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Indledning 
 
Afdelingen modtager alle nye patienter med brystkræft fra Århus Amt og har desuden 
landsdelsfunktion for strålebehandling af patienter med brystkræft fra Ringkøbing og 
Viborg Amter. 
I det følgende gives retningslinier for visitation, undersøgelser, behandling og efter-
kontrol af patienter med brystkræft. Claus Kamby takkes for afsnittet om info af nye 
patienter. Endvidere omtales kort ambulatorievirksomhed, fælleskonferencer, an-
svarshavende læger, DBCG sekretariatet og DBCG’s struktur samt andre relevante 
kontaktafdelinger og personer. Igangværende projekter omtales kort. 
Der foregår løbende ændringer og justeringer af behandlingsprogrammer og struktu-
rer i afdelingerne, og selv om denne oversigt bliver revideret med mellemrum, vil den 
ikke kunne forventes at være 100% korrekt til ethvert tidspunkt. En opdateret version 
søges vedligeholdt på afdelingens Web-site: 
http://www.auh.dk/akh/afd/afd-d/dk/index.html. 
Hvis man ønsker orientering og opdateringer pr. e-mail sendes en mail til følgende 
adresse: andersen@dadlnet.dk og der angives: ”Mammabog – opdatering” i rubrik-
ken ”emne”. 

Opdateringer 
01-10-1999: Hele bogen opdateret. 
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Epidemiologi 

Hyppighed 
Hyppigheden af brystkræft er stigende fra 2.600 nye tilfælde i 1970 til de nuværende  
3.300 nye tilfælde årligt i Danmark. Samtidigt har der været en betydelig forbedring af 
prognosen, idet dødeligheden har været konstant i samme periode. Onkologisk afde-

ling modtager patienter fra Århus amt til efterkontrol og adjuverende behandling, 
samt patienter fra Ringkøbing og Viborg amter til strålebehandling. I alt modtager 
afdelingen omkring 500 nye brystkræftpatienter om året. 
Sygdommen forekommer næsten udelukkende hos kvinder, hvor den udgør 20% af 
alle kræfttilfælde. En fjerdedel af tilfældene diagnosticeres før menopausen. Den al-
dersstandardiserede kurve er vist nedenfor, men bemærk at det store antal døde i de 
ældre aldersgrupper afspejler disse kvinders generelt korte overlevelse uafhængigt 
af brystkræftdiagnosen. 
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Prognose 
Prognosen er relativt god, men stærkt afhængig af sygdommens stadium på diagno-
setidspunktet. Bemærk at prognosen ikke er konstant over tid og derfor kun menings-
fyldt ved reference til årstal eller periode (jævnfør figuren side 5). 
 

Gruppe 5–års-overlevelse 
Præmenopausale  
Baggrundsbefolkning 98% 
Lavrisiko 98% 
Højrisiko lymfeknude-negativ 93% 
Højrisiko lymfeknude-positiv 70% 
M1 5-10% 
Postmenopausale  
Baggrundsbefolkning 92% 
Lavrisiko 91% 
Højrisiko lymfeknude-negativ 70-80% 
Højrisiko lymfeknude-positiv 70% 
M1 5-10% 

 
Ovennævnte inddeling svarer til DBCG’s ”risikodefinition jævnfør side 7, og de er den 
estimerede overlevelse ved efterbehandling som i DBCG 99 programmet. Prognosen 
er også meget varierende inden for de enkelte risikogrupper, idet ovenstående angi-
velser er gennemsnitstal. Således vil 5-årsoverlevelsen inden for højrisikogruppen 
kunne være så lav som 30% hos patienter med mange negative prognostiske fakto-
rer. 

Klassifikation 

Patologi: 
Brystkræft opstår i de epiteliale celler i kirtellobuli. Hvis de maligne celler udelukken-
de er lokaliseret inden for basalmembranen kaldes sygdommen carcinoma in situ 
eller non–invasivt carcinom. Invasiv brystkræft deles almindeligvis i duktale og lobu-
lære typer, men begge typer udgår fra de samme celler, og underinddelingerne beror 
således på et distinkt vækstmønster. Klassifikationen har dog prognostisk betydning, 
og tumorer med lobulært vækstmønster er hyppigere multifokale og bilaterale. 
 
Type 
Duktale NOS (not otherwise specified) 
Lobulære 
Tubulære 
Medullære 
Cribriforme 
Mucinøse 
Papillære 
 
Duktale carcinomer graderes efter antal mitoser, tubulusdannelse og kernepleomorfi. 
Den resulterende differentieringsgrad (I, II, III) har vigtig prognostisk betydning, og 
bruges til at allokere patienter til adjuverende behandling i DBCG programmerne. 
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Behandlingsprincipper er ens for de histologiske undertyper med undtagelse af sar-
komer og lymfomer. 

Stadieinddeling: 

TNM 
Der anvendes TNM klassifikation med angivelse af patologisk pT og pN stadium og 
klinisk M stadium. (Anvendes til ORATA og epikrise). 

DBCG risikogrupper 
Der anvendes ifølge DBCG principper følgende prognostiske inddeling, som også 
anvendes ved allokering til adjuverende behandling. Baseret på prognostiske data fra 
DBCG registret har man i 1999 udvidet indikationerne for adjuverende systemisk be-
handling, idet patienter med en prognose signifikant dårligere end baggrundsbefolk-
ningen anbefales efterbehandling. 
 

Risikogruppe 

1) Primært operable 
a) Lavrisikogruppe 

i) pT1 og 
ii) pN0 (mindst 4 fjernede lymfeknuder) og 
iii) duktalt carcinom, anaplasigrad I, eller ikke-duktalt carcinom og 
iv) østrogen receptor-positiv tumor 

b) Højrisikogruppe 
i) pT2 – pT4 eller 
ii) pN1 eller 
iii) duktalt carcinom, anaplasigrad II – III eller 
iv) receptor negativ 

2) Primært fremskreden 
a) Lokalt fremskreden tumor 

i) massiv indvækst i huden og/eller 
ii) mastitis carcinomatosa) 

b) Fjernmetastaser. 

 

 



 

8  

Arvelig brystkræft og familiær disposition 
Det skønnes, at 5 – 10% af alle brystkræftpatienter har medfødte ændringer i arvean-
læg (BRCA1, BRCA2, eller andre), der kan have betydning for sygdommens udvik-
ling. Der er ingen internationalt generelt accepterede kriterier for hvem der bør tilby-
des rådgivning, men DBCG’s genetiske udvalg har udgivet et program for klinisk og 
genetisk rådgivning ved familiær forekomst af cancer mammae. DBCG anbefaler at 
patienter med brystkræft, tilbydes genetisk rådgivning når de opfylder et eller flere af 
de nedenstående kriterier: 
• Patienten fik brystkræft diagnosticeret før 45 års alderen. 
• Patienten er en mand. 
• Patienten har to eller flere primære cancere, inklusiv bilateral og multicentrisk 

brystkræft. 
• Patienten er 1. grads slægtning (forældre, søskende og børn), eller 2. grads 

slægtninge gennem en mand, til yderligere en patient med bryst- eller ægge-
stokskræft. 

• Patienten har en første eller anden grads slægtning med en kendt mutation, i et 
gen der disponerer til brystkræft (herunder BRCA1 og BRCA2). 

Raske kvinder der er 1. grads slægtning (forældre, søskende og børn), eller 2. grads 
slægtninge gennem en mand, til  patienter der opfylder ovenstående kriterier kan 
ligeledes tilbydes genetisk rådgivning. 

Rådgivning og kontrol af brystkræftpatienter: 
Patienter i onkologisk afdelings regi tilbydes henvisning til genetisk rådgivning på 
Klinisk Genetisk afdeling på Århus Kommunehospital. Henvisning fra onkologisk af-
deling D forudsætter, at patienten er i behandling eller kontrol, at hun ønsker henvis-
ning, samt at hun opfylder et eller flere af de ovenstående kriterier. Patienter med 
brystkræft fortsætter under alle omstændigheder med deres rutinemæssige onkolo-
giske efterkontrol. Bemærk dog specielt, at arvelig disposition medfører, at risikoen 
for modsidig brystkræft er øget. Ved profylaktisk mastektomi reduceres risikoen for 
modsidig cancer betydeligt, men det er usikkert om dette medfører en overlevelses-
gevinst når opfølgningen inkluderer mammografiscreening. På nuværende tidspunkt 
anbefales profylaktisk mastektomi derfor ikke. Risikoen for andre kræftsygdomme 
kan være øget herunder specielt risikoen for kræft i æggestokkene. Ved samtidig 
forekomst af ovariecancer hos 1. eller 2. grads slægtninge bør patienten informeres 
om, at risikoen for kræft i æggestokkene kan være øget. Profylaktisk ovariektomi kan 
udføres via gynækologisk afdeling Y i Skejby. Aktinisk kastration reducerer også risi-
koen for ovariecancer, men det er uafklaret om risikoreduktionen er sammenlignelig 
med den der opnås ved ovariektomi. Selv efter profylaktisk bilateral ovariektomi, kan 
patienten få dissemineret intraabdominal adenocarcinom.  

Rådgivning og kontrol af raske risikopersoner: 
Det er muligt, for raske slægtninge til patienter med brystkræft, at få genetisk rådgiv-
ning via Klinisk Genetisk afdeling på Århus Kommunehospital. Indtil videre kan hen-
visning til genetisk rådgivning kun ske via henvisning fra en specialafdeling. De logi-
stiske forhold omkring henvisning af raske pårørende er i øjeblikket uafklaret og af-
venter aftaler med Århus Amt. Raske højrisikopersoner (livstidsrisiko fordoblet) anbe-
fales klinisk kontrol efter følgende retningslinier: 
• Fra 30 til 50 års - alderen (eller senest 5 år før 1. tilfælde af ovarie- eller bryst-

kræft i familien): Klinisk mammografi med 1½ års interval. Ved klinisk mammogra-
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fi forstås, at radiologen medinddrager de teknikker hun finder nødvendige (palpa-
tion, ultralyd, supplerende optagelser, m.m.). 

