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1 Hva skal sendes fra patologiavdelingene til Kreftregisteret? 
 

1.1 Hvilken	informasjon	er	innrapporteringspliktig?	
 Alle remisser i forbindelse med utredning, behandling og oppfølging/kontroll av kreft 

og forstadier til kreft i alle organer, samt benigne svulster i sentralnervesystemet og 
urinveier.  

o Remisser fra prøver som ikke inneholder tumorvev skal også sendes inn, så 
lenge prøvene er en del av utredning, behandling eller oppfølging/kontroll av 
kreftsykdom 
 

 Alle cervixprøver (inkludert HPV-tester fra cervix)  
 

 Alle prøver utført i forbindelse med supplerende undersøkelser etter en 
screeningundersøkelse i Mammografiprogrammet. 

De to siste punktene er essensielle for Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft og for 
Mammografiprogrammet i Kreftregisteret, mens det første punktet utgjør selve kjernen i 
Kreftregisteret insidensdatabase og i kvalitetsregistrene.  

Se kapittel 2 for en oversikt over de aktuelle SNOMED-koder som danner bakgrunn for 
innrapporteringen i punktene over.  

1.2 Hvilke	remisser	skal	sendes	inn?	
Innrapporteringen skal omfatte alle typer remisser (cytologi, histologi, obduksjoner og ulike 
spesialundersøkelser som for eksempel molekylærgenetikk og FISH-analyser), og skal også 
inkludere tilleggsremisser/tilleggsundersøkelser og preparater som er ”tomme” – dvs. som 
ikke inneholder tumorvev – i de tilfeller preparatet er en del av utredning/behandling/kontroll 
av kreftpasienter.  
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2 Hvilke SNOMED-koder skal innrapporteres? 
 
SNOMED-spesifikasjonen er basert på KITH SNOMED 1.4 fra 2002, samt oppdateringer 
som er gjort innenfor cytologi (f.eks. inklusjon av HSIL og LSIL). 
 
Det vil finnes koder i spesifikasjonen som ikke er i bruk ved enkelte laboratorier. I disse 
tilfellene er det viktig å undersøke om andre koder er i bruk for samme tilstand.  
 
Det vil også finnes koder på laboratoriene som ikke er definert i ovennevnte SNOMED-
versjon. De fleste av disse ser ut til å være basert på kodeverk som WHO eller ICD-O-2/ICD-
O-3 og de meldepliktige kodene skal da vanligvis være inkludert i kategorien M80000-
M99909.  
 
Det er satt i gang et arbeid i regi av Helsedirektoratet i samarbeid med Den Norske 
Patologforening og Kreftregisteret for å oppdatere den norske SNOMED. Det er 
mulig/sannsynlig at den danske SNOMED blir benyttet som utgangspunkt for dette 
oppdateringsarbeidet.  
 

2.1 Innrapportering	til	Kreftregisteret	generelt:		
 

M-kode Beskrivelse T-koder Kommentar 

M09400 Frie reseksjonsrender Alle  

M09450 
Ingen holdepunkter for 
malignitet Alle 

 

M09460 Maligne celler ikke påvist Alle  

M09470 
Ingen holdepunkter for 
metastase Alle 

 

M09500 
Benign reaktiv 
tilstand/neoplasi? Alle 

 

M11600-M11682 Stråleskader Alle  

M44050 Eosinofilt granulom Alle  

M54150 Tumornekrose Alle  

M63220 
Philadhelphia-kromosom, 
Ph-1 Alle 

 

M69100 ASC-US Alle  

M69700-M69790 
Atypiske og 
malignitetssuspekte celler Alle 

 

M72005 Irregulær hyperplasi Alle  

M72060 Enkel hyperplasi T82xxx-T84xxx  

M72105 Irregulær lobulær hyperplasi Alle  

M72175 
Irregulær intraduktal 
hyperplasi Alle 

 

M72205 Lymfoid hyperplasi Alle  

M72264 
Multisentrisk Castlemans 
sykdom Alle 

 

M72280 
Immunoblastisk 
lymfadenopati Alle 

 

