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Nøkkeltall 2011

Økonomiske resultater (beløp i 1000 NOK)

Basisramme 93 100

Andre inntekter 49 456

Årsresultat 1 738

Ansatte

Antall ansatte 149

Antall årsverk 127

Sykefravær 5,4 %

Forskning

Publikasjoner 93

Doktorgrader 2

Interne forskningsprosjekter 95

Eksterne forskningsprosjekter 97

Janus serumbank

Krefttilfeller per 31.12.09 52 464

Forskningsprosjekter 15

Cancer in Norway 2009 (publisert juni 2011)

Nye krefttilfeller   27 520

•	 menn   14 792

•	 kvinner   12 728

Kreftdata - registrering og utlevering

Registrerte kreftmeldinger, alle på papir 127 193

Antall purringer på kreftmeldinger 45 000 (for 35 869 personer)

Utleveringer av statistikk/datasett 244

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Kvinner som har tatt celleprøver 378 056

Antall celleprøver 401 536 

Antall kvinner som tok histologiprøver 17 058

Brev - masseutsendelse om reservasjonsrett 1 530 604

Brev - (påminnelser/kontrollprøve) 420 718

Mammografiprogrammet

Invitasjoner til undersøkelse 271 480

Antall fremmøtte kvinner 202 822

Antall etterundersøkelser 6 967
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FORORD FRA DIREKTøREN

Kreft registeret tok i 2011 et viktig skritt i utviklingen fra et papirbasert 
register til et fullelektronisk register. Løsningen ble videreutviklet av våre 
medarbeidere i Registerinformatikk i løpet av høsten. 
I april mottok vi den første elektroniske kliniske kreft meldingen fra 
et sykehus. Det er nå mulig for alle helseforetak å sende inn kliniske 
kreft meldinger elektronisk til Kreft registeret via Norsk Helsenett. 
Imidlertid innser vi at det vil ta tid før alle sykehus benytter seg av denne 
løsningen, men ser frem til den dagen vi ikke lenger mottar over 100 000 
papirmeldinger hvert år. 

En annen vesentlig utvikling i 2011 var en samordning 
mellom kvalitetsregistrene og Kreft registerets 
hoveddatabase, og mellom screeningregistrene og 
hoveddatabasen.  Resultatet er at all kreft  nå kodes 
på ett sted og dermed kun én gang, noe som har 
vært en viktig eff ektivisering.

I 2011 utga vi Cancer in Norway i slutten av juni.  
Den rapporten inneholder en oversikt over antall 
kreft tilfeller og dødsfall fra kreft  for året 2009.  Bak 
hvert av de nesten 30 000 kreft tilfellene som kodes 
hvert år ligger det en stor innsats.  Det er et stort 
manuelt arbeid, men óg et puslespill å sette sammen 
informasjon fra skannede patologimeldinger og 
kliniske meldinger til et kreft tilfelle. For at kodingen 
skal bli så korrekt som mulig, er det i tillegg til lang 
opplæring også lagt vekt på at koderne søker råd 
når et kasus er vanskelig.  Registerseksjonen har 
en egen medisinsk faggruppe som hjelper til med 
vanskelige kasus, og benytter seg av svært erfarne 
kodere, patologisk og klinisk ekspertise.  

Det ligger et stort ubrukt klinisk potensiale i 
den informasjonen som kodes i Kreft registeret.  
Oppdatert og detaljert informasjon fra registeret 
vil kunne brukes eff ektivt både av patologer og 
klinikere til å monitorere egen diagnostikk og 
behandling sammenlignet med resten av landet.  
Dette krever at Kreft registerets database inneholder 
relevant og oppdatert informasjon.  Vi opplever 
et sterkt ønske fra kliniske miljøer om å øke antall 
kvalitetsregistre og øke informasjonsomfanget i 
de eksisterende kvalitetsregistrene. Ved utgangen 
av 2011 har Kreft registeret fremdeles kun to 
kvalitetsregistre med nasjonal status: Tykk- og 
endetarmregisteret og Prostatacancerregisteret. I 
realiteten har vi fl ere andre kvalitetsregistre som til-
fredsstiller de nasjonale kravene.  Men fi nansieringen 
mangler, og arbeidet kan ikke prioriteres før vi får en 
avklaring på fi nansieringen av disse. Elektronisk 
innrapportering vil også frigjøre noen ressurser som 
kan overføres kvalitetsregistrene.

Enkelte klinikere klager med rette over mangelen 
på fullelektroniske løsninger. Det er tungvint at 
helsepersonell ved et helseforetak må legge inn 
samme informasjon mer enn én gang, først i 
en pasientjournal og så sende det samme til 
et register.  Dette er sløsing med arbeidskraft , 
og Kreft registeret mener det beste vil være 
at helseforetakene benytter journalsystemer 
hvor informasjonen foreligger strukturert, og 
derfra innrapporterer automatisk til de ulike 
helseregistrene. Enkelte klinikere har det siste 
året satt spørsmålstegn ved hvorfor informasjon i 
pasientjournaler skal være usystematisk og skrevet 
som norske stiler.  Fra Kreft registerets side gir vi 
vår fulle støtte til de klinikere og patologer som 
går i bresjen for at også pasientjournalsystemer 
skal være strukturerte og dermed kunne brukes 
til kvalitetskontroll og forskning.  Vi tror det ikke 
bare er helseregistre som har nytte av strukturert 
pasientinformasjon, men at helseforetakene selv vil 
kunne bruke dette til kvalitetskontroll ved å holde 
rede på hvilke pasienter de behandler for hva, og 
hvordan det går med dem.  Slik vi ser det ligger nå 
utfordringen hovedsakelig hos helseforetakene for 
å fi nansiere og implementere oppgraderingen av de 
elektroniske pasientjournalene og de elektroniske 
patologisystemene. Vi håper det virkelig blir en 
oppgradering slik at data enkelt kan hentes ut fra 
disse systemene og brukes til rapportering både 
innad og til de nasjonale helseregistrene.
 
I denne årsrapporten er publikasjoner og annen 
forskningsvirksomhet beskrevet. Kreft registerets 
forskere har i en årrekke vært langt fremme i 
kreft epidemiologisk forskning, spesielt på hvordan 
kreft bildet endrer seg over tid, samt forskning på 
årsaker til kreft  og hvordan kreft  kan forebygges. I 
en del av denne forskningen ser man på biologiske 
markører og genetiske varianter, oft e med inter-
nasjonale samarbeidspartnere. I tillegg til å fortsette 
å videreutvikle denne etiologiske forskningen er det 
gledelig at vi nå har fått nye stipendiater som skal 
forske på kliniske kvalitetsregistre.
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I 2011 utførte Norges forskningsråd (NFR) en 
helhetlig evaluering av norsk medisinsk forskning. 
NFR evaluerte Kreftregisterets forskningsinnsats 
til ”very good”.  De la vekt på den solide innsatsen 
på spesifikke områder, de pågående prosjektene, 
men poengterte at det er viktig at Kreftregisteret 
tar prosjektledelse, og i mindre grad kun er 
samarbeidspartnere.  Dette er en vanskelig 
balansegang for forskerne ved Kreftregisteret fordi 
instituttet ofte får invitasjoner til å være med på 
samarbeidsprosjekter, og samtidig er det en klar 
strategi at våre forskere skal ta ledelsen på prosjekter. 
Vi kommer til å fortsette dette arbeidet fremover. 

Forskning på screening og annen registerbasert 
forskning har slitt med mangel på tilgang til data 
på screenede kvinner med normale funn, og ble 
av NFR panelet evaluert til ”good”.  Kreftregisteret 
er fornøyd med dette i denne omgang, og det er 
gledelig at tilgangen til data er løst.   

Formålet med screening mot ulike kreftformer er å 
redusere dødsfall forårsaket av kreft.  I 2011 fikk vi 
ryddet opp i samtykkeproblematikken for 
Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen 
mot Livmorhalskreft. Den praktiske gjennomføringen 
ble muliggjort av en ekstra bevilgning i revidert 
statsbudsjett for å innhente samtykke, informere 
om reservasjonsrett, samt løse en del elektroniske 
utfordringer.  I samarbeid med Datatilsynet og 
Kreftregisterets personvernombud ble det funnet 
løsninger som gjør at begge programmene kan 
evalueres. 

I desember 2011 kom en varslet endring i 
Kreftregisterforskriften. Den åpner for at det skal 
bli reservasjonsrett fremover i tid, og er et velkomment 
forslag.  Noen utfordringer gjenstår med hensyn til 
hvordan kvalitetssikringen skal og bør utføres, men 
vi regner med å få flere avklaringer fra Datatilsynet 
og Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av 2012.  
I samarbeid med Kreftregisterets rådgivingsgrupper/
styringsgrupper og Helsedirektoratet vil vi fortsette 
arbeidet for at disse programmene skal holde en 
høy kvalitet og gjerne bli enda bedre.  Vi ser frem til 
resultatene fra evalueringen av Mammografiprogrammet 
som nå pågår i regi av Norges forskningsråd. 

Et vesentlig arbeid i Kreftregisteret i 2011 var 
utviklingen av en ny strategi.  Dette var et arbeid 
hele organisasjonen ble dradd inn i.  Diskusjonene 
rundt strategien var interessante, og klargjorde for 
oss selv og omverdenen hva vi arbeider med og 
hvorfor.  Hver avdeling er nå i ferd med å utarbeide 
handlingsplaner for å implementere strategien. 

Både dette strategiarbeidet og gjennomføringen 
av Kreftregisterets andre arbeidsoppgaver kan 
utføres lettere når den tekniske og administrative 
støtten som ligger bak er effektiv.  Det arbeidet 
som våre administrative medarbeidere gjør ved 
Kreftregisteret er ikke alltid like synlig, men er 
særdeles viktig.  Denne innsatsen er til stor hjelp 
i vårt daglige virke, men er også vesentlig for at vi 
skal kunne ansette og ikke minst, ta vare på våre 
medarbeidere.

