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Hva vil bli omtalt? 

• Historikk 

• Hva har skjedd siden 2012? 

• Primær rekonstruksjon med protese 

• Strålebehandling av proteser 

• Autologe rekonstruksjoner 

• Onkoplastiske inngrep 

• Nye anbefalinger 

 



Ventetider i 2012 

• 600 pasienter ventet på sekundær rekonstruksjon med eget 
vev 
– 50% hadde opptil 8 års ventetid 

• 800 pasienter ventet på sekundær rekonstruksjon med 
implantat 
– 1-3 års ventetid 



Rapport fra arbeidsgruppe i 2012 



Hva har skjedd siden 2012? 



Primære rekonstruksjoner 2015 

Norsk brystcancerregister, nbcr 



Primære rekonstruksjoner 2016 og 2017 

Pasienter < 70 år og behandlende sykehus, nbcr.  
Fortsatt stor variasjon og grunn til å tro at ikke alle sykehus følger nasjonale anbefalinger.  Hvorfor? 
 



Hva mener brystkirurger i Norge om 
primære rekonstruksjoner? 

• Spørreskjema utsendt til 
styringsgruppemedlemmer og leder ved 
kirurgiske avdelinger som opererer brystkreft 

• Svar fra 13 kirurgiske avdelinger 

• Både store, middels og mindre enheter mtp 
pasientantall (OUS, Vestre Viken, Innlandet, HUS, 
SUS (2), St Olav, UNN, Bodø, Telemark, Sørlandet, 
Vestfold, Fonna, Levanger) 

 



Spørreundersøkelse (2) 

• Alle informerer mastektomipasientene om 
rekonstruksjon/ også primær, evt. at pasientene 
henvises annet sykehus for dette 

• Flere oppgir at mange pasienter ikke ønsker primær 
rekonstruksjon/ lite opptatt av kosmetikk/ ønsker å 
bli ferdig med kreftbehandlingen/ forskjell by og land 

• Pga strålebehandling er primær rekonstruksjon 
forbundet med høy komplikasjonsfrekvens; 
tilbakeholdenhet hos pasient og behandler 





Primær rekonstruksjon med protese 



Fordeler ved primær rekonstruksjon 

• Bevarer brystets «fotavtrykk», hud og evt. areolakomplekset 

• Våkner med et «bryst», bedre livskvalitet 

• Et inngrep mindre 



Strålebehandling gir økt risiko for 
kapselkontraktur  



Pasientmaterialer fra Drammen og OUS 

• Ikke uventet, medfører postoperativ strålebehandling og 
røyking signifikant flere komplikasjoner ved primær 
proteserekonstruksjon 

• Hos pasienter der vi preoperativt vet at strålebehandling vil 
bli nødvendig, må indikasjon og mulige komplikasjoner 
vurderes nøye i samråd med pasienten 



A prospective multicenter cohort study of women diagnosed with 
breast cancer at 11 centers between 2012 and 2015 compared 
complications and patient-reported outcomes of 622 irradiated and 
1625 unirradiated patients who received reconstruction. 
 



 

Jagsi R et al. JNCI 2018;110(2):157-165 



Breast-Q skjema.  
Scores were adjusted for reconstruction timing, age, extent of disease, chemotherapy receipt, nodal management, BMI, smoking, diabetes mm. 



Strålebehandling av proteser gir flere komplikasjoner 

Lee et al. Journal of Surgical Oncology. 2015;112:468-457  











Strålebehandling av proteser 







Autologe rekonstruksjoner 



DIEP 

http://www.zimbio.com/go/Bw8Aa3iELEV/http:/www.californiabreastaugmentationinstitute.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/diep_flap.jpg


LD med eller uten implantat 



Strålebehandling etter autolog rekonstruksjon 

• Forårsaker ikke fettnekrose (?) og fibrose 

• Volumet kan minske, evt. ikke øke ved vektøkning 

• Kan bli nødvendig med kontralateral reduksjon 



TRAM lapp før og etter strålebehandling 

Strålebehandling bør gis før autolog rekonstruksjon 



NCCN Guidelines 

• Although some experienced teams do immediate 
autologous reconstruction prior to PMRT….. 

• ….preferable for PMRT to precede autologous 
reconstruction. 

• (Cat. 2B- based upon lower-level evidence) 

 

• When PMRT is required and autologous tissue 
reconstruction is planned, either: 
– Delay reconstruction 

– Place TE and replace with tissue after PMRT 



Hvordan oppdage evt. recidiv bak autologt 
vev eller prepectoral protese? 