M72420-M72425 Adenomatøs hyperplasi T82xxx-T84xxx  
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M72575 
Irregulær karproliferasjon, 
usikker reaktiv/neoplastisk Alle 

 

    

M72860 Keratoakantom Alle  

M73005-M73009 
Irregulær og atypisk 
metaplasi Alle 

 

M73205-M73209 
Irregulær og atypisk epitelial 
metaplasi Alle 

 

M73225-M73229 
Irregulær og atypisk 
plateepitelmetaplasi Alle 

 

M73305-M73309 
Irregulær og atypisk 
kjertelmetaplasi Alle 

 

M73320 Intestinal metaplasi T62xxx 

KRG vil diskutere 
med fagmiljøet for 
spiserørskreft om 
denne fortsatt skal 
inkluderes eller om de 
skal tas ut 

M73330 Gastrisk metaplasi T62xxx 

KRG vil diskutere 
med fagmiljøet for 
spiserørskreft om 
denne fortsatt skal 
inkluderes eller om de 
skal tas ut 

M74000-M74007 
Fokal, diffus, lett og moderat 
dysplasi Alle 

 

M74205-M74209 Irregulær og atypisk adnose Alle  

M76005 Irregulær proliferasjon Alle  

M76025 Irregulær celleproliferasjon Alle  

M76055 Irregulær kjertelproliferasjon Alle  

M76085 Irregulær epitelproliferasjon Alle  

M76086 
Lett/moderat dysplasi i 
sylinderepitel Alle 

 

M76089 Dysplasi i overgangsepitel Alle  

M76800-M76802 Polypper T66xxx-T69xxx  

M76803 Irregulær polypp Alle  

M76804-M76900 Polypper T66xxx-T69xxx  

M80001-M999091 
NB. Med siste siffer = 1 
eller høyere Neoplasmer Alle 

 

M81200 
Overgangsepitelpapillom 
UNS, WHO grad 0 Alle 

Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M81210 
Papillom, 
overgangsepiteltype UNS Alle 

Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M81400 Adenom T66xxx-T69xxx  

M81500 Øycelleadenom Alle  

M81510 Insulinom Alle  

M81520 Glucagonom Alle  

                                                
1 Obs. for kodene M812031-M812039, M813031-M813039 og M813131-M813139 som har et ekstra 
siste siffer. Disse må sannsynligvis legges inn spesifikt 
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M81600 Gallegangsadenom Alle  

M82100 Adenomatøs polypp T66xxx-T69xxx  

M82110 Tubulært adenom T66xxx-T69xxx  

M82200 
Familiær adenomatøs 
polypose Alle 

Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M82210 Multiple tubulære adenomer Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M83210 Hovedcelleadenom T66xxx-T69xxx  

M83220 
Adenom med vannklare 
celler T66xxx-T69xxx 

 

M83230 Adenom av blandet type T66xxx-T69xxx  

M84610 
Serøst overflatepapillom 
UNS Alle 

Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M85800 Thymom UNS Alle  

M85900 Benign gonadestromatumor Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M86010 Luteinisert tekom Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

    

M86310 Sertoli-Leydigcelle tumor Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M86830 Gangliocytisk paragangliom Alle  

M86900 
Paragangliom i filum 
terminale Alle 

 

M87110 Glomustumor 
T91000-T92000, 
TX0000-TX9900 

Gjelder for færre T-
koder enn tidligere 

M87120 Glomangiom 
T91000-T92000, 
TX0000-TX9900 

Gjelder for færre T-
koder enn tidligere 

M87130 Glomangiomyom 
T91000-T92000, 
TX0000-TX9900 

Gjelder for færre T-
koder enn tidligere 

M88520 Fibromyksolipom Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M88920 Cellerikt leiomyom Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M88970 Diffus leiomyomatose Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M90130 Cystadenofibrom UNS Alle 
Gjelder nå for flere T-
koder enn tidligere 

M90500 Benignt mesotheliom Alle  

M91000 Mola hydatidosa UNS Alle  

M91010 Komplett mola hydatidosa Alle  

M91030 Partiell mola hydatidosa Alle  

M93900 
Plexus choriodeus papillom 
UNS Alle 

 