Takk til alle ved Kreftregisteret  og våre mange samarbeidspartnere for en stor innsats i 2011!

Oslo, mai 2012.

Giske Ursin   
Direktør
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FORORD FRA STYRET VED KREFTREGISTERET

Året 2011 ble innledet med en stor begivenhet, idet styret i januar kunne 
takke tidligere direktør Frøydis Langmark for lang og tro tjeneste og 
helhjertet innsats, og samtidig ønske Giske Ursin velkommen som ny leder. 
Som årsrapporten viser, fortsatte 2011 som et meget aktivt og innholdsrikt 
år for Kreft registeret.

Fra styrets side er det svært tilfredsstillende å 
kunne oppsummere året med at vi nå har en 
gjennomarbeidet og viktig strategi på plass. Styret 
deltok engasjert i arbeidet med strategien og sa 
seg også svært fornøyd med den aktive deltakelsen 
som ble utvist fra de ansatte ved Kreft registeret. 
Styret blir nå holdt løpende oppdatert om det 
implementeringsarbeidet som pågår. 

Det har vært mye arbeid knyttet til 
screeningprogrammene i 2011, både i forhold til 
nye forskrift er og til innhenting av samtykke til 
bruk av data. Takket være en betydelig innsats fra 
Kreft registerets ansatte ser dette ut til å lande på en 
tilfredsstillende måte.

Styret er tilfreds med at innsamlede data 
fra mammografi screening nå tillates brukt 
som grunnlag for forskning og evaluering i 
Forskningsrådets regi. Slik bruk av data er en helt 
nødvendig forutsetning for å kunne sikre kvaliteten 
på programmene.

Generelt er forskning en viktig og stadig 
mer prioritert oppgave for Kreft registeret. 
Forskningsrådets evaluering av den forskningen 
som pågår, er meget tilfredsstillende og styret 
ønsker å bidra til ytterligere satsing framover.

Mye har også skjedd innenfor elektronisk 
datautveksling i 2011. En viktig milepæl ble 
nådd da et av sykehusene sendte alle sine data 
elektronisk til Kreft registeret. Styret har hatt mye 
fokus på dette området i 2011 og har registrert 
en betydelig utvikling i Kreft registerets egne 
systemer og prosedyrer i 2011. Styret vil bemerke 
at Kreft registeret også i 2011 har hatt fokus på 
viktigheten av å sikre alle data i tråd med lovverket 
på området.

Helse-Norge trenger mer kunnskap om 
behandlingsmetoder og resultater av en behandling. 
Også pasienter ønsker innsyn i hvilke metoder 
som gir best resultater og hvilke sykehus som har 
de beste resultatene målt bl.a ved overlevelse etter 
fem år. Kreft registeret har opplegget klart for et 
betydelig antall registre. Styret beklager at det ikke 
har vært mulig å sikre langsiktig fi nansiering slik at 
fl ere av disse kvalitetsregistrene kunne starte i 2011.

Styret vil takke Kreft registerets direktør og Kreft registerets ansatte for meget godt utført arbeid i 2011.

Oslo, mai 2012

Tove Strand
Styreleder
Kreft registeret
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OM KREFTREGISTERET – VIRKSOMHETENS ART
Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste, nasjonale kreftregistre i verden. Dette, 
kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at Kreftregisterets 
materiale er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom forskning og å spre kunnskap om 
kreft. Internasjonalt ses Kreftregisteret på som en gullgruve for kreftforskning på grunn av nær 
komplette kreftdata på befolkningsnivå.

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under 
Oslo universitetssykehus HF, med eget styre. Staben i Kreftregisteret består av cirka 150 personer 
(120 årsverk), og er organisert i tre fagavdelinger og en stabs-/støtteavdeling. Samtidig har 
Kreftregisteret ansvaret for driften av 3 screeningprogrammer/ pilotprogram.

Giske Ursin tiltrer som ny direktør
Den 5. januar overtok Giske Ursin stillingen 
som direktør ved Kreftregisteret etter Frøydis 
Langmark. Hun kom fra en stilling som professor 
og nestleder ved Avdeling for ernæringsvitenskap, 
Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet 
i Oslo. Hun er også professor ved University of 
Southern California Keck School of Medicine. 
Giske Ursin har arbeidet innen kreftepidemiologi 
siden slutten av 1980-tallet, og har en omfattende 
vitenskapelig produksjon, med hovedvekt på 
studier på brystkreft.

Cancer in Norway 2009 i juni 2011
Kreftregisterets årlige rapport, Cancer in Norway, 
ble utgitt i juni 2011. Utsettelsen skyldes en større 
omlegging av rutinene for registrering av krefttall 
og maskering av data i 2009/2010. 
Høsten 2009 ble det innført nye, elektroniske 
registreringsrutiner og -løsninger for å maskere 
og kryptere kreftmeldinger fra leger og 
helseforetak. Dette har krevd betydelig tid og 
ressurser til systemutvikling, kvalitetssikring og 
testing før det kunne iverksettes. 

FR
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Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF

Oslo universitetssykehus HF
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Seksjon for  
mammografi-
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Seksjon for  
colorectalcancer-
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Norvaks- 
prosjektet

Seksjon for  
livmorhals-
screening
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REGISTERAVDELINGEN
Registeravdelingen er den store produksjonsavdelingen ved Kreftregisteret som samler inn og 
bearbeider enorme mengder kreftdata, og som klargjør for utlevering til forskning, statistikk og 
kvalitetsmålinger. Det arbeider over femti ansatte på registeravdelingen.

Forskningsseksjonen
Dette er en mindre forskningsenhet enn de som arbeider i forskningsavdelingen, og forskningen 
her er oftere klinisk rettet, og med vekt på deskriptiv statistikk. Det er rekruttert flere 
stipendiater, og forskningsgruppen vokste i 2011.

Datautleveringsenheten
To rådgivere arbeider full tid med å gi ut data fra Kreftregisteret til forskere, media og 
helsesektoren. Etterspørselen er økende, særlig er det økt etterspørsel etter tall brutt ned på 
kommunenivå.

Medisinsk faggruppe
Denne gruppen består av interne og eksterne leger samt datakodere med lang erfaring. 
Medisinsk faggruppe har ansvaret for det medisinske innholdet og kodeverket i alle databasene. 
Faggruppen møter jevnlig med organgruppene og går gjennom kodeproblematikk og 
-utfordringer.

Registerseksjonen
I Registerseksjonen er det over 30 forskningsassistenter og medisinske kodere. Tidligere 
registrerte alle koderne alle typer kreft, men fra 2008 ble de delt inn i fire ulike organgrupper 
som spesialiserer seg på de ulike kreftformene: 

•	 GI-gruppen har ansvaret for alle gastrointestinale kreftdiagnoser, dvs. området fra 
spiserør til endetarm samt lever, galleveier og bukspyttkjertel. De har også ansvaret for 
kvalitetsregistre innen dette området:  
- register for tykk- og endetarmskreft 
- register for kreft i spiserør og magesekk 
- polyposeregisteret 
- register for kreft i lever, galleveier og bukspyttkjertel

2,4 millioner til kvalitetsregistre
Kreftregisteret fikk 2,4 millioner kroner 
til kvalitetssikring og videreutvikling av 
kvalitetsregistre. Disse fordelte seg på:
•	 kvalitetssikring av data i register for  

tykk- og endetarmskreft 
•	 utvikling av elektronisk løsning for register 

for kreft i spiserør og magesekk, register for 
hjernesvulster, register for barnekreft og 
register for lymfomer

•	 utvikling av mal for tilbakerapportering 
av patologidata i register for brystkreft og 
register for føflekkreft 

Fem millioner til lungekreftregister
Kreftforeningen ga i november 2011 fem 
millioner kroner til et register som skal overvåke 
kvaliteten på lungekreftbehandlingen. Med et 
kvalitetsregister følges hver eneste pasient med 
registrering av all utredning og behandling 
gjennom hele sykdomsforløpet.
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•	 GyM-gruppen har ansvaret for alle kreftdiagnoser i bryst og innen gynekologi. De har 
også ansvaret for kvalitetsregistre innen dette området:  
- register for brystkreft 
- register for gynekologisk kreft 

•	 HUBRO-gruppen har ansvaret for alle tilfeller av føflekkreft og øvrige kreftdiagnoser 
i hud samt kreft i prostata, innen urologi (nyre, blære og urinveier) og i mannlige 
genitalia (penis, testikler). Gruppen har ansvar for: 
- register for prostatakreft  
- register for føflekkreft 

•	 NOLUNCH-gruppen har ansvaret for kreftdiagnoser innen lunge, sentralnervesystem, 
skjoldbruskkjertel, ben- og bløtvev (hovedsakelig sarkomer), hjerte, endokrine organer 
og øre-nese-hals-området samt alle lymfomer og leukemier. De har også ansvaret for  
- register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi 
- register for lungekreft 
- register for barnekreft 

I tillegg ligger ansvaret for Kreftregisterets samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet/NAV 
om yrkesskadeerstatning ved visse kreftformer i denne gruppen. 

FR
A 

20
11 Første elektroniske kreftmelding sendt  

til Kreftregisteret 
13. april 2011 var en merkedag for Kreftregisteret. 
Denne dagen mottok Kreftregisteret via 
Norsk Helsenett den første ordinære kliniske 
kreftmeldingen som er elektronisk registrert på et 
sykehus. Denne kom fra Sykehuset Østfold. 
Overgang til elektroniske levering av meldinger 
vil bety raskere, bedre og sikrere produksjon og 
levering av kreftdata. 

Kreftregisterets nettportal for utveksling 
av data
I forbindelse med utsending av purringer til 
sykehusene, åpnet Kreftregisteret i september sin 
nye nettportal for sikker utveksling av kreftdata.  
Ved lanseringen hadde 54 sykehus og andre 
institusjoner fått klarert tilgang.
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REGISTERINFORMATIKKAVDELINGEN
Med sine 20 ansatte er avdeling for registerinformatikk et av de største IT-miljøene på register- 
og bioinformatikk i Norge. Høy kompetanse på elektronisk utvikling, maskinvare, nettverk og 
programmering av store databaser innenfor medisinsk bioinformatikk gjør at mange andre 
miljøer ser til Kreftregisteret når de skal opprette medisinske registre.