• Over 50 år: Klinisk mammografi eller screeningsmammografi hvert 2. år. 
I Århus Amt henvises højrisikopersoner, der efter genetisk udredning af familien op-
fylder ovenstående kriterier, til et af de tre mammaradiologiske centre i Århus, Silke-
borg eller Randers, hvor registrering i DBCG programmet varetages. 

Behandling af brystkræft hos højrisikopersoner 
Ved den primære behandling af brystkræft, tages der ikke hensyn til arvelig dispositi-
on. 
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Primær behandling 

Kirurgi 

Operabel  
Primært operable patienter tilbydes uanset alder operation i henhold til DBCG ret-
ningslinier. Det kirurgiske indgreb kan være lumpektomi (fjernelse af tumor med om-
givende bræmme af normalt brystvæv) eller mastektomi. Alle patienter tilbydes aksil-
dissektion. Kirurgisk afdeling Århus Amtssygehus tilbyder i samarbejde med plastikki-
rurgisk afdeling primær rekonstruktion til visse patienter. 

Lumpektomi 
Lumpektomi består af fjernelse af tumor med ca. 1 cm margin eller en mere eksten-
siv fjernelse af en hel kvadrant. Der er ingen størrelsesbegrænsning for lumpektomi, 
men fjernelse af store tumorer kan medføre et dårligt kosmetisk resultat, hvis brystet 
er lille. 

Mastektomi 
En stor del af tumorerne er uegnede til brystbevarende kirurgi, som også fravælges 
af nogle patienter. Der foretages mastektomi, som består i fjernelse af brystkirtelvæ-
vet med en del af den overliggende hud, samt papil og areola. 

Aksildissektion 
Brystet drænes via de aksillære og parasternale lymfeknuder. De aksillære lymfeknuder 
deles i 3 niveauer, som defineres af relationen til pectoralis minor musklen. Der tilstræ-
bes kirurgisk fjernelse af niveau 1 og 2 lymfeknuder, dvs. at aksilfedtet fjernes op til den 
mediale begrænsning af pectoralis minor. Herved fjernes typisk 10-20 lymfeknuder. 
DBCG anbefaler fjernelse af 10 lymfeknuder, idet dette optimerer den diagnostiske sik-
kerhed og øger overlevelsen. Der skal fjernes mindst 4 lymfeknuder fra aksillen, ellers 
bør patienten reopereres, hvis det er muligt. De kirurgiske afdelinger arbejder i øjeblik-
ket på at indføre sentinel node teknikken, som muliggør mindre ekstensiv aksilkirurgi 
hos den halvdel af patienterne, der er lymfeknude-negative. Ingen diagnostiske meto-
der har hidtil med sikkerhed kunnet udpege de patienter, hos hvem regional lymfeknu-
dedissektion er indiceret. Undersøgelse af sentinel node (»skildvagtslymfeknuden«), 
der er den lymfeknude, der først modtager lymfen fra tumor, synes at løse problemet. 
SN ligger ikke nødvendigvis tættest på tumor og må påvises ved speciel teknik. Der 
anvendes farvestof, isotop, eller en kombination. Sentinel node kan lokaliseres i op til 
98% af tilfældene, og frekvensen af falsk negative er 1-5%. Proceduren må dog videre-
udvikles, før den kan indgå i daglig rutine ved behandlingen af brystkræft. 

Inoperabel 
Primært inoperable patienter tilbydes kirurgisk biopsi eller tru–cut biopsi m.h.p. histo-
logisk diagnose og receptorbestemmelse. 
Den primære behandling er sædvanligvis ikke–kirurgisk. 
Årsag til inoperabilitet kan være: 
1) Inflammatorisk cancer (mastitis carcinomatosa) 
2) Ulcereret/fikseret tumor i mamma og/eller aksil 
3) Supraklavikulære metastaser 
4) Fjernmetastaser 
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5) Medicinsk kontraindikation. 

Østrogenreceptorbestemmelse 
Østrogenreceptorbestemmelse på primærtumor foretages på patologisk institut med 
en immunhistokemisk teknik på paraffinsnit. Ved manglende oplysning kan man kon-
takte DBCG, tlf. 3538 6530 eller den relevante patologiafdeling. 
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Adjuverende behandling 

Effekten af adjuverende behandling 

Kemoterapi 
Polykemoterapi af 4-6 måneders varighed til præmenopausale kvinder med lymfe-
knude-positiv sygdom reducerer den relative recidivrate med 35% og den relative 
dødelighed med 27%. Den korresponderende absolutte forbedring i overlevelsen er 
11% efter 10 år. Tilsvarende proportional reduktion i recidivrate og mortalitet er ob-
serveret for lymfeknude-negative med en resulterende 7% forbedring af 10-års over-
levelsen. Disse gevinster er uafhængige af receptorstatus og af eventuel adjuveren-
de tamoxifenbehandling. For postmenopausale er gevinsten mindre med en 3% for-
bedring af 10-årsoverlevelsen for lymfeknude-positive og 2% for lymfeknude-
negative. Ovenstående resultater er hovedsageligt et produkt af kemoterapi med 
CMF. Metaanalyser synes at godtgøre en yderligere gevinst ved brug af antracyklin – 
baseret kemoterapi. Resultater fra DGCG 89D (CMF vs CEF) viser at CEF gruppen 
opnår en 9% bedre 5-års overlevelse i gruppen af præmenopausale mod kun 1% i 
gruppen af postmenopausale. 
For østrogen receptor-positive præmenopausale er effekten af kastration sammen-
lignelig med effekten af adjuverende CMF. Dette er verificeret i DBCG 89B studiet. 
Implicit er kastration derfor lidt mindre effektiv end CEF kemoterapi. 
Bemærk at man formentligt ikke direkte kan addere effekten af de individuelle be-
handlinger. 

Tamoxifen 
Effekten af adjuvant tamoxifen er begrænset til kvinder med østrogen receptor-positiv 
sygdom og er ens for både præ– og postmenopausale. Den relative risikoreduktion 
er ens for lymfeknude-positive og lymfeknude-negative (28%), mens den absolutte 
risikoreduktion ved 5 års tamoxifenbehandling er 10,9% for lymfeknude-positive og 
5,6% for lymfeknude-negative. Risikoreduktionen er vedvarende. Indirekte sammen-
ligninger viser at effekten er større ved 5 års behandling sammenlignet med 1-3 års 
behandling, og dette er støttet af to randomiserede undersøgelser, der sammenligner 
2 vs 5 års behandling. Der er ikke demonstreret yderligere overlevelsesgevinst ved 
mere end 5 års behandling. Fem års adjuvant tamoxifen halverer i tillæg incidensra-
ten af modsidig brystkræft. Dosis af tamoxifen er ikke evalueret i adjuvante, randomi-
serede studier, men indirekte sammenligninger indikerer at 20 mg er lige så effektivt 
som 30 og 40 mg. Tamoxifen har foruden sin antitumor effekt andre potentielle gun-
stige virkninger. Tamoxifen har en østrogen-lignende gunstig effekt på blodets li-
poproteiner med en mulig reduktion af cardiovaskulær mortalitet. Tamoxifen har en 
gunstig effekt på knoglemineralindholdet, men med uafklarede effekter på frakturrisi-
koen. Tamoxifen øger risikoen for endometriecancer, og for thromboemboli. 

Strålebehandling 
Strålebehandling til højrisikopatienter (N+ eller T3) efter mastektomi reducerer risiko-
en for recidiv og død uafhængigt af tumorstørrelse, antal positive lymfeknuder og 
anaplasigrad. For præmenopausale bedres den sygdomsfrie 10-års overlevelse med 
14% og overlevelsen med 9%. For postmenopausale er de tilsvarende tal 12% og 
9%.  
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Primært operabel brystkræft 
Afdelingen deltager i DBCG’s adjuverende program, som er revideret i 1999. 

Undersøgelsesprogram 
Forud for planlægning af efterkontrol eller adjuverende behandling er punkt 1 - 4 ob-
ligatoriske. 

1) Sygehistorie inklusiv disposition til kræftsygdomme og onkologisk resume. Al-
tid oplysninger om der er knoglesmerter eller respiratoriske gener, og altid gy-
nækologisk anamnese med menopausestatus, hormonelle og reproduktive op-
lysninger.  

2) Klinisk undersøgelse inklusiv palpation af halsen, periclavikulærregionerne, 
aksillerne og begge regio mammariae. 

3) Blodprøver: Hæmatologi (hæmoglobin, leukocyt- og thrombocyttal), levertal 
(ALAT, bilirubiner, basisk fosfatase og LDH), creatinin, calcium–ion og blodty-
pe = DBCG labka-profil). 

4) Røntgen af thorax, som kan undlades, hvis der foreligger nyligt røntgen. af 
thorax (< 2 mdr.), og patienten er uden respiratoriske symptomer. I givet fald 
bestilles kopi, der ophænges til røntgenkonference med beskrivelse fra andet 
sygehus. 

På baggrund af anamnesen, de kliniske fund og behandlingsplanen suppleres un-
dersøgelsesprogrammet med: 

5) Mammografi hvis der ikke præoperativt er foretaget bilateral mammografi. 
6) Knogleskintigrafi ved symptomer. Ved fokale opladninger tages røntgenbille-

der af regionerne. Knoglescintigrafien kan erstattes af røntgen af kraniet, co-
lumna totalis, pelvis og eventuelle smertefoci. 

