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Med et reisestipend fra NFBE fikk jeg muligheten til å delta på 
det 18. årlige møtet til American society of breast surgeons 
(ASBrs). Kongressen ble avholdt på det kjente Bellagio 
hotellet i Las Vegas og hadde rekordmange 1800 deltagere 
fra mange ulike land. 
I god tid før kongressen kunne man laste ned en egen ASBrs 
App, der man hadde full oversikt over tid, sted og navn på alle 
foredrag, kart over området, mulighet til å lagre egne 
notater, og ikke minst mulighet til å Twitre live fra 
kongressen. Når man senere logget seg på under de ulike 
foredragene fikk man presentasjonen tilsendt på mail 
etterpå.  
 



Vi reiste fra ustabilt vær med snø til 30 grader og strålende 
sol. Overgangen var stor på alle måter.  
 

 
 
 
Kongressen var inndelt i mange ulike sesjoner fra kl 8 og det 
var i tillegg mulighet for Sunrise Workshops fra kl 07. For oss 
som merket jetlaget var dette en fin måte å utnytte dagen på.  
Jeg deltok på et slikt soloppgang foredrag som handlet om 
vurderinger rundt kontralateral profylaktisk mastektomi 
(CPM). ASBrS Guidelines var på linje med de vi bruker i Norge, 
men det var tydelig i plenums diskusjonen, at våre 
amerikanske kollegaer hadde en noe mer liberal praksis når 
det gjaldt CPM enn det som ble anbefalt og det vi er vant til 
fra Norge. Insidensen for CPM er stadig stigende i USA  og vi 
ble minnet på at kirurgens anbefaling er svært viktig i den 
endelige avgjørelsen. CPM raten lå på hhv 2,1% og 58,9%  
avhengig av om kirurgen rådet mot eller for CPM. Preoperativ 
MR er også assosiert med høyre CPM rate. 



En annen morgen kunne man delta på ulike symposier som 
ikke var en del av det offisielle programmet, men som var 
sponset av ulike firmaer. Tittelen `Improving your outcomes 
with oncoplastic surgery: Techniques in `Reconstructive 
Lumpectomy`, lokket meg, men innholdet var tydelig sponset 
og forlesningen var ikke så bra som jeg hadde håpet.  
 
 
Den første dagen av selve kongressen fikk vi bla presentert 
fine innlegg om benigne brystlidelser, atypiske lesjoner og in 
situ carcinomer. Dette var innhold vi stort sett kjenner fra vår 
daglige praksis og retningslinjer.  
Neste dag var det mange fine presentasjoner om bla 
Tumorbiologi. Androgen reseptor ekspresjon hos trippel 
negative tumores kan ha betydning i behandlingen med bla 
Bicalutamide.  
 Lisa Newman fra MD Anderson holdt et interessant foredrag 
om flere trippel negative tumores hos afroamerikanske 
kvinner som kunne spores tilbake til vest afrikanske land. 
Kvinner med røtter fra øst Afrika hadde ikke samme høye 
risiko for trippel negative tumores.  
 
Man gikk også innom immunterapi hos trippelnegative. Her 
er det fortsatt mye som er under utvikling og nye 
behandlingsmuligheter blir fremtiden.  
 
De amerikanske foreleserne hadde imponerende 
presentasjoner og dette kom ekstra tydelig frem under `Hot 
topics og Challenging dogma´der to forelesere skulle ha en 
liten argumentasjons ´battle´om temaer som for eksempel 



neoadjuvant terapi og ultralyd av aksillen ved klinisk negativ 
aksille. Her var det mye humor og høy underholdningsfaktor!  
 
 
Katherina Zabicki Calvillo holdt et innlegg den siste dagen om 
overbehandling hos pasienter > 70 år. Ved Stadium I, hos ØR 
positive tumores kunne man vurdere å ikke gjennomføre 
strålebehandling. Generelt fikk jeg inntrykk av at 
amerikanerne er flinke til å gjøre individuelle tilpasninger hos 
pasienter som kan ha nytte av dette.  
 
Avslutningsvis fikk vi en forfriskende presentasjon av Nathalie 
Johnson fra Portland om ulike pre-og postoperative 
blokkader. Hun luftet bla muligheten for at ulik lokalanestesi 
og blokkader gir mindre peroperativ stress og mindre utslipp 
av NK celler og dermed forbedret kreft prognose. Vi fikk rask 
innføring i triggerpunkt injeksjoner ved postmastektomi 
smerter. Scapulothoracic blokkade kunne ha langtidsvirkning 
ved to injeksjoner.  
 
Las Vegas har stort tilbud for alle ganer og interesser døgnet 
rundt. Jeg var så heldig å få se på the ´´O´´av Cirque du Soleil. 
Det var en helt spesiell og fantastisk forestilling. Får du 
muligheten en gang, så grip den!  
  
Dette var en svært lærerik og inspirerende kongress. Neste år 
avholdes den årlige amerikanske kongressen i Orlando. Jeg vil 
anbefale at så mange som mulig og også de ´´yngre´´ får 
muligheten til å delta på denne kongressen i fremtiden.  
 



 
 
 
 

 
 