• Lokale tilbakefall etter mastektomi med rekonstruksjon 
sitter intra- eller subcutant i arrområdet hos ¾ 

• De resterende tilbakefall kan affisere muskel eller skjelett 
i thoraxveggen 

– Disse kan bli vanskeligere å oppdage 

– Hvilken klinisk betydning har det? 

• Unngå prepectorale proteser/autolog rekonstruksjon ved 
dorsale tumores 

• MR kontroller er ikke indisert rutinemessig 

Langstein HN et al. Plastic and Reconstr Surg 2003;111(2):712-20 



OBCS (Oncoplastic breast conservative surgery) 

1. Vid lokal excisjon med underminering og lukking 

2. Terapeutisk mastopeksi (brystløft) 

3. Terapeutisk reduksjonsplastikk 

4. Erstatning av volumtap med lappeplastikk 

– Lapper basert på blodtilførsel fra intercostalarterienes 
perforatorer medialt (MICAP), anteriørt (AICAP) og 
lateralt (LICAP) i forhold til brystkassen 

– I tillegg kan det lages større eller mindre lapper basert 
på den laterale thoracale/thoracodorsale arterien 
(LD/TDAP) 



Ulike perforatorer fra intercostalarteriene 

Hamdi M. The Breast 2013;22:S100-S105 



LICAP 

LICAP= lateral intercostal artery perforator 



Er OBCS trygt å gjøre? 

• Onkoplastisk kirurgi kan utføres med samme 
onkologiske sikkerhet som konvensjonell BCT og 
ablatio 

• Studier som har sett på lokale tilbakefall og 
brystkreftspesifikk overlevelse etter OBCS har dog 
begrensninger i form av kort observasjonstid og 
suboptimalt sammenligningsgrunnlag mht 
tumorkarakteristika og manglende informasjon 
om boostbestråling er gitt 



Boost-bestråling etter OBCS 

• Bruk av boost ved stråleterapi er vist å redusere lokale 
recidiv etter BCT, spesielt hos pasienter < 40 år, men har 
ikke vist overlevelsesgevinst* 

• OBCS kan vanskeliggjøre boostbestråling pga usikker 
lokalisering av primær tumorseng 

• Klips, grundig operasjonsbeskrivelse og nært samarbeid 
mellom kirurg og onkolog kan sikre at adekvat område får 
tiltenkt boost og at vev utenfor målområdet spares for 
unødvendig strålebelastning 

*Bartelink H et al. Lancet Oncol 2015;16:47-56 





Husk klips! 

• 2 klips i fascien under tumor samt i kraniell, 
kaudal, lateral og medial reseksjonskant, i alt 10 
klips 

• Dersom det benyttes klips for hemostase i 
brystet, må det nevnes i operasjonsbeskrivelsen 
slik at det ikke skaper unødvendige vansker ved 
innstilling av strålefeltet 



Fotodokumentasjon 

• Av overkroppen til alle som opereres med OBCS, gjerne av 
alle som får brystbevarende operasjon 

• Skal legges i journal 

• Tas av stående pasient i 5 projeksjoner (front, skrått og 
side bilateralt) med tumorområdet inntegnet på brystet, 
før og etter inngrepet 



Onkoplastiske teknikker bør vurderes ved fjerning 
av mer enn ca. 15% av brystkjertelvevet 



 

D. McMillan og K. Asgeirsson, Nottingham 



Kirurgiske alternativ  



Hvilke kvinner bør få tilbud om et primært 
rekonstruktivt inngrep? 

• Planlagt mastektomi eller forventet fjerning av mer enn 
15-20% av brystets volum etter brystbevarende inngrep 

• Kontraindikasjoner: røyking, stor narkoserisiko, BMI>35, 
inflammatorisk brystkreft, lokalavansert brystkreft med 
hudinnvekst? 

• Relative kontraindikasjoner: Diabetes, urealistiske 
forventninger, BMI>30 (ikke ved onkoplastisk kirurgi), 
alder er ikke en kontraindikasjon i seg selv. 



Hva hvis vi vet at pasienten skal ha 
strålebehandling postoperativt? 