7) Ultralydsundersøgelse af hepar, ved symptomer eller levertal over øvre nor-
malområde (se punkt 3). Kan erstattes af CT-skanning. 

8) Supplerende parakliniske undersøgelser inklusive røntgen-, UL-, CT- og MR 
undersøgelser udføres ved symptomer efter forudgående konference. 

9) Immunhistokemisk receptorbestemmelse på paraffinsnit hos patienter, hvor 
der ikke allerede er foretaget receptorbestemmelse. Svar kan foreligge 1 uge 
efter bestilling (se side 11). 

10) Isotopangiografi (MUGA) med bestemmelse af venstre ventrikels uddrivnings-
fraktion (EF) ved planlagt anthracyklinbehandling hos risikopersoner (se side 
30). 

De supplerende undersøgelser kan undertiden undlades, såfremt de er udført på an-
det sygehus. 
 
Bemærk: Menopausestatus skal fastlægges før valget af den adjuverende behand-
ling kan træffes (tabel side 14). 
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Definition af menopausestatus: 

Menstruationsforhold Menopausestatus 
Menostasi < 2 måneder Præmenopausal 
Menostasi 2-12 måneder Perimenopausal 
Menostasi ≥ 12 måneder Postmenopausal 
Bilateral ooforektomi Postmenopausal 

< 50 år Præmenopausal 
50-54 år Perimenopausal* 

Hysterektomi eller 
menstruation på cyk-
lisk hormonbehandling ≥ 55 år Postmenopausal 
* Kan klassificeres som postmenopausal hvis s-FSH > 20 U/l (ÅKH), når patienten 
har været uden substitution i 1 måned. Det FSH – niveau, som anses for postmeno-
pausalt, er laboratorieafhængigt. 

Adjuverende strålebehandling 
Retningslinier for strålebehandling angivet i DBCG programmet følges for alle ope-
rable patienter, hvis patientens almentilstand tillader det (performance ≤ 1). Patienter 
med performance > 1 behandles efter forudgående konference på baggrund af de 
samme principper. Se også skemaet side 15. 
 
Adjuverende strålebehandling skal gives, hvis et af følgende kriterier er opfyldt 

1) Tumorektomi. 
2) Lymfeknude-positiv og/eller tumor > 5 cm. 
3) Mastektomi, hvor tumor ikke er fjernet mikroradikalt svarende til profunde re-

sektionsflade. 
4) Patienten er behandlet med konusekscision for Paget’s disease of the nipple 

med og uden underliggende DCIS behandles med 50 Gy på 25 fraktioner 
uden boost. 

 
En detaljeret beskrivelse af det kliniske target volumen og de enkelte behandlingsre-
gimer findes i DBCG’s radioterapi protokol. Såfremt der er tvivl om radikaliteten af det 
kirurgiske indgreb konfereres, om der er indikation for reoperation eller strålebehand-
ling. 
Strålebehandlingen påbegyndes hvis muligt, 3- 4 uger efter operation , men hvis pa-
tienten skal have kemoterapi gives 1. serie (med alle 3 stoffer) mindst 3 døgn før 
start af strålebehandling, mens der alene gives cyklofosfamid under strålebehandlin-
gen, men da altid om fredagen for at reducere interaktionen. Trestofbehandling kan 
genoptages 3 døgn efter afsluttet strålebehandling, medmindre der er en meget kraf-
tig hudreaktion. 
Aktuelt er der lang ventetid på adjuverende strålebehandling, men den kliniske be-
tydning er uafklaret. Således vil de fleste antage at sen påbegyndelse af strålebe-
handlingen er uden klinisk betydning hvis patienten får anden antineoplastisk be-
handling (kemoterapi eller endokrin behandling). De fleste vil anse, at påbegyndelse 
af strålebehandling mere end tre måneder efter operationen kompromitterer lokal 
kontrol, hvis patienten ikke får systemisk behandling. 
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Radioterapi –oversigt 

Ingen
strålebehandling

M ikroradikal kirurgi

Regio mammaria
24 behandlinger

over 5 uger

Indvækst i resektionslinier
DBCG type C

Lymfeknude-negativ
og tumor < 5 cm

Regio mammaria og
lymfeknuder excl aksil

24 bhl. over 5 uger

DBCG type B

Lymfeknude-positiv
eller tumor > 5 cm

Mastektomi

M amma
24 + 5 behandlinger

over 6 uger

DBCG type F

Lymfeknude-negativ
og tumor < 5 cm

Strålebehandling af mamma
og lymfeknuder excl aksil

24 + 5 behandlinger
over 6 uger

DBCG type E

Lymfeknude-positiv
eller tum or > 5 cm

Lumpektomi

DBCG
lokoregional behandling

 
 
Kvinder > 70 år med tumor > 5 cm eller lymfeknude-positiv sygdom tilbydes ikke rutinemæssigt regional 
strålebehandling. Indikationen drøftes ved konference. 



 

16  

Adjuverende systemisk behandling 
Retningslinier for adjuverende behandling angivet i DBCG–99 følges for alle operable 
patienter < 75 år. Ældre patienter behandles efter samme principper, hvis tilstanden 
tillader det. Der gives dog ikke adjuverende kemoterapi til patienter ≥ 70 år, idet ef-
fekten er negligeabel. Alle patienter, som opfylder kriterierne angivet på DBCG’s 
mammaskema skal tilbydes indgang i det relevante randomiserede forsøg. Patienter 
der ikke opfylder kriterierne, eller som ikke ønsker randomisering, tilbydes standard-
behandlingen, men kan vælge en af de eksperimentelle behandlinger. Patienten re-
gistreres og følges i så fald på DBCG–skemaerne som ”selvvælger”. 
Patientens risiko for recidiv er afgørende for om der tilbydes adjuverende medicinsk 
behandling. Lavrisiko patienter (DBCG gruppe I), tilbydes ikke adjuverende behand-
ling. Valget af adjuverende behandling sker hos højrisiko patienterne (DBCG gruppe 
II) på baggrund af menopausestatus og receptorstatus. 
For en oversigt se side 19. 

Definitionen af DBCG’s risikogrupper 
Tumor-
størrelse 

Positive 
lymfeknuder 

Malignitetsgrad Receptorstatus DBCG gruppe 

Positiv I = lavrisiko Duktalt grad I eller 
uoplyst eller        ikke-
duktalt Negativ II = højrisiko 

0 

II – III  II = højrisiko 

≤ 20 mm 

≥ 1   II = højrisiko 

0   II = højrisiko >20 mm 

≥ 1   II = højrisiko 

 

DBCG gruppe I, lavrisiko patienter. 

DBCG 99-a. 

Patienter med tumorstørrelse ≤≤ 2 cm, ingen tumorspredning til aksillym-
feknuderne, invasivt duktalt carcinom anaplasigrad I / ikke-duktalt carcinom 
og østrogen receptor-positiv tumor. 

Der gives ingen medicinsk efterbehandling, men alle tilbydes ambulant efter-
kontrol. Der udleveres skriftlig patientinformation. 

DBCG gruppe II, højrisiko patienter. 

DBCG 99-b. 
Præ og perimenopausale patienter med receptor positive tumorer, tumor-
størrelse > 2 cm og /eller tumorspredning til aksillymfeknuderne, og/eller 
anaplasigrad II-III. 

Alle patienter tilbydes behandling i DBCG 99-b, med kemoterapi i form af CEF 
hver 3. uge i ½ år, i alt 9 serier, efterfulgt af tamoxifen 20 mg x 1 i 5 år. Der udleve-
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res skriftlig patientinformation. For patienter der ikke ønsker kemoterapi kan ka-
strationsbehandling vælges se side 18. 

DBCG 99-c. 
Postmenopausale patienter med receptor ukendte tumorer, tumorstørrelse > 
2 cm og /eller tumorspredning til aksillymfeknuderne, og/eller anaplasigrad 
II-III. 

Standardbehandlingen er tamoxifen 20 mg x 1 i 5 år. Der udleveres skriftlig pati-
entinformation. 

DBCG 99-d. 
Præ og perimenopausale patienter med receptor negative tumorer, tumorstørrelse 
> 2 cm og /eller tumorspredning til aksillymfeknuderne, og/eller anaplasigrad II-III. 

Alle patienter tilbydes behandling i DBCG 99-d, med kemoterapi i form af CEF 
hver 3. uge i ½ år, i alt 9 serier. 

DBCG 99-e. 
Postmenopausale < 70 år med receptor negative tumorer, tumorstørrelse > 2 
cm og /eller tumorspredning til aksillymfeknuderne, og/eller anaplasigrad II-
III. 

Alle patienter tilbydes behandling i DBCG 99-e, med kemoterapi i form af CMF 
hver 3. uge i ½ år, i alt 9 serier.  

Der gives ingen adjuverende systemisk behandling til receptor–negative 
højrisikopatienter ≥ 70 år, da der ikke er nogen dokumenteret overlevelsesgevinst. 

 
Såfremt der er tvivl om patientens stadium og adjuverende behandling drøftes 
behandlingsplanen ved konference. 
NB! Når behandlingsplanen er fastlagt, skal egen læge orienteres straks, enten ved 
epikrise eller kopi af journalnotat, idet patienten ofte vil drøfte problemerne omkring 
randomisering og behandling med egen læge! 
 

Efterkontrol: (se også side 22) 

• Patienter i DBCG protokoller (inklusive selvvælgere) følges i alt i 10 år i henhold 
til flowsheet. Operationsdagen er dag 0. 

• Patienter med carcinoma in situ og Paget’s disease of the nipple (PDN) ses 1 x 
årligt. 

