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Forord
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i verden, og i 2017 fikk mer enn 3000 kvinner
diagnostisert sykdommen i Norge. For å kunne ivareta kvinner med brystproblemer kreves kunnskap
om mammografiscreening og diagnostisk utredning av sykdommen, inkludert billedtaking og
vevsprøver. Generell og spesiell kompetanse er nødvendig for å kunne utnytte det tekniske utstyret
optimalt og for å ivareta kvinner i en sårbar situasjon på best mulig måte. Radiografer har en svært
sentral plass i dette arbeidet. Spesialistgodkjenningen innen mammografi er en nysatsing fra Norsk
Radiografforbund og den første godkjenningen av spesialister innen radiografi som iverksettes.
Målsettingen med tilbudet er å stimulere radiografer til å søke og etablere kunnskap og kompetanse
gjennom nysgjerrighet og fremtidsrettet systematisk arbeid, samarbeid og fagutvikling. Vi er veldig
spente på effekten av ordningen, som vi håper å se i løpet av en tre-års periode. Vi håper tilbudet vil
vekke interesse og entusiasme blant radiografer i målgruppen, og vi gleder oss til å motta søknader.

Spesialistrådet i Norsk Radiografforbund
Håkon Hjemly, radiograf, fagsjef Norsk Radiografforbund
Solveig Hofvind, radiograf, professor Oslo Met, leder Mammografiprogrammet, Kreftregisteret
Anka Ertzaas, radiograf, seniorkonsulent, Mammografiprogrammet, Kreftregisteret

Oslo, 19. juli 2018
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Målsetting med spesialistgodkjenningen
Radiografenes spesialistgodkjenning i mammografi har som målsetting å vedlikeholde, videreutvikle
og etablere kunnskap, engasjement og nysgjerrighet blant radiografer som arbeider med mammografi,
og å stimulere andre radiografer til å begynne å arbeide innen fagfeltet. Mammografispesialistene skal
være faglige ressurspersoner ved det brystdiagnostiske senteret de er ansatt, tilhørende
screeningenheter, Kreftregisteret, radiografforbundet, høgskoler og universiteter, samt andre
institusjoner og enheter. Spesialistene vil også kunne være naturlige radiografifaglige kontaktpersoner
i forskning-, kvalitetssikring- og kvalitetsforbedringsprosjekter initiert av Mammografiprogrammet
eller andre institusjoner.
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Bakgrunn for spesialistgodkjenningen
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i verden, og i 2017 fikk mer enn 3000 kvinner
diagnostisert sykdommen i Norge. Mammografi benyttes til screening og diagnostikk av brystkreft. I
henhold til Europeiske retningslinjer tilbys alle kvinner i Norge som er mellom 50 og 69 år, mammografi
hvert annet år gjennom Mammografiprogrammet.
Det utføres om lag 350 000 mammografiundersøkelser i Norge hvert år, hvorav om lag 250 000 blir
utført i Mammografiprogrammet. I dag arbeider anslagsvis 150-200 radiografer med mammografi i
Norge, i delt eller full stilling.
Etter oppstart av Mammografiprogrammet har det vært en rivende utvikling i fagområdet. Analoge
systemer er erstattet av digitalt utstyr. Kontrastmammografi, digital tomosyntese og MR benyttes ved
kliniske virksomheter, og det gjennomføres studier med tomosyntese i screening. Avanserte
ultralydapparater benyttes i tillegg til screening, og i diagnostikk, med og uten nåleprøver. Deteksjon
av svulster i et tidlig stadium i sykdomsforløpet er viktig for å redusere omfanget av behandlingen og
dødeligheten av sykdommen. Kvaliteten på bildematerialet er dermed spesielt viktig, ikke bare for å
detektere svulster i et tidlig stadium, men også for å kunne skille svulster med ulikt malignitet. Små
detaljer kan skille benigne fra maligne svulster, noe som gir mange radiografifaglige utfordringer
knyttet til posisjonering, kompresjon og eksponeringsparametre.
Radiografene ivaretar den første delen i mammografikjeden, både i screening, utredning og
diagnostikk. Det innebærer at de har tett kontakt med kvinnene. Å kommunisere viktigheten av
kompresjonen av brystet, dilemmaer knyttet til deteksjon av små, saktevoksende svulster som kan
representere en trussel for kvinnene dersom de ikke diagnostiseres og behandles, er utfordringer
radiografer står ovenfor hver dag. Å manøvrere seg i dette fagfeltet på en forsvarlig måte krever høy
faglig kompetanse. Radiografer som er spesialister i mammografi skal inneha slik kompetanse.

