
Henvisningsveileder Mammografi / BDS 
Av Enno Rodegerdts, overlege Brystdiagnostisk senter 

Brystdiagnostisk senter i Bodø har opplevd en betydelig økning i antall henvisninger noe som begynner å overskride 

kapasiteten vår. Spesielt får vi mange henvisninger med "kul i bryst" der vi ikke klarer å palpere noe unormalt. Slike 

henvisninger utløser full kreftutredning med mye ekstraarbeid for oss. Hvis pasienten ikke har et distinkt 

palpasjonsfunn bør dette spesifiseres under "klinisk funn". Pasienten bør selvsagt henvises allikevel. 

Hvordan henvise 
Primærutredningen av forandringer i Bryst utføres i utgangspunkt av radiologen. Dette betyr at pasienter med funn i 

Bryst skal henvises som en røntgenrekvisisjon for mammografi til Nordlandssykehuset og ikke til mammakirurgen. 

Radiologen avgjør på grunnlag av problemstillingen hvilken modalitet som skal brukes og om det er nødvendig med 

punksjonsdiagnostikk. Kirurgen tilkalles ved behov. 

Rent kirurgiske problemstillinger som for eksempel, ønske om fjerning av godartete lesjoner eller postoperative 

problemer henvises til bryst og endokrinkirurgisk seksjon. 

Indikasjoner til utredning ifølge nasjonale retningslinjer: 
 Nye palpasjonsfunn 

 Hudinndragning 

 Kontroll etter mastitt hos kvinne som ikke ammer 

 Hudfortykkelse av uklar etiologi 

 Ensidig serøs eller blodig spontan sekresjon fra brystvorte 

 Ny tilkommet inndradd brystvorte som ikke lar seg trekke ut 

 Eksem/ sår/hudfortykkelse i relasjon til areola/ brystvorte 

 Smerter hos postmenopausal kvinne 

 Mistanke om aksillære lymfeknutemetastaser 

Andre henvisningsgrunn som aksepteres: 
 Psykologisk henvisningsgrunn (helseangst, ønsker rutine us. osv.) hos eldre kvinner (40+) utenfor 

screeningsalder. 

 Familiær disposisjon for brystkreft (helst etter utredning hos genetiker). 

 Mistanke om terapiresistent abscess i bryst hos ikke ammende. 

 Kontroll etter operasjon osv. 

Ikke indikasjon til henvisning: 
 Mastalgi hos premenopausale kvinner uten palpasjonsfunn. 

 Helseangst hos unge kvinner (under 40 år) eller i screeningsalder. 

 Kuler som varierer med menstruasjonscyklus. 

 Grøn, brun, svart, hvit eller bilateral sekresjon. 

 Ikke spontan sekresjon. Dvs. pasienter som kan klemme ut væske fra brystvorta uansett farge. 

 Ujevnt kjertelvev. 

 Asymmetriske bryst. 

 Hudlesjoner som for eks. ateromer. 

 Gutter i tenårene med gynekomasti. 

 Jenter med begynnende brystutvikling! 

Henvisningen skal inneholde følgende opplysninger 

Anamnese: 

 Tidligere brystsykdommer, evt. med biopsisvar.  



 Forekomst av brystkreft og/eller ovarialkreft hos førstegrads slektninger (mor, søstre, døtre) eller 

annengradslektning gjennom far (farmor, fars søstre)– helst inkludert alder ved diagnose. 

 Bruk av hormonpreprarat. 

 Anamnese for aktuelle symptom/funn; hvordan det ble påvist, hvor lenge det har vært til stede og om det 

varierer med menstruasjonssyklus.  

Funn: 

 Detaljert beskrivelse av aktuelle funn. Palpasjonsfunn beskrives med størrelse (mm), lokalisasjon (4 

kvadranter + retroareolært område), konsistens og bevegelighet i forhold til omliggende strukturer. Trekker 

huden seg inn når armene løftes over hodet (hudinndragning)? 

Unge kvinner: 
Brystkreft hos unge kvinner er svært sjelden. Normale syklusavhengige forandringer i brystene hos kvinner under 35 

år oppfattes ofte som nye kuler eller klumper. Disse forsvinner ofte spontant. Det er derfor grunn til å se an 

situasjonen i 1-2 menstruasjons-sykluser hos unge kvinner før henvisning. 

Brystkreft i aldersgruppen under 30 år er veldig sjelden (1/år i Nordland). 

Brystkreft i aldersgruppen under 20 år er nærmest utelukket (ingen kjent tilfelle i Nordland). 

Det er primærhelsetjenestens oppgave å berolige nervøse foreldre og pasienter! 

MR: 
Kun pasienter med påvist genfeil i gentest kan etter anbefaling av medisinsk genetisk avdeling henvises til en MR 

undersøkelse fra primærhelsetjenesten. Alle andre henvisninger avvises. 

Trippeldiagnostikk: 
Trippeldiagnostikk innebærer Bildediagnostikk, klinisk undersøkelse, og Biopsi. Det bør i utgangspunktet henvises til 

mammografi og ikke til trippeldiagnostikk. Det er radiologen som bestemmer om det uføres trippeldiagnostikk og 

hvor komplett den utføres. 

Pakkeforløp: 
Pakkeforløpet er forbeholt pasienter med en begrunnet mistanke om brystkreft. Dvs. et sannsynlig benignt 

palpasjonsfunn skal ikke henvises i pakkeforløp. Fastlegen er forpliktet å informere pasienter om henvisningen i 

pakkeforløpet og hva det innebærer. Det vil si at fastlegen må være klar å si til pasienten: "Jeg mener at du muligens 

har brystkreft" Ellers kan hun ikke henvises i pakkeforløp brystkreft. Hun kan selvfølgelig fortsatt henvises til 

utredning pga. usikkert palpasjonsfunn. 

Genetisk disposisjon 
Brystkreft er i de fleste tilfeller tilfeldig og ikke genetisk betinget. En slektning med brystkreft i familien regnes derfor 

ikke som disposisjon til brystkreft.  Pasienter med flere slektninger med brystkreft eller ovarialkreft, spesielt på 

samme siden av slekten, kan henvises til genetisk veiledning (UNN eller St. Olavs). Pasienter som ikke ønsker det kan 

henvises til en mammografi dersom pasienten er mellom 35 og 60 år gammel. 

Screening 
Mammografiscreening i Nordland er et offentlig tilbud i regi av Kreftregisteret. Det inviteres alle kvinner mellom 50 

og 69 år. Det kan ikke henvises til screening. Normalbrev sendes til kvinnene og fastlegene får ikke svar på resultatet. 

Det kan heller ikke henvises til en mammografiundersøkelse på mammografibussen. Screeningundersøkelsen er av 

samme kvalitet som en vanlig mammografi og tolkes av mammaradiologene i Bodø. Kvinner i screeningsalder skal 

ikke henvises til en rutinemammografi. 