• Økt risiko for kapselkontraktur og behov for å fjerne/erstatte 
protesen 

• Likevel ingen grunn for å avstå fra primær rekonstruksjon med 
protese, men pasienten må informeres nøye om mulige 
komplikasjoner 
– Primær autolog rekonstruksjon tilbys i liten grad i Norge, et lengre 

tidsrom uten bryst må påregnes (sekundær autolog) 

– Risiko for alvorlige postoperative komplikasjoner ved protesebasert 
rekonstruksjon er liten 

– Autolog rekonstruksjon er fortsatt mulig dersom protesen må fjernes 

– Pasienter som ikke er egnet for eller ønsker autolog rekonstruksjon, 
kan få et tilbud  

– Flertallet ser ut til å beholde det implantat-rekonstruerte brystet 

 



Primær rekonstruksjon med eget vev 

• Autologt vev vil som hovedregel tåle strålebehandling bedre, kjennes 
mer naturlig og øke sannsynlighet for en livsvarig rekonstruksjon 
sammenlignet med et implantat 

• Det har ikke vært vanlig å tilby denne behandlingen som et reelt 
alternativ i Norge pga: 

– Kapasitet og logistikk 

– Lang operasjonstid, ressurskrevende og teknisk krevende 

– Ikke alle pasienter er egnet 

– Faren for komplikasjoner med påfølgende utsettelse av adjuvant 
behandling kan være noe større 

• Primære kandidater vil være: 

– Unge pasienter 

– Indikasjon for postoperativ strålebehandling 

– Genmutasjonsbærere med behov for risikoreduserende kirurgi på 
kontralateral side 



Primær rekonstruksjon med eget vev 

• Kan være et godt alternativ for utvalgte og godt motiverte 
pasienter, men: 

– De fleste brystkreftpasienter er godt voksne 

– Mange er uegnet mht komorbiditet, BMI, røyking osv. 

• Vil få en større plass, men bør begynne i det små og 
fortløpende evaluere resultatene 

• Foreløpig for tidlig å gi en generell behandlingsanbefaling 

 



Indikasjoner for sekundær 
rekonstruksjon med autologt vev 

• Utføres tidligst 12 måneder etter avsluttet adjuvant 
kjemoterapi og/eller strålebehandling 

• Mastektomi og strålebehandling eller andre forhold på 
brystveggen som gjør at annen rekonstruksjon er uegnet 

• Tidligere mislykkede proteserekonstruksjoner 

• Vil brystkreftpasienter akseptere å gå 1-2 år «flate» og 
evt. risikere og ikke bli tilbudt noen form for 
rekonstruksjon grunnet uegnethet? 



New York Times oktober 2016 



   Eksterne proteser  

 









Konklusjon 
• Kvinner i Norge får ikke samme 

tilbud om rekonstruksjon 

• Planlagt postoperativ 
strålebehandling er ingen 
kontraindikasjon for implantat 

• Stor kirurgisk, teknisk utvikling 

• Primær autolog rekonstruksjon vil 
trolig få større innpass 

• Informasjon til pasienter er viktig 

• Samvalgsverktøy kommer! 
– Hvilke alternativer har jeg? 

– Hva er sannsynligheten for ulike 
fordeler og ulemper? 

Samvalg: pasient og behandler treffer viktige beslutninger sammen, gjennom en systematisk metode 

http://www.dreambox.com/images/airbrush/breastcancer.jpg






Evidens for BCT ved lokalavansert 
cancer etter neoadjuvant beandling 

NCCN guidelines 3-2014: 

BCT ved initialt lokalavansert cancer: 

• ved initialt T3 

• Ved T4 A-C ved god effekt og ved regress av 
all hudinfiltrasjon/ muskelinfiltrasjon 

• T4D (inflammatorisk) kontraindisert  

 



Summary of clinical implications 

• Radiotherapy appears to increase breast complications and impair patient-reported 
satisfaction with breasts among patients receiving implant reconstruction but not those 
receiving autologous reconstruction. 

• At two years, major breast complications occurred in 33.2% of irradiated patients receiving 
implant-based reconstruction, 17.6% of irradiated patients receiving autologous 
reconstruction, 15.6% of unirradiated patients receiving implant-based reconstruction, and 
22.9% of unirradiated patients receiving autologous reconstruction.  

• Rates of reconstruction failure by two years were 18.7% among irradiated patients with 
implants, 1.0% among irradiated patients with autologous reconstruction, 3.7% among 
unirradiated patients with implants, and 2.4% among unirradiated patients with 
autologous reconstruction. 

• Although women must weigh multiple factors, those who plan to receive postmastectomy 
radiotherapy should be informed of the substantial impact of radiotherapy observed in the 
current study among those who received implant reconstruction. 

• Conversely, those who plan to pursue autologous reconstruction and are debating whether 
or not to receive radiotherapy may derive some reassurance from the current study 
findings that outcomes among patients receiving autologous reconstruction did not appear 
substantially worse than those of unirradiated patients by two years 
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