I 2011 startet prosessen med å omstrukturere IT-ressursene i Kreftregisteret fra en støtteavdeling 
til en fagavdeling med tre like store grupper.

Meldingsutvikling
Her arbeides det i skjæringspunktet mellom IT og medisin, og representerer med det et 
bindeledd mellom kliniske miljøer, medisinsk personell og Kreftregisteret. De ansatte her 
arbeider med å definere innhold og utforming av kreftmeldingene som er de skjemaene sykehus 
og det kliniske miljøet rapporterer alle krefttilfeller på. De ansatte på denne avdelingen har 
utdannelse innen både IT og medisin/helsefag.

Programmering og utvikling
Her lages det IT-løsninger for alle behov Kreftregisteret har for databaser, personvern, 
informasjonssikkerhet og drift av de store screeningprogrammene.  Fokus er funksjonelle 
løsninger til en enorm mengde data til statistikk og forskning, samtidig som behov for 
personvern og datasikkerhet er ivaretatt.

IT-Drift 
Driftsavdelingen gir støtte til alle ansatte på Kreftregisteret, og de utfører også driftsoppgaver for 
16 brystdiagnostiske sentre rundt i landet og for like mange bildetydingsenheter. I tillegg drifter 
de IT-utstyret for fire mammografibusser. IT-Drift har like mange brukere ved Kreftregisteret 
som utenfor institusjonen.

Stor økning av kreft i Janus-materialet
Janus serumbank har blodprøver som er 
samlet inn i perioden 1972-2004. Prøvene 
kommer fra 317 000 personer som har deltatt i 
helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i 
Oslo og omegn. 
Materialet blir årlig koblet opp til Kreftregisteret, 
og det viser at per 31.12.09 har 52 464 av giverne 
fått kreft.  
Dette er en økning på 4 388 fra året før, og utgjør 
en markant økning i nye krefttilfeller.

60 prosent av krefttilfellene må purres
Alle landets leger er pålagt ved lov å melde nye 
krefttilfeller til Kreftregisteret. Kreftsykdom skal 
meldes dersom det er mistanke om kreft selv om 
ikke sikker diagnose er stilt, eller om diagnose 
stilles for første gang ved obduksjon. Til tross for 
dette blir kun 40 prosent av krefttilfellene meldt 
inn uten purringer.  
I 2011 ble det sendt ut nesten 45 000 purringer på 
35 869 personer.
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FORSKNINGSAVDELINGEN
Kreftregisteret har et stort forskningsmiljø med ca. 20 forskere. Majoriteten er tilknyttet 
forskningsavdelingen.

Kreftregisteret er det største forskningsmiljøet i Norge innen epidemiologisk kreftforskning. 
Kreftregisterets forskere har kompetanse innenfor et vidt spekter og på mange ulike kreftformer. 
Det er bevisst rekruttert forskere fra mange ulike fagfelt: leger, statistikere, biologer, fysiologer 
m.v. for å få bredde i forskningen.

Gruppe for etiologisk forskning
Kreftregisterets forskning på årsaker til kreft er knyttet til genetiske faktorer, biologiske 
markører, infeksjonssykdommer og miljøfaktorer, herunder arbeidsmiljø, screening og 
livsstil. Ofte vil det være et samspill mellom flere faktorer som påvirker risikoen for kreft. 
Forskningen i Gruppe for etiologisk forskning favner vidt og inkluderer både nasjonale og 
internasjonale samarbeidsprosjekter. Gruppen består av forskere, post.doc.-stipendiater, 
doktorgradsstipendiater og forskningsassistenter - til sammen 22 personer.

Gruppe for biobank-basert forskning - Janus serumbank
Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning. Materialet er 
samlet inn i perioden 1972-2004, og prøvene kommer fra 317 000 deltakere i helseundersøkelser 
i Norge og blodgivere i Oslo og omegn. I dag samles det kun inn prøver fra tidligere janusgivere 
som har utviklet kreft. Sekretariatet er lokalisert ved Kreftregisteret og består av fire personer 
som står for daglig drift, koordinering av forskningsprosjekter og er i tett dialog med 
prosjektansvarlige, laboratorier og IT-personale. Gruppen leder og samarbeider i nasjonale 
og internasjonale prosjekter som studerer sammenhenger mellom infeksjoner og kreft, tidlige 
markører for kreft og miljøeksponering og kreft.

Kreftregisterets forskning fikk anerkjennelse fra internasjonalt panel
I den største fagevalueringen i Forskningsrådets 
historie, var seksti internasjonale fageksperter 
samlet i Oslo våren 2011 for å evaluere norske 
fagmiljøer i biologi, medisin og helsefag.
Kreftregisterets forskningsaktivitet fikk 
anerkjennelse fra Forskningsrådet. De 
internasjonale ekspertene vurderte forskningen 
i forskningsavdelingen som svært god (“very 
good”) da resultatet av evalueringen ble 
offentliggjort 17. november 2011.  
Screening- og registeravdelingen fikk god 
(“good”).

Det ble videre framhevet at Kreftregisteret har 
et bredt aktivitetsnivå, en stor vitenskaplig 
produksjon og mange internasjonale 
samarbeidsprosjekter. Komiteen fastslo også at 
forskningsaktiviteten er av stor betydning for det 
norske og internasjonale samfunnet.
En anbefaling framover var at Kreftregisteret 
i enda større grad bør ta ledelsen i 
forskningsprosjekter.
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doktorgraden 
Leif Åge Strand ved Kreftregisteret disputerte 
for doktorgraden ved Universitetet i Trondheim 
1. februar 2011. Avhandlingen hans omhandler 
etablering og kvalitetskontroller av oversikter 
over sivilt og militært personell som har 
tjenestegjort i Sjøforsvaret (Marinen, Kystvakta 
og Kystartilleriet) etter 1950, samt to studier av 
kreft og dødelighet blant mannlige militære. 

Milada Cvancarova Småstuen disputerte 
Stipendiat Milada Cvancarova Småstuen forsvarte 
sin doktorgradsavhandling 19. september 2011. 
Hovedmålet med avhandlingen har vært å 
undersøke om, og under hvilke forutsetninger, 
viktig og klinisk relevant informasjon kan hentes 
fra store populasjons- og sykehusbaserte registre. 
Videre ser avhandlingen på hvilke prognostiske 
faktorer som spiller en viktig rolle for overlevelse 
og spesielt for muligheten å få barn etter at 
kreftpasienter er ferdig med sin behandling. 

Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning
Kreftregisteret har siden 1990-tallet drevet forskning på humant papillomavirus (HPV) og 
kreft, og har i dag en egen forskningsgruppe som fokuserer på epidemiologisk HPV-forskning. 
Forskningsgruppen har fokus på studier av HPV-relaterte sykdommer og er med på å evaluere 
effekten og sikkerheten av HPV-vaksinen Gardasil i Norden. Gruppen gjennomfører studier på 
individ- og befolkningsnivå. Ti ansatte jobber i HPV-gruppen, som består av forskere, statistiker, 
rådgivere og forskningsassistenter. 

Formidling
Kreftregisteret har høy publiseringsgrad med rundt 100 vitenskapelige artikler årlig. Majoriteten 
er internasjonalt rettet, og utgitt på engelsk.

Foredrag og formidling er primært rettet mot helsemiljøene, men særlig seniorforskerne bruker 
mye tid på å svare på henvendelser fra ulike medier. 

Forskningen har de siste årene hatt mindre fokus på yrke og kreft og gått mer i retning av å 
studere og forstå selve sykdomsprosessen og å kunne kartlegge de sensitive periodene. Forskning 
på sammenhengen mellom HPV-virus og kreft har økt kraftig de siste fem årene.

Finansiering
Finansieringskildene varierer, men Kreftregisteret mottar støtte fra blant andre Kreftforeningen 
og Forskningsrådet.  

ADMINISTRASJONSAVDELINGEN
Med 14 ansatte er administrasjonsavdelingen en støtteavdeling for de tre fagavdelingene. 
Ansvaret for HR, HMS, juridiske spørsmål, lønn og budsjett ligger direkte under avdelingsleder. 

Informasjons- og dokumentasjonsseksjonen 
Informasjons- og dokumentasjonsseksjonen har ansvar for informasjon, bibliotek, arkiv, 
sentralbord og resepsjon.
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SCREENINGPROGRAMMENE
Kreft registeret har ansvaret for de to screeningprogrammene Masseundersøkelsen mot 
livmorhalskreft  og Mammografi programmet, som har til hensikt å forebygge kreft  eller 
kreft død ved å oppdage kreft sykdom eller forstadier til dette så tidlig som mulig. Fra 2012 
har Kreft registeret også sekretariatsfunksjon for et pilotprosjekt på screening for tarmkreft .

Organisatorisk sorterer screeningprogrammene direkte under Kreft registerets direktør.

Kreft registeret har gjennom hele 2011 arbeidet aktivt med å tilfredsstille Datatilsynets krav til 
bruk av data om kvinner ved negative funn i de to store screeningprogrammene. 

Høsten 2011 ble det sendt ut individuelle brev til et stort antall kvinner i begge programmene. 
Kreft registeret fi kk frist til 31. desember 2011 for å innhente samtykker fra kvinner i 
Mammografi programmet og 1. mars 2014 for kvinner i Livmorhalsprogrammet. 

Registerinformatikkavdelingen ved Kreft registeret har i 2011 jobbet med utvikling av 
nye IT-løsninger for begge programmene, samt utvikling og opprettelse av dataløsning 
for pilotprosjektet på tarmkreft screening som ivaretar kravene til samtykke i henhold til 
kreft registerforskrift en og helseregisterloven. 

