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Sammendrag
Rapporten omfatter alle pasienter som er kurativt operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010,
og pasienter som er kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010.
Behandlingsresultatene (lokale tilbakefall, fjernmetastaser og overlevelse) publiseres for alle kurativt
opererte pasienter, og for første gang presenteres også resultatene for hvert enkelt sykehus. I tillegg
publiseres data om hvordan pasientene utredes og behandles. Sykehusene får dermed mulighet til å
sammenligne seg med landsgjennomsnittet og andre sykehus.
For pasienter kurativt operert for endetarmskreft er andelen med lokale tilbakefall redusert fra 15 % i
perioden 1993-1997 til 5 % i perioden 2007-2010. I samme periode har totaloverlevelsen økt fra 58 %
til 68 %. Andelen kurativt opererte pasienter som får fjernmetastaser, er redusert fra 27 % i perioden
1993-1997 til 20 % i perioden 2007-2009. Endringene for overlevelse og metastaser har i hovedsak
skjedd frem til 2006 og det er liten forskjell mellom periodene etter dette.
For tykktarmskreft registreres ikke lokalt tilbakefall. For pasienter kurativt operert for tykktarmskreft
i perioden 2007-2009 var totaloverlevelse 75 % etter tre år, mens andelen som fikk fjernmetastaser
var 14 %.
For endetarmskreft er det ingen signifikante forskjeller mellom sykehusene for lokale residiv 5 år
etter operasjon eller overlevelse 5 år etter operasjon. Det er signifikante forskjeller mellom
sykehusene på 100 dagers overlevelse og fjernmetastaser ved 5 år. For tykktarmskreft finnes
signifikante forskjeller mellom sykehusene, både på overlevelse 3 år etter operasjon, og for
fjernmetastaser ved 3 år. For overlevelse 100 dager etter operasjon er det ikke signifikant forskjell
mellom sykehusene.
Andelen pasienter operert med laparaskopisk (kikkhull) teknikk for endetarmskreft økte fra 12 % til
21 % fra 2009 til 2010. Laparoskopisk kirurgi for tykktarmskreft økte fra 15 % i 2007 til 35 % i 2010.
Det har vært en jevn årlig økning i andel pasienter med endetarmskreft som får preoperativ
strålebehandling mellom alle tidsperiodene, i 2010 fikk 46 % preoperativ strålebehandling.
Andel pasienter operert for endetarmskreft ved sykehus som opererer flere enn 25 pasienter årlig,
økte fra under 40 % i perioden 2001-2003 til over 60 % i perioden 2007-2010. Andel pasienter
operert for tykktarmskreft ved sykehus som opererte flere enn 50 pasienter årlig økte fra 55 % i 2007
til 70 % i 2010. Antall sykehus som opererer tykktarmskreft (52 sykehus) er høyere enn for antall
sykehus som opererer endetarmskreft (36 sykehus) i perioden 2007-2010.
Norsk Gastrointestinal Cancergruppe Colorectal (NGICG-CR) har det faglige ansvaret for
Colorectalcancerregisteret (CCR). Denne oppgaven er delegert fra direktøren ved Kreftregisteret og
nedfelt i statuttene til CCR. NGICG-CR har i løpet av 2012 og 2013 revidert handlingsprogrammet for
tykk- og endetarmskreft etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Ny versjon av handlingsprogrammet ble
offentliggjort av Helsedirektoratet i midten av august 2013.
To doktorgrader fra registeret ble fullført i 2012 og 2013. I alt er syv doktorgrader utgått fra
registeret de siste 10 årene.
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1

Introduksjon

Dette er den tredje felles årsrapporten fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe - Colorectal (NGICGCR) og Colorectalcancerregisteret (CCR) siden oppstarten av CCR i 2007. Begrunnelsen for å lage en
felles rapport er at NGICG-CR har det faglige ansvaret for drift og utvikling av CCR. Videre
representerer faggruppen registerets forankring i spesialisthelsetjenesten og i fagmiljøet for
gastrointestinal kreft. Endelig baseres den faglige virksomheten i NGICG-CR i stor grad på CCRs drift
og resultater.
Publisering av årets rapport var i utgangspunktet planlagt sommeren 2012. Grunnet mangelfull
oppdatering i registeret om lokale tilbakefall og fjernmetastaser, samt at andelen mottatte kliniske
meldinger var noe lav i 2009, ble det bestemt at publiseringen av en fullverdig rapport skulle utsettes
til en ny purring var gjennomført. Fjorårets rapport ble derfor publisert som en kortversjon. I
november 2012 purret registeret etter manglende kliniske meldinger for 2007-2010 (kjente tilfeller
av tykk- og endetarmskreft der klinisk informasjon manglet). Samtidig purret man etter informasjon
om lokale tilbakefall og fjernmetastaser for pasienter kurativt operert for tykk- og endetarmskreft i
perioden 2007-2009. Etter et svært omfattende arbeid, både fra sykehusenes og CCRs side, ble det
satt sluttstrek for purringen etter lokale tilbakefall og fjernmetastaser 1.juni 2013.
Kreftregisteret har de siste to årene jobbet målbevisst med å hente inn noe av etterslepet i
registreringen. Innregistrering av alle mottatte meldinger fra 2010 ble fullført i begynnelsen av
september 2012, slik at årets rapport vil inneholde data for årene 2007-2010. Innregistrering av alle
mottatte meldinger for 2011 ble ferdig i juni 2013.
Årets rapport er den første rapporten utgått fra Kreftregisteret hvor behandlingsresultater publiseres
for hvert enkelt sykehus. Tidligere har sykehusene kun fått tilsendt sine egne resultater og resultater
for landsgjennomsnittet. NGICG-CR og CCR ønsker åpenhet rundt resultater, i tråd med økende
åpenhetskultur forøvrig i samfunnet. Det er imidlertid ulikheter i pasientsammensetningen mellom
sykehusene som gjør det vanskelig å sammenligne resultater direkte. Sykehus med små volum
(gjennomsnittlig ≤ 10 pasienter (avrundet) årlig operert i perioden 2007-2010) og dermed stor
usikkerhet i resultatene, er ikke inkludert i analyser gjort på sykehusnivå, men de er tatt med i alle
andre tabeller og figurer. Dette gjelder både for tykk- og endetarmskreft.
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2

Årsrapport for Colorectalcancerregisteret

Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe-Colorectal (NGICG-CR) er referansegruppe for
Colorectalcancerregisteret (CCR) og har i dag det faglige ansvaret for registeret. Referansegruppens
oppgaver og samarbeidet mellom referansegruppen og Kreftregisteret er nedfelt i egne
retningslinjer.
NGICG-CR er Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe1 (NGICG) sin faggruppe for tykk- og
endetarmskreft. Gruppen er oppnevnt av NGICG og er bredt sammensatt med onkologer,
gastrokirurger, gastromedisiner, radiolog, patolog, epidemiolog og representanter fra Kreftregisteret
(oversikt over faggruppens medlemmer finnes i kapittel 5). Alle helseregioner og både, store og
mindre sykehus er representert i gruppen. Denne representasjonen har erfaringsmessig vært viktig
for å sikre registeret en solid nasjonal forankring blant de som er engasjert i behandling av tykk- og
endetarmskreft. NGICG-CR ble opprettet i 2007 med utgangspunkt i den daværende
Referansegruppen for Rektumcancerregisteret. Denne gruppen hadde ledet utviklingen av registeret
fra oppstarten i 1994-95. Dette langsiktige arbeidet for å dokumentere og forbedre behandlingen av
endetarmskreft har også vært viktig for fremveksten av et samlet nasjonalt fagmiljø innen tykk- og
endetarmskirurgi.
Kreftregisteret har ansvaret for den daglige driften av Colorectalcancerregisteret.
Forskningsassistenter tilknyttet organgruppen for Gastrointestinal cancer koder og registrerer de
patologiske og kliniske meldingene. Registeransvarlig forskningsassistent for CCR har ansvar for
datautleveringer og purringer etter manglende meldeskjemaer. Vedkommende er også sekretær for
NGICG-CR og koordinerer arbeidet knyttet til utvikling og revisjon av registreringsskjemaer.