M94900 Ganglioneurom Alle  

M94910 Ganglioneuromatose Alle  

M95050 
Desmoplastisk infantilt 
gangliogliom Alle 

 

M95060 Sentralt neurocytom Alle  

M95070 Pacini tumor Alle  
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M95300 Meningeom UNS Alle  

M95310 
Meningoteliomatøs 
meningeom Alle 

 

M95320 Fibrøst meningeom Alle  

M95330 Psammomatøst meningeom Alle  

M95340 Angiomatøst meningeom Alle  

M95350 
Hemangioblastisk 
meningeom Alle 

 

M95360 
Hemangiopericytisk 
meningeom Alle 

 

M95370 Sammensatt meningeom Alle  

M95620 Neurothekom Alle  

    

P-kode Beskrivelse T-koder  

P11090 Reeksisjon UNS Alle  

P33000-P33020 
Genteknologiske 
undersøkelser Alle 

 

P36550-P36551 

Immunhistokjemisk og 
immuncytokjemisk 
undersøkelse Alle 

 

    

    

S-kode Beskrivelse T-koder  

    

S38920 Primær amyloidose Alle  

S40050 Preleukemisk syndrom Alle  

S40310-S40340 Aplastisk anemi Alle  

S54380 

Familiær cerebello-retinal 
angiomatose, von Hippel-
Lindaus Alle 

 

    

    

E og F-kode Beskrivelse T-koder  

E33400 Papillomavirus UNS Alle  

E33450 Humant papillomavirus Alle  

E33416 HPV16 Alle NY 

E33418 HPV18 Alle NY 

F01070 Status etter strålebehandling Alle  

F01080 
Status etter 
cytostatikabehandling Alle 

 

F12391 
Østrogenreseptor, positiv 
prøve (Er >50 %) T04xxx 

 

F12394 
Østrogenreseptor, positiv 
prøve (Er ≥ 10 % - ≤50 %) T04xxx 

 

    

F12395 
Østrogenreseptor, negativ 
prøve (Er <1%) T04xxx 

 

F12641 
Progesteron reseptor, positiv 
prøve (PgR >50 %) T04xxx 
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F12644 

Progesteron reseptor, svakt 
pos. prøve (PgR ≥10 % - 
≤50 %) T04xxx 

 

F12645 
Progesteron reseptor, 
negativ prøve (PgR <10 %) T04xxx 

 

Ki67 Alle analyser av Ki67 T04xxx  

Her2 

Alle analyser av Her2, 
inkludert in situ hybridisering 
(alle metoder) T04xxx 

 

 
Kreftregisteret er klar over at det i SymPathy ikke er mulig å sette opp spesifikke T-koder for 
de ulike M-/P-/S-/E-/F-kodene slik det er angitt over. Kreftregisteret tar kontakt med Tieto for 
å melde inn at dette må løses, men de patologiavdelingene som benytter dette systemet må 
også melde inn dette som en bestilling til Tieto.  
 

2.2 Innrapportering	til	Masseundersøkelsen	mot	livmorhalskreft:	
Innrapportering til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Kreftregisteret skal inkludere 
alle cervixprøver, inkludert HPV-tester fra cervix, slik det er spesifisert i følgende 
dokumenter:  
  

 20131016 Spesifikasjon Cytologi.doc 
 20140107 Spesifikasjon Histologi.doc 
 20140113 Spesifikasjon HPV.doc 

 
HPV-undersøkelser på celler/vev fra cervix må inneholde T-kode 83xxx og en relevant M-
kode/E-kode. Dersom en eller begge disse mangler, må patologiavdelingene ha rutiner for å 
sikre at de aktuelle HPV-test-remissene likevel inkluderes i sendingen. Remisser for «uegnet 
HPV-test» skal også sendes inn. 
 
De aktuelle HPV-koder for cervixprøver som skal meldes til Kreftregisteret er:  

 E00040 - Mikroorganisme ikke påvist (kodes om til ‘0’ i overføringen til Kreftegisteret) 

 E33450 - Humant papillomavirus (kodes om til ‘1’ i overføringen til Kreftregisteret) 

 E33416 – HPV16 

 E33418 – HPV18 

 M0901H - Uegnet for HPV-analyse (kodes om til ‘9’ i overføringen til Kreftregisetret) 
 
Enkelte patologiavdelinger benytter P33000 – genteknologisk undersøkelse UNS for å merke 
HPV-tester.  
 
