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Dalhaug, Anne Irene Hagen, Helge Espelid, Olav Erich Yri, Barbro Iversen, Ola Westerheim 
 
Ikke til stede: Ida Bukholm 
 
 
13-1. Referat fra forrige møte.  

 
Godkjent. Uteglemt å nevne stråleterapigruppen i forrige referat: Stråleterapigruppen er Erik 
Wist, Ingvild Mjaaland, Hans Petter Eikesdal, Bjørn Naume. Det er kommet svar fra HSØ på 
vår forespørsel om dekning av kostnader til reiser. Det opplyses i brevet at reiser er 
HFs/avdelingenes ansvar.  

  
13-2a. NBCG’s økonomi og møter 

Per 31.05 er det kr 112.984,- på HD kontoen. NBCG konto (egen): kr. 330.934,- 
NBCGs nasjonale fagmøte ble avholdt dagen etter styringsgruppemøtet, med cirka 150 
deltagere.  
 

13-2b. NBCG er nå registrert i Brønnøysundregisteret. Registreringsnummeret er 999202063. 
Styringsgruppen vedtok at leder (Erik Wist) og sekretær (Bjørn Naume) har signaturrettighet. 

 
13-3. NBCGs statutter. Behov for endringer?  

Det ble fremmet forslag om å inkludere plastikkirurg i styringsgruppen. Da plastikk kirurgi 
oppfattes å være en viktig del av den multidisiplinære behandling ved brystkreft og naturlig 
del av planleggingen av den kirurgiske behandling, ble det vedtatt å inkludere en plastikkirurg 
i NBCG. Det ble også vedtatt at medisinsk genetiker igjen bør være representert. Henvendelse 
går til Norsk plastikkirurgisk forening og Norsk forening for medisinsk genetikk.   

 
Det ble vedtatt at sekretær i NBCG også har tittelen nestleder. 

 
13-4. Status avsluttede protokoller  

• NBCG VI Neoadjuvant (Neotax-studien) (Lønning). Neoadjuvant studie, avsluttet 
inklusjon i 2002. Modne follow up data. Målsetningen er å avdekke primærtumorfaktorer 
som predikerer respons/resistens mot epirubicin og/eller paclitaxel. Det henvises til forrige 
møtes referat. Ingen ny informasjon om aktiviteten i studieanalysene ved dette møtet. Intet 
nytt, se forrige møtereferat. 

• HERA (Wist). Det henvises til referatet fra forrige møte. Siden forrige møte er det 
kommet en publikasjon om CNS residiv (Lancet Oncol 2013). Adjuvant trastuzumab 
påvirker ikke hyppigheten av CNS metastaser. 

 
13-5. Status pågående protokoller 

• NBCG IX SATT studien (Naume). Secondary Adjuvant (rescue) Treatment with 
docetaxel (Taxotere) and detection of isolated tumor cells in bone marrow as a surrogate 
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marker for effect in node positive and high risk node negative breast cancer after standard 
adjuvant epirubicin-containing treatment. Totalt 1128 pasienter ble inkludert. De 
deskriptive resultatene fra studien er nå publisert i BMC Cancer (Synnestvedt et al, 
desember 2012). Resultatene viser at DTC forsvinner hos cirka 3⁄4 av pasientene etter 
docetaxel-behandlingen og at pasienter med lobulære carcinomer har signifikant oftere 
persisterende DTC etter docetaxelbehandlingen, sammenlignet med pasienter med ductale 
carcinomer. End of study dato (dvs avslutning av klinisk follow up) ble satt til 30. 
November 2012. Det er foretatt sluttmonitorering og den kliniske databasen kontrolleres 
og gjøres klar for analyser. Disse vil påbegynne siste halvdel av 2013. Videre er det 
planlagt å gjøre ytterligere primærtumoranalyser i studien, men det mangler fremdeles 
ressurser til å gjøre dette.  

• Status NOWAC-studien. Konferer referat fra forrige styringsgruppemøte. Ingen ny 
informasjon er mottatt til dette møtet.  

• NBCG12 (ALTTO) Adjuvant lapatinib and/or trastuzumab treatment optimisation study. 
A randomised, multi centre, open-label, phase III study of adjuvant lapatinib, trastuzumab, 
their sequence and their combination in patients with HER2 positive primary breast cancer 
(Sætersdal). Første analyse i studien er planlagt til første kvartal 2014. 

• NBCG13 (NeoALTTO)(Naume) Cut-off data for sykdomsfri overlevelse og 
totaloverlevelse er satt til mai 2013. Resultater kan forventes til SABCS 2013 eller ASCO 
2014.  

• EBBA-II studien (NBCG14)(Inger Thune) En norsk randomisert klinisk 
intervensjonsstudie med fysisk aktivitet. Målsettingen er å teste om daglig fysisk aktivitet 
gir 20 % reduksjon i risiko for ugunstig metabolsk profil hos nydiagnostiserte 
brystkreftpasienter som kan påvirke risiko for tilbakefall og brystkreftoverlevelse. De 
primære effektmål (endepunkt) er metabolsk profil (relativ kroppsmasse, kroppsmasse 
fordeling, lipidprofil, insulin, glukose, blodtrykk) og sekundært; Sykdomsfritt intervall, 
spesifikk brystkreftoverlevelse og total overlevelse. Det er planlagt at 600 pasienter skal 
inkluderes. Studien har nå rekruttert alle de 60 brystkreftpasienter som skulle inn i 
EBBA-II studiens pilot Pasientene er under behandling ved Oslo Universitetssykehus, St. 
Olavs hospital og Drammen sykehus (Oslo Universitetssykehus: 51, Trondheim: 5, 
Drammen: 4). Av disse har 43 pasienter gjennomført 12 måneders behandling. Våren 2013 
oppstartet inklusjon av pasienter både ved St.Olav og Drammen Vestre Viken. Logistikk 
er gjennomgått, og man har funnet gode løsninger på alle de tre inkluderende sentre. 
Oppstart av hovedstudien planlegges i september 2013. 
 

• Andre relevante norske ikke-NBCG studier 
o NeoAva (OUS) Neoadjuvant randomisert studie med bevacizumab (Avastin). 