2.1

Rapportering til Colorectalcancerregisteret

Alle institusjoner som utreder og behandler pasienter med tykk- og endetarmskreft skal sende inn
opplysninger om utredning, behandling og oppfølging til Kreftregisteret, jfr. Kreftregisterforskriften.
Fra patologilaboratoriene får Kreftregisteret automatisk tilsendt alle histologiske beskrivelser med
malign diagnose. Videre får Kreftregisteret sykehusenes pasientadministrative data via Norsk
Pasientregister, data om strålebehandling fra strålebehandlingsenhetene, samt informasjon om
dødårsak fra Dødsårsaksregisteret.
Den kliniske informasjonen om utredning og behandling av både tykk- og endetarmskreft har fra
oppstarten av registeret i 2007 blitt rapportert til registeret på papirskjemaet Melding til
Colorectalcancerregisteret. I juni 2012 fikk flere sykehus mulighet til å melde inn elektronisk via
Norsk helsenett, og fra og med 20. mars 2013 har alle sykehus i Norge hatt mulighet til å benytte den
elektroniske registreringsløsningen, og flere sykehus har tatt dette i bruk.
Kreftregisteret har i dag nærmest 100 % dekning med tanke på insidens, men dekningsgraden av
kliniske meldinger er noe lavere. Det brukes mye ressurser på å innhente manglende rapportering av
pasientopplysninger. Tabell 1 gir en oversikt over hvor stor andel av de kliniske meldingene som var

1

NGICG er nasjonal tumorgruppe med ansvar for kreft i mage-tarmsystemet
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mottatt og registrert i Colorectalcancerregisteret per 15.5.2013 for pasienter som var kurativt
operert for tykk- og endetarmskreft i perioden 1.1.2007-21.12.2010. Figur 1 og Figur 2 gir en oversikt
over innrapporteringen fra de enkelte sykehusene for henholdsvis endetarmskreft og tykktarmskreft.
Det er purret to ganger spesifikt etter Melding til Colorectalcancerregisteret for 2007 og 2008, samt
én purring for 2009 og 2010. I tillegg har meldingene vært purret i de generelle purringene fra
Kreftregisteret som sendes ut 2 ganger per år. Manglende meldinger i Rectumcancerregisterets siste
treårsperiode (1.1.2004-31.12.2006) ble purret samtidig med siste purrerunde for
Colorectalcancerregisteret i november 2012. Alle mottatte kliniske meldinger var registrert inn for
årene 2007-2010 den 15.5.2013. Klinikerne som har fylt ut disse meldingene har gjort et stort arbeid.
Tabell 1: Andel kliniske meldinger (%) mottatt og registrert av histologisk verifiserte krefttilfeller i
tykk og endetarm hos kurativt opererte pasienter i Colorectalcancerregisteret per 15.5.2013.
2007
2008
2009
2010
Endetarm
Utredningsmelding
95,2
96,3
93,4
90,0
Kirurgimelding
94,5
92,8
89,7
87,9
Tykktarm
Utredningsmelding
93,4
94,8
94,1
88,0
Kirurgimelding
94,2
92,7
92,3
86,8
For tilfeller diagnostisert til og med 31.12.2009 har registeret godtatt og registrert kliniske meldinger
meldt på det gamle skjemaet for ”Solide svulster”. Dette har ført til at enkelte variabler får verdien
”ikke oppgitt” i databasen, da dette meldeskjemaet ikke inneholder alle variablene som finnes i
registeret. For pasienter diagnostisert fra og med 1.1.2010 er det purret etter riktig skjema når
pasientopplysningene er meldt på ”Solide-svulster”-skjemaet, men etter andre gangs purring uten
mottatt svar er skjemaet likevel lagt inn. Dette har redusert andel data med verdi ”ikke oppgitt” for
2010 tallene. For tilfeller diagnostisert fra og med 1.1.2012 godtas ikke lenger ”Solide svulster”skjemaet.
I årets rapport vises resultatene gjennomgående som ”andel av innmeldt”, men for enkelte variabler
blir det på sykehusnivå synliggjort hvor stor andel av pasientene registeret ikke har mottatt klinisk
informasjon om.
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Figur 1: Andel kliniske meldinger (%) mottatt og registrert av histologisk verifiserte
krefttilfeller i endetarm hos kurativt opererte pasienter per sykehus (15.5.2013).
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Figur 2: Andel kliniske meldinger (%) mottatt og registrert av histologisk verifiserte
krefttilfeller i tykktarm hos kurativt opererte pasienter per sykehus (15.5.2013).
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2.2

Statistisk metode

I rapporten presenteres estimater for overlevelse og tilbakefall. For endetarmskreft strekker
diagnoseperioden seg fra 1993 til 2010, for tykktarmskreft omfatter diagnoseperioden årene fra
2007 til 2010. Komplett oppfølging på alle pasienter strekker seg til 31.12.2011.
For endetarmskreft presenteres overlevelsesestimater på kort sikt (inntil 100 dager), og på lang sikt
(inntil fem år). Tilbakefallsestimatene presenteres for hhv. lokale tilbakefall og fjernmetastaser for
inntil fem år. For tykktarmskreft presenteres overlevelsesestimater på kort sikt (inntil 100 dager) og
på lengre sikt (inntil tre år pga kortere oppfølgingstid). Tilbakefallsestimater for fjernmetastaser etter
tykktarmskreft presenteres for inntil tre år. For alle overlevelses- og tilbakefallsestimater presenteres
også tilhørende konfidensintervall. I de tilfeller hvor det har oppstått én eller flere hendelser
beregnes konfidensintervallene ved hjelp av standard metode2. I de tilfeller hvor det ikke er
hendelser kan ikke standard formel brukes, og vi estimerer en øvre og nedre grense basert på en
antagelse om at antall hendelser er binomisk fordelt3. En sammenligning av konfidensintervallene fra
de to metodene viser at dette er en god tilnærming
Felles for både overlevelsesanalyse og analyse av tilbakefall, er at man ønsker å følge opp en gruppe
personer fra et gitt starttidspunkt til de opplever en hendelse (død/tilbakefall), eller til
oppfølgingsperioden slutter. For en mindre andel av kohorten vil man ikke sikkert vite om pasientene
har opplevd hendelsen eller ikke, siden de forsvinner ut av kohorten før oppfølgingsperioden slutter.
Dette skjer typisk som følge av emigrasjon eller manglende oppfølging. I statistikken kalles dette
sensurering, noe som må tas hensyn til for å kunne estimere korrekte overlevelses- og
tilbakefallsrater. Den mest brukte metoden for å gjøre slike analyser er den såkalte Kaplan-Meier
metoden 4. Alle overlevelses- og tilbakefallsestimatene som blir presentert i denne rapporten er
beregnet ved hjelp av denne metoden.
I tradisjonell overlevelsesanalyse kan man velge mellom to ulike tilnærminger for å beregne
overlevelsesrater: kohortanalyse og periodeanalyse5. I kohortanalyse følger man opp alle pasienter i
et gitt antall år, mens man i periodeanalyse følger opp de pasientene som er eksponert for risiko i en
gitt kalenderperiode. I en situasjon med positiv utvikling i behandling og kreftoverlevelse kan
kohortanalyse gi skjeve estimater, siden overlevelseserfaring fra pasienter som ble diagnostiserte for
flere år siden blir vektet inn i estimatene. Periodeanalyse kan i enkelte tilfeller være en måte å omgå
dette problemet. Nylig er det også utviklet en metode som gjerne blir kalt hybridanalyse6. Som
navnet indikerer er dette en slags kombinasjon av kohortanalyse og periodeanalyse, og går i korte
trekk ut på å gjøre en kohortanalyse på de siste år(ene) med mest relevante data, og deretter fylle på

2

Kalbfleisch, J. D., and R. L. Prentice (1980) The statistical analysis of failure time data. John Wiley & Sons, New
York.
3
Clopper, C. , Pearson, E. S. (1934): The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the
binomial. Biometrika 26: 404-413.
4
Kaplan, E. L.; Meier, P.: Nonparametric estimation from incomplete observations. J. Amer. Statist. Assn.
53:457–481, 1958.
5
Brenner, H., Gefeller, O., Hakulinen, T.: Period analysis for up-to-date cancer survival data: theory, empirical
evaluation, computational realisation and applications, Eur J Cancer, 40 (2004), pp. 326–335
6
Brenner, H., Rachet, B.: Hybrid analysis for up-to-date long survival rates in cancer registries with delayed
recording of incident cases. Eur J Cancer. 2004 Nov;40(16): 2454-501

12

med overlevelseserfaringen fra tidligere år der pasientene er ferdig oppfulgte. Dette er altså en måte
å øke kohorten på i de situasjoner der vi har lite data.
For endetarmskreft er alle estimatene på både overlevelse og tilbakefall for periodene opptil 2007
analysert ved bruk av kohortanalyse. For perioden 2007-2010 er det brukt hybridanalyse. Tester har
vist at denne metoden fungerer godt for å estimere overlevelsesrater på flere krefttyper der det er få
pasienter med lang oppfølgingstid, deriblant endetarmskreft 7. For å illustrere hvordan metoden
fungerer i praksis kan vi tenke oss gruppen av pasienter som er operert i 2007. Disse vil ha minst fire
års oppfølging, men ingen vil ha fullført fem års oppfølging per 31.12.2011. Estimatene for
overlevelse fra år fire til fem vil derfor bli preget av stor usikkerhet. Vi går da tilbake til pasientene
som er opererte i 2003, og lar disse komme inn i studien fire år senere. Vi får da inn kun de
pasientene som har overlevd minst fire år, og kan bruke disse til å estimere overlevelsesraten fra år
fire til fem for pasientene som var operert i 2007.
For tykktarmskreft er alle estimatene på både overlevelse og tilbakefall i perioden 2007-2010
analysert ved bruk av periodeanalyse. Siden ingen av pasientene i denne gruppen har fem års
oppfølging, er en hybridanalyse ikke mulig. Istedet presenteres estimater på inntil tre år for å unngå
at den statistiske usikkerheten blir altfor stor.
Siden det presenteres overlevelses- og tilbakefallsestimater på sykehusnivå, kan det være av
interesse å gjøre en statistisk test på hvorvidt det er forskjeller mellom sykehusene. Dette gjøres ved
å bruke en standard ‘likelihood ratio test’ (LR). Først estimeres en Cox-regresjon med diagnoseår,
pasientens alder og kjønn som forklaringsvariable. Deretter estimeres en Cox-regresjon hvor
variabelen sykehus også blir lagt til. Dersom det er slik at det er nok variasjon i overlevelse og
tilbakefall mellom sykehusene, vil den siste modellen ha større forklaringskraft enn den første. En LRtest tester nettopp om den siste modellen er signifikant bedre enn den første. Med en p-verdi lavere
enn 0,05 vil vi konkludere at det er forskjeller mellom sykehus. En slik test kan imidlertid ikke brukes
til å sammenligne enkeltsykehus direkte.
Alle statistiske analyser ble utført med Stata versjon 12 (StataCorp LP, USA).

