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Nordcan

> Nyttig verktøy for å sammenlikne forekomst, 
dødelighet og kreftoverlevelse for de nordiske land

http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp


Registerbasert studie 

> Phd-prosjekt Yngvar Nilssen
> Kreftdata fra Kreftregisteret
> Komorbiditet fra Norsk pasientregister
> Inntekt og utdanning fra Statistisk sentralbyrå
> 24 324 lungekreftpasienter i 2002-2011



Prognostiske faktorer for 
overlevelse

Faktor HR (95 % KI)
Kjønn
Menn vs kvinner 1,17 (1,13 - 1,20)

Utdanning
Middels vs lav 0,91 (0,88 - 0,94)
Høy vs lav 0,85 (0,81 - 0,89)

Røyking
Røyker vs aldri røyker 1,18 (1,09 - 1,28)
tidligere vs aldri røyker 1,06 (0,97 - 1,13)

Komorbiditet
Høy vs ingen 1,27 (1,12 - 1,45)

Justert for alder, 
stadium, histologisk 
type, tidsperiode og 

bosted  

Nilssen et al Eur Respir J (2016)



Overlevelse, geografiske forskjeller



Behandling av lungekreft

Nilssen et al, IJC, 2016





Operasjon etter lungekreft
> 18 % av lungekreftpasientene blir operert
> 5 års relative overlevelse er 63 % blant de opererte og 

6 % blant de ikke-opererte
> Hvilke faktorer øker sjansen for å bli operert?

> Alder
> Utdanning
> Inntekt
> Bosted

Nilssen et al, IJC, 2016



Sosioøkonomiske faktorer og 
behandling av lungekreft

Faktor Operert Radikalt strålebeh Palliativt strålebeh
OR (95 % KI) OR (95 % KI) OR (95 % KI)

Utdanning
Middels vs lav 1,20 (1,08 - 1,33) 1,13 (1,01 - 1,26) 1,03 (0,97 - 1,11)
Høy vs lav 1,28 (1,08 - 1,51) 1,12 (0,93 - 1,37) 1,02 (0,91 - 1,15)

Fam. inntekt
Middels vs lav 1,48 (1,29 - 1,71) 1,27 (1,10 - 1,48) 1,21 (1,10 - 1,33)
Høy vs lav 1,66 (1,43 - 1,94) 1,35 (1,15 - 1,58) 1,42 (1,29 - 1,57)

Justert for alder, kjønn, bosted, stadium og histologisk type og for deler av perioden også for røyking og komorbiditet



Geografiske forskjeller i behandling



Effekt av pakkeforløp på

> Utredningstiden?
> Kvaliteten av utredingen?
> Kvaliteten av behandlingen?
> Sosioøkonomiske forskjeller?
> Endring i sosioøkonomiske etter innføring av 

pakkeforløp?

> Har fått midler fra Kreftforeningen til evaluering av 
innføringen av pakkeforløp
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