Biopsier, MR. 150 pasienter inkludert. Inklusjonsstopp juli 2012. Molekylære 
analyser foregår. Siste pasient ble operert i januar 2013. I alt 3 abstracts er sendt 
inn til SABCS 2013. 

o DoseDense (HUS) “Molecular markers predicting response to dose dense 
chemotherapy with epirubicin and docetaxel in sequence for locally advanced 
breast cancer”). Nær 80 pasienter er inkludert. Enarmet. 

o Algetastudien BC1-9 (OUS). Endokrint resistente pasienter med skjelettmetastaser 
som ikke har behandlingstrengende viscerale metastaser ble inkludert. Fase 2 
studie. Pasientene fikk injeksjoner med alpharadin (ben-søkende alfa-emitter). 
Manuskript er fremdeles under arbeid. 

o Everolimus: CRAD001YIC04 (BALLET studien). Everolimus i kombinasjon med 
Aromasin for pasienter som tidligere har progrediert på non-steroidal AI. Early 
access program. Toksisitet er endepunkt. 20 pasienter inkludert. Stoppet i Norge 
1. Oktober 2012 etter godkjenning av medikamentet i Norge. Går fremdeles i 
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andre deler av verden, totalt 1668 pasienter er totalt inkludert per juni 2013. 
Studien forventes å avslutte inklusjon i slutten av 2013. 

o TH3RESA studien (OUS)(T-DM1). Randomisert 3.linje. Studie av pasienter med 
metastatisk HER2 positiv sykdom, som tidligere har mottatt/progrediert på 
antracyclin, taxan, capecitabine, trastuzumab og lapatinib. Inklusjonen i studien er 
avsluttet. Pasientene ble randomisert mellom physicians choice og T-DM1 
(trastuzumab-emtasine). Studien er lukket, ingen resultater foreløpig.  

o Kamilla studien (T-DM1). Safety studie hvor T-DM1 benyttes i 2. linje eller 
senere etter tidligere bruk av annen type HER2-rettet behandling. På OUS er 10 
pasienter inkludert.  

o SafeHER. Studie av adjuvant Herceptin subcutant. 21 pasienter er inkludert i 
Norge.  Studien inkluderer pasienter ved OUS, SUS og Sørlandet SH. 

o Hypofraksjonert strålebehandling (SUS, Sørlandet SH). Studie av 2.67 Gy x 15 vs 
2 Gy x 25 mot bryst etter BCT. Primært endepunkt er toksisitet. Studien pågår i 
Danmark, Tyskland og Norge. I underkant av 60 pasienter inkludert ved SUS, ved 
Sørlandet Sykehus 10 pasienter. 

o ICORG 13-10. TH vs THL (OUS). 1. linje metastatisk HER2 positive. Paclitaxel 
+ trastuzumab vs paclitaxel + trastuzumab + lapatinib. 3 pasienter inkludert ved 
OUS.  

o Targit studien: Intraoperativ strålebehandling vs konvensjonell strålebehandling. 
Inklusjon avsluttet (3400 pasienter totalt). St Olav har inkludert 112 pasienter. 

o Belle-3 (etter progresjon på aromatasehemmer+everolimus)(PI i Norge: Lønning). 
Faslodex +/- PI3K hemmer (BMK120). 2 sites i Norge (HUS og OUS). 8 
prescreenet og 1 pasient inkludert (HUS). OUS starter opp studien i disse dager 
(første pasient prescreenet ultimo juni 2013). 

o AbbVie studien M12-895 (“A Randomized, Phase 2 Study of the Efficacy and 
Tolerability of Veliparib in Combination with Temozolomide or Veliparib in 
Combination with Carboplatin and Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin 
and Paclitaxel in Subjects with BRCA1 or BRCA2 Mutation and Metastatic 
Breast Cancer”)(HUS)(Hans Petter Eikesdal). Ingen pasienter er inkludert ennå. 

 
13-6. Nye protokoller? 

• NeoBCT studien (Naume). Safety of breast conserving treatment and sentinel lymph node 
dissection in locally advanced breast cancer receiving neoadjuvant treatment (NeoBCT). 
Studien ble diskutert og styringsgruppen ønsker å støtte gjennomføringen av studien 
knyttet til uttesting av brystbevarende kirurgi, med målsetning om at inklusjon av 
pasienter skjer i en tidsperiode på ett år, etterfulgt av gjennomgang og beslutning om 
retningslinjer for BCT ved lokalavansert sykdom umiddelbart i etterkant av dette. 
Studiedelen som omhandler SN diagnostikk vil ikke videreføres, da SN diagnostikk også 
ved store svulster nå vil kunne anbefales (konferer senere i referatet). Prosjektbeskrivelse 
planlegges justert, og deretter distribuert til de regionale sykehus som behandler 
lokalavansert sykdom, inkludert vedlegg relevant for blant annet patologiprosedyren. 
Dersom det er bred oppslutning blant sykehusene, vil studien gjennomføres.  
Sekretærs anmerkning: Justert prosjektbeskrivelse med relevante vedlegg er nå sendt ut til 
NBCG representanter fra sykehus som behandler lokalavansert brystkreft. Det forventes 
tilbakemelding i løpet av juli/august 2013. 

 
13-7. Rapport fra ASCO 

• Hans Petter Eikesdal presenterte en kort oversikt over highlights fra ASCO. Dette 
inkluderte aTTom – studien, Dual HER2 – blockade, Bolero 3 (Trastuzumab+vinorelbine 
+/- everolimus) og molekylære analyser av Bolero 2, TAMRAD – prediktive markører, og 
SAFIR 01 (personalized medicine).  
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13-8. Blåboka/Nasjonalt handlingsprogram/helsedirektoratet 

• Ny revisjon av handlingsprogrammet var i prinsippet ferdigstilt i 2012, noen forhold er avklart 
i etterkant. Handlingsprogrammet (oppdatert med NBCGs endringer i retningslinjene som ble 
vedtatt i november 2012) er nå lagt ut på Helsebiblioteket – se 
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/brystkreft/. NBCG ønsker mulighet for 
oppdatering hver ½ år, men minimum hvert år. Vi melder dette inn til Helsedirektoratet 
(sekretærs anmerkning: dette ble gjort på møte i HD om nasjonale handlingsprogrammer 17. 
Juni).  

• Status endring av layout Blåboka tilsvarende nasjonalt handlingsprogram. Alle endringer vi 
gjør i våre anbefalinger vil fra juni 2013  være basert på det nasjonale handlingsprogrammet 
som publiseres av HD. Dette og Blåboka er nå i prinsippet likelydende. Vi ønsker å ha 
mulighet for å gjøre oppdateringer som vi relativt ”direkte” kan publisere. Det vurderes å lage 
en lenke til HD fra vår hjemmeside, men det er også aktuelt å lage en NBCG versjon av 
handlingsprogrammet, som ”fysisk” ligger på hjemmesiden vår, men med samme innhold. 
Dette vil arbeides med i tiden som kommer, Olav Yri (påtroppende redaktør) vil være 
involvert i dette.  