• Patienter i lavrisikogruppe hvert ½ år til 5 år, derefter 1 x årligt til 10 år. 
• Patienter i højrisikogruppe ses efter endt adjuverende kemoterapi hver 3. måned 

1. år, dernæst hvert ½ år til 5 år og 1 x årligt til 10 år. Patienter i endokrin behand-
ling ses hvert ½ år til 5 år og 1 x årligt til 10 år. 

• Bemærk at patienter der stadig kontrolleres efter den tidligere protokol 89 d, som 
undersøgte effekten af adjuverende bisfosfonat, skal have udført røntgen af co-
lumna totalis + pelvis 1 gang årligt. - Dette skal fortsætte også efter recidiv, hvis 
dette er udenfor knoglesystemet. Ved knoglemetastaser ophører røntgenkontrol. 

• Patienter < 75 år, der ikke indgår i DBCG, følger de samme principper i 5 år og 
afsluttes herefter. 
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• Patienter ≥ 75 år, som ikke får adjuverende strålebehandling eller systemisk be-
handling, overgår til kontrol hos egen læge, efter 1. undersøgelse postoperativt 
på onkologisk afdeling. Disse patienter kan herefter genhenvises fra egen læge, 
hvis der er mistanke om recidiv. 

• Patienter ≥ 75 år, som modtager efterbehandling overgår ligeledes til egen læge, 
når behandlingen er afsluttet. 

Ovariel bestråling / ooforektomi 
Ophævelse af ovariernes østrogenproduktion anvendtes i den adjuverende situation i 
DBCG 89-b protokollen. Behandlingen bruges også ved fremskreden sygdom hos 
præmenopausale kvinder med østrogenreceptor positiv tumor. Behandlingen kan 
være: 
• Bestråling af ovarierne 
Ø Gennemføres ved ekstern bestråling hvor der gives 15 Gy på fem fraktioner 

over 5 dage. 
Ø Bivirkninger i form af forbigående kvalme og/eller let diarré. 

• Ooforektomi 
Ø Sker efter henvisning til Gynækologisk afdeling Skejby. Kvinden indkaldes til 

ambulant forundersøgelse hvor operationstidspunkt aftales. På operationsda-
gen møder kvinden fastende og indgrebet gennemføres laparaskopisk. Ud-
skrivelse sker næste morgen. 

Ø Meget beskedne bivirkninger. 
De to behandlinger er i princippet ligeværdige og tilbydes i henhold til patientens 
præferencer, men forekomst af ovariecancer i familien taler for at anbefale ovariek-
tomi. Aktinisk kastration reducerer også risikoen for ovariecancer, men det er uafkla-
ret risikoreduktionen er sammenlignelig med den der opnås ved ovariektomi. 
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Systemisk behandling – oversigt 

 
Bemærk: 
Kvinder > 70 år tilbydes ikke kemoterapi. 

Kontrol

DBCG 99A

Uanset menopausestatus

Lymfeknude-negativ og
tumor <=2 cm og

Duktalt grad I eller ikke-duktalt

Tamoxifen 20 mg x 1 i 5 år

CEF kemoterapi
9 behandlinger

over ½ år

DBCG 99B

Præmenopausal

Tamoxifen
20 mg x 1 i 5 år

DBCG 99C

Postmenopausal

Lymfeknude-positiv eller
tumor > 2 cm eller

duktalt grad II og III

ER - positiv

CEF kemoterapi
9 behandlinger

over ½ år

DBCG 99D

Præmenopausal

CMF kemoterapi
9 behandlinger

over ½ år

DBCG 99E

Postmenopausal

Uanset lymfeknudestatus
uanset tumorstørrelse
uanset anaplasigrad

ER - negativ

DBCG
systemisk behandling
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Vejledende retningslinier til information af nye brystkræftpatienter. 

Før patienten møder i konsultationslokalet: 
Gennemlæs journal og henvisningspapirer. Den journalskrivende læge sikrer sig, at 
alle relevante oplysninger forefindes (f.eks. receptorstatus, patologiskema, mam-
maskema, m.v.). 
• Kontroller at visitationsnotat er i overensstemmelse med henvisningspapirer og at 

DBCG-gruppering er korrekt. 
• Kontroller at evt. strålebehandlingsplan er korrekt (antal behandlinger, medbestrå-

ling af aksil, boost, etc.) 

Anamnese og objektiv undersøgelse 

• Orienter patienten om henvisningspapirerne. Bed patienten fortælle om sin egen 
oplevelse af sygdomsforløb og om hvilken information, der hidtil er givet. 

• Objektiv undersøgelse (m.h.p.. at undgå unødvendig information, hvis der er klini-
ske tegn på recidiv). 

Information 

• Gennemgå rationalet for evt. strålebehandling efter tumorektomi eller efter mastek-
tomi. Orienter om antal behandlinger, evt. boost og bivirkninger. 

• Gennemgå rationalet for systemisk efterbehandling. Der orienteres generelt om 
standardbehandling med udgangspunkt i den protokol patienten er kandidat til: 

• 99B/D/E. Kemoterapi (orienter om virkningsmekanisme, infusion. af 3 stoffer over 1 
time hver 3. uge x 9 og evt. bivirkninger). 

• 99C. Antihormonbehandling (orienter om virkningsmekanisme, tabletbehandling og 
bivirkninger) 

• Afsæt god tid og læg vægt på den generelle behandlingsinformation for at opnå 
patientens forståelse og accept af den adjuverende behandling, inden du kommer 
ind på information om DBCG's protokoller. Gennemgå baggrunden for DBCG-
programmet og giv flere detaljer om de forskellige regimer. 

• Ved orientering om eventuel randomisering forklares ordet, og hvad der ligger i 
"lodtrækning", herunder at ingen modtager placebobehandling. 

• Det skal understreges, at det er frivilligt at indgå i en forskningsprotokol, men at det 
er den eneste måde vi kan forbedre behandlingen i fremtiden. Forklar, at vor nu-
værende viden er baseret på resultatet af tidligere undersøgelser, og at patienten 
under alle omstændigheder får en behandling, som vi ved er virksom. Vores råd 
(på evt. forespørgsel) er randomisering, da vi ikke ved præcist hvad der vil være 
bedst for den enkelte patient. 

• Efter grundig orientering om forsøget, informeres patienten igen om standardbe-
handlingen: 
∗ DBCG 99B: CEF efterfulgt af Tamoxifen i 5 år 
∗ DBCG 99C: Tamoxifen i 5 år 
∗ DBCG 99D: CEF 
∗ DBCG 99E: CMF 

• Lad patienten få en pause til læsning/drøftelse med pårørende. Lad evt. patienten 
få et par dages betænkningstid, aftal telefonisk samtale eller ny ambulant tid. 

Ved patientens samtykke 

• Randomisering – udfyld registreringsskema 
• Find/udfyld flow-sheet og bivirkningsregistrering 
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• Bilag med patient underskrift lægges i journalen 

Blodprøver 
Alle patienter får taget en labka profil. 
• Forbered patienten på, at det kan være nødvendigt med supplerende undersøgel-

ser, hvis blodprøverne ikke er normale – og at det sædvanligvis drejer sig om 
godartede forandringer 

Off-study 
Vær opmærksom på, at alle patienter der indgår i DBCG's protokoller eller som ind-
berettes som selvvælgere, skal meldes off-study, hvis 
• Patienten ikke ønsker videre kontrol. 
• Ved recidiv - anfør lokalisation på off-study card. 
• Efter 10 års kontrol uden tegn på recidiv. 
• Anden malign sygdom - anfør arten på off-study card. 
• Død - anfør dødsårsagen på off-study card. 
• Anden årsag - som specificeres på off-study card. 
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Efterkontrol 

Formål 
Formålet med efterkontrollen er at 
1) Påvise lokale og regionale recidiver som er potentielt kurable. 
2) Påvise modsidig brystkræft 
3) Registrere og behandle komplikationer til sygdommen og behandlingen 
4) Varetage protokolrelateret follow–up (kvalitetssikring) 
5) Yde psykosocial støtte og rådgivning  
Intervaller fremgår af flowsheets i journalerne. 

Procedure 
Anamnese 
Speciel vægt på 
1) Symptomer siden sidst 

a) Knoglesmerter 
b) Lungesymptomer 

2) Gynækologiske symptomer 
a) Menstruationsforhold 
b) Klimakterielle symptomer 

i) Catapressan 25-50 µg x 2 kan forsøges mod hedestigninger. 
ii) Østrogen vagitorier må bruges ved generende slimhindesymptomer. Der 

anbefales Ovestin vagitorier 1 stk. á 0,5 mg nocte i 2 uger, derefter 0,5 mg 
nocte 1-2 x ugentligt. 

iii) Systemisk hormonsubstitutionsbehandling er relativt kontraindiceret og 
skal drøftes på konference. Afdelingen deltager i et internationalt projekt, 
HABITS, hvor kvinder med klimakterielle gener tilbydes deltagelse i et ran-
domiseret projekt, hvor 2 års østrogensubstitution sammenlignes med pla-
cebo. Inklusionskriterier findes i ambulatoriet, og randomisering foregår 
hos privatpraktiserende speciallæge i gynækologi Annette Peen. 

3) Lokale gener 
a) Gener fra bryst eller cikatrice 
b) Samsidige OE 

i) Følelsesløshed i aksillen og armen 
ii) Lymfødem, smerter og bevægelsesindskrænkning. 

4) Problemer med mammaprotese. Hvis patienten ønsker oplysning om mulighed for 
rekonstruktion eller reduktion af tilbageværende bryst, henvises til plastikkirurgisk 
afdeling Z, Århus Kommunehospital. 