7

Brenner, H., Hakulinen T.: Model based hybrid analysis of cancer patient survival. European Journal of Cancer,
Volume 43, Issue 5, March 2007, Pages 921-927
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3

Utredning og behandling av endetarmskreft i Norge

3.1

Inklusjonskriterier

I perioden 1.11.1993 til 31.12.2010 ble over 15 000 personer diagnostisert med endetarmskreft i
Norge (Adenocarcinom; ICD-10 kode C20).
I løpet av Colorectalcancerregisterets første fireårsperiode (1.1.2007 til 31.12.2010) fikk 3 945
personer påvist endetarmskreft i Norge8. Av disse hadde 730 (18,5 %) personer fjernmetastaser
innenfor det Kreftregisteret definerer som diagnoseperioden9. Tabell 2 gir en oversikt over hvor det
er meldt om fjernmetastaser hos de pasientene vi har mottatt klinisk utredningsmelding for.
Tabell 2: Andel (%) pasienter med endetarmskreft i perioden 2007-2010 med synkrone
fjernmetastaser og lokalisasjon av metastaser meldt på klinisk melding10.
Metastaselokalisasjon
Påvist
Totalt antall pasienter med fjernmetastase(r) innenfor diagnoseperioden
18,5

(730/3945)

Fjernmetastaser i lever meldt på klinisk utredningsmelding
Fjernmetastaser i lunge(r) meldt på klinisk utredningsmelding
Fjernmetastaser i andre organer meldt på klinisk utredningsmelding

(511/3571)
(234/3571)
(215/3571)

14,3
6,6
6,0

Hovedfokuset i denne rapporten er pasienter som er kurativt operert for sin kreftsykdom.
Figur 3 viser en oversikt over den inklusjonen som er gjort for å finne gruppen som anses å være
kurativt operert. Som tidligere rapporter bruker også denne begrepet ”kurativ reseksjon” og ikke
”kurativ intensjon”. Hovedårsaken er at spørsmålet om kurativ intensjon er mangelfullt utfylt i de
kliniske meldingene. Tallene på insidens fra Rectumcancerregisteret (1993-2006) og
Colorectalcancerregisteret (2007-) er ikke direkte sammenlignbare, men andelen kurativt opererte
pasienter ser ut til å ha holdt seg stabil i hele perioden. Figur 4 viser totaloverlevelse opptil fem år
etter diagnosedato av endetarmskreft fordelt på tidsperioder.

8

Basert på alle kilder Kreftregisteret har tilgjengelig. Se Notifications and sources of information i Cancer in
Norway 2010 for detaljer (www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Publikasjoner/Cancer-in-Norway-2010/).
9
Kreftregisteret definerer diagnoseperioden som diagnosedato + resterende dager i diagnosemåneden + fire
måneder. Dvs. fra 121 til 153 dager, avhengig av diagnosedatoen.
10
Pasienter kan ha metastaser til flere lokalisasjoner.
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Antall pasienter diagnostisert med
endetarmskreft
1.1.2007 – 31.12.2010
N = 3 945

Ikke opererte uten
fjernmetastaser
N = 606

Fjernmetastase(r) ved
diagnose/operasjon
N = 730

Antall pasienter operert uten
fjernmetastaser
N = 2 609

Lokale reseksjoner
N = 117

Gjenstående tumorvev
etter operasjon
N = 39

Antall pasienter kurativt operert for
endetarmskreft uten fjernmetastaser
med stor reseksjon 1.1.2007-31.12.2010
N = 2 453

Figur 3: Inklusjon av pasienter diagnostisert med endetarmskreft perioden 1.1.200731.12.2010 11 til kohorten ”kurativt opererte”.

11

Tilsvarende inklusjon for å definere de kurativt opererte pasientene er gjennomført for pasienter registrert i
Rectumcancerregisteret (1.11.1993-31.12.2006).
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Figur 4: Totaloverlevelse (%) opp til fem år etter diagnosedato av endetarmskreft fordelt på
tidsperioder.12 Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved fem år og tilhørende 95 %
konfidensintervall.

12

Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase
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3.2

Deskriptive resultater for endetarmskreft

3.2.1 Kjønn og alder
I perioden 2007-2010 var 59 % av pasientene menn og 41 % kvinner. Median alder var 69 år (68 år
for menn og 70 år for kvinner). Figur 5 viser hvordan pasienter som var kurativt opererte for
endetarmskreft fordelte seg i 5-års aldersgrupper i perioden 2007-2010.

Figur 5: Alders- og kjønnsfordeling av pasienter kurativt operert for endetarmskreft i
perioden 2007-2010.

3.2.2 Tidsperioder
Pasientene er fordelt på følgende fem tidsperioder: 1.11.1993-31.12.1997, 1.1.1998-31.12.2000,
1.1.2001-31.12.2003, 1.1.2004-31.12.2006, 1.1.2007-31.12-2010.
Den første og siste perioden er på fire år, de øvrige er på tre år. Perioder på tre år gir rimelig robuste
kohorter ved mer enn 1500 pasienter. Første periode er på fire år og inkluderer perioden før den
kirurgiske metoden total mesorektal eksisjon (TME) var fullt implementert på sykehusene. Fra og
med 1998 regnes denne metoden som standardmetode på sykehusene. Tallene for 2010 vil gå inn i
en ny tidsperiode når 2011- og 2012-kohorten er komplett hos Kreftregisteret. Resultatene
presenteres som årlig gjennomsnitt i periodene. For lokale residiv og fjernmetastaser er det kun
oppdaterte tall frem til og med 31.12.2009.

17

3.2.3 Sykehusvolum
I perioden 1993-2010 ble det gjennomført kurative operasjoner for endetarmskreft ved 56
forskjellige sykehus. I Figur 6 er disse fordelt i fire volumgrupper. Volumet ved det enkelte sykehus er
beregnet ut fra det gjennomsnittlige antall kurativt opererte pasienter med store reseksjoner per år i
de aktuelle periodene. I siste periode var antall sykehus som opererte endetarmskreft redusert til 36
(Tabell 3).
Alle sykehusene diagnostiserer og behandler flere pasienter enn det antallet som klassifiseres som
kurativt operert med store reseksjoner. I et internasjonalt perspektiv vil flertallet av norske sykehus
som behandler tykk- og/eller endetarmskreft, fremstå som sentre med lavt volum (tabell 3 og 4).
Figur 6 viser at andelen pasienter kurativt operert ved sykehus som gjennomfører >25 kurative
operasjoner årlig har økt med over 30 % fra perioden 1998-2000 til perioden 2007-2010. Tabell 3
viser en oversikt over hvor mange pasienter som ble kurativt operert ved de ulike sykehusene i Norge
i de tre siste tidsperiodene.

Figur 6: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft fordelt på sykehusvolum
og tidsperiode.
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Tabell 3: Antall pasienter kurativt operert for endetarmskreft ved ulike sykehus i Norge de tre siste
tidsperiodene.
Helse Sør-Øst
Sykehuset Østfold Moss
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Radiumhospitalet
OUS, Rikshospitalet
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Vestre Viken Kongsberg
Vestre Viken Ringerike
Sykehuset Vestfold Larvik
Sykehuset Vestfold Sandefjord
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Notodden
Sykehuset Telemark Porsgrunn
Sykehuset Telemark Rjukan
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Helse Vest
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Helse Fonna Odda
Helse Fonna Stord
Voss Sjukehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Nordfjord
Helse Førde, Førde

2001-2003

2004-2006

2007-2010

29
50
38
89
61
88
3
88
15
55
48
35
48
111
2
0
3
2
64
0
0
1
62
32
67

4
103
40
86
70
134
0
64
1
67
68
7
57
90
1
1
0
0
43
1
1
0
35
31
59

0
140
39
125
126
174
7
136
0
107
56
10
63
126
2
1
0
0
76
0
0
0
45
38
88

118
62
2
13
15
55
100
1
44

98
52
0
4
9
62
113
0
47

121
89
0
0
0
30
228
0
55
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Tabell 3 fortsetter
Helse Midt
Helse Møre og Romsdal Kristiansund
Helse Møre og Romsdal Molde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
Orkdal Sjukehus
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Helse Nord-Trøndelag Namsos
Helse Nord
Nordlandssykehuset Bodø
Nordlandssykehuset Vesterålen
Nordlandssykehuset Lofoten
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Helgelandssykehuset Mosjøen
UNN, Narvik
UNN, Harstad
UNN, Tromsø
Helse Finnmark Hammerfest
Helse Finnmark Kirkenes
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12
28
46
20
99
35
17

1
26
50
3
132
39
9

1
32
77
1
169
44
1

53
14
1
2
6
4
2
24
70

55
7
0
0
5
1
0
19
109

40
0
0
2
1
0
4
7
192

10
1

1
0

0
0

3.3

Behandlingsresultater for endetarmskreft

3.3.1 Lokalt tilbakefall
Frekvensen av lokale tilbakefall er en viktig kvalitetsindikator for behandling av endetarmskreft.
Lokale tilbakefall skal meldes til Kreftregisteret på samme måte som informasjon om primære tilfeller
av endetarmskreft. Dessverre fungerer ikke denne tilbakerapporteringen godt nok uten omfattende
purringer fra Kreftregisteret. Fordi alle kurativt opererte pasienter følges i inntil fem år etter
operasjonen, medfører dette et betydelig merarbeid for både Kreftregisteret og sykehusene. Det
jobbes for tiden med ulike løsninger for å redusere arbeidsmengden slike purringer medfører. Den
siste runden med purringer ble sendt ut til sykehusene 21.november 2012. Den 1.juni 2013 hadde
følgende sykehus fortsatt ikke besvart purringene, og er dermed ekskludert fra analysene av residiv
og fjernmetastaser ved endetarmskreft: OUS Rikshospitalet, Vestre Viken Kongsberg, Haraldsplass
Diakonale Sykehus, UNN Narvik og UNN Harstad.
I Figur 7 presenteres tilbakefallsestimatene og tilhørende konfidensintervall fem år etter operasjon. I
siste periode er tallene beregnet ved hjelp av ”hybridmetoden” (se kapittel 2.2). Det har vært en jevn
reduksjon i antall lokale residiv hos pasienter kurativt operert for endetarmskreft fra 15,0 % i første
periode til 5,1 % i siste periode. Figur 8 viser resultatene for sykehus som gjennomsnittlig opererte
≥10 pasienter årlig i perioden 2007-2009. En LR-test (se kapittel 2.2) gir en p-verdi på 0,08, noe som
betyr at det ikke er signifikante forskjeller mellom sykehusene.

