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God forskning koster

Vi lever i interessant tider. Pan
demien er fortsatt over oss, og 
selv med gode vaksinekandi
dater på vei, vil det ta tid før 
den er over. Vi er tidsvitner til 
en verdens omspennende krise. 
Midt i vårt fag. Vi som leger og 
forskere er helt avgjørende for å 
takle krisen.

Plutselig blir vi presenter for statistikk og forsknings
artikler i dagspressen. Norske forskere står frem på 
nasjonale nyheter med sin forskning i beste  sendetid. 
Plutselig ser vi verdien og nytten av forskningen. Ut
vikling av vaksine er kanskje det mest  iøynefallende 
eksemplet, men det er også bemerkelsesverdig at 
journalister og befolkningen nå vet hva randomiserte 
studier er. 

Takket være forskning og kunnskapsbasert medisin, 
har vi funnet ut at hydroksyklorokin ikke er nyttig i 
behandlingen av covid19. Nytten av Remdesivir der
imot, er mer usikker. Etter at resultatene fra SOLI
DARITY studien ble publisert i slutten av november, 
er WHO anbefalingene endret fra en svak anbefaling 
for til en svak anbefaling mot å bruke Remdesivir for 
Covid19. Dette er et utmerket eksempel på hvordan 
levende og oppdaterte retningslinjer kan lages på bak
grunn av stadig ny kunnskap. 

Sentralt i denne kunnskapsoppsummeringen finner 
vi en norsk lege og professor, Per Olav Vandvik. Han 
har i mange år viet sitt forskerliv til å lage uavhengige, 
transparente, levende og oppdaterte retnings linjer. 
Under pandemien har vi sett at han sammen med 
uavhengige forskere i et internasjonalt samarbeid, har 
gitt verden oppdaterte retningslinjer vi kan stole på. 

Retningslinjer som er enkle å bruke og som raskt kan 
gi deg og pasienten oversikt over hva som er den beste 
behandling – kjernen i kunnskapsbasert medisin.

Vi vet mer om Covid19 i desember enn det vi gjorde 
i mars. Likevel er det så mye vi ikke vet om pande
mien og ringvirkningene av denne. Tenk om vi visste 
like mye om fordeler og ulemper ved smitteverntiltak 
som vi vet om behandling av Covid19. Tenk om vi 
kunne få en like god og transparent vurdering fra våre 
 myndigheter som i Vandvik sin retningslinje. Der for
deler og ulemper for hvert tiltak beskrives og beslut
ninger forklares, basert på den beste tilgjengelige 
kunn skapen. 

Kjære kollegaer, vi har fortsatt en jobb å gjøre. Khrono 
rapporterer fra budsjettforliket mellom regjerningen 
og Frp, at Forskningsrådet får 75 millioner kroner 
mindre neste år. Folkehelseinstituttet varsler kutt i 
Helsebiblioteket som en følge av budsjettforliket, vi 
skal ikke lenger ha fri tilgang til Annals, BMJ eller 
JAMA. Har vi allerede glemt at det er mye vi ikke vet, 
at kunnskap koster? Det kan fort bli mye dyrere ikke å 
ha kunnskap, ikke ha mulighet for å få kunnskap om 
hva som er den beste medisinen. 

Det er urovekkende at samtidig som det er åpen
bart at vi trenger kunnskap og forskning, kuttes det 
i bud sjettene til kunnskapsinstitusjonene. Uten for
skning ingen vaksine, uten forskning ville vi fortsatt 
gi  hydroksyklorokin og remdesivir. For å sitere Lege
foreningens nye kampanje med en liten tvist: 
God forskning koster, ingen forskning koster mer.