• Status for helseøkonomisk analyse av lapatinib og eribulin (metastatisk brystkreft). Eribulin er 
meldt inn i det nye systemet for vurdering av nye metoder i spesialisttjenesten. Slik NBCG 
forstår vil ikke lapatinib bli videre vurdert, da salget er stabilt og lite, søknad på individuell 
refusjon opprettholdes. Everolimus er ennå ikke meldt inn av NBCG, men vil gjøres.  

• Nye diagnostiske gentester. Hvordan forholde oss. Gentesting med sekvenseringsteknologi er 
nå aktuelt for å avdekke arvelig brystkreft. Det vil bli tatt kontakt med de genetiske miljøer, 
primært gjennom å inkludere medisinsk genetiker i NBCG, for å opprette en god struktur i det 
videre arbeid med disse problemstillinger. 

 
13-9. Nasjonal database – status 

NBCR status. Det henvises til referatet fra foregående møte for bakgrunnsopplysninger. 
Referansegruppen ble konsolidert i møte 31. Mai, i tråd med NBCGs tilbakemeldinger og de 
forslag som lå i fra prosjektgruppen og Kreftregisteret. Arbeidsutvalget består av Leder: Bjørn 
Naume (onkolog), Ellen Schlichting (kirurg), Lars Akslen (patolog), Barbro Iversen 
(Radiolog). Fra Kreftregisteret Jan Nygård (nestleder). Registeret har fått status som Nasjonalt 
medisinsk register. Dette innebærer at noen ressurser vil komme registeret til gode, samt at det 
da også pålegger RHF-ene et ansvar for faktisk å sørge for at registrering blir gjennomført. 
Med unntak av Ahus og Sykehuset Innlandet har nå alle kirurgiske sentra startet registrering 
i NBCR. Det er godt samsvar mellom patologimeldinger og antall kirurgimeldinger, noen som 
er positivt i en oppstartsfase. I tillegg til full utbredding av kirurgiregistreringen, vil 
onkologiregistreringen komme i gang i siste halvdel av 2013 (det er allerede oppstartet 
registrering på noen sykehus i HSØ). Status for oppbygning av NBCR radiologi (Iversen). 
Registrering i radiologimodulen har nå også startet opp. Barbro Iversen gav en kort 
presentasjon av status for dette. Vedlagt er også referat fra første møte i referansegruppen. Det 
må regnes med at det vil bli offentliggjøring av sykehus, ut i fra det signal som har kommet fra 
HD/HOD. Rapportering vil skje i tråd med de nye retningslinjer for rapportering fra registrene 
(www.helseregistre.no). Referansegruppen beslutter hvilke kvalitetsindikatorer som vil 
publiseres til enhver tid.  

  
13-10. Rapport fra/innspill til ansvarsgruppene 

 
Patologigruppen i samarbeid med AU:  
Presentasjon og gjennomgang av grunnlag for fastsettelse av Ki67 ekspresjonsverdi, cut-
off problematikk og betydning for våre retningslinjer for valg av adjuvant behandling. 
Lars Akslen presenterte resultater fra de Ki67 analysene som har vært gjennomført ved de 
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store sykehusene i Norge etter innføringen av Ki67 som ett av våre utvalgskriterier til adjuvant 
behandling (tall fra 2010-2012). Det henvises til vedlagte oversikt for detaljer. En hot-spot 
cut-off verdi på 15%, som var den primære anbefalingen i 2010, gir et lite tilfredsstillende 
skille mellom Luminal A og Luminal B, da en klar majoritet av ER-positive vil rubriseres som 
Luminal B. Dette underbygges også i en analyse som er utført på Oslo1 studien (Elin 
Borgen/Bjørn Naume) hvor 15% cut off gir en liten andel av pasientene i lav risikogruppe (av 
pT1pN0 pasienter uten adjuvant behandling). Internasjonalt er det også rapportert om flere 
utfordringer ved cut-off verdier på Ki67. I tillegg har studiene som har brukt Ki67 som faktor 
for å studere nytte av taxanbehandling benyttet ”gjennomsnittsmålinger” av Ki67 på snittene 
som er analysert, cutoff henholdsvis 20% og 14% i de to studiene (Penault-Llorca et al. JCO 
2009, 27:2809-2815, Hugh et al. JCO, 2009, 27:1168-1176). Forskjellen mellom hot-spot 
(som ble anbefalt av St Gallen 2009 og som ellers benyttes ved gradering av karsinomer) og 
gjennomsnittet av hotspot og cold spot (som patologene valgte å inkludere informasjon om fra 
2012 i Norge) er cirka 10-15%. Dette gjør at en hot-spot cut-off verdi på 30% bedre vil 
samsvare med de resultatene som ligger til grunn i disse studiene.  
 
Alle disse forhold har gjort at NBCG har valgt å justere Ki67 retningslinjene relevant for 
adjuvant behandlingsbeslutning på følgende måte: Det er valgt å opprettholde bruk av hotspot, 
hvor innslagspunktet  for taxan fastsettes til >30% for både pN0 og pN+. Hotspot verdier 
<15% hos ER+ pasienter identifiserer typisk en pasient med LuminalA cancer, hvor 
grunnlaget for kjemoterapi er tvilsomt. Ved hotspotverdier mellom 15 og 30% oppfattes ikke 
Ki67 analysen å være robust nok til å bidra vesentlig til klassifisering eller beslutninger om 
adjuvant behandling, her må andre analyser og klinisk stadium ligge til grunn for beslutning 
(konferer senere). Det er ellers et ønske om å kunne gjennomføre workshops for å 
harmonisere analysen i Norge. Det er enighet om at operasjonspreparat bør benyttes for 
analyse av Ki67 (der hvor det ikke skal gis preoperativ behandling).  

 
HER2 retningslinjer: Det minnes om at grunnlaget for å kalle en prøve HER2 positiv er enten 
IHC3+ (10% eller mer av cellene som analyseres) eller ISH 2.0 eller høyere. 
Andre markører? Ingen andre markører å rapportere nå. 
Plan for endring av kapitlet om brystkreftdiagnostikk knyttet til Patologi i 
handlingsprogrammet planlegges av patologigruppen. Det planlegges møte til høsten i 
gruppen for å oppstarte arbeidet.  
 
Radiologigruppen:  
 
Status. Radiologigruppen vil gå gjennom handlingsprogrammet med tanke på revisjon av 
forhold knyttet til radiologi. Oppfølgning etter (Hodgkins) lymfom (hvor det er gitt 
strålebehandling mot brystnære områder): Radiologigruppen mener at MR ikke nødvendig 
rutinemessig, selv om en mindre studie nylig viste nytteverdi.  
 
