
 Reiserapport fra  “ASBrS 19 th Annual Meeting”  



I år ble kongressen avholdt i Orlando, Florida, fra  2. til 6. mai 2018. Reisen til kongressen ble delfinansiert 
av reisestipend fra Bryst- og endokrinkirurgisk forening. 
Fra Norge var vi 6 kirurger som reiste, u.t er fra Haukeland Universitetssykehus og de andre var fra Ahus, 
Drammen og OUS. 
 
Det bor ca 30 millioner mennesker i staten Florida som har mange sykehus. Flere av foreleserne jobber i 
Florida.  Antallet nye brystkrefttilfeller årlig i USA er > 275000. Dette høye antallet gir store datamaterialer 
som utnyttes i forskning. 
 
De fleste sentrale emner innenfor brystkirurgi og behandling ble berørt. 
Det ble arrangert «pre-meeting courses» de to første dagene som en kunne melde seg på individuelt.  
Innholdet var blant annet genetikk & «risk assessment», onkoplastisk kurs på kadaver, ultralyd bryst, 
behandling av benigne bryst sykdommer. 
Jeg deltok på ”Sentinel Node Biopsy and Neoadjuvant terapy”. 
Det ble understreket at hos pasienter med cN1 før neoadjuvant terapi, må man ha 3 x SN til frysesnitt. 
NBCG tok dette inn i anbefalingen i november. 
Dette ble oppsummert i følgende flytdiagram: 
 
 
 



 



Noen av temaene som ble gjennomgått på fellesmøtene var: 
1: Observasjon av DCIS: Lavgradig DCIS kunne observeres uten operasjon. Det ble ikke nevnt noen bestemt 
størrelse her. Høygradig DCIS med komedo-nekrose kan tilleggsbehandles med Tamoxifen 5 mg / AI etter 
BCT og stråling 



2: Utelate SNB hos eldre pasienter > 70 år: De som var for å utelate SNB viste data på at de fleste pasienter 
ikke har metastase til aksille, spesielt de over > 70 år. Ultralyd aksille selekterer pasienter med aksillær 
metastase. Det er tumor biologi som bestemmer hvilken adjuvant behandling pasienten skal ha, ikke SN 
histologi. 
 
3: Tumor ablasjon/ brachyterapi: Et materiale med 74 pasienter ble presentert med små cancere rundt 1 
cm som ble fulgt opp  i 77 måneder. 



 
 
 



4: Granulomatøs mastitt og behandling: Det ble anbefalt aspirasjonsbehandling og minst mulig kirugisk 
drenasje. Bactrim, Flagyl , steroider eller Metotrexate var også behandlingsmuligheter. 
Ca 80% med av pasienter ( med mildere variant av granulomatøs mastitt) ble bra ila 5-7 mnd med 
observasjon +/- antibiotika. Ved alvorligere grad  tok det 38 uker med steroider og 65 uker med 
Metotrexate. Residiv risiko var på 12% uavhengig av behandlingsmetode. 
 

 
 
 



Temaer som gikk igjen var tumorbiologi og individuell planlegging av neoadjuvant behandling, 
primærkirurgi samt adjuvant behandling. 
Mange nyttige kasuistikker ble delt. 
 
Den kjente kirurgen Kelly Hunt fra Anderson Cancer Center snakket om utbrenthet blant kirurger, hvordan 
vi alle må være oppmerksom på det og hvordan vi kan forebygge det. En tverrsnittsstudie av risikofaktorer 
for misnøye/ utbrenthet på jobb viste at det er høyere forekomst av misnøye blant unge kvinnelige 
kirurger. Kun 36 % av kirurger mente at de hadde nok tid til seg selv og familie.  
 
Det var flotte og innholdsrike forelesninger. Det var mange dyktige forelesere, men av og til ble det for 
mange slides og hastverk gjennom presentasjonene. Debattene var veldig relevante og interessante, for 
eks for eller mot SN hos de over 70 år.   
Det var positivt å bli kjent med kollegaene fra Norge. Vi diskuterte forelesningsemnene, delte erfaringer og 
utfordringer i jobben. 
Tusen takk for reisestipendet og at jeg fikk mulighet til å delta på en lærerik kongress. 
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