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Likeverdige helsetjenester

> Gode og likeverdige helsetjenester til alle som 
trenger når de trenger det, uavhengig av, alder, 
bosted, kjønn, økonomi og etnisitet

Hva trengs?
1. Nasjonale retningslinjer (Handlingsprogrammer 

for ulike kreftsykdommer) 
2. Monitorering og tilbakemelding (Kvalitetsregistre 

for kreftsykdommer)



Lovverk
> Kreftregisteret kan uten samtykke inneholde opplysninger om 

personer som har eller har hatt kreft, forstadier til kreft, eller 
godartede svulster i sentralnervesystemet:

> Navn og personnummer
> Adresse og bostedskommune
> Kreftsydommens utgangspunkt
> Morfologisk diagnose
> Utbredelse på diagnosepunkt
> Metastaser
> Tilbakefall
> Diagnosegrunnlag (bildediagnostikk, histologisk undersøkelse, 

cytologisk materiale, annen type undersøkelse)
> Kreftbehandling den registrerte har mottatt, indikasjoner og 

kontraindikasjoner for behandling, behandlingsmetode, 
komplikasjoner og bivirkninger

> Dødsdato og dødsårsak



Kvalitetsregistre

> 8 med nasjonal status (tykk- og endetarm, 
prostata, bryst, føflekk, lunge, gynekologisk, 
lymfom og barnekreft)

> Integrert del av Kreftregisteret, finansiering fra 
HSØ

> Søkt om 5 nye i slutten av 2013, fikk foreløpig 
avslag i HSØ i 2016

> Referansegruppe for hvert kvalitetsregister:
> Klinikere oppnevnt av RHF-ene etter innstilling fra de ulike 

onkologiske faggruppen
> Kirurger, onkologer, patologer mf fra hver region
> 3-4 møter pr år + arbeidsgrupper



Referansegruppe for hvert 
kvalitetsregister

> Klinikere oppnevnt av RHF-ene etter innstilling fra 
de ulike onkologiske faggruppen

> Fagpersoner (Kirurg, onkolog, patolog mf) fra hver 
region

> 3-4 møter pr år



Samarbeid med kliniske miljø
Kreftregisteret:
> Databehandlingsansvarlig; følger lovverk
> Registersekretariat; daglige drift, mottak av data, 

registrering/oppdatering/kvalitetssikring, sekretærfunksjon for ref.gruppe

Referansegruppen:
> Definerer kliniske parametre (ut over basisregisteret).
> Faglig innhold i årsrapportene
> Gir råd til forskningsprosjekter

Veiledning i prosjektarbeid er delt mellom det kliniske miljøet og 
Kreftregisteret.



Årsrapporter

> Resultater på institusjonsnivå
> Publiseres samtidig med øvrige nasjonale 

kvalitetsregistre
> Større fokus på kvalitetsmål og verktøy for 

kvalitetsforbedring
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