Mammaradiologforeningen vil gå gjennom prioritering og fristbrudd, henvisningshåndteringer 
og mal for standardhenvisninger. 
 
Iversen tok også opp at det på Kreftforeningens hjemmesider og www.helsenorge.no 
(Helsedirektoratet har redaktøransvar) står at smerter i brystet kan være et symptom på 
brystkreft (pasientinformasjon), noe det sjeldent er. Det ble besluttet å se nærmere gjennom 
det som står skrevet på nettsiden, og å gi tilbakemelding dersom informasjonen ikke er i tråd 
med hva NBCG oppfatter er akseptabelt. (Sekretærs anmerkning: I etterkant har det vært en 
dialog vedrørende dette mellom radiologigruppen og deler av AU. Det er ennå ikke klar 
enighet om hvordan vi skal forholde oss, derfor vil det ikke gis noen uttalelse vedrørende dette 
før etter neste styringsgruppemøte) 
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13-11. Stråleterapi 

Hypofraksjonert strålebehandling. Det foreligger nå flere publikasjoner med lang 
observasjonstid, som har sammenlignet hypofraksjonert strålebehandling med konvensjonell 
fraksjonering, de største med 2.67 Gy x 15-16 (Bentzen et al, Lancet, 2008; Whelan et at 
NEJM 2010, , Haviland et al, SABCS 2012, S4-1). De aller fleste pasientene i disse studiene 
har gjennomført brystbevarende kirurgi (Start-B studien åpnet for mastektomerte, cirka 8% av 
pasientene var i denne gruppen). Det er også utført en metaanalyse av Start-A og Start-B 
studiene, som danner grunnlag for dagens kunnskap (Haviland et al, SABCS 2012, S4-1). 
Etter 10 års median observasjonstid gir hypofraksjonert strålebehandling (2.67 Gy x 15-16) 
like god lokoregional kontroll som 2 Gy x 25, og det ble i START-B studien funnet lavere 
frekvens av moderat til markerte seneffekter i normalt vev (HR 0.77; CI 0.66-0.89). 
Pasientgrunnlaget for studiene har vært både pre- og postmenopausale pasienter, og selv om 
andelen pasienter som har fått kjemoterapi er relativt lav (11-30%), så er denne 
pasientgruppen også inkludert i studiene. Det er ikke funnet undergrupper av pasienter i 
START-A/B metaanalysen hvor effekten av hypofraksjonert behandling er mindre enn ved 
konvensjonell fraksjonering. Det er i tillegg publisert resultater fra en studie av 2706 pasienter 
som enten har fått konvensjonell eller hypofraksjonert bestråling, basert på hospitalisering for 
primært cardiovaskulær årsak eller som bidragende årsak, uten å finne forskjeller i løpet av 15 
år (Chan EK, Woods R, Virani S, Speers C, Wai ES, Nichol A, McBride ML, Tyldesley S.  Accelerated 
Hypofractionated Versus Conventional Whole Breast Radiotherapy for Localised Left-Sided Breast Cancer: The 
Effect on Long-Term Cardiac Morbidity. SABCS2012, PD04-02). Etter 11.7 års median observasjonstid 
fant Stokes et al. heller ingen forskjell i cerebro/cardiovasculær mortalitet mellom 
fraksjonsdoser ≤2Gy og >2Gy (Stokes EL, Tyldesley S, Woods R, Wai E, Olivotto IA. Effect of nodal 
irradiation and fraction size on cardiac and cerebrovascular mortality in women with breast cancer treated with 
local and locoregional radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Jun 1;80(2):403-9). Selv om det er 
ønskelig med enda lenger observasjonstid, viste Darby et al. at høyeste risiko (excess rate 
ratio) for cardiovaskulær sykdom forårsaket av strålebehandling synes å være i de første 10 år 
(Darby et al., Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer, NEJM 2013, 368:1; 
987-998). En nylig studie viste også at moderne hypofraksjonering reduserer fraksjons-korrigert 
dose til hjertet sammenlignet med konvensjonell fraksjonering (Appelt AL, Vogelius IR, Bentzen 
SM. Modern hypofractionation schedules for tangential whole breast irradiation decrease the fraction size-corrected 
dose to the heart. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2013 Mar;25(3):147-52). 
 

  
Hvordan minimalisere risiko for cardiotoksisitet i forbindelse med strålebehandling. Det 
er nylig publisert en ny studie som har analysert stråledoser til hjertet og risiko for 
cardiovaskulær sykdom og hjertedød (Darby SC, Ewertz M, McGale P, Bennet AM, Blom-Goldman U, 
Brønnum D, Correa C, Cutter D, Gagliardi G, Gigante B, Jensen MB, Nisbet A, Peto R, Rahimi K, Taylor C, Hall 
P. Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer, N Engl J Med. 2013, 368:1; 987-
998). Studien viste at det ikke er noen nedre grense for risiko, men at relativ risiko øker med 
7.4% for hver Gy i gjennomsnittsdose til hjerte. Den absolutte risiko for potensiell hjerteskade 
er avhengig av pasientens cardiovaskulære risiko (komorbiditet) og hvor høy 

Anbefaling: 
De resultater som nå foreligger støtter klart grunnlaget for å kunne sidestille hypofraksjonert 
strålebehandling med konvensjonell strålebehandling 2 Gy x 25.  
Hypofraksjonert behandling 2.67 Gy x 15 er aktuelt for pasienter med infiltrerende brystkreft 
som gjennomgår BCT med pT1-2pN0 status. For å minimalisere bestrålingen mot cor skal 
hypofraksjonert strålebehandling ved venstresidig ca mammae gjennomføres med pustestyrt 
strålebehandling (gating), hvor det etterstrebes å holde hjertet utenfor feltgrensen med en 
maksimal gjennomsnittsdose på 2 Gy (se også avsnittet under). På det grunnlag aksepteres 
også at pasienter som mottar kjemoterapi/immunterapi kan motta hypofraksjonert 
strålebehandling (risikoorganet er skånet for kombinasjon av kjemoterapi og stråledose). 
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gjennomsnittsdose som gis til hjertet. Ut i fra beregningene som er utført i studien, er økt 
risiko for cardiovasculær sykdom i løpet av 30 år meget lav dersom gjennomsnittsdosen til 
hjerte ikke overstiger 2-3 Gy.  
 

 
Justeringer i handlingsprogrammet/blåboka vil skje i løpet av høsten. I mellomtiden 
fungerer referatet med vedlegg og oppslag på nettsiden som NBCGs anbefaling. 
 