Figur 7: Andel pasienter (%) med lokalt tilbakefall av kurativt operert endetarmskreft opp til fem år
etter kurativ operasjon fordelt på tidsperioder. Tallene i parentes viser lokalt tilbakefall ved fem år
og tilhørende 95 % konfidensintervall.
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Figur 8: Andel (%) pasienter operert i perioden 2007-2009 med lokalt tilbakefall av
endetarmskreft fem år etter kurativ operasjon fordelt på sykehus. Antall opererte
pasienter i parentes. Den heltrukne linjen markerer gjennomsnittet13, mens de stiplede
linjene markerer gjennomsnittets konfidensintervall (95 %).

13

*Viser gjennomsnittet av sykehus som besvarte purringen og som opererte ≥10 pasienter årlig, ikke
landsgjennomsnittet.
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3.3.2 Fjernmetastaser
Informasjon om fjernmetastaser som oppstår etter det Kreftregisteret definerer som
diagnoseperioden14, er på lik linje med informasjon om primær sykdom og lokale tilbakefall
meldepliktig til Colorectalcancerregisteret. Informasjon om fjernmetastaser purres på samme måte
som for lokale tilbakefall.
I Figur 9 oppgis tidsperiodene med estimert frekvens av fjernmetastaser og tilhørende
konfidensintervall ved fem år. I siste periode er tallene beregnet ved hjelp av ”hybridmetoden” (se
kapittel 2.2). Andelen kurativt opererte pasienter som får fjernmetastaser er redusert fra omlag 27 %
til 20 % fra 1993 til 2009.

Figur 9: Andel pasienter (%) med fjernmetastaser av kurativt operert endetarmskreft opp
til fem år etter kurativ operasjon fordelt på tidsperioder. Tallene i parentes viser
fjernmetastaser ved fem år og tilhørende 95 % konfidensintervall.
Figur 10 viser resultatene for sykehus som gjennomsnittlig opererte ≥10 pasienter årlig i perioden
2007-2009. En LR-test (se kapittel 2.2) gir en p-verdi på 0,02, som betyr at det er signifikante
forskjeller mellom sykehusene

14

Kreftregisteret definerer diagnoseperioden som diagnosedato + resterende dager i diagnosemåneden + fire
måneder. Dvs. fra 121 til 153 dager, avhengig av diagnosedatoen.
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Figur 10: Andel (%) pasienter operert i perioden 2007-2009 med fjernmetastaser av
endetarmskreft ved fem år etter kurativ operasjon fordelt på sykehus. Antall opererte
pasienter i parentes. Den heltrukne linjen markerer gjennomsnittet15, mens de stiplede
linjene markerer gjennomsnittets konfidensintervall (95 %).

15

*Gjennomsnittet av sykehus som besvarte purringen og som opererte ≥10 pasienter årlig. Ikke
landsgjennomsnittet.
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3.3.3 Overlevelse
Det har vært en jevn økning i totaloverlevelsen for pasienter kurativt operert for endetarmskreft fra
1993-2010 (Figur 11). I figuren oppgis tidsperiodene med henholdsvis overlevelsesestimatene og
tilhørende konfidensintervall ved fem år. I siste periode er tallene beregnet ved hjelp av
”hybridmetoden” (kapittel 2.2). Det har vært en jevn økning i totaloverlevelse fra 58,4 % i første
periode til 68,2 % i siste periode hos pasienter kurativt operert for endetarmskreft. Det kan se ut til
at andelen som overlever kurativ endetarmskreftkirurgi har vært uendret de siste to tidsperiodene
(2004-2006 og 2007-2010).

Figur 11: Totaloverlevelse (%) opp til fem år etter kurativ operasjon av endetarmskreft
fordelt på tidsperioder. Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved fem år og
tilhørende 95 % konfidensintervall.
Figur 12 viser resultatene for sykehus som i gjennomsnitt opererte ≥10 pasienter årlig i perioden
2007-2010. En p-verdi fra LR-testen (se kapittel 2.2) på 0,78 viser at det ikke er signifikante forskjeller
mellom sykehusene.
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Figur 12: Totaloverlevelse (%) ved fem år etter kurativ operasjon for endetarmskreft fordelt
på sykehus i perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig
overlevelse ved sykehusene som opererte ≥10 pasienter årlig.
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Det er betydelig forskjell i overlevelse fem år etter kurativ operasjon mellom pasienter med
endetarmskreft stadium I og III (Tabell 4). Det er ingen forskjell i overlevelse fem år etter operasjon
for tilfeller i de ulike stadiene mellom tidsperiodene 2004-2006 og 2007-2010. Andelen pasienter
med manglende informasjon om pTNM har økt fra de tre første periodene til de to siste (se kapittel
3.9.4). Andelen pasienter kurativt operert for endetarmskreft i stadium I, II og III ved de ulike
sykehusene i perioden 2007-2010 er oppgitt i vedlegg 1.
Tabell 4: Overlevelse (%) ved 5 år etter kurativ operasjon av endetarmskreft fordelt på de to siste
periodene og stadium.
Stadium (pTNM/ypTNM*)
5-års totaloverlevelse
2004-2006
2007-2010
I
80,8 (77,3-83,9)
80,0 (77,2-82,5)
II
67,7 (63,8-71,2)
68,1 (65,0-71,1)
III
54,7 (50,3-58,8)
54,3 (50,9-57,6)
Total
67,8 (65,6-69,9)
68,2 (66,5-69,9)
*Stadium ved operasjon (patologisvar). Det skilles ikke på om tumor er bestrålt preoperativt eller ikke.

Figur 13 gir en oversikt over relativ overlevelse for pasienter kurativt operert for endetarmskreft på
sykehus som i snitt opererte ≥10 pasienter årlig i siste periode. I analysen for totaloverlevelse tar
man ikke hensyn til at pasienter kan dø av årsaker som ikke er sykdomsspesifikke. Ved å benytte
relativ overlevelse justerer man for dette. Hvis for eksempel et sykehus i analyseperioden opererte
mange gamle pasienter, vil dette sykehuset kunne komme dårlig ut i en sammenligning av
totaloverlevelse med sykehus som opererte yngre pasienter, siden den generelle dødeligheten er
høyere i den eldre delen av befolkningen. Relativ overlevelse vil i slike tilfeller gi en riktigere
sammenligning på tvers av sykehus. Det er ingen store forskjeller mellom sykehusene.
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Figur 13: Relativ overlevelse16 (%) ved fem år etter kurativ operasjon for endetarmskreft
fordelt på sykehus i perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes.
*Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene som opererte ≥10 pasienter årlig.

16

Justert for kjønn, alder og operasjonsår.

28

Overlevelse på kort sikt, 100 dager etter kurativ endetarmsoperasjon, er vist i Figur 14. Det har
skjedd en økning i totaloverlevelsen ved 100 dager på ca 2 % fra de første tre periodene til siste
periode, men det er ingen forskjell mellom de to siste periodene.

Figur 14: Totaloverlevelse (%) opp til 100 dager etter kurativ operasjon av endetarmskreft
fordelt på tidsperioder. Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved 100 dager og
tilhørende 95 % konfidensintervall.
Figur 15 viser en oversikt over totaloverlevelsen ved 100 dager på sykehus som i snitt opererte ≥10
pasienter årlig i perioden 2007-2010. En p-verdi fra LR-testen (se kapittel 2.2) på 0,002 indikerer at
det er signifikant forskjell mellom sykehusene.
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Figur 15: Totaloverlevelse (%) ved 100 dager etter kurativ operasjon for endetarmskreft
fordelt på sykehus i perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes.
*Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene som opererte ≥10 pasienter årlig.
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3.4

Utredning av pasienter med endetarmskreft

Anbefalinger for utredning er beskrevet i NGICG’s faglige anbefalinger fra 2007 og i det oppdaterte
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i
tykktarm og endetarm fra 2010 (1, 2).
MR brukes i utredning av endetarmskreft for å vurdere tumors dybdevekst og avstand fra tumor til
antatt reseksjonsrand (1, 2). Bruken av MR er registrert fra og med 2001, men på grunn av endring av
meldeskjemaet i 2007, er ikke dataene på MR fra Rectumcancerregisteret direkte sammenlignbare
med dataene på MR i Colorectalcancerregisteret. MR var registrert som del av utredning hos 79,7 % i
2010.