Koden M0901H finnes ikke i det offisielle SNOMED-kodeverket, men er tatt inn fra den 
danske SNOMED2 etter ønske fra patologer og Kreftregisteret fordi det pr. i dag ikke finnes 
en egen kode for «uegnet for HPV-analyse» i den norske SNOMED.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det til Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft ikke skal 
innrapporteres kopi av remisser, men gjøres datauttrekk for aktuelle variabler. Se mer 
informasjon i punkt 3.2. 
 

 	

                                                
2 http://www.patobank.dk/index.php?ID=4&lang=da 
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2.3 Innrapportering	til	Mammografiprogrammet:		
 
Kreftregisteret skal ha kopi av remisser for alle prøver utført i forbindelse med supplerende 
undersøkelser etter en screeningundersøkelse i Mammografiprogrammet – uavhengig av M-
kode. 
 
Prøver som viser kreft eller forstadier til kreft i bryst vil bli sendt til Kreftregisteret dersom 
spesifikasjonen i punkt 2.1 er implementert. Det er ikke nødvendig å sende dobbelt sett 
remisser for de prøvene som dekkes av denne spesifikasjonen.   
 
Prøver som ikke viser kreft eller forstadier til kreft – dvs. prøver for normale tilstander, uegnet 
prøve, adenomer, cyster etc.- er essensielle for oppfølgingen og kvalitetssikringen i 
Mammografiprogrammet, men er ikke dekket av spesifikasjonen i punkt 2.1. 
Innrapporteringen av disse remissene må basere seg på opplysning fra rekvirent om at 
prøven er tatt i forbindelse med Mammografiprogrammet, samt en tilsvarende merking av 
disse remissene i patologiavdelingen.  
 
Når elektroniske rekvisisjoner og patologimeldinger blir innført, kan dette løses ved hjelp av 
en elektronisk merking i remissene. I KITHs XML meldingsbeskrivelse for rekvirering av 
medisinske tjenester3 finnes det i kodeverk 8231 (type tekstsvar) en kode «MU – innkalt til 
masseundersøkelse» som kan benyttes i elektroniske rekvisisjoner til dette formålet (i xml-
tag <ReasonAsText>). Kreftregisteret vil jobbe mot flere aktører, blant annet IHR-prosjektet 
(Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon), for å få innført en slik spesifikk merking fra 
rekvirentene sin side, men det er viktig at også patologiavdelingene tar opp denne 
problematikken med leverandører og rekvirenter. Problematikken vil også bli tatt opp i 
Mammografiprogrammets møte med radiologer og patologer høsten 2014 
 
Inntil elektroniske rekvisisjoner og patologimeldinger er i drift, må patologiavdelingene finne 
løsninger for å håndtere merkingen og innrapporteringen av disse remissene i sine systemer. 
Kreftregisteret bistår gjerne, men kjenner dessverre ikke mulighetene og begrensningene i 
de ulike patologisystemene godt nok til å komme med anbefalte løsninger.  
 
   
 

 	

                                                
3 http://kith.no/upload/2475/R13-05_Rekvirering-av-medisinske-tjenester-v1_4.pdf 
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2.4 SNOMED-koder	som	ikke	lenger	skal	innrapporteres	
 
 

Kode T-koder Rad i Excel-arket fra 
november 2012 

Kommentar 

M824x0 Alle Rad 18 Finnes ikke i det offisielle 
SNOMED-kodeverket 

M815x0 Alle Rad 19 Øyecelleadenom skal ikke 
innrapporteres 

S29xxx Alle Rad 20 Skal ikke innrapporteres 
M870x0 Alle Rad 23 Feokromocytom skal ikke 