Mammografi programmet skal evalueres i 2012, og mye av 2011 gikk med til arbeid forbundet 
med å innhente nødvendige tillatelser og til å utvikle selve evalueringsdatabasen.

25 millioner fra Stortinget i juni
Datatilsynet påla Kreft registeret å slette eller 
anonymisere opplysninger knyttet til negative 
funn i de to screeningprogrammene, dersom 
kvinnen ikke har samtykket til lagring.
Datatilsynet satte fristen til 31.12.11 
for å innhente samtykker fra kvinner i 
Mammografi programmet og 01.03.14 for kvinner 
i Livmorhalsprogrammet.
Stortinget bevilget 25 millioner kroner til 
dekning av kostnader for porto, informasjon og 
invitasjonsbrev til kvinnene som
omfattes av de to screeningprogrammene.

1,5 millioner brev ut til norske kvinner
I september 2011 ble det sendt brev til 
213 000 kvinner fra mammografi programmet, 
og 1,5 millioner brev ut fra Masseundersøkelsen 
mot livmorhalskreft  der Kreft registeret ba om 
samtykke til å lagre normale funn og informerte 
om muligheten for å reservere seg.
Per mai 2012 har mindre enn 1 promille 
av de som har mottatt henvendelsen fra 
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft  
reservert seg mot lagring av normale funn. 
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MAMMOGRAFIPROGRAMMET
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om 
røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Målsettingen for programmet er 
å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

På mammografiseksjonen jobber det i tillegg til leder, ti ansatte. Her ligger ansvaret for drift og 
kvalitetssikring av programmet, planlegging av invitasjonene, koding og registrering.

Det finnes 16 brystdiagnostiske sentre i Norge. Et brystdiagnostisk senter er regionens 
spesialistsenter der mammografibildene tolkes og lagres. Her foregår også alle etterundersøkelser, 
samt eventuell videre diagnostikk og behandling. Hvert av de brystdiagnostiske sentrene er 
tilknyttet én eller flere bildetakingsenheter. 

 

MASSEuNDERSøKELSEN MOT LIVMORHALSKREFT
Masseundersøkelsesprogrammet mot livmorhalskreft administreres av Kreftregisteret. Det 
arbeider fire ansatte på livmorhalsseksjonen i Kreftregisteret som har ansvaret for programmet, 
inkludert brevutsendelsene og kvalitetssikring av masseundersøkelsene.
 
Kreftregisterets oppgaver er registrering, forskning og informasjon. En egen avdeling med fire 
ansatte ved Kreftregisteret har ansvar for programmet.

PILOTPROSJEKT PÅ TARMKREFTSCREENING
I Statsbudsjettet for 2011 ble det bevilget 25 millioner kroner til et pilotprosjekt på 
tarmscreening. Sekretariatet ble lagt til Kreftregisteret. 
 
Planen er at 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud skal 
inviteres til å være med i pilotprosjektet. Screeningstart i 2012. Forprosjektet er designet som 
en randomisert studie og vil fungere som en plattform for sammenlignbare effektstudier med 
målsetting å stadig bedre screeningtilbudet.

212 000 kvinner fikk brev om samtykke
I september ble det sendt ut brev til 212 000 
kvinner over 50 år med spørsmål om samtykke 
til å lagre deres personopplysninger knyttet til 
normale funn i Mammografiprogrammet. Etter 
at innhenting av samtykke startet sommeren 
2009, har nesten 400 000 kvinner avgitt samtykke. 
Brevene gikk ut til de kvinnene der Kreftregisteret 
manglet et registrert ja eller nei til lagring av 
personidentifiserende data. Da fristen gikk ut 
ved nyttår, hadde 160 000 svart, og av disse svarte 
140 000 ja.

Stor hjelp fra Kreftlinjen
Da det ble sendt ut 1,5 millioner brev til norske 
kvinner fra de to screeningprogrammene 
høsten 2011, fikk Kreftregisteret bistand fra 
Kreftforeningen.  Kreftlinjen besvarte spørsmål 
knyttet til brevene, og i løpet av utsendelsesukene 
besvarte de over 7 000 telefoner fra kvinner som 
mottok brevene med spørsmål om samtykke og 
reservasjonsrett.
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Janus skal se på kreft i landbruket 
Janus serumbank i Kreft registeret har fått 
støtte fra Kreft foreningen til et internasjonalt 
samarbeidsprosjekt som kan kaste lys over 
kreft risiko i landbruksnæringen. 
Internasjonale studier har vist at at bønder har 
lav risiko for livsstilsrelaterte kreft former som 
lunge- og tykktarmskreft , men høyere risiko 
for andre kreft former som leukemi og lymfom. 
Dette er trolig knyttet til eksponeringer f.eks. fra 
plantevernmidler. 
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KREFTREGISTERET I MEDIA 
Økning i dekning i media i 2011

I 2011 ble Kreft registeret omtalt 502 ganger i de medier som ble overvåket. Dette er en oppgang 
i forhold til omtale i 2010, som hadde det laveste antall presseoppslag de siste fem årene. Antallet 
oppslag varierer fremdeles i stor grad gjennom året og dette skyldes dekning av ulike saker. 

Saker som har blitt særskilt omtalt i media i 2011 var: (sortert etter antall oppslag)
•	 Juni: Publisering av Cancer in Norway 2009 (89 oppslag) 
•	 Oktober: Gift e takler kreft en best (69 oppslag)
•	 Desember: Kreft syke får store inntektstap (56 oppslag) 
•	 Februar: Store geografi ske forskjeller i kreft forekomst (39 oppslag)
•	 Januar: Innføring av forbud mot solarium for de under 18. Økning i antall tilfeller av 

hudkreft   (37 oppslag) 

Media gir godt inntrykk av Kreftregisteret
Informasjons- og dokumentasjonsseksjonen vurderer i hvert enkelt tilfelle om oppslaget gir et 
positivt, nøytralt eller negativt bilde av instituttet og dets virksomhet. 

Pressen gav også i 2011 en overveiende positiv omtale av Kreft registeret. 75 prosent av 
oppslagene gav et positivt bilde av Kreft registerets virksomhet og forskning, mens 20 prosent 
anses å være nøytrale og refererer til instituttet (hovedsakelig statistikken) som kilde. Andelen 
oppslag som gir et negativt inntrykk har vært stabilt i forhold til 2010, idet kun 5 prosent anses å 
gi et lite positivt bilde av instituttet og dets virksomhet.

Mer enn dobling i mediekontakten fra 2010 til 2011
Kreft registeret har en loggordning for all mediekontakt. Hensikten med ordningen er å holde 
oversikt over pågående mediesaker.

Det ble loggført 140 mediehenvendelser i 2011 og det er mer enn en fordobling av 
mediekontakten sammenlignet med 2010. I 2011 har i underkant av 9 av 10 henvendelser 
blitt håndtert av fagavdelingene, mens Kreft registerets direktør har håndtert om lag 13 % av 
mediekontakten.  
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Kreftregisterforskriften på høring
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte 
i desember 2011 ut et høringsdokument med 
forslag til endringer i kreftregisterforskriften. 
Endringene går i korthet ut på at dagens krav til 
samtykke for permanent lagring i Kreftregisteret 
av personidentifiserende opplysninger (navn, 
fødselsnummer, adresse og sivilstand) ved 
negative funn i screeningprogrammene foreslås 
erstattet med en reservasjonsrett. 
Høringsfristen ble satt til 21. mars 2012.

Strategiarbeid i hele 2011
En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra alle 
avdelinger har gjennom hele 2011 arbeidet med 
å lage ny strategi for Kreftregisteret. Ansatte på 
alle nivå og avdelinger har vært involvert i flere 
workshops. Strategien ble forankret på ledernivå 
og sendt på innspillsrunde til samarbeidspartnere 
og OUS sitt styre. Strategien ble vedtatt av 
Kreftregisterets styre ved årsskifte.
Kreftregisterets strategi 2012-2015 ble publisert 
på www.kreftregisteret.no i januar 2012.

KREFTREGISTERET - PERSONALPOLITIKK OG ARbEIDSMILJø 
Personalstatistikk 
Ved utgangen av 2011 hadde Kreftregisteret 149 medarbeidere. Av disse var 15 deltidsansatte 
og åtte timelønnede. Antall deltidsansatte varierer i løpet av året med hvor mange ansatte som 
ønsker redusert arbeidstid i en periode. Antall årsverk var 127.  
 
Tallet på ansatte steg på bakgrunn av nye oppgaver knyttet til kreftscreening, kvalitetsregistre 
og eksternt finansierte forskningsprosjekter, fra rundt 50 på midten av 1990-tallet til ca. 100 ved 
årtusenskiftet. Fra 2005 har antall ansatte ligget stabilt rundt 150. Organisasjonen rekrutterte i 
2011 13 nye medarbeidere, mens seks sluttet. Det er lav turnover i Kreftregisteret. I 2011 hadde 
51 medarbeidere vært i organisasjonen i mer enn 10 år, og 13 hadde vært i organisasjonen i mer 
enn 20 år. Gjennomsnittlig ansettelsestid er 8,4 år. Kreftregisteret har en aktiv seniorpolitikk. 
Enkelte medarbeidere velger å fortsette å arbeide hel- eller deltid i flere år etter fylte 67. I 2011 
gjaldt dette seks medarbeidere. 

Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling 
Kreftregisteret legger vekt på medarbeideres evne til å overføre kompetanse til hverandre, og 
tilbyr også internt og eksternt organisert kompetanseutvikling.  
 
Interne tiltak som ble gjennomført i 2011: 

•	 Det er utarbeidet gode rutiner for oppfølging av nyansatte gjennom fadderordning og 
opplæring, både i eget fagfelt og i verktøy og metoder som brukes i stillingen. De som ble 
ansatt i 2011 har vært godt fornøyd med opplæringen, og arbeidet med stadig å forbedre 
opplæringen er et prioritert område. 