3.5

Forbehandling

Andelen pasienter som fikk preoperativ strålebehandling, enten alene eller i kombinasjon med
kjemoterapi, har økt i alle periodene (Figur 16). Økningen fortsatte i siste periode, og i 2010 hadde
46,2 % fått preoperativ strålebehandling. Figur 17 gir en oversikt over bruk av preoperativ
strålebehandling i de ulike helseregionene i perioden 2007-2010. Se vedlegg 2 for en oversikt over
andel preoperativ strålebehandling gitt pasienter operert ved de ulike sykehusene i siste periode.

Figur 16: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft som fikk strålebehandling
før operasjonen fordelt på perioder.
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Figur 17: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft som fikk strålebehandling
før operasjonen fordelt på helseregioner i siste periode.
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3.6

Operasjon

3.6.1 Hastegrad
Til Colorectalcancerregisteret rapporteres det hvorvidt pasienter opereres planlagt (elektivt) eller
akutt på grunn av obstruksjon av tarm, perforasjon av tumor/tarm, eller annen årsak. I perioden
2007-2010 var 94,2 % av alle innmeldte kurative operasjoner elektive, mens 1,4 % var akutte
(obstruksjon: 0,9 %, perforasjon: 0,4 %, annet: 0,1 %). Informasjon var ikke utfylt på 4,3 % av
meldingene.

3.6.2 Operasjonstype
Av alle innmeldte kurative endetarmsoperasjoner i perioden 2007-2010 ble 79,4 % operert med åpen
tilgang, 8,9 % ble operert med laparoskopisk tilgang, mens 1,9 % ble operert med laparoskopisk
tilgang som ble konvertert til åpen. Informasjon om operasjonsteknikk var ikke utfylt på 8,8 % av
meldingene.
Andelen pasienter operert med laparoskopisk tilgang ble nær fordoblet fra 2009 til 2010 (Tabell 5).
Tabell 5: Andel (%) pasienter operert med åpen og laparoskopisk kirurgi fordelt på år i siste
periode.
Åpen
Laparoskopisk
Lap. konv. åpen
Ikke utfylt
2007
85,8
4,0
0,9
9,3
2008
81,0
8,4
1,0
9,7
2009
78,6
9,1
2,6
9,7
2010
72,6
18,1
3,1
6,3

3.6.3 Type reseksjon
Figur 18 viser fordelingen av operasjonsmetoden for pasientene med kurative reseksjoner for
endetarmskreft. Denne fordelingen tyder på at det er en konstant andel på omlag 40 % av
pasientene som får varig stomi, og er i samsvar med fordelingen av svulstene i endetarmen.
Økningen i andel skjemaer hvor informasjon om type reseksjon ikke er utfylt i siste periode er
uheldig, og kan delvis skyldes at pasientene er meldt på feil skjema (”Solide svulster-skjemaet”).
Median alder på pasientene som ble operert med de ulike typene reseksjon var henholdsvis 67, 69 og
79 år ved fremre reseksjon, amputasjon og Hartmann. Se vedlegg 3 for en oversikt over siste periode
på sykehusnivå.
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Figur 18: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft operert med de ulike
typene store reseksjoner fordelt på tidsperioder.

3.6.4 Intraoperativ perforasjon av tarm eller tumor
Andelen skjemaer hvor det er rapportert om perforasjon av tarm eller tumor har gått ned fra 9,7 % i
perioden 2001-2003 til 5,2 % i perioden 2007-2010. Samtidig har imidlertid andelen skjemaer hvor
informasjon om dette ikke er utfylt økt fra 3,0 % til 7,5 %, noe som gjør det vanskelig å se om det har
vært en reell endring over tid.

3.7

Komplikasjoner

Komplikasjoner som oppstår og reoperasjoner som gjennomføres før pasienten utskrives etter
operasjon skal meldes. Anastomoselekkasje er registrert som egen komplikasjon, mens andre typer
komplikasjoner som sårruptur, sårinfeksjon og blødning er kategorisert som ”Andre komplikasjoner”.
Registeret er imidlertid kjent med at noen sykehus har fylt ut og sendt inn skjemaene rett etter at
operasjon er fullført, noe som øker usikkerheten i dataene på komplikasjoner og reoperasjoner. Det
presenteres derfor kun tall på komplikasjoner for hele kohorten.
Det er meldt om komplikasjoner hos 22,4 % av pasientene. I perioden 2007-2010 forekom
anastomoselekkasje hos 7,7 % av pasientene operert med lav fremre reseksjon. Informasjon om
komplikasjoner manglet på 8,3 % av skjemaene.
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3.8

Etterbehandling

Andelen pasienter som fikk postoperativ strålebehandling var i siste periode 3,4 %, noe som er den
laveste andelen i noen av periodene. Colorectalcancerregisteret ble koblet mot stråledatabasen17 før
analysene til årets rapport ble påbegynt, noe som ga 100 % komplett informasjon om
strålebehandling. Den samme koblingen ble ikke gjort for Rectumcancerregisteret i denne omgang,
og fordi registeret det siste halvåret har purret etter manglende skjemaer for pasienter operert i
perioden 2004-2006, er det manglende informasjon om postoperativ strålebehandling for 5,1 % av
disse pasientene.

Figur 19: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft som fikk postoperativ
strålebehandling.

17

Dataene i stråledatabasen er hentet direkte fra stråleenhetene på sykehusene.
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3.9

Patologi

Patologens beskrivelse av operasjonspreparatet er viktig for å kunne vurdere den faktiske
sykdomsutbredelsen til pasienten, for dermed å kunne bestemme eventuell tilleggsbehandling.
Avstand fra svulstvev (enten fra primærtumor eller fra lymfeknute med tumorvev) til
reseksjonskanten i fettvevet (CRM) og antallet undersøkte lymfeknuter er viktige opplysninger i
denne beskrivelsen.

3.9.1 Bruk av nasjonal patologimal
Nasjonal elektronisk mal for patologibesvarelser omhandlende tykk- og endetarmskreft er utviklet i
samarbeid mellom Den Norske Patologforening og Kreftregisteret. Det anbefales bruk av en felles
nasjonal mal ved besvarelse av reseksjonspreparater ved tykk- og endetarmskreft (1, 2). I Tabell 6
vises andelen operasjonspreparater som er meldt til Colorectalcancerregisteret på nasjonal mal,
sykehusinterne sjekklister eller i fritekst. Det er kun benyttet nasjonal mal eller strukturerte
sjekklister på patologiremissene Kreftregisteret mottar for 48,6 % av pasientene i 2010. Se vedlegg 4
for oversikt på sykehusnivå.
Tabell 6: Andel (%) beskrivelser av reseksjonspreparater fra kurative endetarmskreftoperasjoner
meldt i fritekst, på nasjonal mal eller på sykehusinterne sjekklister.
Fritekst
Nasjonal mal
Sjekkliste
Ukjent
2007
60,7
24,0
12,4
2,9
2008
54,4
29,5
14,7
1,4
2009
54,9
28,3
14,9
1,9
2010
50,5
33,2
15,4
1,0
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3.9.2 Antall undersøkte lymfeknuter
I følge anbefalinger fra WHO skal minimum 12 lymfeknuter undersøkes i et preparat med
endetarmskreft (1). Andelen pasienter som får undersøkt 12 eller flere lymfeknuter har økt jevnt fra
15,3 % i perioden 1993-1997 til 56,6 % i perioden 2007-2010 (Figur 20). Se vedlegg 5 for oversikt på
sykehusnivå i siste periode.

Figur 20: Andel (%) reseksjonspreparater fra kurative endetarmskreftoperasjoner der >= 12
lymfeknuter ble undersøkt av patologen.
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3.9.3 Opplysning om CRM i patologibesvarelsen
I perioden 2007-2010 ble Circumferential Resection Margin (CRM) oppgitt i beskrivelsen av
operasjonspreparater hos 84 %, mot 51 % i perioden 1993-1997 (Figur 21).

Figur 21: Andelen (%) patologibesvarelser meldt til Colorectalcancerregisteret med
opplysninger om CRM i de ulike tidsperiodene.

3.9.4 Sykdomsutbredelse
Som et resultat av patologens beskrivelse fastsettes patologisk sykdomsstadium (pTNM og yPTNM).
Andelen pasienter med kreftsykdom i de ulike stadier vises i Tabell 7. Økt bruk av preoperativ
strålebehandling de siste to periodene, gjør det vanskeligere å sammenligne pTNM, da det kan
forekomme ”downstaging” etter strålebehandling, og andel pasienter med komplett respons 18 kan
være høyere. Det har ikke vært anledning til å se nærmere på dette i denne rapporten, men en vil
forsøke å se nøyere på pasientene med ukjent patologisk sykdomsstadium før neste rapport. Se
vedlegg 1 for oversikt over fordelingen ved de ulike sykehusene i siste periode.
Tabell 7: Andel (%) pasienter kurativt operert endetarmskreft med sykdom i de ulike stadiene
(pTNM og ypTNM) fordelt på perioder.
Stadium (pTNM og yPTNM) 1993-1997
1998-2000
2001-2003
2004-2006
2007-2010
I
29,0
28,6
29,4
31,0
31,3
II
38,0
37,0
34,6
33,3
31,3
III
32,9
34,3
35,6
29,1
30,3
Ukjent
0,1
0,2
0,4
6,6
7,2

18

Ingen restsvulst kan påvises etter strålebehandlingen. Dette gjelder over 25 pasienter i perioden 2007-2010.
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4

Utredning og behandling av tykktarmskreft i Norge

4.1

Inklusjonskriterier

I perioden 1.1.2007 til 31.12.2010 fikk 10 487 personer påvist tykktarmskreft i Norge
(Adenocarcinom; ICD-10 koder C18-19)19. Av disse hadde 2434 personer (23,2 %) fjernmetastaser
innenfor det Kreftregisteret definerer som diagnoseperioden20. Tabell 8 gir en oversikt over hvor det
er meldt om fjernmetastaser hos de pasientene registeret har mottatt klinisk utredningsmelding for.
Tabell 8: Andel (%) pasienter med tykktarmskreft i perioden 2007-2010 med synkrone metastaser
og lokalisasjoner meldt på klinisk melding21.
Metastaselokalisasjon

Påvist

Totalt antall pasienter med fjernmetastase(r) innenfor diagnoseperioden

23,2 (2434/10487)

Lever meldt på klinisk utredningsmelding
Lunge meldt på klinisk utredningsmelding
Fjernmetastaser i andre organer meldt på klinisk utredningsmelding

16,9 (1490/9354)
4,5 (416/9354)
8,8 (819/9354)

Figur 22 viser totaloverlevelse for alle diagnostiserte for tykktarmskreft etter diagnosedato opp til tre
år fordelt på tidsperioder. 22
Som for endetarmskreft vil hovedfokuset i denne rapporten være pasienter som er kurativt operert
for sin kreftsykdom. Figur 23 viser en oversikt over inklusjonen av de kurativt opererte pasientene.
Inklusjonen er lik for endetarmskreft og tykktarmskreft.

