screeningapparatene på Ski og Lillestrøm i 

september 2017, men ikke gjennomført tilpasset mottakskontroll etter disse utstyrsendringene. 

Sykehuset har et godt samarbeid med koordinator ved Kreftregisteret og har fått god og nyttig hjelp. 

Man har fått på plass en prosedyre for oppfølging av konstanskontroller. Lokal fysiker har ansvar for 

månedlig gjennomgang og vurdering av data fra konstanskontrollene, og benytter koordinator ved 

Kreftregisteret som rådgiver. 

Ved sykehuset i Vestfold ble det utført statuskontroller for begge mammografiapparatene etter 

leverandørens to halvårlig servicebesøk. Det er fra tidligere etablert gode prosedyrer for oppfølging 

av konstanskontroller. Prosedyrene ble presisert ved en revisjon i løpet av året. 
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8 Erfaringer, utfordringer og veien videre 
Arbeidsformen, med en koordinerende gruppe på ledernivå og en faggruppe på fagnivå, oppleves 

som hensiktsmessig av Kreftregisteret og fagmiljøene i medisinsk fysikk i de regionale 

helseforetakene. 

Dokumentet ”Program for teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet” (Vedlegg 1) uttrykker 

Kreftregisteret og RHF-ene sin felles forståelse av hvordan oppdraget innen teknisk kvalitetskontroll 

skal tolkes. Dokumentet beskriver avgrensinger og retningslinjer for oppdraget, og var derfor viktig å 

få på plass. 

Faggruppen har blitt et nyttig forum for kompetansebygging, utveksling av erfaringer og ideer, 

diskusjon av felles problemstillinger og samarbeid om ulike mindre prosjekter. Gruppen er i 

realiteten en nødvendig ressurs i arbeidet med å etablere et nytt regime for teknisk kvalitetssikring i 

Mammografiprogrammet. For gruppens medlemmer fra helseregionene er derfor oppgavene knyttet 

til mammografi flere og mer omfattende enn det som vanligvis ligger til rollen som medisinsk fysiker i 

et lokalt helseforetak. Det er ulikheter mellom regionene når det gjelder i hvilken grad det er tatt 

høyde for dette tilleggsbehovet. I Helse Midt-Norge og i Helse Vest ble det bevilget midler ut over 

grunnoverføringen nevnt i kapittel 1 Innledning, dette bidro til å frigjøre nødvendige ressurser i disse 

regionene. I Helse Nord og Helse Sør-Øst fikk man ikke et slikt ekstra tilskudd og så seg derfor nødt til 

å prioritere hardere mellom praktisk kontrollarbeid og innsats i faggruppen. Som det går fram i 

avsnitt 7.4 og tabellen i Vedlegg 3, fikk man derfor et skille mellom regioner der rutinemessige 

statuskontroller ble gjennomført (Helse Vest, Helse Midt-Norge) og ikke (Helse Nord, Helse Sør-Øst). 

I Helse Vest og Helse Midt-Norge bidro tilleggsmidler og tydelige styringssignaler til at løsninger for 

fordelingen av oppgaver internt i regionene kom greit på plass. I Helse Nord fikk man etter hvert 

arbeidet fram en løsning som riktignok ikke implementeres fullt ut før i 2020. I Helse Sør-Øst venter 

de berørte helseforetakene fortsatt på tilbakemelding fra fagdirektør om modell for fordeling av 

oppgaver, til tross for gjentatte henvendelser i løpet av året. En avklaring på dette området er en 

forutsetning for å kunne få på plass og videreføre et likeverdig regime for teknisk kvalitetssikring for 

Mammografiprogrammet i alle de regionale helseforetakene. 

Et annet samlende og viktig element vil være et felles elektronisk system for registrering og lagring av 

data fra den tekniske kvalitetskontrollen (se avsnitt 5.1), slik man i dag har for andre sentrale 

parametere i Mammografiprogrammet som benyttes i kvalitetssikringen av programmet. 

Kreftregisteret og de regionale helseforetakene vil arbeide videre sammen for å komme fram til 

hvordan denne utfordringen kan løses. 

I 2017 begynte faggruppen å revidere kvalitetsmanualens kapittel om statuskontroller. Dette 

arbeidet vil bli ferdigstilt i 2018. Det kan da være aktuelt å begynne arbeidet med revisjon av 

kapittelet om konstanskontroller. Dette er tester som utføres av radiografer, revisjonen bør derfor 

fortrinnsvis gjøres i dialog med faggruppen i radiografi. På sikt vil det også være nødvendig å etablere 

prosedyrer for teknisk kvalitetskontroll av systemer med tomosyntese. 

Faggruppenes mandat uttrykker en ambisjon om samarbeid og dialog mellom gruppene. Denne 

ambisjonen bør få en praktisk konsekvens i løpet av 2018. 
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Ut over dette vil faggruppen følge opp saker som ble påbegynt i 2017 men ikke avsluttet. Dette 

gjelder bl.a. anbefalinger om valg av dosenivå for apparater av type Philips MDM og implementering 

av prosedyrer ved endringer i utstyr. 
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1. Prop. 1 S (2016 –2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 700–

783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3750, 5572 og 5631 

2. StrålevernRapport 2009:5 Teknisk kvalitetskontroll – konstanskontroller for digitale 

mammografisystemer 

3. Radiation Protection No 174 – European Guidelines on medical physics expert (2014). European 

Commission, Directorate-General for Energy. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union 
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10 Vedlegg 1 

Program for teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet. Besluttet 

av koordinerende gruppe den 22. mars 2017 
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11 Vedlegg 2 

Mandat for faggruppene i Mammografiprogrammet 
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12 Vedlegg 3 
 

Tabell 3: Brystdiagnostiske sentre i Mammografiprogrammet – antall mammoghrafiapparater, ansvarlig fysikertjeneste og fysikerkontroller utført i 2017. 