•	 Det er etablert en intern opplæringsplan for medisinsk koding. Nytilsatte kodere får tildelt 
en opplæringsansvarlig som veileder og følges opp etter en fastlagt plan i 6-12 måneder. 
Kreftregisteret er avhengig av høy kvalitet på kreftdata, og mye av grunnlaget legges i en 
solid opplæring fra erfarne kodere. 
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•	 50-timers kreftkurs for medarbeidere som ikke har medisinsk bakgrunn ble gjennomført 
for 7. gang. Tema i kurset er kreftsykdommer (forløp, diagnostikk, behandling), 
kreftstatistikk- og forskning. Kurset er forelesningsbasert, og både egne ansatte og 
klinikere eller forskere fra andre institusjoner inviteres til å holde forelesning. Målet er å 
øke kompetansen på kreft utenfor eget fagområde. Tilbakemeldingene på kurset er gode, 
og organisasjonen kommer til å fortsette å satse på dette. 

•	 Vitenskapelig lunsjmøter. Det gjennomføres i hovedsak ukentlige foredrag på 
forskningssiden, primært for egne forskere og prosjektmedarbeidere. Foredragene 
omhandler ulike aspekter ved Kreftregisterets forskning. Det benyttes primært interne 
foredragsholdere som dermed får trening og tilbakemelding på sine presentasjoner. I blant 
inviteres også eksterne samarbeidspartnere og andre forskere til å holde innlegg.  

•	 Bevisstgjøring rundt kunnskapsdeling, ved ulike typer tiltak, som oppsummeringer av 
konferanser/kurs for kollegaer, tydeliggjøring av den enkeltes ansvar for å synliggjøre eget 
kompetanseområde, og ved å gjøre seg tilgjengelig for kolleger. Det har også blitt gjort en 
betydelig utvikling av intranettet, som har gjort informasjon tilgjengelig for medarbeidere 
i mye større grad enn tidligere.   

Personalpolitikk og arbeidsmiljø 
Kreftregisteret startet i 2011 arbeidet med medarbeiderskap og utviklingsplaner for 
medarbeidere og ledere, i tråd med Kreftregisterets strategi 2012-2015. Det ble innført nye 
maler for medarbeidersamtaler på flere avdelinger, med det formål å tydeliggjøre den enkeltes 
tilknytning til og ansvar for måloppnåelse. Arbeidet fortsetter i 2012.  Kreftregisteret har som 
mål å skape trivsel ved at de daglige arbeidsoppgaver skal oppleves både nyttige og motiverende.  
 
Det er seks fagforeninger med egne tillitsvalgte i Kreftregisteret, og ytterligere tre foreninger 
har medlemmer hos oss. De fleste medarbeiderne er organisert og er representert ved to 
ansatterepresentanter i Kreftregisterets styre. De tillitsvalgte er aktive i det personalpolitiske og 
arbeidsmiljømessige samarbeidet, og dialogen ivaretas både løpende og gjennom formaliserte 
møter i medbestemmelsesutvalget. Direktøren innførte i 2011 også lunsjmøter med tillitsvalgte 
og verneombud for å sikre den gode dialogen. 
 
Det ble gjennomført en intern omorganisering av kreftscreeningen i 2011. De tillitsvalgte 
ble trukket inn tidlig i prosessen, og det ble lagt til rette for jevnlige møter mellom ledelse og 
tillitsvalgte, i tillegg til møtene i avdelingen som ble omorganisert. Prosessen er evaluert, og både 
tillitsvalgte og medarbeiderne var fornøyd med mulighetene for involvering i prosessen. 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble utvidet i 2011, og er aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i 
organisasjonen. Verneombudet samarbeider tett med administrasjonsavdelingen i enkeltsaker, 
og er også medvirkende i planarbeidet på arbeidsmiljøsiden. Viktige saker er arbeidet 
med miljøprofil for Kreftregisteret, og deltakelse i arbeidsmiljømessige konsekvenser av ny 
lokalisering som er planlagt til 2014. 
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Internkontroll 
Kreftregisteret er opptatt av god internkontroll, både på informasjonsssikkerhet og HMS. I 
2011 ble det opprettet et eget prosjekt med det mål å forbedre Kreftregisterets systemer for 
internkontroll, og lage et samlet system for all dokumentasjon, rutiner og prosedyrer knyttet til 
Kreftregisterets virksomhet. Et nytt system for melding av avvik og årsaksanalyse for å forebygge 
avvik er en del av prosjektet. Arbeidet fortsetter i 2012.

I 2011 ble det meldt inn tolv avvik til Kreftregisterets sikkerhetsutvalg. Av disse var tre avvik av 
middels alvorlig karakter. Ett av disse var av en slik karakter at melding ble sendt til Datatilsynet. 

Helsefremmende arbeid 
Kreftregisteret ønsker å være en arbeidsplass som bidrar til bedre helse blant sine medarbeidere. 
Tiltak som ble gjennomført og videreført i 2011 var: 
•	 Videreføring av en time per uke til fysisk aktivitet i arbeidstiden. 
•	 Opprettholdelse og vedlikehold av trimrom med kondisjons- og styrkeapparater. 
•	 Skidag og andre aktiviteter i regi av bedriftsidrettslaget. 
•	 Etablering av hvilerom med massasjestol.
•	 Teatertilbud for alle medarbeidere, ved teaterkontakt. 
•	 Tilrettelegging av kontorarbeidsplasser, tett samarbeid med ergonomirådgiver.
•	 Tilbud om røykeavvenningskurs.

 
Bedriftsidrettslaget KRILL (KreftRegisterets Idretts- og LeikeLag) er en sterk aktør i det 
helsefremmende arbeidet i organisasjonen, både ved å vedlikeholde trimrommet, sørge for 
skidag og deltakelse i Holmenkollstafetten, samt flere hyggelige sosiale arrangementer. KRILL ble 
etablert i 1991, og hadde 80 medlemmer i 2011. 

Sykefravær, forebygging og inkluderende arbeidsliv 
Det totale sykefraværet ved Kreftregisteret var på 5,4 prosent i 2011, mot 3,9 prosent i 2010. 
Det egenmeldte fraværet var på 1,2 prosent. Tiltak i 2011 var et tettere samarbeid mellom 
ledere og administrasjonsavdelingen i oppfølgingsarbeidet, og en mer fleksibel og individrettet 
sykefraværsoppfølging. Selv om det ikke er mulig å se direkte resultater av dette arbeidet på 
fraværsstatistikken, er likevel opplevelsen av å bli ivaretatt hos den enkelte god, og ledere 
opplever også større grad av trygghet og kontroll. 

Kreftregisteret er del av avtalen om inkluderende arbeidsliv. I 2011 er tiltak gjort for å 
tilrettelegge arbeidet for de medarbeiderne som har nedsatt funksjonsevne og særlige behov, 
ved å sørge for permisjon til nødvendige kurs, dekning av utstyr og sikre god dialog i forhold til 
trivsel på arbeidsplassen. 
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FORSKNINGSPROSJEKTER - 2011
Dette er en oversikt over pågående forskningsprosjekter ved Kreftregisteret. 
Noen av prosjektene har allerede gått over flere år og vil fortsette også ut over 2011.

A) INTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER 
FORSKNINGSAVDELINGEN
Ansvarlig Tittel
Enerly, Espen Exosomale microRNA som biomarkører for forebygging av livmorhalskreft

Kvalitetssikring av Kreftregisterets registrering av preinvasive lesjoner i vulva og 
vagina
Monitoring HPV prevalence in adolescents using urine (review)

Gislefoss, Randi Epididymis protein 4 and Ovarian cancer cancer antigen 125 measurements in 
archival serum samples. Janus Serum bank.
Soluble urokinase-type Plasminogen Activator Receptor (suPAR) and other 
biomarkers in prediagnostic serum samples from multiple myeloma patients 
and controls.
Stabilitet av lipider og hormoner i langtidslagrede prøver. Janus serumbank.   

Grimsrud, Tom K. Kreft i luftveiene og eksponering for vannløselige nikkelforbindelser, 
en historisk review
Nese-bihulekreft blant kvinner og arbeid i nikkelindustri i en norsk kommune
utredning/informasjon vedrørende opphopning av kreftsykdom/kreftfrykt,  
Ti saker fordelt på følgende fylker (med problemfelt angitt i parentes):  
- Nordland (nikkel og arsen i drikkevannet) 
- Akershus (kreft i boligområdet, strømførende ledninger) 
- Sogn og Fjordane (kreft i forhold til aluminiumsindustri og kraftverk 
- Hordaland (mobiltelefonsendere/-master) 
- Vest-Agder (hjernekreft blant ungdom/unge voksne) 
- Rogaland (kreft på arbeidsplass, transformator) 
- Oslo (søppelfylling, kraftledning, avfallsforbrenning) 
- Nord-Trøndelag (kreft i lymfe og beinmarg) 
- buskerud (radon i drikkevann) 
- Rogaland (radon i boliger)

Grotmol, Tom bilateral testiscancerw
Frailty-modellering av Hodgkin lymfom
Norsk-svensk genetisk assosiasjonsstudie relatert til risiko for testikkelcancer
Testikkelkreft-utviklingen regionalt i Norge

Haldorsen, Tor brystkreftdødelighet etter innføring av offentlig brystkreftscreening ved 
mammografi
Evaluering av HPV-testing i sekundærscreening

Hansen, bo Terning Ductal carcinoma in situ (DCIS) and breast cancer among women previously 
diagnosed with cervical intraepithelial neoplasia (CIN2/3) or adenocarcinoma 
in situ (AIS)
Early smoking initiation, sexual behavior and reproductive health
Factors associated with nonattendance, spontaneous attendance and reminded 
attendance to cervical screening in an organized screening programme: 
a cross-sectional study of 12,058 Norwegian women
Smoking and genital warts
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Ansvarlig Tittel
Hofvind, Solveig Aspects of participation in the Norwegian breast Cancer Screening Programme 

