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NBCGs styringsgruppe
◦ 1 kirurg fra hvert universitetssykehus Antall: 7
◦ 1 onkolog fra hvert universitetssykehus Antall: 7
◦ 1 kirurg som representerer de øvrige sykehus i regionen Antall: 5
◦ 1 onkolog som representerer de øvrige sykehus i regionen Antall: 5
◦ 1 patolog Antall: 1
◦ 1 radiolog Antall: 1
◦ 1 genetiker Antall: 1

Totalt antall i styringsgruppen: 27



Møte 16.06.2006
◦ Norsk Bryst Cancer Gruppe
◦ Norsk forum for gynekologisk onkologi
◦ Norsk gruppe for arvelig kreft 

Enighet om hva man mener bør være gjeldende 
retningslinjer

Behandlende kirurg/onkolog/gynekolog tilbyr alle pasienter med 
brystkreft eller eggstokk-kreft gentest for å påvise de hyppigste 
norske BRCA genfeil. 
Behandlende lege gir informasjonsskriv, sørger for skriftlig 
informert samtykke, sender blodprøve til laboratoriet, og gir 
svaret til pasienten. 
Det skal inngå i det informerte samtykket at ved påvist genfeil
henvises pasienten til klinisk genetiker. 



Sekundærprofylakse: 
◦ Friske mutasjonsbærere skal følges med årlig MR av 

bryst fra 25 års alder, ingen øvre grense
◦ Andre risikokvinner (vurdert av klinisk genetiker 

etter familiehistorie) følges med årlig mammografi 
fra 30 til 60 års alder  
◦ Kontroll mot eggstokk-kreft anbefales ikke. 

Primærprofylakse
◦ BRCA1/2 mutasjonsbærere anbefales profylaktisk 

oophorektomi ved/etter 35 års alder 
Hormonsubstitusjon til 50 års alder 
◦ BRCA1 mutasjonsbærere tilbys profylaktisk 

mastektomi som alternativ til årlig MR. 



Brev til SHDir 30 november 2006
◦ I løpet av høsten og spesielt i tiden frem mot 

Onkologisk forum i Trondheim 22-24 november 
har det pågått en diskusjon om hvordan dette 
(gentesting) kan implementeres 
◦ Arbeidsutvalget i NBCG hadde møte med 

representanter for de laboratorier som utfører slik 
testing og representanter for avdelinger for 
medisinsk genetikk og hadde en svært grundig 
diskusjon deretter i NBCGs styringsgruppe.

NBCG mener at det vil være et viktig tilbud til 
kvinner som blir operert for brystkreft å få
muligheten til testing på de viktigste genfeil som 
disponerer for sykdommen.
NBCG ønsker en hurtig avklaring om hvordan dette 
kan implementeres. 
NBCG tillater seg å foreslå at det opprettes en 
nasjonal styringsgruppe som kan overvåke 
implementeringen og sørge for en felles forståelse 
av tiltaket i alle deltakende ledd. Den nasjonale 
styringsgruppe skal ha som oppgave å evaluere 
tiltaket etter 5 år.



Samtidig oppfatter man det som en stor fordel at 
prøvematerialet samles i en felles diagnostisk 
biobank. 
Det er i dag klart at de hyppigste genfeil som til nå er 
identifisert på langt nær dekker det fulle spekter ev 
genfeil som kan gi opphav til brystkreft. Dette gjelder 
både i relasjon til de ”klassiske” brystkreftgenene
BRCA-1 og BRCA-2, men også med tanke på at 
enkelte familier med opphopning av brystkreft 
sannsynligvis har feil i andre gener som disponerer 
for kreftsykdom. Ved oppkomst av nye funn vil det 
derfor kunne bli aktuelt å gå tilbake for å teste 
tidligere prøver.  
En diagnostisk biobank og et register er derfor etter 
vår mening av meget stor betydning



Oppdagelse av en kul

Genfeil



Oppdagelse av en kul

4.5 mnd med kjemoterapi
5 – 6.5 uker med 
strålebehandling