Spesialistgodkjenningen
For å søke om spesialistgodkjenning må generelle krav om kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse innen radiografi være oppfylt og dokumentert. I tillegg må klinisk og akademisk
kompetanse innen mammografi dokumenteres. Kravene er beskrevet i dette dokumentet.
Spesialistgodkjenningen gjøres av Spesialistrådet i Norsk Radiografforbund etter at de har mottatt
søknad fra aktuell kandidat. Godkjenningen gjelder for fem år.

Krav for å søke godkjenning
Kravene som må oppfylles for å bli spesialist i mammografi kan oppnås ved å gjennomføre spesifikke
videre-/etterutdanninger, delta på seminarer og kurs, og ved aktiv deltakelse i prosjekter. Norsk
Radiografforbund arrangerer regelmessig fagkurs i mammografi. Flere høgskoler og universiteter både
i Norge og andre land tilbyr også relevante kurs og studier, med ulike studiemodeller (heltid, deltid og
nettbasert) og emner. Blant annet tilbys videreutdanning i klinisk radiografi ved Høgskolen på
Vestlandet, et 30 studiepoengs deltidsstudium over 1 år. Studieprogrammet er på masternivå, med
mulighet for å velge ulike kurs på fem studiepoeng med fordypning i mammografi. Videre tilbyr
Universitetet i Sørøst-Norge, Buskerud, master i klinisk helsearbeid, med studieretningen stråling i
diagnostikk og behandling. Kurs i vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk tilbys ved flere
høgskoler og universiteter.
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Følgende krav må oppfylles for å kunne søke spesialistgodkjenning i mammografi:





















Medlemskap i Norsk Radiografforbund
Autorisasjon som radiograf
En anbefaling om godkjenning fra nærmeste leder, med beskrivelse av faglig utvikling og
engasjement
Tre årsverk klinisk arbeidserfaring fra spesialistområdet (screening og/eller klinisk mammografi) i
løpet av siste fem år
Inneha klinisk utøvende stilling innen spesialistområdet (screening og/eller klinisk mammografi).
Utført minst 3000 screeningundersøkelser de siste to årene.
Arbeidet minst to uker med klinisk mammografi i løpet av det siste året
Gjennomført og bestått studier tilsvarende 5 studiepoeng i vitenskapsteori og/eller metode.
Gjennomført videreutdanning/kurs tilsvarende minimum 5 studiepoeng fra relevante
videreutdanninger/del av relevant mastergrad
Utført minimum ett av følgende punkter innen spesialistområdet:
o Hoved- eller medansvar for fagutvikling; endrings- og innovasjonsarbeid på lokalt og/eller
nasjonalt nivå
o Fagutviklingsarbeid dokumentert ved hovedansvar/medforfatter for prosjektrapport
o Første- eller medforfatter på fagartikkel
o Første- eller medforfatter på vitenskapelig artikkel publisert i et fagfellevurdert tidsskrift
o Presentasjon på en nasjonal eller internasjonal kongress/konferanse med sammendrag som
dokumentasjon
o Master- eller videreutdanningsoppgave formidlet som artikkel i et vitenskapelig tidsskrift
Dokumentert kunnskap om konstans- og statuskontroller, om strålevernforskriften og om
stråledoser i mammografi. Kunnskapen må være dokumentert gjennom å ha bestått en prøve
(digital flervalgsoppgave). Fagsjef i Norsk Radiografforbund vil gi tilgang til den digitale prøven.
Dokumentert kunnskap om retningslinjer for mammografiscreening, samt fordeler og ulemper ved
screening. Kunnskapen må dokumenteres ved bestått prøve (digital flervalgsoppgave) eller ved
dokumentert deltakelse på kurs/seminar/kongress/konferanse.
Dokumentert kunnskap om tilleggsundersøkelser som benyttes ved trippel- og
differensialdiagnostikk ved mammadiagnostikk. Kunnskapen må dokumenteres ved bestått prøve
(digital flervalgsoppgave).
Posisjoneringsferdigheter som viser at minst 75% av mammogrammene som er utført av
kandidaten de siste seks månedene var perfekte eller gode, etter gjeldende kriterier i
Kvalitetsmanualen for Mammografiprogrammet. Vurderingen skal baseres på 50 tilfeldige
undersøkelser og vurderingen skal utføres av kandidaten. I tillegg skal 20 tilfeldige undersøkelser
av de 50 skal vurderes av PGMI-radiograf. Resultater og refleksjonsnotat skal legges ved søknad
om vurdering
Deltakelse på minst ett kurs/kongress/konferanse de siste to årene. Bestått kursbevis/
læringsutbyttebeskrivelse kreves som dokumentasjon.