(on hold)
En økologisk studie av brystkreftinsidens, bruk av mammografi og hormoner i 
forbindelse med overgangsalder
Kvalitetssikring og -kontroll av Mammografiprogrammet
Quality assurance in the NbCSP: Review of mammograms in cancers detected 
in the screening programme
Risk and prognostic factors for screen detected and interval breast cancer 
(Spørreskjema)

Kjærheim, Kristina Polymorphisms in the androgen receptor gene and risk of upper aerodigestive 
tract cancer. Et delprosjekt under ARCAGE

Langseth, Hilde The Janus Agricultural Cohort – Participation in an international consortium
The Janus Serum bank Cohort as a valuable resource in cancer epidemiological 
research

Nygård,  M ari                      
Aagnes,  bjarte                
Møller, bjørn

Survival trends in HPV-related head and neck cancer

Nygård, Mari Cancer in Norway. Special issue screening. Impact of prophylactic HPV vaccine: 
Primary prevention of cervical related cancers in Norway
Gardasil Long Term Follow up (LTFu) study
Gardasil Vaccine Impact in Population (VIP) study
HPV-test i primærscreening arbeidsgruppe (deltagelse)
Nye diagnostiske markører for å vurdere risiko for  livmorhalskreft etter en 
premalign diagnose: en prospektiv studie  på arkivmateriale
Nye diagnostiske markører for å vurdere risiko for  livmorhalskreft etter 
en premalign diagnose: en prospektiv studie på arkivmateriale (Sluttfase, 
sammenskriving)
Population-based evidence of increased survival in HPV-related head and neck 
cancers
Screening for cervical cancer: When theory meets reality.
Monitoring HPV types in the general female population in the Nordic countries

Robsahm, Trude Eid Trends of cutaneous malignant melanoma in Norway
Hudkreft (CMM), trendanalyser
Kreft blant toppidrettsutøvere. Kohortstudie, norske eliteidrettsutøvere 1936-
2006, kreftrisiko, -prognose, ulike utfallsvariabler (spørreundersøkelse)
Sammenhenger mellom Vitamin D, PTH, kalsium og PSA og utvikling av 
prostatakreft (prognose), ved bruk av prediagnostiske serumprøver og 
serumprøver tatt ved diagnose (Janus serumbank), (Gary G, Schwartz, uSA)

Stenehjem, Jo S. Chemical exposure and cancer incidence in Norwegian offshore oil industry 
workers.  PhD-prosjekt

Syse, Astri Endringer over tid i eldres kreftoverlevelse
Inntektsendring etter kreft
Konsekvenser av kreft for familier (øystein Kravdal og Torkild Lyngstad)

Sørum, Ragnhild An evaluation of the Norwegian breast Cancer Screening Progamme on DCIS, 
overdiagnosis and implementation of new technology. PhD-prosjekt
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Ansvarlig Tittel
Tretli, Steinar brystkreftundersøkelsen 1956-59

Migrantstudien
PTH som prognostisk faktor for prostatakreft
Medarbeidere: Rolf Jorde, uiTø, Emil Hagström, uppsala, Gary Schwartz, uSA
Vitamin D som prognostisk faktor ved kreft i bryst, tykktarm, lunge og lymfomer 
(Janus serumbank), repeterte målinger av vitamin D. (Gray Schwartz, uSA)
Vitamin D som prognostisk faktor ved lungekreft/genetiske varianter. 
Medarbeidere: Åge Haugen og Vidar Skaug - STAMI

Tynes, Tore An international case-control study on brain tumours in children and 
adolescents (CEFALO)

Weedon-Fekjær, Harald Estimating tumour growth rates and its implications, Post-doc project

Weiderpass, Elisabete Cancer incidence among participants in uN peace-keeping forces, 1978-2001 
(depleted uranium) 

INTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER 
Registeravdelingen
Ansvarlig intern Tittel
Dørum, Liv Marit 
Dalene, Knut Eirik         
Kørner, Hartvi g ( Ekstern)                       

Colon Cancer in Norway: Current standards, challenges and future 
improvements in a national perspective.

Johannesen, Tom børge Access to radiotherapy and optimal care for cancer after implementation 
of The National Cancer Plan
Angiotensin-2 receptor hemmere og kreftutvikling
Epidemiology and treatment outcome in a nation wide cohort of 
osteosarcoma patients treated during modern chemotherapy era
Forekomst og behandling av thyroideakreft I Norge.
Hjernesvulster og graviditet
International cancer benchmarking project
Prospektiv studie av KLL i Norge
Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin 
kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus
Sarcomas, second cancers. Incidence and survival
Second gastrointestinal cancer study
The Eurocare 5 project
The Nordcan project

Larsen, Inger Kristin Fysisk aktivitet, bMI og subsite-spesifikk risiko for tykktarmskreft, review 
Hormoner og subsite-spesifikk risiko for tykktarmskreft, review 
Incidence and survival of colorectal cancer in local areas in Oslo
Trends in colorectal cancer incidence in Norway and Denmark: 
a comparison of the temporal patterns by anatomic subsites. 
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Ansvarlig intern Tittel
Larsen, Inger Kristin
Larønningen, Siri
Johannesen, Tom børge
Nygård, Jan
Holmström, Lena
Møller, bjørn

Norsk pasientregister og Kreftregisteret: Sammenlikning av registerdata for 
de seks hyppigst forekommende kreftformene
En evaluering av Kreftregisterets rutiner for å øke komplettheten ved å 
benytte informasjon fra pasientadministrative data.

Larsen, Inger Kristin
Robsahm, Trude Eid
Langseth, Hilde
Aagnes, bjarte

Subsite-specific risk factors for colorectal cancer: A systematic review of 
cohort studies

Møller, bjørn Trends in cancer incidence, mortality and survival
Regionale forskjeller i kreftoverlevelse

Rostad, Hans 10 year survival lung cancer patients
Small cell lung cancer. better than its reputation? A population based study

Stensheim, Hanne 
Fosså, Sophie
Møller, bjørn

Longterm sequelae in cancer survivors: Parenthood after adulthood cancer. 
A registry-based study

Strand, Trond Eirik Oversettelse Nasjonalt Handlingsprogram
Resection rates - Audit
Sammenligning av overlevelse i to lungekreftpopulasjoner med ulik 
utredningspraksis – effekt av PET, EbuS og EuS
The percentage of adenocarcinoma in situ (AIS) is an important prognostic 
factor in invasive adenocarcinoma of the lung
National trends in lung cancer surgery

Strand, Trond Eirik
Møller, bjørn

Nasjonalt Lungeregister

Vonen, barthold (ekstern)
Dørum, Liv Marit

Plan of action for colorectal cancer.

Wibe, Arne (ekstern) 
Dørum, Liv Marit
Dalene, Knut Eirik

Metastatic rectal cancer.
Population based studies on rectal cancer

INTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER 
Colorectalscreeningseksjonen
Ansvarlig intern Tittel
bretthauer, Michael NordICC, multinasjonal randomisert undersøkelse på 

koloskopiscreening. Koordinering fra Kreftregisteret.

Hoff, Geir Forprosjekt på et nasjonalt kolorektalcancer screeningprogram
Gastronet, nasjonal kvalitetsikringsplattform for forskning på 
gastrointestinal endoskopi (teknikk og teknologi og kvalitet på 
tjenestene).
NORCCAP-I, randomisert undersøkelse på sigmoidoskopiscreening 
for forebyggelse av tykktarmskreft.
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b) EKSTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER
Kreftregisteret samarbeider i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter med 
ekstern ansvarlig prosjektleder. 

Registeravdelingen

Ansvarlig ekstern Tittel Ansvarlig intern
Haugland, H.K.
Casati, b.
bjugn, R.

Template reporting matters - a nationwide study on 
histopathology reporting on colorectal carcinoma resections

Dørum, Liv Marit

Nedrebø, b.S.
Søreide, K.
Eriksen, M.T.
Kvaløy, J.T.
Søreide, J.A.
Kørner, H. 

Survival effect of implementing national treatment strategies for 
curatively resected colonic and rectal cancer

bjerkehagen, b. Sekundære sarkomer i Norge Johannesen, Tom 
børgebrelin, S. Palliative treatment in the last year of life in cancer patients

Helsing, P. Plateepitelkreft og faktorer av betydning for metastaseuvikling

Meling, T. Kraniotomier for hjernemetastaser

Omdal, R. Non-Hodkin lymphoma risk in primary Sjögren´s syndrome

Owe, J.F. Hjernesvulster og bruk av antiepileptika

Solheim, O.
Zwart, J.A.

Incidence of brain tumour surgery versus incidence of cerebral 
MRI scans - a population based study

Aztra Zeneca  The clinical practise use of oral tyrosine kinase Inhibitors (TKI) and the role 
of EGFR mutations in the treatment of non small cell lung cancer (NSCLC) 
– a post-approval observational study using the Norwegian cancer registry 
(CRN), the national prescription database (Nor PD) and the national 
patient registry (NPR)

Johannesen, 
Tom børge                 
Strand, T rond-Eirik             
Møller, bjørn

Storeng, R. Incidence of cancer in women after treatment with in vitro 
fertilization in Norway

Larsen, Inger Kristin 
Robsahm, Trude Eid

Nowatzki, J. Projection of future cancer incidence and new cancer cases in 
Manitoba, 2006-2025

Møller, bjørn

van de Velde The EuRECCA project: Data items scored by European colorectal 
cancer audit registries 

van den broek, 
C.b.M.

Comparison of rectal cancer treatment outcomes between 
Norway, Sweden and the Netherlands

Troisi, R. Pregnancy Factors and Maternal breast Cancer Risk: Studies 
involving Data from the Norwegian Medical birth, Cancer and 
Mammography Registries

Stensheim, Hanne

blum, T. EIQMLC Guideline project. 
EIQMLC Litterature/survey

Strand, Trond-Eirik
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EKSTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER 
Forskningsavdelingen

Ansvarlig ekstern Tittel Ansvarlig intern
Allen, N. Endogenous Hormones and Prostate Cancer Janus Serum bank Gislefoss, Randi

brede, G. Analyse av komponenter i serumprøver fra individer som senere 
utviklet myelomatose Janus serumbank

Saatcioglu, F. Identification and validation of molecular markers for prostate 
cancer. Janus Serum bank

Tenkanen, L. Etiological factors of prostata cancer. Janus Serum bank

Dillner, J. VIRASKIN – are antibodies against viruses in the papova family 
associated to development of skin cancer? Serological study. 
Janus Serum bank

Gislefoss, Ran di                
Langseth, Hilde

Engel, L. Organokloriner og primær leverkreft, en Janus-basert 
kasus-kontrollstudie

Grimsrud, Tom  K. 