BDS Antall 

apparater 

Fysikktjeneste Antall 

apparater 

kontrollert 

Type kontroll Dato for 

kontroll i 2017 

Utført av 

Nordlands-sykehuset 

HF Bodø 

2 (Bodø) UNN Tromsø     

Universitets-

sykehuset Nord-

Norge HF Tromsø  

2 (Tromsø) UNN Tromsø     

1 (Narvik) UNN Tromsø     

1 (Harstad) UNN Tromsø     

Helse Møre og 

Romsdal HF Ålesund 

sjukehus  

2 (Ålesund) St. Olavs hospital HF og 

Helse Møre og Romsdal HF 

2 Statuskontroll 23.05. 

15.02. 

St. Olavs hospital HF 

1 (Molde) St. Olavs hospital HF og 

Helse Møre og Romsdal HF 

1 Statuskontroll 22.05. St. Olavs hospital HF 

St. Olavs hospital HF 4 

(Trondheim) 

St. Olavs hospital HF og 

Helse Møre og Romsdal HF 

4 Statuskontroll 13.01. 

20.01. 

07.07. 

19.07. 

St. Olavs hospital HF 

1 (Levanger) St. Olavs hospital HF og 

Helse Nord-Trøndelag HF 

1 Statuskontroll 30.05. St. Olavs hospital HF 

1 (Namsos) St. Olavs hospital HF og 

Helse Nord-Trøndelag HF 

1 Statuskontroll 20.04. St. Olavs hospital HF 

Helse Bergen HF 

Haukeland 

Universitets-sjukehus  

5 (Bergen) Haukeland Universitets-

sjukehus 

5 Statuskontroll/Etter 

rørbytte 

Statuskontroll 

Statuskontroll 

Statuskontroll 

Statuskontroll/Etter 

DP1:26.04./11.

07. 

DP2: 30.03. 

M1: 07.04. 

M5: 31.04. 

M6:07.04./ 

Haukeland 

Universitetssjukehus 
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rørbytte 27.10. 

Helse Førde HF 

Førde sentral-

sjukehus 

2 (Førde) Haukeland Universitets-

sjukehus 

2 Statuskontroll 

Statuskontroll/Etter 

rørbytte 

Screen. 06.04.  

Klin. 06.04./ 

29.05. 

Haukeland 

Universitetssjukehus 

Helse Stavanger HF 

Stavanger 

Universitets-sjukehus  

4 (Stavanger) Stavanger Universitets-

sjukehus 

2 Statuskontroll/Etter 

endring i innstilling 

Mottakskontroll 

 

Klin.1 06.10./ 

16.11. 

Klin. 2 16.11. 

Screening-laber 

byttes ut, 

mottak jan 

2018 

Stavanger 

Universitetssjukehus 

2 

(Haugesund) 

Stavanger Universitets-

sjukehus 

2 Statuskontroll 

Statuskontroll 

Klin. 04.10. 

Screen. 05.10. 

Stavanger 

Universitetssjukehus 

Akershus 

universitets-sykehus 

HF 

2 (Lillestrøm, 

Ski) 

Akershus universitets-

sykehus HF 

    

2 (Lørenskog)  Akershus universitets-

sykehus HF 

1 

 

 

 

1 

Etter rørbytte 

 

 

Mottakskontroll 

13.06. 

 

 

25.09. 

Akershus 

universitets-sykehus 

HF og Kreftregisteret 

Akershus 

universitets-sykehus 

HF og Kreftregisteret 

Sørlandet sykehus 

HF Kristiansand  

3 

(Kristiansand) 

Sørlandet sykehus HF 

Kristiansand 

1 (klinisk) Statuskontroll/Etter 

detektorbytte (full 

kontroll + tomo-

tester) 

28.12. Oslo 

universitetssykehus 

1 (Arendal) Sørlandet sykehus HF 

Kristiansand 

    

1 

(Flekkefjord) 

Sørlandet sykehus HF 

Kristiansand 

    

Vestre Viken HF 

Drammen sykehus  

4 (Drammen) Oslo universitetssykehus HF     

1 (Bærum) Oslo universitetssykehus HF     

Mobile Kreftregisteret 4 Statuskontroll 19., 20. og 

30.06. 

Kreftregisteret 
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Sykehuset Innlandet 

HF Hamar  

2 (Hamar) Oslo universitetssykehus HF     

Sykehuset Innlandet 

HF Lillehammer 

2 

(Lillehammer) 

Oslo universitetssykehus HF 1 

(screening) 

Statuskontroll/Etter 

rørbytte 

18.09. Oslo 

universitetssykehus 

Oslo universitets-

sykehus HF 

6 (Oslo) Oslo universitetssykehus HF 1 

3 

Mottakskontroll 

Mottakskontroll 

03.08. 

17.08. 

18.08. 

Kreftregisteret 

OUS 

Sykehuset Telemark 

HF Porsgrunn 

Porsgrunn Oslo universitetssykehus HF     

Sykehuset i Vestfold 

HF 

2 (Tønsberg) Sykehuset i Vestfold HF 2x2 Statuskontroll Screening: 

21.02. og 

15.09. 

Klinisk: 22.02. 

og 15.09. 

Sykehuset i Vestfold 

Sykehuset Østfold 

HF Kalnes 

3 (Kalnes) Oslo universitetssykehus HF 

og Sykehuset i Østfold HF 

1 Etter rørbytte 03.07. Sykehuset Østfold HF 

Kalnes, OUS, 

Kreftregisteret 

 

 

 



 Side 28 

 

 


