
 

  

Hvordan rapportere – kortversjon 

• Åpne en nettleser med tilgang til Norsk 

Helsenett 

• Gå til https://kreftregistrering.no  

• Oppgi innloggingsinformasjon: 

Brukernavn:    khn\HF9999 

Passord:            6E8b232d 

• Velg riktig meldeskjema fra menyen til 

venstre 

• Fyll ut skjema 

• Trykk «Send inn skjema» 

• Dokumentér i EPJ at melding er sendt 

Kreftregisteret 

  

 

Spørsmål eller 
tilbakemeldinger? 
 
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til 

Kreftregisteret? Ta gjerne kontakt med oss! 

Kontaktinformasjon 

Kreftregisterets sentralbord  

Tlf: 22 45 13 00 

E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no  

 

KREMT helpdesk 

Tlf: 22 92 87 99 

E-post: kremt.mail@kreftregisteret.no  

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 

Tlf: 22 45 13 00 

E-post: livmorhals@kreftregisteret.no  

Mammografiprogrammet 

Tlf: 22 45 13 00 

E-post: mammografi@kreftregisteret.no  

 

 

 KREMT – KREFTREGISTERETS 

ELEKTRONISKE 

MELDETJENESTE 

  

 

 

KREMT – 

KREFTREGISTERETS 

ELEKTRONISKE 

MELDETJENESTE 

 

 

Elektronisk innrapportering 

via Norsk Helsenett 

 



Elektronisk 
innrapportering til 
Kreftregisteret  
 

Kreftregisteret i Norge er ett av verdens beste 

kreftregistre. En viktig årsak til dette, er at 

Kreftregisteret mottar informasjon om 

krefttilfeller fra flere uavhengige kilder: fra 

patologiavdelingene, fra Norsk 

Pasientregister, fra Dødsårsaksregisteret, fra 

strålemaskinene og – ikke minst – fra 

klinikere både i spesialist- og 

primærhelsetjenesten. 

Innrapportering på de tradisjonelle 

papirmeldeskjemaene har vist seg å forsinke 

tilgangen til oppdatert informasjon om 

krefttilfeller i Norge, og gjør dataene mindre 

relevante for kvalitetssikring av 

helsetjenesten. Kreftregisteret har derfor 

etablert en tjeneste for elektronisk 

innrapportering via Norsk Helsenett. 

 

  

Hva skal jeg melde? 

Alle som er involvert i utredning, behandling 

og oppfølging av kreft skal sende klinisk 

informasjon til Kreftregisteret. For 

primærhelsetjenesten vil det være mest 

aktuelt å rapportere inn utredning og 

behandling av hudkreft.  

Utredning og behandling av føflekkreft skal 

meldes på skjema Melanom – Kirurgi, mens 

utredning og behandling av øvrig hudkreft 

(plateepitelkarsinomer etc.) skal meldes på 

skjema Solide svulster. Det skal ikke sendes 

klinisk meldeskjema for 

basalcellekarsinomer. 

“Mye tyder på at pasienter med føflekkreft i 

Norge kommer senere til diagnose enn 

pasienter i andre land. De kliniske meldingene 

kan gi oss informasjon om det diagnostiske 

forløp og eventuelle forsinkelser i denne 

prosessen.  
- Per Helsing, hudlege ved Rikshospitalet - 

Hvordan benytter jeg KREMT? 

Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste – 

KREMT – ligger på Norsk Helsenett. Det 

eneste du trenger er en nettleser, samt 

brukernavn og passord for innlogging. 

Informasjon finner du under punktet 

«Hvordan rapportere – kortversjon».  

  

 

Har ikke patologen allerede meldt? 

Kreftregisteret mottar kopi av alle relevante 

patologiremisser, men disse inneholder ikke 

klinisk informasjon. For å kunne gi svar på for 

eksempel hvilke symptomer, tegn og funn 

som er mest vanlig eller hvilken 

operasjonsmetode som er benyttet, trenger vi 

klinisk informasjon. Dette er spesielt viktig 

for de kreftformer der det er etablert 

nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet – 

som for eksempel for føflekkreft.   

«Med høy grad av kompletthet i 

føflekkreftregisteret kan vi forske videre på 

hvorfor forekomst og dødelighet av føflekkreft 

i Norge er blant de høyeste i verden. Det er av 

stor betydning å øke innmeldingsgraden fra 

primærhelsetjensten som utreder og behandler 

en stor andel av disse pasientene.» 

- Trude Eid Robsahm, forsker i Kreftregisteret – 

 