Strålebehandling etter primær rekonstruksjon. Det er enighet om at det bør sette ned en 
komite med mål om å lage nasjonale retningslinjer for strålebehandling etter primær 
rekonstruksjon. Det er i dag noe ulik praksis og oppfatning for hvordan dette optimalt bør 
gjøres. Inntil dette er på plass mener NBCG at strålebehandlingen ikke bør starte før 6 uker 
etter avsluttet kirurgi/rekonstruksjon. Ekspandering av ekspanderprotese styres i forkant av 
strålebehandlingen av plastikkirurg og/eller brystkirurg. Hvorvidt den skal deflateres eller ikke 
under selve strålebehandling er foreløpig opp til hvert sykehus. Det kan være ønskelig å delta i 
en studie for å bidra til bedre kunnskap (men foreløpig er det ingen aktuell studie som pågår i 
følge Ellen Schlichting). AU oppretter en komite, som må inkludere både kirurger, onkologer 
og plastikkirurger (Ingvild Mjåland har ytret ønske om å være med).   
 

13-12. NBCG’s retningslinjer for kirurgisk behandling  
Hvordan kan vi øke bruk av BCT på riktige indikasjoner. Det er meget få grunner for ikke 
å gjøre BCT. Konferer våre retningslinjer. Nyere resultater ser ingen forskjell i lokal 
residivhyppighet mellom mastectomerte og BCT opererte (Konferer bl.a. resultater fra NKI 
Nederland, presentert av Emiel Rutgers på NBCGs fagmøte 14. juni). Etter tidligere å ha vært 
fallende, går nå BCT frekvensen oppover igjen, noe som er viktig og gledelig.  
BRCA1 mutasjonsbærere og profylaktisk mastektomi. Bør våre retningslinjer 
klargjøres? Det var enighet om at retningslinjene for profylaktisk mastectomi ved BRCA1 
mutasjonsbærertilstand bør klargjøres noe. Kirurggruppen ser på forslag fra Anne Irene Hagen 
og justerer. Det vil også tas kontakt med genetiker, for å sikre enighet om formuleringene. 
 
Status for arbeidet med å lage retningslinjer for BCT og SN diagnostikk ved 
lokalavanserte svulster. 
 
SN diagnostikk. Det oppfattes ikke å være entydige/sikre nok resultater for å gjøre SN 
diagnostikk etter klinisk N1 status før preoperativ systembehandling, på grunn av at 
deteksjonsrate og falsk negativ frekvens ikke er konkludert entydig tilfredsstillende (Boughey 
JC, Suman VJ, Mittendorf EA, Ahrendt GM, Wilke LG, Taback B, Leitch AM, Flippo-Morton TS, Byrd DR, Ollila 
DW, Julian TB, McLaughlin SA, McCall L, Symmans WF, Le-Petross HT, Haffty BG, Buchholz TA, Hunt KK. 
The role of sentinel lymph node surgery in patients presenting with node positive breast cancer (T0-T4, N1-2) who 
receive neoadjuvant chemotherapy – results from the ACOSOG Z1071 trial. SABCS12, S2-1. Kuehn T, Bauerfeind 
I, Fehm T, Fleige B, Hausschild M, Helms G, Lebeau A, Liedtke C, Minckwitz Gv, Nekljudova V, Schmatloch S, 
Schrenk P, Staebler A, Untch M. Sentinel-lymph-node biopsy in patients with breast cancer before and after 
neoadjuvant chemotherapy (SENTINA): a prospective, multicentre cohort study. Lancet Oncol. 2013 
Jun;14(7):609-18.). Men hos pasienter som har klinisk N0 status primært, viser de fleste studier at 
SN diagnostikk etter preoperativ kjemoterapi gir tilfredsstillende deteksjonsrate og falsk 

Anbefaling: 
Stråledosen mot hjertet bør beskrives og rapporteres som gjennomsnittlig hjertedose (mean 
dose) i Gy (erstatter V25 %).  NBCG anbefaler at man etterstreber en gjennomsnittsdose til 
cor på ≤ 2 Gy. NBCG anbefaler at det anskaffes utstyr for pustestyrt bestråling på alle 
stråleterapiavdelinger i Norge, for å lette bestrålingen ved venstresidig ca mammae. Hvis ikke 
man oppnår ønsket lav stråledose mot hjertet, bør målvolumet vurderes (justering av CTV til 
et tilpasset doseringsvolum, hvis dette oppfattes akseptabelt klinisk) og/eller gjøre en 
vurdering av risk/benefit ratio.  
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negativ rate (Fontein DB, van de Water W, Mieog JS, Liefers GJ, van de Velde CJ. Eur J Surg Oncol. Timing of 
the sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients receiving neoadjuvant therapy - recommendations for 
clinical guidance. 2013 May;39(5):417-24, Hunt KK et al. Ann Surg 2009;250(4):558-66, Kaufmann et al. World J 
Surg 2012:36:1480-5.).  
 

 
Axillær strålebehandling er nylig funnet sammenlignbart med axilledisseksjon med hensyn på 
lokal residivrisiko, sykdomsfri overlevelse og totaloverlevelse (Amaros studien; Rutgers et al, 
ASCO 2013).  
 
BCT etter neoadjvuant behandling. Konferer punkt 13-6. Det er besluttet å avvente 
ytterligere gjennomgang av retningslinjene til etter NeoBCT studien er gjennomført. Dersom 
studien likevel ikke vil oppstarte, vil kriterier for BCT diskuteres på neste styringsgruppemøte. 
  
Orientering av mammapreparater (inkl tusjing) – behov for endringer/presiserte 
anbefalinger? Ellen orienterte om et nytt system for orientering og merking av preparater, 
som kan bedre grunnlaget for når ytterligere kirurgi er nødvendig som følge av sikrere 
angivelse av lokalisasjon av for eksempel ikke frie reseksjonkanter. Hun sender ut mer 
informasjon til styringsgruppen, i tillegg.  
 

 
Justeringer i handlingsprogrammet/blåboka vil skje i løpet av høsten. I mellomtiden 
fungerer referatet med vedlegg og oppslag på nettsiden som NBCGs anbefaling. 
   

13-13. NBCG’s retningslinjer for adjuvant behandling 
 

• Justeringer i adjuvant behandling som følge av gjennomgang/diskusjon av bruk av Ki67 (kfr 
punkt om innspill fra Patologigruppen). Det henvises til punkt 13-10 for grunnlaget for justert 
Ki67 cut-off verdi og betraktninger rundt dette. Ut i fra dette endres NBCGs anbefalinger for 
bruk av Ki67 til beslutninger om adjuvant behandling på følgende måte: 
 

Anbefaling: 
Dersom forholdene ligger til rette for SN diagnostikk etter neoadjuvant behandling av 
lokalavansert brystkreft, er det ikke nødvendig å gjennomføre axilledisseksjon ved SN 
negativitet dersom det ikke var påvist metastaser til lymfeknuter initialt (klinisk N0). Ved SN 
positivitet er det indikasjon for axilledisseksjon. Ved klinisk  N1-3 før neoadjuvant behandling  
er det fortsatt indikasjon for axilledisseksjon uten SNB, uavhengig av tumorrespons.  
 