innrapporteres 
M77860 Alle Rad 27 Finnes ikke i det offisielle 

SNOMED-kodeverket 
M77910 Alle Rad 28 Finnes ikke i det offisielle 

SNOMED-kodeverket 
M77920 Alle Rad 29 Finnes ikke i det offisielle 

SNOMED-kodeverket 
M44710 Alle Rad 30 Finnes ikke i det offisielle 

SNOMED-kodeverket 
M72230 Alle Rad 31 Finnes ikke i det offisielle 

SNOMED-kodeverket 
M67760 Alle Rad 57 Tap av normale cellemembraner 

skal ikke innrapporteres 
M72430 Alle Rad 63 Stromahyperplasi skal ikke 

innrapporteres 

M72850 Alle 
Rad 25 Solar kreatose skal ikke 

innrapporteres 

M83710 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Adrenokortikalt adenom, kompakt 

celletype skal ikke innrapporteres 

M83730 Alle 

Rad 12, 16 og 17 Adrenokortikalt adenom, 
klarcellet type skal ikke 
innrapporters 

M83740 Alle 

Rad 12, 16 og 17 Adrenokortikalt adenom, 
glomerulosa type skal ikke 
innrapporteres 

M83750 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Adrenokortikalt adenom, blandet 

celletype skal ikke innrapporteres 

M84010 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Apokrint adenom skal ikke 

innrapporteres 

M84100 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Talgkjerteladenom skal ikke 

innrapporteres 

M86020 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Skleroserende stromal tumor skal 

ikke innrapporteres 

M87710 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Epiteloidcellenævus skal ikke 

innrapporteres 

M87720 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Spolcellenævus skal ikke 

innrapporteres 
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M87750 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Dyp penetrerende nævus skal 

ikke innrapporteres 

M87900 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Cellerik blå nævus skal ikke 

innrapporteres 

M87950 Alle 
Rad 12, 16 og 17 Kombinert nævus skal ikke 

innrapporteres 

S36610 Alle 
Rad 88 Zeroderma pigmentosum skal 

ikke innrapporteres 
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3 Hvordan og hvor ofte skal remissene sendes til Kreftregisteret? 
 

3.1 Til	Kreftregisteret	generelt	og	til	Mammografiprogrammet	
Remissene skal, så langt det er mulig, sendes elektronisk som en xml-fil med selve 
remissen, evt. kun rekvisisjonen, som et bildevedlegg. For nærmere spesifikasjoner, se 
dokumentet «Specification_Submission_of_Pathology_Reports-doc».  
 
Dersom det er umulig å sende remissene elektronisk, må de sendes pr. papir. Alle deler av 
remissekopiene, inkludert rekvisisjonen, må være lesbare, og alle sider må inkluderes. 
 
SNOMED-kodene MÅ være inkludert, både på papirkopi av remissene og i elektronisk 
innsendte remisser. SNOMED-kodene benyttes internt i Kreftregisteret til flere formål og er 
svært viktige for å sikre kvalitetssikring av registrene og screeningprogrammene.  
 
Remissene skal sendes til Kreftregisteret én gang pr. måned eller oftere (spesielt ved 
elektronisk innsending).  
 

3.2 Til	Masseundersøkelsen	mot	livmorhalskreft	
Det arbeides med å oppgradere systemene i Kreftregisteret slik at innsending til 
livmorhalsprogrammet også skal følge de generelle retningslinjer for innsending til 
Kreftregisteret (se over). Inntil dette er på plass, skal informasjonen sendes inn slik det er 
spesifisert i følgende vedlegg: 
 

 20131016 Spesifikasjon Cytologi.doc 
 20140107 Spesifikasjon Histologi.doc 
 20140113 Spesifikasjon HPV.doc 
 Spesifikasjon Cytologi HPV LabSvar 20150313.doc 
 Spesifikasjon Histologi HPV LabSvar 20150128 

 
Patologiinformasjon skal sendes til Kreftregisteret første uke i hver måned. Sendingen skal 
inneholde informasjon om samtlige remisser som er besvart foregående måned.  
 
NB! Hele SNOMED-strengen må inkluderes også i oversendingen av 
patologiinformasjon til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Det er ikke 
tilstrekkelig å kun sende den første SNOMED-linjen. 
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4 Anbefalinger for mer komplett innrapportering  
 
Purringer etter manglende remisser er svært ressurskrevende, både for patologiavdelingene 
og for Kreftregisteret. Vi har her samlet en del vanlige problemstillinger og gir våre 
anbefalinger til hvordan disse kan løses.  
 