Mette Kalager

KJÆRE LVS-MEDLEM
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Senhøsten er over oss, og i år 
medvirker Covid19 pande
mien til et ekstra tungt mørke. 
Enten man jobber motstrøms i 
klinikken eller sitter isolert på 
hjemme kontor, merker man 
pandemien på kroppen. Man må 
trøste seg med at den kollegiale 

støtte og det sosiale arbeidsmiljøet igjen vil bli en del 
av hver dagen, men sannsynligvis ikke før nærmere 
som meren 2021 for de fleste av oss. Snart er det 
vintersolverv, og vi kan igjen se frem til lysere tider 
– frem til da vil jeg oppfordre dere alle til å prøve å 
komme en tur ut midt på dagen, når det enda er litt lys 
(her i sør). Om man lager avtaler med kollegaer om 
å gjennomføre møter på tur ute, kan man både være 
sosial, planlegge prosjekter og opprettholde smitte
vernregler. 

I dette nummeret av LVSinfo har vi satt fokus på 
mammografiprogrammet, som er godt presentert av 
Solveig Hofvind og Gunhild Mangerud. Vi har også et 
spennende innslag der Borghild Farsund og Magnar 
Bjørås gir oss et innblikk i det store potensialet som 
ligger i organoider, både for forskning og klinikk.

Jeg vil ønske dere alle en god og rolig jul, med deres 
nærmeste. For 2021 ventes forhåpentligvis lysere tider, 
kanskje også for de prosjektene dere jobber med.

Bendik Chr. Brinchmann, 
Redaktør LVS-info

KJÆRE LESER

LVS kjemper for å styrke 
stillingen for leger som 
jobber med forskning og 
undervisning.

Vi mener at det er et kritisk behov for 
flere leger i basalfagene.
Det er viktig at leger med forsknings-
kompetanse i disse fagene deltar aktivt i 
undervisning av medisin studenter og ut-
formingen av  fremtidens legeutdannelse.
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Mammografiprogrammet startet i 1996 og inviterer 
alle kvinner i alderen 50 til 69 år til mammografi
screening hvert annet år (1). Målet er å redusere 
dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttil
feller i et tidlig stadium, for at behandlingen skal bli så 
skånsom som mulig. Organisert mammografiscreen
ing er anbefalt av internasjonale helsemyndigheter (2, 
3). 

Mammografiprogrammet administreres av Kreftreg
isteret, på oppdrag fra Helse og Omsorgsdeparte
mentet. En styringsgruppe, som ledes av Helse
direktoratet, har det overordnede ansvaret for at 
programmet holder høy faglig kvalitet som er i tråd 
med internasjonale retningslinjer. Videre er Råd
givningsgruppen for Mammografiprogrammet en 
tverrfaglig gruppe som skal gi faglige råd til Kreftreg
isteret. Kreftregisteret har ansvar for invitasjons og 
svarrutiner, informasjonsvirksomhet, felles ITløs
ninger, koding, samt kvalitetssikring, evaluering og 

forskning. Helseforetakene, gjennom 17 brystsentre, 
er ansvarlige for gjennomføring av screeningunder
søkelser, tyding, diagnostikk og behandling av bryst
kreft for sitt opptaksområde, uavhengig av om pasien
tene inngår i Mammografiprogrammet eller ikke.

Nøkkeltall fra programmet

Mer enn 600 000 kvinner er i målgruppen for 
 Mammografiprogrammet (1). Oppmøtet blant 
de inviterte er relativt stabilt, på rundt 75 %, og 
årlig screenes om lag 230 000 kvinner ved en av 
de 29  bildetakingsenhetene som er opprettet i 
forbindelse med mammografiscreeningen. Fire av 
 bildetakingsenhetene er mobile enheter, busser.

Om lag 3,5% som tilsvarer omtrent 8000 kvinner i 
året blir kalt inn til tilleggsundersøkelser på grunn 
av suspekte funn på mammogrammene (1). I under
kant av 20% av disse kvinnene får påvist brystkreft. Til 

Mammografiprogrammet – det offentlige 
screeningprogrammet for brystkreft i Norge

Solveig Hofvind

leder av Mammografiprogrammet, 

Kreftregisteret

Gunhild Mangerud

seniorrådgiver informasjon, 

Mammografiprogrammet, 

Kreftregisteret
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effekten av screeningen og effekten av at brystkreftbe
handlingen har blitt betydelig bedret de siste tiårene. 
Det er en ytterligere reduksjon i brystkreftdødelighet 
blant de som faktisk møter opp i programmet på om 
lag 10%, ifht. målgruppa som helhet. Resultatene fra 
Norge er overensstemmende med flere andre studier 
(2, 3, 6).