5) Bivirkninger efter den adjuverende behandling 
6) Sociale/psykologiske følger. 
 
Objektiv undersøgelse 
1) Performance 
2) Lymfeknuder 

a) Bilaterale 
i) Cervicale 
ii) Periklavikulære 
iii) Aksillære 

3) Bryster og cikatricer efter tumorektomi eller mastektomi 
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a) Man inspicerer huden og føler efter tegn på lokalrecidiv 
b) Cikatricerne 
c) Protese/rekonstruktionsresultat 
d) Stråleforandringer 

i) Tidlige stråleforandringer: 0-6 mdr. efter  behandling: ødem, rødme, ery-
tem, ulceration, væskende reaktion 

ii) Sene stråleforandringer: mere end 6 mdr. efter behandling: fibrose, telean-
giektasier og hyperpigmentering. 

4) Modsidige mamma 
5) Armene undersøges dag 0 og til tiden 1, 2 og 5 år. 

a) Der registreres bilaterale mål for armomfang 15 cm over og 10 cm under hu-
merusepikondylen 

b) bilaterale mål for maksimal abduktion med ufikseret skulderblad 
6) I øvrigt klinisk undersøgelse afhængig af symptomer. 
 
Konklusion og plan 
Er patienten klinisk recidivfri, undersøgelser, næste kontrol 
 
Bestil relevante undersøgelser i henhold til flowsheets  
Der foretages ikke parakliniske undersøgelser med mindre det er klinisk indikeret 
eller et led i protokollerede undersøgelser. Eneste undtagelse er mammografi – se 
nedenfor. 
 
Mammografikontroller. 
Kvinder, der har haft brystkræft, har høj risiko for at få modsidig brystkræft (1% pr. 
år). De tilbydes derfor rutinemæssig klinisk mammografi (side 34). 
1) Efter lumpektomi 

a) 1 år efter operationen og derefter hvert 2. år, dog 1½ årligt så længe kvinden 
er <50 år. Fundene ved mammografien kan dog indicere andre intervaller – se 
mammografibeskrivelsen. 

2) Efter mastektomi 
a) Hvert 2.år, dog 1½ årligt så længe kvinden er <50 år. Fundene ved mammo-

grafien kan dog indicere andre intervaller – se mammografibeskrivelsen. 
 
Udfyld flowsheets 
 
Dikter journal inkl. konklusion og plan. 
Dikter, at en kopi skal sendes til egen læge hvis der er ændringer i patientens tilstand 
eller behandling – gerne med angivelse af de ting som egen læge forventes at tage 
sig af. 
 
Bemærk 

• Læge Trine Lauridsen gennemfører i øjeblikket en efterundersøgelse af arm 
og skuldermorbiditet. Undersøgelsen foregår i D-amb som en udvidet DBCG 
kontrol. 

• DBCG–89cx vil efter 3 års tamoxifenbehandling randomisere mellem yderlige-
re 2 års tamoxifen eller 2 års behandling med aromatasehæmmeren exe-
mestane. Denne protokol tilbydes patienter, som allerede er indgået i DBCG 
89–c. Inklusionspapirer vil være lagt ind i journalen hos relevante patienter. 
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Lokalt fremskreden brystkræft 
Lokalt fremskreden sygdom ses ved vanskelig tilgængelig lokalisation i brystet, patient 
neglekt eller biologisk aggressiv tumor. 
1) Inflammatorisk brystkræft (mastitis carcinomatosa) 
2) Tumor fikseret til brystvæggen og/eller ulcereret 
3) Fikserede aksilmetastaser, eventuelt med armødem. 
Disse fremtrædelsesformer har generelt en dårlig prognose, men er potentielt kurable. 
Der stræbes mod radikal behandling med en kombination af systemisk behandling, 
strålebehandling og kirurgi, hvor rækkefølgen ikke er afgørende for slutresultatet. Den 
optimale rækkefølge vil ofte være initial kemoterapi med henblik på at downstage syg-
dommen. Hvis patienterne derefter er operable foretages mastektomi/lumpektomi og 
aksildissektion, efterfulgt af lokoregional strålebehandling. 
Hvis der findes dissemineret sygdom behandles patienten som ved fremskreden bryst-
kræft, og vil oftest ikke blive opereret. 

Primært undersøgelsesprogram 
1) Klinisk undersøgelse 
2) Blodprøver 

a) DBCG labka profil (Hæmatologi, creatinin, s-Ca, levertal) 
b) FSH, hvis menopausestatus er usikker 

3) Røntgen af thorax 
4) Knogleskintigrafi med røntgenundersøgelse af patologiske foci 
5) Klinisk foto af eventuel evaluerbar sygdom i huden (papirfarvefoto til journal). 
6) Ultralydsskanning af hepar ved abnorme leverenzymer 
7) Eventuelt ultralydsskanning af aksil og supra/infraklavikulær region 
8) Eventuelt mammografi m.h.p.. evaluering af respons 
9) Eventuel MUGA (side 30). 

Behandlingsplan 
Skema fås ved henvendelse i SKF, medbring patientlabel til registrering. 
1) CEF x 4 
2) Evaluering 

a) Røntgen af thorax 
b) Knogleskintigrafi 
c) DBCG labka profil (Hæmatologi, creatinin, s-Ca, levertal) 
d) Mammografi 

3) Behandling planlægges i henhold til opnået respons 
a) PR eller CR opnået og patienten skønnes operabel og fri for fjernmetastaser: 

i)Henvisning til operation, som foregår efter sædvanlige DBCG principper. 
ii)Postoperativ radioterapi efter DBCG principper 
iii)CEF til totalt 9 serier med enkeltstof cyklofosfamid under strålebehandlingen 
iv)Tamoxifen i 5 år, hvis receptor positiv eller ukendt. Startes efter afsluttet kemo-

terapi. 
b) PR men fortsat ikke operabel kan tilbydes yderligere 4 serier CEF med efterføl-

gende ny vurdering og henvisning til operation som ovenfor.. 
c) NC tilbydes lokoregionær strålebehandling 48 Gy/24 fraktioner + boost 10-20 

Gy/5-10 fraktioner og fortsat CEF til totalt 9 serier med enkeltstof cyklofosfamid 
0under strålebehandlingen. 
i)Hvis patienten derefter skønnes operabel og fri for fjernmetastaser henvises 

hun til operation, som foregår efter sædvanlige DBCG principper. 
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ii)Ingen tumorrest efter operation: Kontrol ± tamoxifen i 5 år 
iii)Uradikal operation: Tamoxifen eller 2. linie kemoterapi til PD 

d) PD: Strålebehandling som ovenfor. Der gives ikke yderligere CEF. Overveje 
hormonel behandling eller fase–2 protokol. Hvis patienten derefter skønnes ope-
rabel og fri for fjernmetastaser henvises hun til operation, som foregår efter 
sædvanlige DBCG principper. 
i)Ingen tumorrest efter operation: Kontrol ± tamoxifen i 5 år 
ii)Uradikal operation: Tamoxifen eller 2. linie kemoterapi til PD 

4) Såfremt alder eller almentilstand kontraindicerer behandling med CEF gives even-
tuelt CMF eller tamoxifen. 

5) Efterkontrol i øvrigt efter DBCG’s principper 

Klinisk kontrollerede undersøgelser 
Ingen aktuelle 

Skjult primærtumor med metastaser til aksillen 
Brystkræft kan præsentere sig klinisk som aksillær lymfeknudesvulst uden påviselig 
primærtumor i brystet. Hvis histologisk undersøgelse sandsynliggør, at primærtumor 
stammer fra brystet, bør patienten behandles som om hun havde TXN1M0 sygdom. 
Hvis brystet ikke behandles vil 50-60% senere få påvist tumor i samsidige bryst. Der 
er lige så gode resultater af brystbevarende behandling som primær mastektomi, og 
prognosen er generelt på linie med lymfeknude–positiv brystkræft. 

Primært undersøgelsesprogram 
1) Klinisk undersøgelse 
2) Mammografi 

a) DBCG labka profil (Hæmatologi, creatinin, s-Ca, levertal)l 
b) FSH, hvis menopausestatus er usikker 

3) Røntgenundersøgelse af thorax 

Behandlingsplan 
1) Aksildissektion som ved tidlig brystkræft 
2) Lokoregionær strålebehandling 48 Gy/24 fraktioner i henhold til DBCG principper 

efter brystbevarende. Der gives ikke boost. 
3) Systemisk behandling efter DBCG’s principper 
4) Efterkontrol efter DBCG’s principper 

Klinisk kontrollerede undersøgelser 
Ingen aktuelle 
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Lokalt og regionalt recidiv 

Definition: 
Recidiv i regio mammalis inkl. residuale mamma efter brystbevarende behandling eller 
regionære lymfeknuder (samsidige aksillære- eller infraklavikulære lymfeknuder). 

Undersøgelsesprogram: 
1) Klinisk undersøgelse 
2) Bioptisk verifikation (finnål, ultralydsvejledt biopsi, kirurgisk biopsi) med østrogenre-

ceptor undersøgelse, hvis receptorstatus er ukendt 
3) Blodprøver 

a) DBCG labka profil (Hæmatologi, creatinin, s-Ca, levertal) 
b) FSH, hvis menopausestatus er usikker 

4) Røntgen af thorax 
5) Knogleskintigrafi med røntgenundersøgelse af patologiske foci 
6) Klinisk foto af eventuel evaluerbar sygdom i huden (papirfarvefoto til journal). 
7) Ultralydsskanning af hepar ved abnorme leverenzymer 
8) Eventuelt ultralydsskanning af aksil og supra/infraklavikulær region 
9) Eventuelt mammografi 

10) Eventuelt MUGA (side 30). 