4.1 Kombinasjoner	av	M-/P-/S-/E-/F-koder	og	T-koder	i	rapportfunksjonen	
 
Tieto-brukerne har problemer med å definere at kombinasjoner av koder skal rapporteres inn 
– f.eks. at enkelte M-koder kun skal rapporteres inn for spesifikke T-koder.  
 
Kreftregisteret tar kontakt med Tieto for å melde inn at dette må løses, men de 
patologiavdelingene som benytter dette systemet må også melde inn dette som en bestilling 
til Tieto.  

4.2 SNOMED-koding	av	lymfeknutepreparater	uten	tumorvev	
 
Pr. i dag er det minst 7 ulike måter å registrere M-kode for tomme lymfeknutepreparater, og 
kun én av disse finnes i Kreftregisterets spesifikasjon (M99906 – metastase ikke påvist). De 
fleste tomme lymfeknutepreparater registreres i dag med M-koder: 
 

 M00100 (normal morfologi) 
 M09450 (ingen holdepunkter for malignitet) 
 M09470 (ingen holdepunkter for metastase) 
 M40000 (betennelse) 
 M43000 (kronisk betennelse) 
 M67050 (reaktive celleforandringer) 
 M99906 (metastase ikke påvist) 

 
Vi ber om at koden M99906 benyttes, alternativt M09470.  
 
Andre koder bør ikke benyttes, da dette fører til mangler i innrapporteringen.  

4.3 SNOMED-koding	av	operasjonspreparater	og	reeksisjoner	uten	tumorvev	
 
Vi er usikre på om det er godt kjent blant patologene at også preparater uten svulstvev fra 
operasjoner og reeksisjoner i forbindelse med kreftdiagnoser skal meldes til Kreftregisteret.  
 
Svært mange patologer benytter SNOMED M-koder som M00100 (normalt morfologi UNS), 
M49060 (arr UNS), M49280 (kirurgisk arr UNS), M09450 (ingen holdepunkter for malignitet) 
og M18000 (tilsiktet følge av kirurgisk inngrep UNS) – ved koding av slike remisser som ikke 
inneholder svulstvev. Disse kodene er ikke en del av Kreftregisterets spesifikasjon og fører 
dermed til at disse remissene ikke blir sendt til oss.  
 
Vi ber om at koden M99903 (evt. M99906/M99909) benyttes for preparater uten svulstvev 
hos personer som har kjent kreftsykdom.   
 
Enkelte patologiavdelinger benytter i dag koden M09450 for å beskrive prøver uten svulstvev 
hos pasienter som ikke har kjent kreftsykdom. Kreftregisteret vet ikke hva som er korrekt 
bruk av kodene her, men siden M09450 er utbredt brukt i patlogiavdelingene for å beskrive 
preparater uten svulstvev hos personer med kjent kreftsykdom, anbefaler vi at 
patologiavdelingene finner andre M-koder for å beskrive preparater uten svulstvev hos 
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personer uten kjent kreftsykdom. Dette for å forhindre at Kreftregisteret får kopi av disse 
remissene. Ved innføring av oppdatert SNOMED må det tas stilling til korrekt bruk av ulike 
koder slik at man får en enhetlig praksis i patologiavdelingene.  
 

4.4 SNOMED-koding	av	remisser	for	Ki67	og	her2	in	situ	hybridisering	
 
Alle remisser for Ki67 og Her2 in situ hybridisering ved brystkreft skal sendes til 
Kreftregisteret. Vi ber om at koden P33002 benyttes, og anbefaler at alle remisser også 
inneholder T- og M-kode som beskriver at preparatet er tatt fra et brystkrefttilfelle.  
 
Kreftregisteret er klar over at den praksis som er beskrevet over kan gi noe dobbeltarbeid for 
patologene – dvs. at T- og M-koder må settes for preparater som normalt ikke har slike 
koder. Vi oppfordrer patologiavdelingene til å foreslå alternative løsninger her som sikrer at 
Kreftregisteret mottar disse remissene uten at det medfører dobbeltarbeid for 
patologiavdelingene og uten at Kreftregisteret manuelt må etterspørre remissene.  
 
