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Utgangspunkt: 
• Godkjent medikament til bruk ved benmetastaser (hos bryst- og 

prostata-kreftpasienter)
• EMA har bedt om mer informasjon av bivirkninger                

(kjevenekroser, infeksjoner)
• Prosjektet startet i 2012 og slutter i 2019
• Prosjektet pågår i Danmark, Sverige og Norge (Til sammen en 

populasjon på 20-25 million innbyggere - nødvendig for å få stor nok 
utsagnskraft innen rimelig tid)

• Data skal hentes fra Kreftregisteret, Pasientregisteret og 
Dødsårsaksregisteret ved bruk av personnummeret

• Viktige opplysninger for å kunne besvare alle spørsmål må hentes fra 
pasientjournaler. 



• Via Kreftregisteret og Pasientregisterets databaser har man 
funnet frem til de aktuelle pasienter

• For å innhente informasjon om medikamentbruk, har vi gått 
inn i pasientjournaler. Fra disse har vi også hentet ut 
nødvendige opplysninger om de etterspurte medikamenter. 
Dette arbeidet har vært veldig effektivt og vi har blitt godt 
mottatt (bare ett sykehus har vært motvillig)



Sykehusene har direkte bidratt med:
• Tilgang til journalarkivet for de pasienter som er på listen.
• Rettledning/veiledning i bruken av deres elektroniske journalsystemer.
• Kontorplass for noen dager.

Kreftregisterets forskningsgruppe har bidratt med:
• Godkjennelse av prosjektet i REK.
• Presis beskrivelse av hvilke data som trengs.
• Lesing av medisinske journaler.
• Avidentifisering av pasienter
• Organisering/ koding av medisinske opplysninger for samkjøring med 

Sverige og Danmark 



Tilgang til medisinske journaler gir:
• muligheter til å studere forhold som ikke omfattes direkte av noe registre 
• muligheter til å kvalitetssikre studier bedre
• Muligheter til å anvende studiedesign som gjør jobben overkommelig



Fordeler med Skandinavisk (evt Nordisk) samarbeid:
• 20-25 mill innbyggere (Gjør det mulig å studere relativt sjeldne tilstander

innenfor et tidsrom som er akseptabelt)
• Høy kvalitet på forskningsmiljøene.
• Gode befolkningsregistre med høy kvalitet (Fødselsregister (1967), 

Dødsårsaksregister (1951), Kreftregister (1953), Pasientregister (2008), 
Reseptregister (2004) (Disse registrene fins i alle de skandinaviske 
landene). 

• Veldig viktig: Personnummer for alle innbyggere. (Personnummeret gir 
oss koblingsmuligheter, personnummeret gjør at vi ikke mister pasienter i 
oppfølgingen)



Takk for oppmerksomheten!
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