19

Basert på alle kilder Kreftregisteret har tilgjengelig. Se Notifications and sources of information i Cancer in
Norway 2010 for detaljer (www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Publikasjoner/Cancer-in-Norway-2010/).
20
Kreftregisteret definerer diagnoseperioden som diagnosedato + resterende dager i diagnosemåneden + fire
måneder. Dvs. fra 121 til 153 dager, avhengig av diagnosedatoen.
21
Pasienter kan ha metastaser til flere lokalisasjoner
22
I det følgende vil oppfølgingen ved overlevelsesanalysene starte ved operasjonsdato, men i denne figuren tas
det utgangspunkt i diagnosedato.
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Figur 22: Totaloverlevelse (%) for alle diagnostiserte for tykktarmskreft opp til tre år etter
diagnosedato fordelt på tidsperioder.23 Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved
tre år og tilhørende 95 % konfidensintervall.

23

Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase
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Antall pasienter diagnostisert med
tykktarmskreft
1.1.2007 – 31.12.2010
N = 10 487

Ikke opererte uten
fjernmetastaser
N = 1 112

Fjernmetastase(r) ved
diagnose/operasjon
N = 2 434

Antall pasienter operert uten
fjernmetastaser
N = 6 941

Lokale reseksjoner
N = 51

Gjenstående tumorvev
etter operasjon
N = 94

Antall pasienter kurativt operert for
tykktarmskreft uten fjernmetastaser med
stor reseksjon
N = 6 796

Figur 23: Inklusjon av pasienter diagnostisert med tykktarmskreft i perioden 1.1.200731.12.2010 til kohorten ”kurativt opererte”.

41

4.2

Deskriptive resultater for tykktarmskreft

4.2.1 Kjønn og alder
Av pasientene som ble kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010 var 46,8 % menn og
53,2 % kvinner. Median alder var 74 år (73 år for menn og 75 år for kvinner), med en spredning fra 17
år til 98 år (Figur 24).

Figur 24: Alders- og kjønnsfordeling for pasienter kurativt operert for tykktarmskreft i
perioden 2007-2010.
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4.2.2 Lokalisasjoner
Tumors lokalisasjon i tykktarm er vist i Figur 25 for alle pasienter kurativt operert for tykktarmskreft i
perioden 2007-2010. Flesteparten av pasientene hadde tumor i sigmoideum, cøkum og ascendens.

Figur 25: Andel (%)pasienter kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010 med
tumor innenfor de ulike lokalisasjonene i tykktarmen.

4.2.3 Sykehusvolum
I perioden 1.1.2007 til 31.12.2010 ble pasienter med tykktarmskreft kurativt operert med store
reseksjoner ved 52 sykehus i Norge (Tabell 9). Figur 26 viser andel pasienter kurativt operert for
tykktarmskreft fordelt på ulike sykehusvolum. Andelen pasienter operert ved sykehus som
gjennomfører mer enn 50 kurative operasjoner i året økte fra 54,7 % av de opererte i 2007 til 68,6 % i
2010.
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Tabell 9: Antall pasienter kurativt operert på de ulike sykehusene i siste fireårsperiode.
Sykehus
2007-2010
Helse Sør-Øst
Sykehuset Østfold Moss
26
Sykehuset Østfold Fredrikstad
408
Diakonhjemmet Sykehus
155
Akershus Universitetssykehus
377
OUS, Aker
298
OUS, Radiumhospitalet
27
OUS, Rikshospitalet
20
OUS, Ullevål
255
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
72
Sykehuset Innlandet Hamar
219
Sykehuset Innlandet Elverum
1
Sykehuset Innlandet Tynset
2
Sykehuset Innlandet Gjøvik
119
Sykehuset Innlandet Lillehammer
110
Vestre Viken Bærum
203
Vestre Viken Drammen
229
Vestre Viken Kongsberg
44
Vestre Viken Ringerike
115
Sykehuset Vestfold Tønsberg
359
Sykehuset Telemark Notodden
46
Sykehuset Telemark Rjukan
2
Sykehuset Telemark Skien
198
Sørlandet Sykehus Arendal
126
Sørlandet Sykehus Flekkefjord
13
Sørlandet Sykehus Kristiansand
244
Helse Vest
Stavanger Universitetsjukehus
344
Helse Fonna Haugesund
269
Helse Fonna Odda
2
Helse Fonna Stord
3
Voss Sjukehus
91
Haraldsplass Diakonale Sykehus
255
Haukeland Universitetssykehus
287
Helse Førde, Førde
196
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Tabell 9 fortsetter
Helse Midt
Helse Møre og Romsdal Kristiansund
Helse Møre og Romsdal Molde
Helse Møre og Romsdal Volda
Helse Møre og Romsdal Ålesund
Orkdal Sjukehus
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Helse Nord-Trøndelag Namsos
Helse Nord
Nordlandssykehuset Bodø
Nordlandssykehuset Vesterålen
Nordlandssykehuset Lofoten
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Helgelandssykehuset Mosjøen
UNN, Narvik
UNN, Harstad
UNN, Tromsø
Helse Finnmark Hammerfest
Helse Finnmark Kirkenes

1
177
1
247
126
304
131
66
121
35
15
66
38
1
39
79
193
26
18

Figur 26: Andel (%) pasienter kurativt operert for tykktarmskreft fordelt på sykehusvolum.
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4.3

Behandlingsresultater for tykktarmskreft

4.3.1 Fjernmetastaser
Informasjon om fjernmetastaser som oppstår etter det Kreftregisteret definerer som
diagnoseperioden24, er på lik linje med informasjon om primær sykdom meldepliktig til
Colorectalcancerregisteret. Denne informasjonen ble purret samtidig med purringen etter
informasjon om lokale tilbakefall og fjernmetastaser av endetarmskreft (kapittel 3.3.1).
Den 1.juni 2013 hadde følgende sykehus fortsatt ikke besvart purrelisten: OUS Rikshospitalet, Vestre
Viken Kongsberg, Helse Fonna Odda, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Nordlandssykehuset Lofoten,
UNN Narvik og UNN Harstad. Disse sykehusene er ekskludert fra analysene av fjernmetastaser ved
tykktarmskreft.
Tallene i Figur 27 er henholdsvis estimert forekomst av fjernmetastaser og tilhørende
konfidensintervall ved tre år. Figur 28 viser resultatene for sykehus som i snitt opererte ≥10 pasienter
årlig i perioden 2007-2010. En p-verdi fra LR-testen (se kapittel 2.2) på 0,026 viser at det er
signifikante forskjeller mellom sykehusene.

Figur 27: Andel (%) pasienter med fjernmetastaser av kurativt operert tykktarmskreft opp
til tre år etter kurativ operasjon.

24

Kreftregisteret definerer diagnoseperioden som diagnosedato + resterende dager i diagnosemåneden + fire
måneder. Dvs. fra 121 til 153 dager, avhengig av diagnosedatoen.

46

Figur 28: Andel (%) pasienter operert i perioden 2007-2009 med fjernmetastaser av
tykktarmskreft ved tre år etter kurativ operasjon fordelt på sykehus. Antall opererte
pasienter i parentes. Den heltrukne linjen markerer gjennomsnittet25, mens de stiplede
linjene markerer gjennomsnittets konfidensintervall (95 %)

25

*Det er her snakk om gjennomsnittet av sykehus som besvarte purringen og som opererte ≥10 pasienter
årlig, ikke landsgjennomsnittet.
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4.3.2 Overlevelse
Figur 29 viser den gjennomsnittlige totaloverlevelsen hos pasienter kurativt operert for
tykktarmskreft opp til tre år etter operasjon. Tallene i figuren bak perioden er henholdsvis
overlevelsesestimatet og tilhørende konfidensintervall ved tre år. Figur 30 viser total overlevelse opp
til tre år etter at pasientene ble operert ved sykehus som i gjennomsnitt opererte ≥10 pasienter årlig
i perioden 2007-2010. En p-verdi fra LR-testen (se kapittel 2.2) på 0,01 viser at det er signifikant
variasjon mellom sykehusene.