For pasienter med lokalavansert brystkreft som får utført SNB og hvor SN er negativ, vil det 
fortsatt anbefales lokoregional strålebehandling (inkludert axillenivå 1-3) i tråd med gjeldende 
anbefaling om strålebehandling ved T3/4 tumores. Dette sikrer at axillen blir behandlet 
adekvat, selv om det skulle foreligge falsk SN negativitet.  

DCIS og brystbevarende kirurgi:  
Anbefaling. Det oppfattes ikke lenger å være grunnlag for å sette en øvre grense for 
utbredelse av DCIS for at BCT kan gjennomføres, så lenge det ligger til rette for radikal 
eksisjon med frie marginer og brystets størrelse tåler dette. 
 
Ref.; Collins LC et al. Breast Cancer Res Treat (2013); 139: 453-60 
Rakovitch E et al. Breast cancer Res Treat (2013); 138: 581-90 
Bijker N et al. Current Treatment Option in Oncology (2013); 14:75-87 

Anbefaling:  
o Hotspot Ki67 ≥30% (analysert på operasjonspreparat) gir grunnlag for å gi 

kjemoterapi i form av 4 FEC kurer etterfulgt av 12 ukers taxanbehandling. 
o Ved hotspot Ki67 verdi <30% bør beslutning om bruk av kjemoterapi basere seg på 

andre tumorkarakteristika og sykdomsstadium. For HR positive HER2 negative 
pasienter hvor det er grunnlag for kjemoterapi for øvrig, vil tillegg av taxan først og 
fremst være aktuelt for pasienter med Grad 3 tumores med mer omfattende spredning 
til axille (pN2-3). 

o Hotspot Ki 67 verdi <15% hos HR positive ≥50% HER2 negative Grad 1-2 pasienter 
identifiserer en undergruppe hvor bruk av adjuvant kjemoterapi kan utelates. 
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En ny oversikt over retningslinjene tillages, som erstatter den tabellariske oversikt som 
gjelder fra 01.09.2013. Denne distribueres med referatet.  
 

• Extended adjuvant behandling. Det er i løpet av siste året publisert resultater fra to store 
randomiserte studier (ATLAS og aTTom) som har testet adjuvant bruk av tamoxifen i 10 år vs 
5 år (Davies C et al. Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years 
after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial. Lancet. 2013 Mar 
9;381(9869):805-16; Gray et al. aTTom studien. ASCO 2013, abstract #5). I tillegg er det gjort en 
metaanalyse av disse studiene (Gray et al.. ASCO 2013, abstract #5). Resultatene viser at bruk av 
tamoxifen i 10 år gir 3-4% absolutt reduksjon i tilbakefall (relativ risiko 0.75 for ATLAS, 0.85 
for aTTom), og 2-3% redusert risiko for brystkreftdød (relativ risiko i metaanalysen 0.75). 
Totaldødelighet var også reduser i ATLAS studien og i metaanalysen. Det var ingen forskjell i 
all død uten tilbakefall, men dødelighet av endometriecancer økte fra 0.2% til 0.4% ved bruk 
av tamoxifen i 10 år (ATLAS studien).  
 
I tillegg ble det nylig publisert nye resultater fra MA17 studien som randomiserte pasientene 
mellom letrozol og placebo, etter 5 års tamoxifen. Pasienter som var premenopausale på 
diagnosetidspunktet ble sammenlignet med de postmenopausale, og det ble funnet bedre nytte 
av letrozol hos de som var premenopausale på diagnosetidspunktet (MERK: alle pasientene 
måtte ha postmenopausal status for å kunne bli randomisert mellom placebo og letrozol). 
Hazard ratio for tilbakefall for premenopausale ved letrozol sammenlignet med placebo var 
0.26 (0.13-0.55) (Goss PE, Ingle JN, Martino S, Robert NJ, Muss HB, Livingston RB, Davidson NE, Perez EA, 
Chavarri-Guerra Y, Cameron DA, Pritchard KI, Whelan T, Shepherd LE, Tu D. Impact of premenopausal status at 
breast cancer diagnosis in women entered on the placebo-controlled NCIC CTG MA17 trial of extended adjuvant 
letrozole. Ann Oncol. 2013 Feb;24(2):355-61).  
 
NBCG mener disse resultatene gir grunnlag for utvidet endokrin behandling på følgende måte: 

 

 
Grunnlaget for å anføre bruk av aromatasehemmerbehandling i 3-5 år er følgende: MA17 
studien nevnt over benyttet 5 års behandling med letrozol. Basert på alle de adjuvante 
aromatasehemmerstudiene er internasjonalt konsensus at adjuvant endokrin behandling 
hos postmenopausale bør inkludere aromatasehemmer i minimum 2-3 år av en 5 års 
adjuvant behandlingsperiode. Tolerabilitet og absolutt nytteverdi kan bidra til valg av 
behandlingslengde. 

 
Det foreligger studier som spesielt prøver å finne genprofiler som er assosiert med sene 
tilbakefall (etter 5 år). Noen genprofiler (Endopredict, Breast Cancer Index (som er Hox 
B13/IL17+ mol Grade), PAM-50 ROR) har vist prediksjon av sene metastaser i nylige 
presentasjoner (SABCS 2012, ESMO 2012 og IMPAKT 2013). Etter ytterligere validering er 

Anbefaling: 
o Pasienter under 40 år ved oppstart av den endokrine behandling kan tilbys 10 års 

tamoxifenbehandling, dersom tolerabilitet/sannsynlig absolutt nytteverdi underbygger 
dette.  

o Pasienter ≥ 40år som er postmenopausale etter 5 år med tamoxifen bør tilbys 
aromatasehemmerbehandling i 3-5 år (kontroll av hormonverdier hver 2 mnd i et halvt 
år er nødvendig). Ved perimenopausal status benyttes tamoxifen, eventuelt senere 
etterfulgt av AI dersom pasienten blir postmenopausal. 

o Pasienter ≥ 40år som er premenopausale etter 5 år med tamoxifen kan tilbys 
ytterligere 5 års tamoxifenbehandling, dersom tolerabilitet/sannsynlig absolutt 
nytteverdi underbygger dette.  
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det mulig at slike profiler kan bidra til å bedre skille ut pasienter som er kandidater for 
extended adjuvant behandling.  