I 2015 publiserte Norges Forskningsråd resultater fra 
en ekstern evaluering av programmet, som de hadde 
ledet etter oppdrag fra Helse og Omsorgsdeparte
mentet (7). Rapporten konkluderte med at program
met fungerer som man kan vente, og at dødeligheten 
av brystkreft blant de inviterte var redusert med 20 
til 30% som følge av programmet. Rapporten under
streker at for den enkelte kvinne som skal bestemme 
om hun skal delta eller ikke, er det viktig å vurdere 
fordeler og ulemper utfra egne verdier, helse og livs
situasjon. Informasjon om fordeler og ulemper ved 
mammografiscreening presenteres i invitasjonsbrevet 
som kvinnene mottar, med henvisning til mer infor
masjon på Mammografiprogrammets hjemmesider.

sammen blir om lag en tredjedel av de diagnostiserte 
bryst krefttilfellene i Norge oppdaget i forbindelse 
med oppmøte i Mammografiprogrammet. Til tross 
for at en stor andel av brystkreft blant målgruppen 
opp dages i Mammografiprogrammet kan bryst
kreft oppstå etter en negativ screeningundersøkelse 
og opp dages før neste planlagte undersøkelse, såkalt 
intervallkreft (4). Årlig påvises om lag 350 intervall
krefttilfeller i Mammografiprogrammmet.

Organisert mammografiscreening fører til redusert 
dødelighet av sykdommen. En nylig publisert studie 
fra Kreftregisteret har undersøkt dødelighet av bryst
kreft blant kvinner i Norge etter innføringen av orga
nisert mammografiscreening (5). Studien benytter 
registerdata fra om lag 1,3 millioner kvinner fra hele 
Norge i perioden 1977 til 2014 og viser at innføring av 
Mammografiprogrammet har redusert dødeligheten 
av brystkreft med om lag 20% blant kvinner i mål
gruppa for programmet. I tillegg har bedre behand
ling ført til en ytterligere reduksjon på mer enn 20%. 
Dette er den første studien som klarer å skille mellom 
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mografi blir sammenlignet (https://www.kreftregis
teret.no/Forskning/Prosjekter/tobestudiene/). 

Forskningsprosjektet «Maskinlæring i Mammo
grafiprogrammet» (MIMstudien) gjennomføres av 
Kreftregisteret i samarbeid med 8 brystsentre i Norge, 
Universitetet i Tromsø og Norsk Regnesentral. Pro
sjektets målsetting er å benytte mammogrammer og 
tilhørende informasjon fra screeningundersøkelser, 
for å utvikle en metode som kan brukes til automatisk 
tyding av mammogrammer. Ideen er å utvikle en algo
ritme som kan gjenkjenne komplekse mønstre og ta 
selvstendige beslutninger. På den måten kan metoden 
brukes til å utvikle automatiske systemer som tyder 
mammogrammene, noe som kan bidra til å øke ef
fektiviteten og kvaliteten i Mammografiprogrammet 
(https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjek
ter/maskinlaringimammografiprogrammet/). 

Mammografiprogrammet jobber også med flere 
forskningsprosjekter som tar sikte på å fremskaffe 
kunnskap om radiologenes arbeid i programmet. Eks
empler på dette er regransking av brystkrefttilfeller, 
undersøkelse av hvilken tid på døgnet det er mest op
timalt å tyde på, samt undersøkelser om radiologenes 
tydescore. Videre forskes det på behandling og kirurgi 
av brystkrefttilfeller som oppdages i programmet, for 
eksempel trender og behandlingsvalg legene tar i de 
ulike krefttilfellene. 

