
 

  

Hvordan rapportere – kortversjon 

• Åpne en nettleser med tilgang til Norsk 

Helsenett 

• Gå til 

https://portal.kreftregistrering.no  

• Oppgi innloggingsinformasjon – den 

får du fra Kreftregisteret eller 

kollegaer på sykehuset som benytter 

KREMT 

• 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. 

Elektronisk innrapportering er pr. i dag 

eneste alternativ for innrapportering til 

Kreftregisteret. Papirskjemaer vil bli 

returnert til avsender.  

 

  

Hva skal jeg melde? 

Alle som er involvert i utredning, behandling 

og oppfølging av kreft skal sende klinisk 

informasjon til Kreftregisteret.  

Det er separate meldeskjemaer for utredning, 

kirurgi og behandling. Du melder kun den/de 

deler av behandlingsforløpet du selv har vært 

involvert i.  

Hva får jeg tilbake? 

I KREMT får du fra 2016 tilgang til klinisk 

statistikk for ulike kreftformer basert på de 

meldinger som er sendt inn elektronisk fra 

din institusjon. Denne statistikken blir 

oppdatert minimum en gang pr. uke, og vil 

derfor inneholde helt ferske data. Dataene er 

ikke kvalitetssikret mot andre kilder, men det 

er mulig å sammenligne egne data med data 

for hele landet.  

 

Det er også mulig å hente ut statistikk over 

antall innsendte meldinger, samt få tilgang til 

kvitteringer for innsendte meldinger og lister 

over manglende kreftmeldinger fra din 

institusjon.  

 

  

Hvor kan vi få mer informasjon og 

hjelp til å benytte KREMT? 

Kreftregisteret reiser rundt til sykehus og 

helseinstitusjoner og gir informasjon og 

opplæring i KREMT.  

Hvis dere er interessert i et slikt besøk hos 

dere: ta kontakt med Siri Larønningen 

(siri.laronningen@kreftregisteret.no).  

Hva skjer videre? 

Kreftregisterets fokus:  

• Forbedre brukervennligheten i 

KREMT 

• Gjenbruke data fra andre systemer 

(medikamentell behandling, 

stråledata) 

• Jobbe for tettere integrasjon mot EPJ 

• Få innrapportering til Kreftregisteret 

inn som en fullintegrert del av de nye 

strukturerte EPJ-systemene 

 