Behandlingsstrategi: 
Hvis fjernmetastaser kan udelukkes tilstræbes kurativ behandlingsintention. 

Lokal/regional behandling 

Mastektomerede som ikke tidligere er strålebehandlet 
Så vidt muligt bør tumor fjernes makro- og mikroradikalt. Såfremt tumor er adhærent til 
thoraxvæggen og/eller hudtransplantation skønnes at blive nødvendigt, begrænses 
indgrebet eventuelt til ekscisionel biopsi efter aftale med kirurgen. Receptorundersøgel-
se, hvis dette ikke tidligere er foretaget. 
Såfremt der ikke tidligere er givet strålebehandling, følges DBCG 89's principper for 
adjuverende strålebehandling efter mastektomi, behandlingstype A. Dosis skal være 48 
Gy givet med 24 fraktioner. Ved mikroradikal kirurgi suppleres med boost strålebehand-
ling mod tumorlejet og den nye cikatrice med en margin på 1 cm.  Dosis: 10 Gy/5 frakti-
oner. Ved makroskopisk tumorrest omfatter targetvolumen for boostbehandlingen tu-
morområdet med en margin på 1 cm. Dosis: 20 Gy/10 fraktioner. 

Tidligere brystbevarende behandling 
Hos patienter, som tidligere har fået brystbevarende behandling, foretages simpel 
mastektomi. Det er dog i meget sjældne tilfælde muligt at foretage ny brystbevarende 
kirurgi. 

Tidligere mastektomi og strålebehandling 
Hos patienter som tidligere er strålebehandlet tilstræbes mikroradikal kirurgi eventuelt 
på plastikkirurgisk afdeling (side 35). 
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Systemisk behandling 
Der er ikke påvist nogen overlevelsesgevinst ved adjuverende systemisk behandling 
efter lokalrecidiv. Adjuverende tamoxifen er dog vist at reducere risikoen for nye lo-
kalrecidiver og tilbydes derfor patienter med receptor-positive tumorer. Behandlings-
varighed 5 år som ved primær brystkræft. En patient, som får lokalrecidiv under adju-
verende endokrin behandling, tilbydes 2.linie endokrin behandling. Det gælder dog 
kun, hvis recidivet opstår mere end 1 år efter start af den primære adjuverende be-
handling. Ved tidligere recidiver er der tale om endokrin resistent sygdom. Kemote-
rapi tilbydes ikke som standard til receptor–negative patienter. 
Hvis tumor ikke kan behandles radikalt lokoregionalt, behandles systemisk som ved 
dissemineret brystkræft. 

Efterkontrol: 
Samme principper som efter primær behandling. 

Klinisk kontrollerede undersøgelser 
Ingen aktuelle 

Patienter med fremskreden brystkræft: 
Patienter med recidiv på samsidige brystvæg, i residuale bryst, aksil eller 
infraklavikulærregion, hvor mulighederne for lokal kirurgi og strålebehandling er 
udtømte, samt patienter med metastaser til andre lokalisationer (fjernmetastaser). 

Undersøgelsesprogram 
1) Klinisk undersøgelse 
2) Bioptisk verifikation (finnål, ultralydsvejledt biopsi, kirurgisk biopsi) med østrogenre-

ceptor undersøgelse, hvis receptorstatus er ukendt 
3) Blodprøver 

a) DBCG labka profil (Hæmatologi, creatinin, s-Ca, levertal) 
b) FSH, hvis menopausestatus er usikker 

4) Røntgen af thorax 
5) Knogleskintigrafi med røntgenundersøgelse af patologiske foci 
6) Klinisk foto af eventuel evaluerbar sygdom i huden (papirfarvefoto til journal). 
7) Ultralydsskanning af hepar ved abnorme leverenzymer 
8) Eventuelt ultralydsskanning af aksil og supra/infraklavikulær region 
9) Eventuelt mammografi 

10) Eventuelt MUGA se side 30. 
11) Røntgen af smertegivende foci 
12) Eventuelt supplerende undersøgelser ved indgang i klinisk kontrollerede under-

søgelser. 
NB ! Såfremt der kun er ét metastatisk fokus, skal der foretages biopsi inden påbe-
gyndelse af systemisk eller lokal behandling. 

Behandlingsstrategi: 
Ved fremskreden brystkræft gives primært en systemisk behandling med suppleren-
de understøttende behandling (herunder lokal bestråling af smertegivende foci). 
Under forudsætning af patientens accept og egnethed gives behandlingen efter ind-
gang i de aktive forsøgsprotokoller. 
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Patienter, der ikke ønsker at deltage eller som ikke er egnet til behandling i forsøgs-
protokol, tilbydes afdelingens standardbehandling. Der er udarbejdet behandlings-
skemaer der specificerer standardregimerne, inklusiv evaluering og varighed af be-
handlingen. Der skal udarbejdes individuelle behandlingsskemaer til patienter der 
behandles udenfor afdelingens standarder. 
Behandlingsstrategien afhænger af patientens alder, menopausestatus, hormonre-
ceptorbestemmelse og eventuel tidligere behandling. 
Alle patienter registreres i SKF, hvor der udleveres det relevante behandlingsskema. 

Behandlingsoversigt 
 
God prognose 
Ikke–aggressivt recidiv 
Langt sygdomsfrit interval 
Østrogen receptor positiv 
sygdom 

   Dårlig prognose 
Aggressivt recidiv 
Kort sygdomsfrit interval 
Østrogenreceptor negativ 
sygdom 

  

↓↓    ↓↓   
Endokrin behandling →→ Progression →→ Kemoterapi →→ Progression 

↓↓      ↓↓ 
Respons eller 
Stabil sygdom > 6 mdr., 
Derefter progression 

 
    Symptomatisk be-

handling eller ekspe-
rimentel kemoterapi 

↓↓       
2. linie endokrin behand-
ling →→ Progression     

↓↓       
Respons eller stabil syg-
dom > 6 mdr. 
Derefter progression 

 
  Respons, derefter pro-

gression 
  

↓↓    ↓↓   
3. linie endokrin behand-
ling →→ Progression  Overvej 2. Linie kemote-

rapi 
  

 

1. linie recidivbehandling af præmenopausale patienter: 

Hormonreceptor positive tumorer: 
1) Standardregime: Tamoxifen 20 mg dagligt til sygdomsprogression. Cytotoksisk 

behandling anvendes ved hastig progression eller visceral sygdom (se behand-
lingsoversigt side 28). 

2) Ingen aktive protokollerede undersøgelser. 

Ingen tidligere anthracykliner og hormonreceptor negative eller ukendte tumo-
rer: 
1) Standardregime: Epirubicin 90 mg/m2 hver 3. uge til en maksimal kumulativ dosis 

på 950 mg/m2 (skemaer fås i SKF – medbring label). 

Tidligere anthracykliner og hormonreceptor negative eller ukendte tumorer: 
1) Standardregime: Vinorelbine 35 mg/ m2 dag 1 + 8, eventuelt CMF (skemaer fås i 

SKF – medbring label). 
2) Indgang i DBCG 97R1, docetaxel dosis–respons undersøgelsen. 



 

29  

1.linie recidivbehandling af postmenopausale patienter: 

Hormonreceptor positive eller ukendte tumorer: 
1) Standardregime: Tamoxifen 20 mg dagligt til sygdomsprogression (se 

behandlingsskemaet). 

Hormonreceptor negative tumorer og alder < 75 år: 
1) Standardregime: Epirubicin 90 mg/m2 hver 3. uge til en maksimal kumulativ dosis 

på 950 mg/m2 (skemaer fås i SKF – medbring label). 

2. linie recidivbehandling: 
Behandlingsstrategien afhænger af patientens alder, menopausestatus, hormon-
receptor bestemmelse og eventuel tidligere behandling. 2. linie behandling drøftes 
altid på konference! 

Efter primær endokrin recidivbehandling: 
Anden linie endokrin behandling kan tilbydes patienter, der har opnået remission eller 
stabil sygdom i mere end 6 måneder . Ved progression uden forudgående remission 
eller stabilisering tilbydes kemoterapi som anført under 1. linie behandling af receptor 
negative patienter. 
Ved primær behandling med tamoxifen kan 2. linie behandlingen være: 
1) Standardregime: letrozol 2,5 mg dagligt (se behandlingsskemaet). 
2) Alternativ mulighed: megace 160 mg dagligt. 

Ved primær behandling med letrozol kan 2. linie behandlingen være: 
1) Standardregime: tamoxifen 20 mg dagligt (se behandlingsskemaet). 
2) Alternativ mulighed: megestrol 160 mg dagligt. 

Efter primær recidivbehandling med kemoterapi: 
Ved progression på 1. linie kemoterapi kan patienter med hormonreceptor–positiv 
eller –ukendt tumor tilbydes endokrin terapi, som anført under 1. linie behandling. For 
patienter der har hormonreceptor–negativ tumor, kan følgende overvejes: 
1) Patienter der < 75 år, som ønsker yderligere behandling, og som ikke er egnede 

eller ikke ønsker indgang i DBCG 97-R2 kan tilbydes Vinorelbine 35 mg/m2 dag 1 
+ 8 hver 3. Uge , eventuelt CMF dag 1 hver 3. Uge. Behandlingen gives til pro-
gression eller maksimalt i 1 år. Der gives ikke cytostatika, som patienten tidligere 
er behandlet med (skemaer fås i SKF – medbring label). 

2) Indgang i DBCG 97-R2, der er en fase III undersøgelse med randomisering til do-
cetaxel 100 mg/m² versus 75  mg/m² versus 60  mg/m². 