Ved innføringen av oppdatert SNOMED må det vurderes om det skal tas inn spesifikke 
SNOMED-koder for disse undersøkelsene eller om man skal samle flere typer 
undersøkelser under én kode. Man må også se på en grenseoppgang mellom NLK og 
SNOMED.  
 

4.5 Skal	undersøkelser	som	Ki67	og	Her2	meldes	for	alle	kreftsykdommer?	
 

4.6 Kompletterende	svar	
Kompletterende svar blir i noen systemer ikke automatisk med i rapporteringen til 
Kreftregisteret dersom det ikke er gjort endringer i SNOMED i originalremissen. Siden det 
kompletterende svaret ofte inneholder informasjon som er viktig for registreringen i 
Kreftregisteret (f.eks. molekylærgenetiske undersøkelser) oppfordrer vi de 
patologiavdelingene dette gjelder om å foreslå mulige løsninger. Mulige løsninger kan være:  
 

 Systemet endres slik at kompletterende svar alltid inkluderes 

 Systemet endres slik at siste versjon av alle remisser er den som rapporteres 

 Patologiavdelingene setter inn en relevant P-kode eller gjør andre endringer i SNOMED-
vinduet når det kompletterende svaret kommer får å sikre at alt rapporteres inn 

 Remisser for kompletterende svar inneholder også T- og M-kode som beskriver at 
preparatet er tatt fra et brystkrefttilfelle. 

 

4.7 SNOMED-koding	av	remisser	for	svulster	i	urinveiene	
 
Både benigne, premaligne og maligne svulster i urinveiene skal rapporteres inn.  
Vi anbefaler at laboratoriene dobbeltsjekker at de aktuelle SNOMED-kodene er inkludert, og 
at kodene M812031, M812032, M812033 og M812039, som inneholder et 6. siffer som 
ingen andre M-koder har, blir inkludert. 
 

4.8 «Skal	denne	remissen	meldes	til	Kreftregisteret?»	
 
En del patologisystemer har en funksjon/varsling der patologen har mulighet til å velge 
om remissen skal sendes til Kreftregisteret eller ikke. 
 
Vi anbefaler at funksjonaliteten fjernes og at seleksjon av hvilke remisser som skal 
sendes til Kreftregisteret kun er basert på SNOMED-kodene.  
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Dersom man ønsker å beholde funksjonen som en varsling, ber vi om at teksten endres 
til f.eks: 
«Remissen vil meldes Kreftregisteret. Likevel ikke melde?  Da må du velge ikke-
meldepliktige koder.» 
 

4.9 Nøyaktighet	og	kompletthet	i	SNOMED-koding	av	remisser	
 
For å få inkludert de riktige remissene i innrapporteringen til Kreftregisteret, må det sikres at 
remissene kodes korrekt med hensyn til SNOMED. Vi har blant annet sett tilfeller der 
biopsier fra adenokarsinomer i prostata er kodet med T77100 M00100. Den korrekte 
kodingen i dette tilfellet er T77100 M81403. Remisser fra tilleggsundersøkelser 
(hormonreseptoranalyser etc.) er ofte kodet med M-koder utenfor neoplasme-kapittelet.  
 
Vi ser også at en del remisser mangler SNOMED-koder – f.eks. at M-koden ikke er angitt. 
Remisser som mangler M-kode vil i de fleste tilfeller ikke bli rapportert til Kreftregisteret. 
Dette er blant annet svært vanlig på «tilleggsremisser» - dvs. informasjon som tilkommer 
etter første vurdering av preparatet – f.eks. fordi vev har vært til analyse ved andre 
patologiavdelinger.  
 
Vi ber om at alle remisser inneholder både T- og M-koder, og helst også øvrige relevante 
SNOMED-koder, samt at vev som er tatt ut i forbindelse med kreftdiagnostikk, -behandling 
og –kontroll kodes med M-koder innenfor M80000-M99909.  
 
I forhold til feilkodinger er det vanskelig å gi anbefalinger ut over god opplæring og gode 
kvalitetssikringsrutiner internt på hver patologiavdeling.  
 