Figur 29: Totaloverlevelse (%) opp til tre år etter kurativ operasjon av tykktarmskreft.
I Tabell 10, Tabell 11 og Tabell 12 er totaloverlevelsen tre år etter kurativ operasjon for
tykktarmskreft fordelt på henholdsvis stadium, lokalisasjon og sykehusvolum. Som forventet er det
signifikante forskjeller i totaloverlevelse tre år etter operasjon mellom stadium I, II og III. Andelen
pasienter kurativt operert for tykktarmskreft i stadium I, II og III ved de ulike sykehusene i perioden
2007-2010 er oppgitt i vedlegg 7.
Det er også signifikante forskjeller i totaloverlevelse tre år etter operasjon mellom enkelte
lokalisasjoner, og det ser ut til at pasientene med de mest distale svulstene har bedre
totaloverlevelse. Det er ingen signifikante forskjeller i totaloverlevelse ved tre år mellom de fire
gruppene av sykehusvolum.
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1
Figur 30 Totaloverlevelse (%) ved tre år etter kurativ operasjon av tykktarmskreft fordelt på
sykehus i perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig
overlevelse ved sykehusene som opererte ≥10 pasienter årlig.
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Tabell 10: Totaloverlevelse (%) tre år etter kurativ tykktarmskreftoperasjon fordelt på stadium
(pTNM).
Stadium (pTNM)
3-års totaloverlevelse
I
84,2 (81,7-86,3)
II
78,8 (77,2-80,2)
III
64,7 (62,6-66,8)
Total
74,8 (73,7-75,9)
Tabell 11: Totaloverlevelse (%) tre år etter kurativ tykktarmskreftoperasjon fordelt på lokalisasjon.
Lokalisasjon
Totaloverlevelse ved 3 år
Appendix
76,5 (58,4-87,5)
Cøkum
73,6 (71,1-76,0)
Ascendens
74,1 (71,4-76,6)
Høyre fleksur
71,7 (67,0-75,9)
Transversum
69,1 (65,3-72,6)
Venstre fleksur
72,6 (66,7-77,5)
Descendens
74,0 (68,2-79,0)
Sigmoideum
78,0 (75,9-80,0)
Rectosigmoid
81,0 (76,8-84,6)
Tykktarm uspesifisert
66,4 (43,9-81,6)
Tabell 12: Totaloverlevelse (%) tre år etter kurativ tykktarmskreftoperasjon fordelt på
sykehusvolum.
Volum
Prosent overlevelse (95% CI)
≤10
73,8 (67,8-78,9)
11-25
76,4 (72,0-80,2)
26-50
76,5 (74,3-78,5)
>50
74,0 (72,5-75,4)
Figur 31 gir en oversikt over relativ overlevelse for pasienter kurativt operert for tykktarmskreft på
sykehus som i snitt opererte ≥10 pasienter årlig i siste periode.
I analysen for totaloverlevelse tar man ikke hensyn til at pasienter kan dø av årsaker som ikke er
sykdomsspesifikke. I relativ overlevelse justerer man for dette ved å ta hensyn til alder. Hvis for
eksempel et sykehus i analyseperioden opererte mange gamle pasienter, vil dette sykehuset kunne
komme dårlig ut i en sammenligning av totaloverlevelse med sykehus som opererte yngre pasienter,
siden den generelle dødeligheten er høyere i den eldre delen av befolkningen. Relativ overlevelse vil i
slike tilfeller gi en riktigere sammenligning på tvers av sykehus.
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Figur 31: Relativ overlevelse (%) 26 ved tre år etter kurativ operasjon for tykktarmskreft
fordelt på sykehus i perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes.
*Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene som opererte ≥10 pasienter årlig.

26

Justert for kjønn, alder og operasjonsår.
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Figur 32 viser totaloverlevelsen opp til 100 dager etter operasjon. Tallene i figuren bak perioden er
henholdsvis overlevelsesestimatet og tilhørende konfidensintervall 100 dager etter operasjon.
Tidligere har overlevelse etter 30 dager blitt rapportert. I perioden 2007-2010 overlevde 96,5 %
(96,0-96,9) av pasientene minimum 30 dager etter operasjon. Totaloverlevelsen 100 dager etter
operasjon ved de enkelte sykehusene er oppgitt i Figur 33. En p-verdi fra LR-testen (se kapittel 2.2)
på 0,104 indikerer at det ikke er signifikante forskjeller mellom sykehusene.

Figur 32: Totaloverlevelse (%) opp til 100 dager etter kurativ operasjon av tykktarmskreft.
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Figur 33: Totaloverlevelse (%) ved 100 dager etter kurativ operasjon for tykktarmskreft
fordelt på sykehus i perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes.
*Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene som opererte ≥10 pasienter årlig.
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4.4

Utredning av pasienter med tykktarmskreft

I henhold til NGICG’s faglige anbefalinger fra 2007 og oppdaterte Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm fra 2010 (1,
2) bør koloskopi være førstevalg for påvisning av tumor i tykktarmen, mens CT-kolografi bør utføres
ved ufullstendig koloskopi. I tillegg kan CT-kolografi utføres som primærundersøkelse hos eldre og
andre med nedsatt allmenntilstand. Av de kurativt opererte pasientene Colorectalcancerregisteret
har mottatt utredningsmelding for, ble 83,6 % undersøkt med koloskopi i perioden 2007-2010. I alt
9,0 % ble undersøkt med CT-kolografi, mens 5,2 % ble undersøkt med røntgen colon.

4.5

Forbehandling

Det er ikke anbefalt å gi pasienter med tykktarmskreft forbehandling i form av strålebehandling
og/eller kjemoterapi rutinemessig. Andre typer forbehandling, som avlastende stomi og stent, blir
også i liten grad benyttet (hos henholdsvis 0,3 % og 1,3 % av pasientene).

4.6

Operasjon

4.6.1 Hastegrad
Til Colorectalcancerregisteret rapporteres det hvorvidt operasjoner er elektive eller akutte på grunn
av obstruksjon av tarmen, perforasjon av tumor/tarmen, eller på grunn av annen årsak. I perioden
2007-2010 var 79,1 % av alle innmeldte kurative operasjoner elektive, mens 13,9 % var akutte
(obstruksjon: 9,5 %, perforasjon: 2,0 %, annet: 2,4 %). 7,0 % av alle innmeldte behandlingsmeldinger
hadde ikke utfylt informasjon om hastegrad.

4.6.2 Operasjonstype
Av alle innmeldte kurative tykktarmsoperasjoner i perioden 2007-2010 ble 65,5 % operert med åpen
tilgang, 22,9 % ble operert med laparoskopisk tilgang, mens 3,4 % ble operert med laparoskopisk
tilgang som ble konvertert til åpen. Informasjon om operasjonsteknikk var ikke utfylt på 8,2 % av
meldingene.
Andelen pasienter operert med laparoskopisk tilgang økte fra 13 til 29 % fra 2007 til 2010 (Tabell 13).
Tabell 13: Andel (%) pasienter operert med åpen og laparoskopisk kirurgi fordelt på år i siste
periode.
Åpen
Laparoskopisk
Lap. konv. åpen
Ikke utfylt
2007
74,4
13,3
1,9
10,4
2008
68,4
20,7
2,6
8,2
2009
61,1
27,8
3,6
7,5
2010
58,5
29,3
5,3
6,9
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4.6.3 Type reseksjon
Figur 34 gir en oversikt over hvor mange pasienter som er operert med de ulike reseksjonstypene.
Høyresidig hemikolektomi og sigmoideumreseksjon utgjør henholdsvis 42,7 % og 23,4 % av alle
kurative tykktarmskreftoperasjoner i perioden 2007-2010.

Figur 34: Andelen (%) pasienter kurativt operert for tykktarmskreft som er operert med
ulike reseksjonstyper

4.6.4 Lymfeknutereseksjon
På Melding til Colorectalcancerregisteret skal det angis om det er gjort en D1-, D2- eller D3-reseksjon
av lymfeknuter ved tykktarmskreftkirurgi. D1 er kun disseksjon av tumornære lymfeknuter, D2 er
disseksjon av intermediære lymfeknuter og D3 er disseksjon av sentrale lymfeknuter. Det skal som et
minimum utføres en komplett D2-disseksjon ved alle inngrep med kurativt siktemål. Informasjon om
lymfeknutereseksjon er ikke utfylt på en fjerdedel av skjemaene, i tillegg er det oppgitt en høy andel
D3 reseksjoner, muligens som uttrykk for inkonsekvent bruk av begrepene, og NGICG-CR presenterer
derfor ikke tall på dette i rapporten.

4.6.5 Intraoperative funn
Det er rapportert om perforasjon av tarm eller tumor hos 2,6 % av alle pasienter kurativt operert for
tykktarmskreft i perioden 2007-2010. Informasjon om perforasjon var ikke utfylt på 11,6 % av
skjemaene.
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4.7

Komplikasjoner

Komplikasjoner som oppstår og reoperasjoner som må gjennomføres før pasienten utskrives etter
operasjon, skal meldes til registeret. Anastomoselekkasje er registrert som egen komplikasjon, mens
andre typer komplikasjoner som sårruptur, sårinfeksjon og blødning er kategorisert som ”Andre
komplikasjoner”. Registeret er imidlertid kjent med at noen sykehus har fylt ut og sendt inn
skjemaene rett etter at operasjon er fullført, noe som øker usikkerheten i dataene på komplikasjoner
og reoperasjoner. Det presenteres derfor kun tall på komplikasjoner for hele kohorten.
Det er meldt om komplikasjoner hos 16,1 % av pasientene i perioden 2007-2010. Det er meldt om
anastomoselekkasje hos 3,7 % og andre komplikasjoner hos 12,4 %. Informasjon om komplikasjoner
var ikke utfylt på 11,7 % av skjemaene.