3. linie recidivbehandling: 
For nogle patientgrupper er der mulighed for 3.linie eller senere behandling, men dis-
se patienter drøftes ved konference. 
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MUGA ved anthracyklinbehandling: 

Rutinemæssige undersøgelser: 

Risikopatienter: 
1) hjertehypertrofi 
2) anden organisk hjertesygdom 
3) tidligere mediastinal strålebehandling 
4) alder < 18 år 

Indikation for MUGA: 
Undersøges inden start af behandling, herefter ved kumulativ dosis = 50% af maksi-
mal dosis og herefter efter hver 2 doser. 

Ikke–risikopatienter: 

Indikation for MUGA: 
Undersøgelse ved kumulativ dosis = 50% af maksimal dosis og siden efter hver 2 
doser. 

Ekstraundersøgelser: 
Hos følgende patienter foretages MUGA før hver ny dosis: 
• EF under behandling < 0,50 
• EF fald under behandling ≥ 0,10 
• Kumulativ indgivet dosis = 100% af maksimale dosis 

Relativ kontraindikation for påbegyndelse af anthracyklinbe-
handling 
EF < 0,45 

Relativ kontraindikationer for fortsat anthracyklinbehandling 
• EF under behandling faldet ≥ 0,10 til < 0,50 
• EF under behandling faldet ≥ 0,20 

Anbefalet maksimal kumulativ dosis: 
Epirubicin 950 mg/m2 

 
Efter afsluttet kemoterapi med epirubicin til en kumuleret dosis ≥ 800 mg/m2 kan pati-
enterne tilbydes indgang i EPIRAM projektet, hvor der randomiseres mellem ACE 
hæmmer og placebo m.h.p. forebyggelse af antracyklin–induceret cardiomyopati. 
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Behandling af knoglemetastaser 
Patienter med smertende knoglemetastaser kan tilbydes palliativ strålebehandling, 
enten alene eller sammen med kemoterapi og/eller endokrin terapi. Standardbehand-
ling ved knoglemetastaser er 8 Gy som éngangsdosis, men andre stråledoser og 
fraktioneringer kan være indicerede. Der bestilles så vidt muligt simulering af be-
handlingsfeltet m.h.p. optimal placering af feltet og verifikation af det behandlede om-
råde. Behandling kan sættes op direkte på stabilatronen med patienten i sengen, 
såfremt patienten er meget immobil og smertepåvirket. Ved multiple metastaser kan 
øvre eller nedre halvkropsbestråling være indiceret – se protokol i afdelingen. 

Behandling af knoglemetastaser med truende fraktur 
Indikationen for profylaktisk osteosyntese af truende fraktur er ikke klart defineret, 
men ved destruktion i lange rørknogler omfattende mere end 50% af corticalis bør 
patienten konfereres med ortopædkirurgisk afdeling E. 

Behandling af knoglemetastaser med patologisk fraktur: 
Patient og røntgenbilleder konfereres med ortopædkirurgisk afdeling E m.h.p. osteo-
syntese. Der kan gives supplerende postoperativ strålebehandling, oftest 5 Gy x 4, 
afhængigt af det kirurgiske indgreb og det postoperative smerteproblem. Hvis patien-
ten er smertefri efter osteosyntese, og der påbegyndes ny antineoplastisk behand-
ling, kan strålebehandling ofte undlades. 

Behandling af knoglemetastaser med bisfosfonater: 
Pamidronat anvendes på Onkologisk afdeling ved smertegivende knoglemetastaser. 
Enkeltdoser på 120 mg pamidronat har vist en signifikant bedre smertelindrende ef-
fekt end 15-90 mg. Ved gentagne doser har 120 mg hver 3. uge vist sig mest effek-
tivt, medens en dosisintensitet på under 15 mg per uge har været uden effekt. 

Gennemførelse af behandlingen 
Der infunderes 120 mg pamidronat (Aredia) i 250-1000 ml isoton NaCl over 2 timer. 
Ved hovedpine eller muskelfasiculationer øges infusionstiden til 6 timer. 
Behandlingen gives ambulant i D6 eller under indlæggelse. Før 1. behandling skal 
der foreligge P-calcium (ioniseret eller total + albumin), P-fosfat, P-magnesium og S-
creatinin. Ved hypocalcæmi eller hypomagnesiæmi udskydes behandlingen til efter 
normalisering, og der udvises forsigtighed ved forhøjet S-creatinin. Ved gentagne 
infusioner tages fra til P-calcium, P-fosfat, P-magnesium og S-Kreatinin før start af 
behandlingen, men behandling gives umiddelbart efter den kliniske vurdering. 

Varighed af behandlingen 
Behandlingsvarigheden afhænger af, om der samtidigt gives systemisk anticancer 
behandling. 
Behandlingen gentages ikke hos patienter i systemisk anticancer behandling. 
Hos patienter, der ikke modtager systemisk anticancer behandling, gentages be-
handlingen med 3 ugers intervaller og fortsættes indtil: 

1) der sker en forværring af smerterne 
2) morfikaforbruget øges 
3) knoglemetastaserne progredierer 
4) patienten ønsker at ophøre med behandlingen. 
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Undersøgelser under behandlingen 
Hver 3. uge foretages vurdering af smerterne, ligesom analgetikaforbruget registre-
res. P-calcium, P-fosfat, P-magnesium og S-Kreatinin bestemmes ved hver behand-
ling. Knogleskintigrafi eller skeletrøntgen udføres med 9 ugers mellemrum. 

Behandling af hjernemetastaser 
Hjernemetastaser verificeres ved CT-skanning. Såfremt der kun er en solitær hjer-
nemetastase ved CT-skanning og ikke tegn på aktiv sygdom i øvrigt, bør der foreta-
ges excisionsbiopsi, før strålebehandling mod cerebrum iværksættes. Patienten kon-
fereres med neurokirurgisk afdeling. 
Der gives strålebehandling mod hele cerebrum på opponerende sidefelter, som op-
mærkes uden simulering med patienten liggende i rygleje. Behandlingen foregår på 
stabilatronen. Der gives sædvanligvis 20 Gy på 4 fraktioner over 4 dage. Indstrålet 
dosis beregnes ud fra AP-mål (bredden af kraniet). 
Ved symptomer og tegn på forhøjet intrakranielt tryk før, under og efter strålebehand-
lingen suppleres med steroidbehandling (prednisolon 100 mg dagl.). Steroiddosis 
aftrappes senere afhængig af tryksymptomer. Der foretages ikke kontrol CT-
skanning. Kun ved progression af cerebrale symptomer kan fornyet CT-skanning 
overvejes. 
Se også afsnittet i afdelingens instruksbog om forhøjet intrakranielt tryk. 

Behandling af tværsnitssyndrom 
Se afdelingens instruksbog 

Behandling af pleuraeksudat 
Se afdelingens instruksbog 

Behandling af ascites 
Se afdelingens instruksbog 
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Behandling af armødem 
Såfremt der konstateres armødem undersøges patienten m.h.p., om ødemet er for-
årsaget af recidiv af sygdommen eller komplikationer til behandlingen. 

Undersøgelse 
Klinisk undersøgelse med bilateralt mål af armomfang 15 cm over og 10 cm under 
humerus epikondylen. 
UL-skanning af aksil, supra/infraklav. Region med henblik på forstørrede lymfeknuder 
og trombose. 
Ved recidiv foretages almindelig metastaseudredning. 

Behandling 

Ødem forårsaget af recidiv 
Såfremt armødemet er forårsaget af recidiv, behandles dette som angivet under loko-
regionært recidiv, avanceret loko–regionær sygdom eller dissemineret sygdom. In-
tensiv lymfedrænage og bandagering er ikke indiceret ved recidiv. 

Ødem uden tegn på recidiv 
1. Lette ødemer med < 2 cm. omfangsforøgelse og få gener 

• Patienten henvises til patientundervisning, som forestås af sygeplejerskerne i 
D–amb. Undervisningen foregår hver 2. tirsdag på patienthotellet. 

2. Moderate ødemer med > 2 cm. omfangsforøgelse og/eller betydelige gener 
• Patienten henvises også her til patientundervisning, som forestås af sygeple-

jerskerne i D–amb. Undervisningen foregår hver 2. tirsdag på patienthotellet. 
Patienterne kan derfra henvises til individuel instruktion og armstøttestrømpe, 
som oftest skal anvendes varigt. 

3. Svære ødemer 
• Der kan være indikation for intensiv lymfødembehandling, som består af lym-

fedrænage og bandagering. Denne behandling besluttes efter konference med 
en af overlægerne og foregår kun på fysiurgisk afdeling ÅKH. Behandlingen 
varer i den primære fase ca. 4 uger, hvorefter patienten forsynes med 
armstøttestrømpe, som skal anvendes varigt. 

 
Patienten kan også behandles på lokalt sygehus, hvis ekspertisen findes – spørg 
sygeplejerske Lene Andersen D – amb. 
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Visitation til onkologisk afdeling 

Nydiagnosticerede patienter 
Alle nydiagnosticerede brystkræftpatienter henvises efter operation til onkologisk af-
deling, Århus KH. På grundlag af henvisningsseddel, journal og DBCG’s mamma– og 
patologiskema vurderer visiterende læge hvor patienten skal ses, undersøgelsespro-
gram og mulig behandlingsprotokol. Dette angives på visitationssedlen. 
1) Lavrisikopatienter som ikke skal have yderligere behandling. 

a) Ses primært i ambulatoriet. 
2) Lavrisikopatienter som skal have strålebehandling. 

a) Ses i ambulatoriet eller terapien. 
3) Højrisikopatienter som skal have systemisk behandling ± strålebehandling.  

a) Ses i ambulatoriet. 
Patienter fra Ringkøbing Amt og Viborg Amt, som henvises til strålebehandling, indkal-
des til ambulant undersøgelse som ovenfor, men strålebehandling kan bestilles ved 
visitationen, så tiderne er klar til patienten, når hun kommer i ambulatoriet. Valg af sy-
stemisk behandling vil næsten altid være foretaget og påbegyndt i patientens hjemamt, 
og den systemiske behandling skal fortsætte dér efter afsluttet strålebehandling. Patien-
ter, der får adjuverende kemoterapi, skal dog behandles på onkologisk afdeling i Århus, 
mens de er i strålebehandling. 