Schwartzbaum, J. Allergi, gliomrisiko og prognose, en Janus-basert 
kasus-kontrollstudie

Ye, W. Helicobacter pylori og kreft i bukspyttkjertel, en biobank-basert 
kasus-kontrollstudie 
Jernnivåer, Helicobacter pylori, HPV, slimhinneatrofi og kreft i 
spiserøret, en biobank-basert kasus-kontrollstudie

Hammer, G. Collaborative Cohort Study of Mortality in Airline Crew 
(COSMIC - samarbeid med Flymedisinsk institutt)

Haldorsen, Tor

Pukkala, E. Cancer incidence among Nordic airline cabin crew

European Prospective 
Investigation into Cancer 
and Nutrition (EPIC)

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Hjartåker, Anette

Lund, E. Norwegian Women Kvinner og kreft/The and Cancer study

Nagel, G. Metabolic syndrome and blood cancers (The MeCan study)

Parr, C. Kostråd for den norske befolkningen og grunnlaget for en 
kreftforebyggende effekt

buseth, N. Radiologisk karakteristikk av premaligne lidelser, hvor maligne 
lidelser senere er detektert i samme bryst 

Hofvind, Solveig

Paci, E. Fordeler og ulemper ved screening 

Hagen Henriksen, L Regransking av brystkrefttilfeller diagnostisert ved Sykehuset 
Innlandet, 2002-2009

Geller, b. Hvordan kommunisere og forbedre det radiologiske arbeidet i et 
mammografiscreeningprogram?

Lynge, E DCIS i et internasjonalt perspektiv

Hoff, S.R. Regransking av screening og intervallcancere ved bruk av analog 
og digital teknikk
Tumorkarakteristikk etter deteksjonsmetode (screening og klinisk 
i og utenfor programmet)

Ryste-Hauge, I.H. Dose risk i mammografi

Skaane, P. Tomosyntese

Törnberg, S. Mulige konsekvenser av å legge ned organisert 
mammografiscreening
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Ansvarlig ekstern Tittel Ansvarlig intern
bergan, T. Cancer risk and nuclear downfall after atomic bomb explosions Kjærheim, Kristina

bugge, M. Drevvatne Cohort study on silicon carbide production and lung cancer risk 
and mortality

Helsing, P. Case-control study of genetic polymorphism in the melanocortin 
1 receptor and risk of squamous epithelial skin cancer

Kesminiene, A. Epidemiological study to quantify risks for paediatric 
computerized tomography and to optimize doses

Lie, J.A. Sigstad Case-control study on night work, genetic polymorphisms in 
clock genes and breast cancer risk among nurses

Pukkala, E. NOCCA: Nordic Occupational Cancer Study- phase II and phase III 
(several projects)

Tynes, T. Night work and risk of breast and prostate cancer, sub study in 
NOCCA database

Malmer, b. Cohort based studies in molecular epidemiology of brain 
tumours. Janus Serum bank

Langseth, Hilde

Satagopan, J. Study of exposures, behaviors and biomarkers in cancer 
epidemiology 

Schüz, J. The Janus Agricultural cohort - Participation in an international 
consortium

Sitas, F. InterSCOPE – International collaboration on HPV and oesophageal 
cancer Janus Serum bank

blair, A. Organochlorine and risk of cancer in nine different organs.  
Janus Serum bank

Langseth, Hi lde             
Grimsrud, Tom K. 

Ward, M. Concept for a nested case-control study of thyroid cancer in the 
Janus Serum bank cohort Janus Serum bank

Andreassen, T. HPV-test i primærscreening arbeidsgruppe (deltagelse i 
arbeidsgruppe på nasjonalt nivå)

Nygård, Mari

burger, E. Intended behavioural impact of primary HPV population-based 
screening

Kristiansen, I.S. Hva koster masseundersøkelse mot livmorhalskreft?

Krüger-Kjær, S. Women’s sexual behavior. Population-based study among 
65,000 women from four Nordic countries before introduction of 
human papillomavirus vaccination 

Liaw, K.L. GARDASIL vaccine impact in population (VIP) study in four Nordic 
countries. Fourth annual report, 2011, to FDA and EMA
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Ansvarlig ekstern Tittel Ansvarlig intern
Liaw, K.L. Gjennomføring, herunder logistikk, prøve og datainnsamling i 

Gardasil Vaccine Impact in Population (VIP) study – Overvåke 
forekomsten av HPV 6/11/16/18 relaterte sykdommer før og 
etter vaksineringen med Gardasil i Norge
Prøveinnsamling blokkstudien – Forekomst av humant 
papillomavirus typer blant kvinner med forstadier og 
livmorhalskreft
Spørreundersøkelse på kvinners livsstil og helse.
Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for 
Gardasil i fosterlivet
LbC – forekomst av HPV hos kvinner som deltar i 
masseundersøkelsen

Nygård, Mari

Saah, A. Gjennomføring, herunder logistikk, prøve – og datainnsamling 
i Gardasil Long Term Follow up (LTFu) study – evaluere 
langtidseffekten av Gardasil ved hjelp av epidemiologiske 
forskningsmetoder. 
Efficiency – observere insidensen av CIN2/3, ACIS, 
livmorhalskreft, vulva, vaginal eller analintraepitelial neoplasia 
og kreftrelatert til HPV 6/11/16/18
Safety – observere om det oppstår alvorlige helsemessige 
hendelser
Immunogenicity – se på langtids HPV 6/11/16/18 
immunrespons generert av Gardasil.
NCC – Nordisk koordineringssenter

Tropé, A. HPV testing in the follow-up after conisation
usefulness of cytology and HPV test in 6 to 12 months after 
ASCuS/LSIL screening to diagnose high-grade cervical neoplasia 
in long term follow-up

uusküla, A. The burden of Genital Warts: A study from three baltic countries 

Krüger-Kjær, S. Chlamydia, Herpes, Trichomonas and Gonorrhea Prevalence and 
risk factors among nearly 70,000 randomly selected women in 
four Nordic countries
”Young age at first intercourse and risk-taking behaviors in 4 
Nordic countries”, en VIP studie 

Nygård, Mari              
Hansen, bo Terning

Dillner, J. Merkel Cell carcinoma (VIRASKIN) Robsahm, Trude Eid

Iversen, T.  Malignant melanoma in Norway. Epidemiological aspects 

Karagas, M. Second cancer after skin cancer 

Meyer, H. Vitamin D and Prostate cancer

Ziegler, R.  
Smith-Warner, S.

Vitamin D pooling project of breast and colorectal cancer

Storeng, R. Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning

Storeng, R. Incidence of cancer in women after treatment with in vitro 
fertilization in Norway

Robsahm, T rude E id                      
Larsen, I nger K ristin                          
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Ansvarlig ekstern Tittel Ansvarlig intern
Andreassen, P.A. In House Detection and Genotyping of HPV is as Adequate 

as Hybrid Capture 2 in Routine Cervical Screening Regimen/
Procedures

Røysland, Kjetil

bjørge, T. Micronutrients and prostate cancer Tretli, Steinar

Troisi, R. Osteosarcoma and in utero conditions
Preeclampsia and breast cancer incidence

Tretli, Steinar              
Grotmol, Tom 

Graff-Iversen, S. Legemidler og brystkreft ursin, Giske                
Sebuødegård, Sofie               
Hofvind, Solveig

Lee, S. The Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network 
[CISNET] breast Cancer Modeling group

Weedon-Fekjær, Harald

brennan, P. Second cancers – International Multicentre Study Weiderpass, Elisabete

brinton, L. Male breast cancer, cohort pooling project Janus Serum bank

Hashibe, M. Predictions of lung cancer mortality in 32 countries in Europe to 
2025, WELAS-based
Time trends in lung cancer incidence by histology worldwide, 
WELAS-based
Time trends in lung cancer mortality in 32 countries in Europe, 
WELAS-based
Women in Europe Against Lung Cancer and Smoking, 
WELAS-based

Hilakivi-Clarke, L. Pregnancy estrogens, diet and physical activity during pregnancy 
and markers of breast cancer risk

Lund, E. use of alcohol  and risk of breast cancer in Norway, Women’s 
Lifestyle and Health study 

Lundin, L. Tumor characteristics, hormone related factors and ovarian 
cancer prognosis using registry data from Norway, Sweden, 
Finland and uSA

Mellemkjær, L. Risk of second non-breast cancer after female breast cancer – a 
joint study from Denmark, Finland and Norway

Olsen, A. Plasma levels of enterolactone- influence on incidence of breast, 
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RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.2011

(Alle tall i NOK 1000) Note nr. 2011
 

2010
 

basisramme 1 93 100 90 300

Annen driftsinntekt 1 49 456 23 791 

Sum driftsinntekter 1 142 556 114 091 

Kjøp av helsetjenester (kreftmeldinger) 246 240

Varekostnad 2 113 5

Lønn og annen personalkostnad 3 80 707 74 200

Avskrivninger 34 65

Annen driftskostnad 4 59 718 38 307

Sum driftskostnad 140 818 112 817

DRIFTSRESuLTAT 1 738 1 274 

Finanskostnad 0 0 

Netto finansresultat 0 0

ÅRSRESULTAT 1 738 1 274

Kreftregisteret fikk i 2011 tildelt 93,1 millioner kroner over statsbudsjettet. Dette er en økning på 
3,21 % fra 2010. 