Det oppfordres til faglig engasjement i sosiale medier, diskusjoner om mammografi/brystkreft lokalt,
nasjonalt eller internasjonalt, og/eller aktivitet på NRF sin Facebook-side «Fagforum for mammografi».
Dersom enkelte av kravene ikke kan dokumenteres, men radiografen kan dokumentere andre
kompetansekrav, vil Spesialistrådet vurdere søknaden spesielt.
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Krav til innhold i søknad om godkjenning som spesialist i mammografi
1. Navn, medlemsnummer i Norsk radiografforbund og Helsepersonellnummer
2. Anbefaling fra nærmeste leder, samt bekreftelse på at kandidaten har minst tre år klinisk
arbeidserfaring fra screening og/eller klinisk mammografi, innehar en klinisk utøvende stilling innen
fagområdet, har utført minst 3000 screeningundersøkelser de to siste årene og arbeidet to uker
eller mer på klinisk mammografi det siste året.
3. Dokumentasjon på gjennomførte studier som tilsvarer 5 studiepoeng i vitenskapsteori og/eller
metode og videreutdanning/kurs tilsvarende minimum 5 studiepoeng fra relevant videreutdanning/del av relevant mastergrad
4. Dokumentasjon på ett av de 6 punktene som er nevnt i forhold til akademisk aktivitet
5. Dokumentasjon på bestått prøve i temaer knyttet til teknisk kvalitetskontroll i mammografi.
6. Dokumentasjon på bestått prøve/deltakelse på kurs i temaer knyttet til retningslinjer for
mammografiscreening, fordeler og ulemper ved screening.
7. Dokumentasjon på bestått prøve om tilleggsundersøkelser som benyttes ved trippel- og
differensialdiagnostikk ved mammadiagnostikk.
8. Resultater og refleksjonsnotat av posisjoneringsferdigheter.
9. Bestått kursbevis/læringsutbyttebeskrivelse som dokumentasjon på deltakelse på minst ett kurs/en
konferanse som er gjennomført i løpet av de siste to årene.
10.Kort beskrivelse av hvorfor du ønsker å bli spesialist i mammaradiografi.

Krav for å søke regodkjenning
Hovedmålet med regodkjenning etter 5 år er å opprettholde og videreføre relevant faglig aktivitet som
mammografispesialist. Søknad med dokumentasjon sendes Spesialistrådet i Norsk Radiografforbund
innen det er gått fem år siden godkjenning/forrige regodkjenning. En anbefaling om regodkjenning fra
nærmeste leder, sammen med vurdering av faglig utvikling og engasjement skal legges ved søknaden.
For å bli regodkjent må følgende kriterier dokumenteres:
 Minst 3000 screeningundersøkelser utført de siste to årene. I tillegg skal kandidaten ha arbeidet
minst fire uker med klinisk mammografi innenfor den samme tidsperioden.
 Posisjoneringsferdigheter som viser at minst 75% av mammogrammene som er utført av
kandidaten de siste seks månedene var perfekte eller gode, etter gjeldende kriterier i
Kvalitetsmanualen for Mammografiprogrammet. Vurderingen skal baseres på 50 tilfeldige
undersøkelser og vurderingen skal utføres av kandidaten. I tillegg skal 20 tilfeldige undersøkelsene
av de 50 undersøkelser skal vurderes av PGMI-radiograf. Resultater og refleksjonsnotat skal legges
ved søknad om vurdering.
 Det skal skrives sammendrag av minst to vitenskapelige artikler. Sammendragene skal være
presentert ved egen avdeling og/eller i et fag- eller vitenskapelig tidsskrift.
 Delaktighet i minst ett kvalitetssikring/forbedring/forskningsprosjekt med meldeplikt til
personvernombudet/Regional Etisk Komite. Rapport/artikkel skal foreligge.
 Deltakelse på minst to kurs/konferanser relatert til spesialistområdet siden forrige godkjenning.
Bestått kursbevis/læringsutbyttebeskrivelse kreves som dokumentasjon.
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