 
Justeringer i handlingsprogrammet/blåboka vil skje i løpet av høsten. I mellomtiden 
fungerer referatet med vedlegg og oppslag på nettsiden som NBCGs anbefaling. 

 
• Bruk av genprofiler til valg av adjuvant behandling. Det finnes nå flere FDA godkjente tester 

som kan gi informasjon om prognose og gi veiledning om behandlingsvalg (Oncotype Dx, 
Mammaprint; PAM50 har fått CE godkjenning). St Gallen konsensus 2011 konkluderte med 
at slike genprofiler, hvis tilgjengelige, kan gi tilleggsinformasjon for klassifikasjon av 
pasienter, som kan påvirke behandlingsvalg.  

• NBCG mener det bør høstes erfaring med noen av disse godkjente testene, spesielt for lavrisk 
pasienter eller pasienter hvor en er i tvil om for eksempel bruk av kjemoterapi. Dette kan føre 
til redusert/riktigere bruk av kjemoterapi. 

• Kan Predict være et alternativ til Adjuvant Online for estimering av nytte av adjuvant 
behandling? ”Predict” er et annet online nettsted for å estimere prognose og nytte av adjuvant 
behandling ved brystkreft. Den inkluderer også Ki67 (dog kun som positiv/negativ) og HER2. 
NBCG mener dette kan benyttes på samme måte som Adjuvant Online. 

• Retningslinjene for zoledronsyre. Det er enighet om å benytte de samme betraktningene for 
bruk av adjuvant zoledronsyre som for kjemoterapi med tanke på indikasjon ved høy alder. 

  

 
Hans Petter Eikesdal tok på seg å lage et informasjonsskriv om zoledronsyre til tannleger. 
 

Justeringer i handlingsprogrammet/blåboka vil skje i løpet av høsten. I mellomtiden 
fungerer referatet ved vedlegg og oppslag på nettsiden som NBCGs anbefaling. 
 

 
13-14. NBCG’s retningslinjer for kontroll/oppfølgning etter primærbehandling 

• Behov for endringer? Kfr også nye ASCO guidelines. Disse retningslinjene er i stor grad i 
overensstemmelse med våre anbefalinger. Det er ikke oppfattet å være behov for endringer.  
 

13-15. NBCG’s retningslinjer for behandling av residiv/metastaser  
• Endokrin behandling av residiv/metastaser.  

Everolimus i kombinasjon med exemestane eller tamoxifen, etter tidligere bruk av 
aromatasehemmer (for exemestane, etter non-steroidal aromatasehemmer), har vist betydelig 
effekt på progresjonsfri overlevelse (TAMRAD studien: Bachelot T, Bourgier C, Cropet C, Ray-
Coquard I, Ferrero JM, Freyer G, Abadie-Lacourtoisie S, Eymard JC, Debled M, Spaëth D, Legouffe E, Allouache 
D, El Kouri C, Pujade-Lauraine E. Randomized phase II trial of everolimus in combination with tamoxifen in 
patients with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast 
cancer with prior exposure to aromatase inhibitors: a GINECO study. J. Clin Oncol. 2012 Aug 1;30(22):2718-24; 
BOLERO-2 studien: Baselga J, Campone M, Piccart M, Burris HA 3rd, Rugo HS, Sahmoud T, Noguchi S, 
Gnant M, Pritchard KI, Lebrun F, Beck JT, Ito Y, Yardley D, Deleu I, Perez A, Bachelot T, Vittori L, Xu Z, 
Mukhopadhyay P, Lebwohl D, Hortobagyi GN. Everolimus in postmenopausal hormone-receptor-positive 
advanced breast cancer. N Engl J Med. 2012. 366:6, 520-2529). Bolero-2 studien (fase 3) viste 7 mnd 
økning i progresjonsfri overlevelse (HR 0.36; 95% CI 0.28-0.45), totaloverlevelsesdata er 
ennå ikke modne. Tamrad studien (fase 2) viste 4.5 mnd økning i progresjonsfri overlevelse 
(HR 0.54; 95% CI 0.36-0.81), og også bedring i totaloverlevelse (HR 0.45; 95% CI 0.24-

Anbefaling: 
Dette anbefales ikke en absolutt aldersgrense for bruk av zoledronsyre, men bør i 
utgangspunktet gis opp til minimum 75 års alder. Ved alder over 70-75 år må det vurderes 
helhetlig nytte ut i fra komorbiditet og forventede leveutsikter. Oppstartstidspunkt for 
zoledronsyre er pragmatisk (som tidligere): innen 6 mnd etter operasjon.  
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0.81). Resultatene viser at endokrin behandling kombinert med everolimus kan gi betydelige 
effekter etter progresjon/tilbakefall etter bruk av aromatasehemmer. En subgruppeanalyse av 
Bolero-2 studien viste at kombinasjonen everolimus+exemestane også har effekt på viscerale 
metastaser (Campone M, Bachelot T, Gnant M, Deleu I, Rugo HS, Pistilli B, Noguchi S, Shtivelband 
M, Pritchard KI, Provencher L, Burris HA 3rd, Hart L, Melichar B, Hortobagyi GN, Arena F, Baselga 
J, Panneerselvam A, Héniquez A, El-Hashimyt M, Taran T, Sahmoud T, Piccart M. Effect of visceral 
metastases on the efficacy and safety of everolimus in postmenopausal women with advanced breast 
cancer: Subgroup analysis from the BOLERO-2 study. Eur J Cancer. 2013)  
 
Everolimus er nå registrert i Norge (fra oktober 2012) og CRAD001YIC04, safety-studien 
som gikk i Norge i 2012, er avsluttet (resultatene ikke tilgjengelig før den internasjonale delen 
av studien er avsluttet).  
 

 
NBCG vil informere om våre anbefalinger til ”System for vurdering av nye metoder i 
helsevesenet”. Inntil videre må det søkes refusjon på paragraf 3a. 

 

  
Det understrekes at behandlingsalgoritmet er basert på at pasienten vurderes å ha potensiell 
nytte av endokrin behandling, og at en har tid til å avvente en endokrin respons.  
 