Kvalitetssikring og forskning i 
 Mammografiprogrammet

Et av de store fortrinnene med Mammografiprogram
met er at informasjon om undersøkelser og eventuelle 
etterundersøkelser rapporteres standardisert inn til 
en sentralisert database ved Kreftregisteret. Dette gir 
nær 100 prosent kompletthet i data og en unik data
base som kontinuerlig brukes til kvalitetssikring, eva
luering og forskning. 

Kvalitetsforbedringsstudier og forskning med data 
fra Mammografiprogrammet er en svært viktig del 
av fagutviklingen. De siste ti årene har forsknings
aktiviteten vært høy, og det publiseres rundt 20 ar
tikler i året. En av de større forskningsprosjektene 
som utføres i Mammografiprogrammet i dag er «Digi
tal brysttomosyntese – fremtidens screeningmetode 
for brystkreft?» (ToBe studien) (8). Prosjektet utføres 
av Kreftregisteret, i samarbeid med Brystdiagnostisk 
senter ved radiologisk avdeling på Haukeland univer
sitetssjukehus. Prosjektet består av to separate studier; 
ToBe 1 som er en randomisert kontrollert studie, og 
ToBe 2, som er en kohortstudie. Mens ToBe 1 sam
menligner resultater av screening med tomosyntese, 
som gir høyresolusjons bilder, og standard digital 
mammografi, blir alle kvinnene i TBe 2 screenet med 
tomosyntese og screeningresultater for kvinner som 
ble screenet med tomosyntese versus standard mam
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Det utføres også kontinuerlig kvalitetssikring i Mam
mografiprogrammet. For eksempel blir det undersøkt 
hvor stor tilbakekallingsrate de ulike brystsentrene 
har, antall screeningoppdagede brystkrefttilfeller og 
intervallkrefttilfeller og hvor lang tid radiologene 
bruker på å tyde undersøkelsene. Resultatene fra 

kvali tetssikringen blir jevnlig sendt til de ulike bryst
sentrene i form av minirapporter. På denne måten 
kan sentrene se hvordan de gjør det i forhold til kvali
tetskravene og sammenlignet med de andre sentrene 
i programmet, og på bakgrunn av dette stadig jobbe 
mot å tilby et bedre screeningtilbud.
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Forskning på vevs og organnivå er vanskelig å gjøre 
på mennesker, og fremskritt har vært  begrenset 
av etiske retningslinjer. Dyremodeller gjenskaper 
 heller ikke den menneskelige biologien  fullstendig, 
og eksperimenter på dyr har derfor begrenset 
overføringsverdi. De siste årene derimot, har man 
klart å gjenskape tre dimensjonale miniorganer in 
vitro, med utgangspunkt i stamceller fra mennesker. 

Miniorganene, eller organoidene, gjenskaper den 
multicellulære mikroanatomien og delvis funksjonen 
til deres kroppslige motpart. Utviklingen av organo
ider er en forlengelse av oppdagelsen til Takahashi og 
Yamanaka i 2006 (1), som fremstilte induserte pluri
potente stamceller (iPS celler) fra fibroblaster, først 
fra mus, så mennesker, og dermed åpnet en ny verden 
for modellering og forskning på sykdommer som 
 rammer mennesker.  

Organer på bestilling

Borghild Farsund

Forskerlinjestudent ved Institutt 

for klinisk og molekylær medisin, 

NTNU

Magnar Bjørås 

professor, Institutt for klinisk og 

molekylær medisin, NTNU

Hjerneorganoide (svart) invadert med sfærer med glioblastomceller fra cellelinjen T98G (rødt).
(Bilde tatt av: Wei Wang, forsker, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU)
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først til ett av de tre kimlagene målorganet stammer 
fra, deretter til forløperceller, og til slutt endelig diffe
rensiering, gjerne omgitt av en gel for mekanisk støtte.
De legemsløse organene vokser i en inkubator, og 
næres via diffusjon i et vekstmedium, da de ikke har 
noe sirkulasjonssystem.  