Det ble inntektsført  28 millioner kroner for eksternt finansierte prosjekter (se note 1) mot 17,9 
millioner kroner i 2010. Av dette gjelder 10,4 mill. kroner HPV-vaksineprosjekt v/MSD, 3,8 
millioner kroner er prosjekter finansiert av Forskningsrådet, 7,1 millioner kroner er prosjekter 
finansiert av Helse Sør-Øst, 2 millioner kroner er fra Den norske Kreftforeningen og 2,9 
millioner er finansiert av NCU (Nordic Cancer Union). 1,8 millioner kroner gjelder diverse 
andre prosjekter.

Det er en kostnadsøkning på 28 millioner kroner fra 2010 til 2011. Dette skyldes for det meste 
økning av kostnader på grunn av prosjektet ”Innhenting av samtykke i screeningprogrammene” 
og økning av lønnskostnader. 

Kreftregisteret fikk i 2011 et overskudd på  1 738 000 kroner som blir overført til 2012. 

REGNSKAP - 2011
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NOTER

Note 1 Driftsinntekter
(Alle tall i NOK 1000)

BASISRAMME
2011 2010

basisramme 93 100 90 300

Andre driftsinntekter 49 456 23 791

Sum driftsinntekter 142 556 114 091

SPESIFISERING AV INNTEKTER
INNTEKTSFØRT KREFTREGISTERET
Tilskudd over Statsbudsjettet 2011              93 100

Inntektsført av tilskudd til "Innhenting av samtykke"              17 010 

Overført fra 2010                1 274 

Prøver fra Janus serumbank                   266 Diverse

Innbetalt ifm datautlevering                   426 Diverse

Inntektsført overhead                1 408 MSD

Innbetalt for lisenser                   543 Diverse

HPV-vaksineovervåkning                   201 Folkehelseinstituttet

Evaluering Mammografiprogrammet                   200 Forskningsrådet

NOCCA-prosjekt                     45 Karolinska Institutet

Diverse innbetalinger                       4 

TOTALT KREFTREGISTERET            114 477 
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INNTEKTSFØRT EKSTERN FINANSIERTE PROSJEKTER
NuCG 27 Helsedirektoratet

NGICG 120 Helsedirektoratet

Evaluation of Norwegian breast cancer Screening Program 321 Helse Sør-øst

Foreldreskap etter kreft 337 Helse Sør-øst

Kvalitetsregister for prostatakreft  -2 Helse Sør-øst

Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 1 841 Helse Sør-øst

Ny IKT-plattform for Kreftregisteret  808 Helse Sør-øst

NORDICC 717 Helse Sør-øst

Pilotprosjekt screening for tykk- og endetarmskreft 1 928 Helse Sør-øst

utvikling koloskopi 1 169 Helse Sør-øst

Meldingsutvikling for kval.reg. for div. kreftformer 373 Helse Nord/SKDE

Patologimeldinger for kval.reg. bryst- og føflekkkreft 452 Helse Nord/SKDE

Nasjonalt kval. Reg. for tykk- og endetarmskreft 1 Helse Nord/SKDE

Teknsik løsning kvalitetsregistre 67 Helse Nord/SKDE

Hjernekreft blant barn og unge 2 Forskningsrådet

Endringer over tid i overlevelse og kreftdødelighet blant de aller 
eldste i Norge

906 Forskningsrådet

Chemical exposures and cancer incidence in Norwegian offshore oil 
industry workers

1 016 Forskningsrådet

NORDICC 1 589 Forskningsrådet

EPI CT 295 Forskningsrådet

Testicular cancer 1 320   Kreftforeningen/NCu

NORDICC - the Nordic European initiative on Colorectal Cancer  1 553   Kreftforeningen/NCu

Foreldreskap etter kreft 3   Kreftforeningen

Modelling breast cancer incidence, progression and screening test 
sensitivity using screening data

813   Kreftforeningen

Forskning prostatakreft 13   Kreftforeningen

Driftsmidler Kristina Kjærheim 253   Kreftforeningen

NORDICC 467   Kreftforeningen

Generelle driftsmidler 506   Kreftforeningen

barnekreftregisteret -119 Rikshospitalet

Forskning urologisk kreft 24 Forskningsmidler

Legatmidler 1 Radiumhospitalet

barnekreft 132 Kreæftens bekæmpelse

NORDPRED 161 Kreæftens bekæmpelse

Organoklorider og kreft 24 National Cancer Institute

Male breast cancer 141 Westat

HPV-vaskineovervåkning 65 Folkehelseinstituttet

Prosjekt v/Troisi 2 National Cancer Institute

Allergic condition suseptibility polymorphisms and glioma risk 17 Ohio State university

Kreftriskiko v formaldehyd og leukemier/lymfomer 72 Norsk Industri

Post doc midler 212 Karolinska Institutet

HPV-vaksine 10 428 MSD

Descriptive epidemiology of myelodysplastic syndrome 24 Amgen
TOTALT EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKTER 28 079 
TOTALT INNTEKTSFØRT 142 556 



39

Note 2 Varer 
(Alle tall i NOK 1000)

Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte, honorar til revisor m.m. 
(Alle tall i NOK 1000)

Note 4 Poster som er slått sammen i regnskapet 
(Alle tall i NOK 1000)

2011 2010
Kjøp av medisinsk forbruksmateriell vedr. NORDICC-prosjekt 112

Varekostnader vedr. Janus serumbank 1 5

Sum varekostnader 113 5

2011 2010
Lønnskostnader 63 314 58 453 

Arbeidsgiveravgift 8 921 8 021 

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 9 676 8 833 

Andre ytelser (1 204) (1 107)

Sum lønn og andre personalkostnader 74 200 74 200

2011 2010
Fraktutgifter 120 180

Kostnader bygninger og kontorlokaler 8 417 8 695

Leiekostnad kontormaskiner m.m. 550 340

Konsulentbistand og andre eksterne tjenester * 26 852 18 710

Reparasjons- og vedlikeholdskostnader 2 673 790

Kontor- og kommunikasjonskostnader ** 14 421 2 956

Lisens- og patentkostnader 2 323 131

Reisekostnader 1 940 1 784

Øvrige driftskostnader 2 422 4 721

Sum andre driftskostnader 59 718 38 307

* Denne posten består bl.a. av IT-tjenester (12.042), invitasjonstjenester utført av Folkehelseinstituttet (6.484), 
overhead belastet HPV-prosjektet (1.408) professorater (228), utgifter til lagring av Janus-prøver (290), eksterne 
tjenester i.f.m. prosjekter (4.185). 
 
** Denne posten består bl.a. av kostnader til trykking (9.971) og svarporto (1.284) for prosjekt ”Innhenting av 
samtykke i screeningprogrammene” .
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Før Kreftregisteret ble etablert, var registrering av 
de som døde av kreft den eneste kilden til kunnskap 
om kreftforekomsten i Norge. Den Norske 
Lægeforenings Kræftkomité forsøkte å etablere en 
landsdekkende registrering av kreftsykdommer i 
1908, men dessverre var det liten respons fra legene.
 Dr.med. F. G. Gade, komiteens 
mangeårige sekretær, var en ivrig forkjemper for 
befolkningsbasert kreftforskning og -registrering. 
Hans bok “kreftsykdommene”, utgitt i 1929, ble 
samme år nedlagt i radiumhospitalets grunnsten.
 Kreftregisteret ble opprettet 17. oktober 1951, 
med bakgrunn i en innstilling fra den daværende 
Landsforeningen mot Kreft  til Sosialdepartementet 
våren 1950. Sosialdepartementet ga, med hjemmel 
i Lov om legers rettigheter og plikter, pålegg 
til landets sykehus, patologiske institutter og 
røntgenavdelinger om at alle krefttilfeller skulle 
meldes til Kreftregisteret fra 1. januar 1952.
 Kreftregisteret holdt til i lokaler ved Det 
Norske Radiumhospital, og var administrativt 
underlagt et styre med representanter fra 
Helsedirektoratet, Landsforeningen mot Kreft, Det 
Norske Radiumhospital og Statistisk sentralbårå. 
Kreftregisteret ble da hovedsaklig finansiert av 
Landsforeningen mot Kreft.
 I 1972 fikk institusjonen betegnelsen Institutt 
for epidemiologisk kreftforskning, og i 1979 
overtok staten totalansvaret. Kreftregisteret flyttet 
i 1991 til Fridtjof Nansens vei på Majorstua, hvor 
institusjonen fortsatt har sine lokaler.

 I 1994 ble institusjonen direkte underlagt 
Sosial- og helsedepartementet, og styrefunksjonen 
opphørte. I 2001 ble navnet endret til 
Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert 
kreftforskning.
Fra 1. januar 2002 ble Kreftregisteret en del 
av RHF Helse Sør, som en del av Det norske 
Radiumhospital HF, men organisert som selstendig 
institutt med eget kapittel i statsbudsjettet. Igjen 
ble et eget styre opprettet. Fra 1. januar 2005 ble 
Kreftregisteret overført til det nye Rikshospitalet-
Radiumhospitalet HF, og fra 2009 ble 
Kreftregisteret en del av Oslo universitetssykehus 
HF, på samme premisser.
 Fra å være fire ansatte i 1951, har 
virksomheten nå til sammen omlag 150 ansatte 
fordelt på cirka 120 årsverk. Databasen inneholder 
komplette, nasjonale data av høy kvalitet helt 
fra 1953. Nye krav til registreringens kvalitet, 
og et ønske om økt innsats for yrkesrelaterte 
kreftsykdommer, masseundersøkelser, klinisk 
overvåkning og arvelig kreft, har bidratt til sterk 
vekst i virksomheten.
 I løpet av Kreftregisterets første 35 år, ble det 
avlagt én doktorgrad (av professor Bjelke), som 
til gjengjeld er internasjonalt meget vel ansett og 
hyppig sitert. I de siste 23 årene (1989-2011) er det 
gjennom Kreftregisteret tatt 44 doktorgrader.

Kreftregisterets historie
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