Det foreligger nå nye resultater som viser at fulvestrant 500 mg/mnd har bedre effekt enn 
anastrozol i 1. linje (Robertson JF, Lindemann JP, Llombart-Cussac A, Rolski J, Feltl D, Dewar J, Emerson L, Dean A, 
Ellis MJ. Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for the first-line treatment of advanced breast cancer: follow-up analysis 
from the randomized 'FIRST' study. Breast Cancer Res Treat. 2012 Nov;136(2):503-11.). Tidligere studier har vist 
sammenlignbar effekt med exemestane i dose 250 mg/mnd etter progresjon/tilbakefall etter 
non-steroidal AI (Chia S, Gradishar W, Mauriac L, et al. Double-blind, randomized placebo controlled trial of 
fulvestrant compared with exemestane after prior nonsteroidal aromatase inhibitor therapy in postmenopausal 
women with hormone receptor-positive, advanced breast cancer: results from EFECT. J Clin Oncol. 
2008;26:1664–70.; Johnston S, Kilburn LS, Ellis P, et al. Fulvestrant alone or with concomitant anastrozole vs. 
exemestane following progression on non-steroidal aromatase inhibitor—first results of the SOFEA trial [abstract 
LBA2] Eur J Cancer. 2012;48). Det er ikke rapportert sammenlignende studier av fulvestrant og 
letrozol. Fulvestrant oppfattes å kunne være et sammenlignbart alternativ til 
aromatasehemmerbehandling i 1. linje, som spesielt er aktuelt når det er ønsket å gi anti-
østrogen behandling.  
 

• NBCGs retningslinjer for ikke-hormonell behandling.  
I tillegg til EMBRACE studien, som viste bedring i PFS og OS av eribulin i forhold til 
physicians choice hos tungt behandlede pasienter (Cortes et al, Lancet 2011; 377: 914–23), ble det på 
SABCS 2012 presentert data fra en randomisert fase 3 studie av eribulin versus capecitabine, 
hos pasienter som tidligere har vært behandlet med antracykliner og taxaner (Peter A. Kaufman et 

Anbefaling:  
Everolimus anbefales brukt etter svikt på behandling med aromatasehemmer i tråd med 
følgende: 
 
Everolimus i kombinasjon med eksemestan er et behandlingsvalg etter progresjon på 
letrozol/anastrozol, vanligvis i 2. eller 3. linje. Everolimus i kombinasjon med tamoxifen kan 
være et alternativ, dersom eksemestan tidligere er benyttet.  

NBCG har i tillegg gjennomgått behandlingsalgoritme for endokrin behandling. Da det 
foreligger få resultater som taler for at en spesiell behandlingssekvens (i behandlingslinjene) 
av endokrin behandling ved metastaser gir best resultat, er det valgt å foreslå behandlingsvalg 
innen linjene, hvor valget av behandling innenfor disse bør tas av behandlende lege, sett i lys 
av sykdomsstadium, forventet effekt og bivirkningsnivå. 
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al. A Phase III, Open-label, Randomized, Multicenter Study Of Eribulin Mesylate Versus Capecitabine In Patients 
With Locally Advanced Or Metastatic Breast Cancer Previously Treated With Anthracyclines And Taxanes. 
SABCS 2012, S6-6). Studien viste ingen statistisk signifikant forskjell i totaloverlevelse mellom 
eribulin og capecitabine (HR 0.879; 95% CI: 0.770, 1.003; p=0.056). Eksplorativ 
subgruppeanalyse tyder på at trippel negative kan ha større nytte av eribulin, men dette trenger 
bekreftende studier.  
 
CLEOPATRA studien, som randomiserte HER2 positive pasienter mellom docetaxel (75 
mg/m2/3qw + trastuzumab/3qw og docetaxel + trastuzumab+pertuzumab (840 mg loading 
dose etterfulgt av 420 mg/3qw) i 1. linje, viste betydelig bedring i progresjonsfri overlevelse 
(HR 0.62; 95% CI 0.51-0.75) og totaloverlevelse (HR 0.64; 95% CI 0.47-0.88) i pertuzumab 
armen (Baselga J, Cortés J, Kim SB, Im SA, Hegg R, Im YH, Roman L, Pedrini JL, Pienkowski T, Knott A, 
Clark E, Benyunes MC, Ross G, Swain SM; CLEOPATRA Study Group. Pertuzumab plus trastuzumab plus 
docetaxel for metastatic breast cancer.  N Engl J Med. 2012 Jan 12;366(2):109-19). Pertuzumab er nå 
godkjent i Norge, men er ikke vurdert helseøkonomisk.  

 

 
NBCG vil informere om vår anbefaling til ”System for vurdering av nye metoder i 
helsevesenet”.  

 
Justeringer i handlingsprogrammet/blåboka vil skje i løpet av høsten. I mellomtiden fungerer 
referatet ved vedlegg og oppslag på nettsiden som NBCGs anbefaling. 
 
13-16. Arvelig brystkreft 

• Det er ønsket ytterligere avklaring knyttet til informasjon/samtykke, når gentest bestilles av 
kliniker av pasient under 50 år med incident cancer. Skriv benyttet på OUS vil sendes ut som 
utgangspunkt. Norsk Forening for Medisinsk Genetikk vil være NBCGs kontaktpunkt 
vedrørende arvelig brystkreft. Som nevnt tidligere ønskes en representant i vår styringsgruppe.  

 
13-17. Status SBG (Scandinavian Breast Group), EBCTCG, BIG. 
 Det ble ikke diskutert noen saker knyttet til dette punkt. 
         
13-18. NBCGs hjemmeside – status 

• Plattformen for Onkologisk Forums hjemmeside er nå endret. Moya Berli vil sende over lenke  
som eksemplifiserer de endringer som er foretatt. Vi har muligheter for å gjøre en redesign av 
vår nettsiden innenfor den hjelp som OF har til sin nettside. Det er ønsket at redesign skjer på 
en måte som er i tråd med det nye design som OF benytter. Olav Yri vil være medansvarlig for 
dette.  Forslag om å lage NBCG-app ble diskutert. Vi trenger mer informasjon om dette, før 
stillingstagen. 

 
13-19. Eventuelt 
 

Ingen saker. 
 

Anbefaling: 
HER2-negative pasienter. Eribulin anbefales sidestilt som behandlingsopsjon med 
capecitabine og vinorelbine, etter tidligere bruk av antracyclin og taxan. Ny 
behandlingsalgoritme gjenspeiler dette.  
 
HER2-positive pasienter. Kombinasjonen av docetaxel, trastuzumab og pertuzumab er en 
behandlingsopsjon i 1. linjes behandling. Nytt behandlingsalgoritme gjenspeiler dette. 
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Det minnes om neste styringsgruppemøte den 20. november, og Onkologisk Forum den 21. og 
22. november, i Bergen. Meld gjerne inn forslag til program til vårt styringsgruppemøte og 
forslag til foredrag (tema/foredragsholder) til vårt fagmøte. 
 
Oslo 30.08.13  
 
 
 
Erik Wist, sign     Bjørn Naume, sign 
Leder NBCG     Sekretær/Nestleder NBCG 