4.10 Kan	patologiavdelingene	lage	egne	SNOMED-koder?	
 
Mange patologiavdelinger har gjort dette allerede. Det er ikke opp til Kreftregisteret å 
bestemme om det kan opprettes nye SNOMED-koder, men vi anbefaler at dersom det skal 
lages koder som er relevante for kreftområdet, bør disse baseres på WHO/ICD-O, evt. den 
danske SNOMED. M-koder for kreftsvulster bør være innenfor M80000-M99906 og ikke ha 
‘0’ i 6. posisjon.  
 
Vær oppmerksomme på at innføring av 7. siffer kan føre til at remissene ikke kommer med i 
uttrekket fra patologiavdelingene til Kreftregisteret. 
 

4.11 Hvorfor	trenger	Kreftregisteret	rekvisisjonen?	
 
Rekvisisjonen inneholder klinisk og administrativ informasjon som er svært viktig for 
Kreftregisteret, f.eks. preparatnummer for tidligere prøver, PSA, cT og informasjon om 
metastaser. Kreftregisteret bruker disse opplysningene til å komplettere og kvalitetssikre 
datagrunnlaget.  
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4.12 Cytologisvar	med	teksten	“se	svar	i	epj”	
 
Noen cytologier som sendes til Kreftregisteret inneholder kun teksten «Se svar i EPJ» i 
diagnosefeltet. Kreftregisteret har ikke tilgang til EPJ og vil dermed ikke få informasjon om 
diagnose fra disse cytologiene. 
 
Vi ber om at alle remisser inneholder diagnosetekst.  
 

4.13 SNOMED-koder	kommer	ikke	med	på	utskrift	av	remisser	
 
Pr. i dag mangler SNOMED-koder på alle remisser fra Laboratorium for Patologi, alle 
cytologiremisser fra UNN og alle gynekologiske cytologiremisser fra St. Olav. Det er svært 
viktig at alle remisser – uavhengig av om de sendes elektronisk eller på papir – inneholder 
SNOMED.  
 
Vi ber om at de aktuelle patologiavdelingene undersøker om problemet er at SNOMED-
kodene ikke er spesifisert i utskriftsoppsettet eller om det er andre årsaker til at de ikke blir 
inkludert.  
 
Alle patologiavdelingene må forsikre seg om at SNOMED-kodene er inkludert ved 
elektronisk innsending av remisser. 
 

4.14 SNOMED-koder	mangler	i	informasjon	til	livmorhalskreft-programmet	
 
Svært mange laboratorier som sender patologiinformasjon til Masseundersøkelsen mot 
livmorhalskreft sender kun den første SNOMED-kodelinjen. Dette er særlig aktuelt i de 
tilfeller det gjøres cervix og uterin undersøkelse samtidig.   
 
Vi ber om at patologiavdelingene retter opp i oppsettet til rapporten som sendes til 
livmorhalsprogrammet og sørger for at alle SNOMED-koder for hver remisse er inkludert. 
 

4.15 Merking	av	remisser	med	uttatt	vev	til	forskningsbiobank	
 
Det er et ønske om å ha en enhetlig måte å merke remisser hvor det er tatt ut vev til 
forskningsbiobank. Pr. i dag finnes ingen slik kode i den norske SNOMED, men Danmark 
benytter koden P32940.  
 
Kreftregisteret anbefaler at kode «P32940: samlet ferskt frosset vev til forskningsbiobank» 
benyttes.  
 

4.16 Innskanning	av	rekvisisjon	fra	kliniker	
 
Kreftregisteret benytter informasjon fra rekvisisjon fra kliniker til koding og registrering av 
informasjon i Kreftregisteret. I noen tilfeller – spesielt for cytologipreparater – er rekvisisjonen 
skannet inn så komprimert at det ikke er mulig å lese det som står. Kreftregisteret ønsker at 
teksten i rekvisisjonen skal skannes og tas inn i patologiremissene på en slik måte at det er 
mulig å lese teksten, evt. at rekvisisjonen legges som et vedlegg til remissen.  
 
 
 
 