Patienter med fremskreden brystkræft 
På grundlag af henvisningsseddel, journal og røntgenbilleder indkaldes patienten til 
nærmere udredning. Dette kan foregå ambulant, men en kortvarig indlæggelse kan væ-
re nødvendig ved dårlig almentilstand  eller af hensyn til koordinering af undersøgel-
sesprogram og information. 

Sengeafdelinger 
Patienter, som har behov for indlæggelse, visiteres efter behov til 
1) Patienthotel 

a) ØD (8949)2548/2565 
2) Femdøgnsafsnit 

a) D1 (8949)2481/2484 
3) Syvdøgnsafsnit 

a) D2 (8949)2482/2485 
Patienter, som på grund af lang transport, alder eller almentilstand ikke kan klare ambu-
lant behandling, kan også visiteres til patienthotel.  

Ambulatorium 
1) Ambulant undersøgelse foregår i D ambulatorium 8949 2464/2565 
2) Ambulant kemoterapi foregår i dagafsnittet D 6, 8949 2461/2562. 
3) Ambulant strålebehandling foregår i stråleterapien, 8949 2468/2469. 

Henvisning til mammografi: 
Mammografi foretages rutinemæssigt som led i patienternes efterkontrol, eller ved mis-
tanke om knude i brystet. Mammografi foretages som hovedregel ved skriftlig henvis-
ning til den røntgenafdeling, som primært har undersøgt patienten. Der kan være mu-
lighed for subakut undersøgelse ved telefonisk henvendelse. Alle tre røntgenafdelinger 
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tilbyder i samarbejde med de lokale kirurgiske og patologiske afdelinger ”sammedags-
diagnostik”, som betyder, at egnede patienter med mammografisk tumormistanke 
umiddelbart tilbydes trippeldiagnostik og aftale om biopsi eller operations. 
I Århus Amt foretages mammografi på følgende afdelinger: 
1) Radiologisk afdeling Århus Amtssygehus 8949 7330 
2) Radiologisk afdeling Randers Centralsygehus 8910 2303 
3) Radiologisk afdeling Silkeborg Centralsygehus 8722 2670 
 
Der findes fortrykte henvisningssedler til brug på AAS, og rutinemammografier kan 
bookes af sekretærerne i D-amb. Bemærk at henvisende læge skal angive indikatio-
nen: 
1) Rutine: Patienten indkaldes til screening efter venteliste, eller på D-amb tider. 
2) Klinisk benign tumor: Patienten indkaldes fremskyndet inden for 2-4 uger. 
3) Klinisk malignitetsmistanke: Patienten indkaldes inden 2 uger eller evt. hurtigere 

efter telefonisk aftale. 

Henvisning til mammakirurgisk afdeling 
Brystkræftkirurgien er til dels centraliseret i Århus Amt. Kirurgisk afdeling Århus Am-
tssygehus varetager i samarbejde med kirurgisk afdeling i Odder mammakirurgien i 
den østlige del af amtet. Kirurgisk Afdeling Silkeborg Centralsygehus varetager mam-
makirurgien den vestlige del af amtet. Kirurgisk Afdeling Randers Centralsygehus vare-
tager i samarbejde med kirurgisk afdeling i Grenå mammakirurgien den nordlige del af 
amtet. Henvisning sker bedst skriftligt ,hvorefter patienten indkaldes fra hjemmet. 
1) Kirurgisk endokrin klinik, Århus Amtssygehus 

a) Konsultation mandag til torsdag 1100–1400 
b) Telefon 8948 7532 

2) Kirurgisk ambulatorium, Randers Centralsygehus 
a) Konsultation mandag til fredag 730–1400 
b) Telefon 8910 2574 

3) Kirurgisk ambulatorium, Silkeborg Centralsygehus 
a) Konsultation mandag til fredag 800–1400 
b) Telefon8722 2591 

Henvisning til plastikkirurgisk afdeling 
Såfremt patienten ønsker information om rekonstruktion eller reduktion af tilbagevæ-
rende bryst, kan patienten henvises til plastikkirurgisk afdeling Z, Århus kommunehospi-
tal. Patienten vil herefter blive indkaldt til ambulant forundersøgelse og samtale i afde-
ling Z. 

Fælleskonferencer 
Alle torsdage kl. 8 00 – 900 
• Patologiafdelingen, Århus Amtssygehus: Fælleskonference for kirurgisk afdeling, 

patologiafdelingen og røntgenafdelingen Århus amtssygehus, kirurgisk afdeling Od-
der sygehus, røntgenafdelingen Århus Kommunehospital og onkologisk afdeling År-
hus Kommunehospital. Nydiagnosticerede og problempatienter med brystkræft 
gennemgås. 

Første fredag i måneden kl. 1400 – 1500 
• Patologiafdelingen, Randers centralsygehus: Fælleskonference for kirurgisk afde-

ling, patologiafdelingen og røntgenafdelingen Randers, kirurgisk afdeling Silkeborg, 
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kirurgisk afdeling Grenå og onkologisk afdeling Århus. Nydiagnosticerede og pro-
blempatienter med brystkræft gennemgås. 

Konference onkologisk afdeling 
Middagskonference dagligt 1330 – 1400 på afdeling D 2.  
Røntgenkonference dagligt kl. 905 – 915, onsdage 1005 – 1015. 
Terapikonference dagligt kl. 1400 – 1430 i stråleterapiafdelingen. 

DBCG sekretariat: 
Centrale DBCG sekretariat: Finsencenteret, Tagensvej 20 , 2200 København N. Telf. 
35 38 65 30. 
Lokale DBCG sekretariat: Sekretær Birthe Lydolff, lokal 2542, 800 – 1530. Lokale 
DBCG sekretariats lokalisation: Forkontor ved Jørn Andersen, Onkologisk afd. D. 
DBCG protokol og skemaer og patientinformationer fås på lokale DBCG sekretariat. 
Lokale DBCG sekretær skal orienteres om alle nye randomiserede og ikke–
randomiserede DBCG patienter. DBCG–sekretæren skal ligeledes orienteres om 
eventuel udmelding af DBCG. 

DBCG udvalg: 
Alle deltagende kirurgiske, patologiske, onkologiske og diagnostiske afdelinger er 
automatisk medlem af repræsentantskabet og kan deltage i årlige repræsentant-
skabsmøder. 
Læger, sygeplejersker og sekretærer kan også deltage i repræsentantskabsmøder. 
Forretningsudvalget består af medlemmer fra følgende specialer: 

Kirurgi  
Onkologi 
Intern medicin 
Patologi  
Røntgendiagnostik  
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
Statistikere fra DBCG sekretariatet. 

Medlem af forretningsudvalget er for Århus Amt: Marie Overgaard 

DBCG’s radioterapiudvalg 
Kontaktpersoner for Onkologisk afd. D i Århus: 
Fysiker Jens Juul Christensen og  
overlæge Marie Overgaard (formand for DBCG’s radioterapiudvalg) 

DBCG’s udvalg for medicinsk behandling 
Kontaktpersoner: Jørn Andersen. 

DBCG’s amtsudvalg for Århus Amt 
Praktiserende læge Frede Olesen, Århus. 
Overlæge, Ib Hessov, Endokrin Kir. afd., Århus Amtssygehus. 
Professor Flemming Mehlsen, Patologisk Institut, Århus Amtssygehus. 
Overlæge Melsene Lehbrink, Afd. for diagnostisk radiologi, Århus Amtssygehus. 
Overlæge Anders Lerneval, Afd. for diagnostisk radiologi, Århus Amtssygehus. 
Overlæge Niels Krarup, Kirurgisk. afd., Randers Centralsygehus. 
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Overlæge Bernt Nielsen, Patologisk Institut, Randers Centralsygehus. 
Overlæge M. Friis Koenig, Afd. for diagnostisk radiologi , Århus Kommunehospital. 
Overlæge Marie Overgaard, Onkologisk afd., Århus Kommunehospital. 
Overlæge Jørn Andersen, Onkologisk Afd., Århus Kommunehospital. 
Professor. Jens Overgaard, Afd. for Eksp. Klinisk onkologi, Århus Kommunehospital. 
Adm. overlæge Ole Skat Nielsen, Kirurgisk. afd. P, Silkeborg Centralsygehus. 
Praktiserende læge Roar Maagaard, 8541 Skødstrup 
Peer Christiansen, Kirurgisk-endokrin afd., Århus Amtssygehus. 
Overlæge Claus Nepper Holm, Kirurgisk afdeling, Grenå Centralsygehus. 
Overlæge P. Siem-Jørgensen, Røntgendiagnostisk afd., Silkeborg Centralsygehus. 
Adm. overlæge Niels Biskjær, Røntgendiagnostisk afd. Randers Centralsygehus. 
Overlæge Helle Hvid, Kirurgisk afd., Odder Centralsygehus. 

Igangværende projekter 
Der henvises til protokoloversigten som opdateres hvert kvartal af sektor for klinisk 
forskning på onkologisk afdeling. Oversigten kan hentes i sektoren eller på SKF’s 
internetside: http://www.auh.dk/akh/afd/afd-d/dk/skf.html 