I dag er det etablert protokoller for utvikling av blant 
annet hjerneorganoider, både generelle (2) og spesi
fikke hjerneregioner (3), retina (4), tarm (5), hjerte 
(6) og lunge (7). Organoidene brukes til å studere 
normal utvikling og sykdomsmekanismer. Lungeor
ganoider er særlig i vinden nå om dagen i forsøket 
på å forstå covid19infeksjon og identifisere behan
dling. Hjerneorganoider er allerede i omfattende bruk 

Prinsippet for å lage organoider gir assosiasjoner til 
en utopi, og minner kanskje mer om magi enn forsk
ning: hudceller som forvandles til miniorganer i lø
pet av uker. Kun stamceller har evnen til å utvikle seg 
til alle kroppens vev, så hudcellene gjøres først om 
til iPS celler. Dette skjer ved å gro fibroblastene i en 
proteincocktail som i løpet av uker endrer cellenes 
genuttrykk og gir de tilbake pluripotente egenskaper 
(1). I prinsippet kan alle typer celler reprogrammeres, 
men hudceller er lettest tilgjengelig. iPS cellene er ut
gangspunktet for alle typer organoider. Ved å tilsette 
de rette ingrediensene i vekstmediet, fremmer man 
utviklingen til ønsket vev. Prosessen er enklere enn 
man skulle tro, og etterlikner utvikling i embryoer, 
hvor cellene organiserer og differensierer av seg selv, 

Hjerneorganoider. (Bilde tatt av: Wei Wang, forsker, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU) 
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i forskning på nevrodegenerative sykdommer, slag, 
kreft, epilepsi, psykiatriske sykdommer, medfødte 
malformasjoner og så videre.  

Organoidene åpner ikke bare for forskning på syk
domsmekanismer, men også for utprøving av be
handling. Ettersom organoidene består av humane 
celler og etterlikner både den multicellulære sam
mensetningen og de cellulære funksjonene, åpner de 
for studier av legemidler med større overføringsverdi 
til pasienter enn det dyremodeller har. Dette fordrer 
selvfølgelig tilgang på celler fra pasienter.  

Biobanker lagrer biologisk materiale samt informa
sjon om pasientene til bruk i forskning. 

I Nederland er det etablert en biobank med biologisk 
materiale fra cystisk fibrosepasienter, som åpner for 
screening av nye medisiner på flere av de ulike syk
domsfremkallende mutasjonene. Den regionale for
skningsbiobanken i MidtNorge har blant annet en 
generell kreftforskningsbiobank med materiale fra 
en rekke ulike krefttyper. Utvikling av organoider 
fra materialet som er lagret her, som dermed inne
holder de sykdomsfremkallende genene, åpner for 
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forskning på underliggende sykdomsmekanismer og 
mulig gjør storskala screening av nye medikamenter 
på vev som i større grad gjenskaper forholdene inne i 
menneskekroppen, sammenliknet med dyremodeller 
og renkultur av enkelte celletyper in vitro. Ikke bare 
kan man identifisere den mest effektive behandlingen, 
men også undersøke om én type behandling virker 
bedre ved én type genetisk profil eller biomarkører 
fremfor en annen. Slik bidrar organoider også til ut
viklingen av persontilpasset medisin. 
 
I vår forskningsgruppe har vi etablert hjerne, hjerte 
og lungeorganoider som vi bruker i studier av syk
domsmekanismer, samt teste ut behandlingsstrategier. 
Hjerne og hjerteorganoidene bruker vi for å studere 
sjeldne arvelige sykdommer. Lungeorganoidene 
brukes for utprøving av nye strategier for behandling 
av COVID19. 

Organoidene tillater forskning og eksperimenter som 
tidligere aldri ville vært lov. De kan observeres over 
tid, både med hensyn til normal utvikling, sykdoms
utvikling og identifisering av behandling, og er et 
stort steg i retning persontilpasset medisin.  
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