4.8

Etterbehandling

Til Colorectalcancerregisteret har det til nå kun blitt meldt hvilken etterbehandling som er planlagt,
ikke hva som faktisk er gjennomført. For pasienter kurativt operert for tykktarmskreft var det
planlagt adjuvant kjemoterapi for 18,1 % i perioden 2007-2010.
Det nye elektroniske meldeskjemaet, som ble tilgjengelig for alle norske sykehus 20. mars 2013,
inneholder en egen modul for medikamentell behandling, og dette vil i fremtiden gi registeret langt
mer detaljert informasjon om bruken av kjemoterapi. Det vil bli jobbet aktivt fra registerets side i
2013 med å få sykehusene som gir medikamentell behandling til å ta i bruk denne nye
kjemoterapimodulen.

4.9

Patologi

Patologens beskrivelse av operasjonspreparatet er viktig for å kunne vurdere den faktiske
sykdomsutbredelsen til pasienten, og for å kunne bestemme eventuell tilleggsbehandling. Antall
undersøkte lymfeknuter er viktige opplysninger i denne beskrivelsen.

4.9.1 Bruk av nasjonal patologimal
Nasjonal mal for patologibesvarelser omhandlende tykk- og endetarmskreft er utviklet i samarbeid
mellom Den Norske Patologforening og Kreftregisteret. Det anbefales bruk av en felles nasjonal mal
ved besvarelse av reseksjonspreparater med tykk- og endetarmskreft (1, 2). I Tabell 14 vises andelen
operasjonspreparater som er meldt til Colorectalcancerregisteret på nasjonal mal, sykehusinterne
sjekklister eller i fritekst. Det er benyttet nasjonal mal eller strukturerte sjekklister på
patologiremissene Kreftregisteret mottar for kun 50 % av pasientene i 2010. Se vedlegg 8 for oversikt
på sykehusnivå.
Tabell 14: Andel (%) beskrivelser av reseksjonspreparater fra kurative tykktarmskreftoperasjoner
meldt i fritekst, på nasjonal mal eller på sykehusinterne sjekklister.
Fritekst
Nasjonal mal
Sjekkliste
Ukjent
2007
62,7
24,1
11,9
1,4
2008
56,1
31,0
12,8
0,1
2009
53,3
32,9
12,1
1,7
2010
48,5
34,0
16,0
1,6
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4.9.2 Antall undersøkte lymfeknuter
Funn av antall lymfeknuter er svært viktig med tanke på adjuvant kjemoterapi etter
primæroperasjon, og WHO anbefaler at minst 12 lymfeknuter skal være undersøkt for å gi korrekt
TNM-klassifisering (stadium) (1). I perioden 2007-2010 ble det undersøkt 12 eller flere lymfeknuter i
74,7 % av alle operasjonspreparater fra pasienter kurativt operert for tykktarmskreft. Denne andelen
økte fra 65,0 % i 2007 til 80,5 % i 2010. Se vedlegg 9 for oversikt på sykehusnivå.

4.9.3 Sykdomsutbredelse ved diagnose
Basert på patologens beskrivelse settes patologisk stadium (pTNM). Hvilket stadium pasientens
kreftsykdom er i, avgjør den videre oppfølgingen og behandlingen. Andelen pasienter med
kreftsykdom i de ulike stadiene vises i Tabell 15. Se vedlegg 7 for oversikt over fordelingen ved de
ulike sykehusene.
Tabell 15 Andel (%) pasienter kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010 med
sykdom i de ulike stadiene (pTNM).
Stadium (pTNM)
2007-2010
I
17,0
II
46,2
III
34,4
Ukjent
2,5
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5

Årsmelding fra NGICG-CR

5.1

Møtevirksomhet.

Det er avholdt tre møter i NGICG-CR i 2012, og to møter er foreløpig avholdt i 2013.

5.2

Handlingsprogrammet

NGICG-CR har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvaret for revisjoner av Handlingsprogrammet for
tykk- og endetarmskreft. Den første revisjonen ble publisert i juni 2012. Den andre revisjonen av
Handlingsprogrammet ble publisert av Helsedirektoratet i midten av august 2013.

5.3

Forskning

En rekke forskningsprotokoller er vurdert og bearbeidet av forskningsutvalget til NGICG-CR og senere
behandlet av faggruppen. Det er avholdt 2 telefonmøter i forskningsutvalget. Det er for tiden en
stipendiat i gang med PhD-prosjekt.
Forskningsprosjektet til Kjartan Stormark (Stavanger Universitetssykehus, Universitet i Bergen) er en
videreføring av Bjørn Steinar Nedrebø sitt PhD-prosjekt og har tittelen: ”Coloncancer i Norge:
Standarder, utfordringer og framtidige forbedringer.” Det skal fokusere på tidlige resultater (30dagers morbiditet og mortalitet) og langtidsresultater (overlevelse, metastaser og lokalt residiv) av
behandlingen av tykktarmskreft.
Forskningsprosjektet til Liv Marit Dørum har som mål å undersøke om datakvalitet i
Rectumcancerregisteret er velegnet til vitenskaplige undersøkelser. Man vil undersøke dette ved å
analysere kompletthet, validitet og komparabilitet.
Bjørn Steinar Nedrebø, Stavanger universitetssykehus, Universitet i Bergen, disputerte 5.4.13:
”Colorectal Cancer in Norway – National Treatment Guidelines and Outcomes.”
Tor Eivind Bernstein, St. Olavs Hospital, NTNU, disputerte 9.12.12:”Rectal Cancer Surgery - Prognostic
factors related to treatment”.
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5.4

Medlemmer NGICG-CR

Kirurg
Onkolog
Kirurg
Kirurg
Kirurg
Kirurg
Kirurg
Kirurg
Kirurg
Kirurg
Kirurg

Barthold Vonen (leder frem til 21.11.12)
Marianne Grønlie Guren (ny leder fra 21.11.12)
Arild Nesbakken
Arne Færden
Arne Wibe
Stein Larsen
Tom-Harald Edna
Erik Carlsen (sluttet våren 2013)
Morten Tandberg Eriksen
Hartwig Körner
Frank Pfeffer

Nordlandssykehuset Bodø
Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Akershus universitetssykehus
St. Olavs Hospital
Oslo universitetssykehus
Sykehuset Levanger
Oslo universitetssykehus
AHUS
Stavanger Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus

Kirurg
Kirurg
Onkolog
Onkolog
Onkolog
Onkolog
Onkolog
Radiolog
Patolog
Gastromedisiner
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Kreftregisteret
Kreftregisteret
Sekretær
Sekretær

Rolv Ole Lindsetmo (ny høsten 2012)
Hans Wasmuth
Eva Hofsli
Morten Brændengen
Olav Dahl
Kjell Magne Tveit (sluttet våren 2013)
Magnar Johannes Johansen
Anders Drolsum
Sonja Steigen
Geir Tollåli
Bjørn Steinar Nedrebø (disputert 05.04.13)
Kjartan Stormark
Tor Eivind Bernstein (disputert 09.12.12)
Liv Marit Dørum
Bjørn Møller
Knut Eirik Dalene (sluttet 01.07.13)
Kristin Oterholt Knudsen (f.o.m. 01.07.13)

UNN Tromsø
St Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Oslo universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
UNN Tromsø
Oslo universitetssykehus
UNN Tromsø
Nordlandssykehuset Bodø
Stavanger Universitetssykehus
Stavanger Universitetssykehus
St Olavs Hospital
Kreftregisteret
Kreftregisteret
Kreftregisteret
Kreftregisteret
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5.5.2 Ferdigstilte doktorgrader utgått fra registeret
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Late side effects and quality of life after radiotherapy for rectal cancer.
Kjersti Bruheim, 2010.
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6

Vedlegg

6.1

Vedlegg endetarmskreft

6.1.1 Vedlegg 1 (endetarmskreft): Andel (%) pasienter med stadium I, II og III ved
de ulike sykehusene
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Radiumhospitalet
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Skien
Sørelandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Nordlandssykehuset Bodø
UNN, Tromsø

Stadium I
30,7
28,2
34,4
38,1
13,1
27,9
27,4
32,1
42,9
23,0
31,6
48,9
39,5
34,1
33,3
32,6
33,6
38,2
29,5
28,6
29,5
37,5
34,9

Stadium II Stadium III
34,3
30,7
28,2
30,8
24,8
35,2
27,8
27,0
44,3
29,0
23,5
39,7
38,7
28,3
30,4
32,1
20,6
33,3
32,5
41,3
35,5
23,7
22,2
20,0
26,3
28,9
31,8
28,4
30,0
31,7
23,6
31,5
31,0
27,5
36,4
20,0
29,5
32,1
35,1
26,8
45,5
15,9
25,0
32,5
29,2
31,3

Ukjent
4,3
12,8
5,6
7,1
13,6
8,8
5,7
5,4
3,2
3,2
9,2
8,9
5,3
5,7
5,0
12,4
7,9
5,5
9,0
9,5
9,1
5,0
4,7

63

6.1.2 Vedlegg 2 (endetarmskreft): Preoperativ strålebehandling 2007-2010 (%)
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Radiumhospitalet
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Nordlandssykehuset Bodø
UNN, Tromsø
Total

64

Ja
35,3
50,0
45,5
34,2
94,2
52,6
20,8
20,8
3,9
23,4
17,2
4,6
38,2
44,1
52,1
55,6
54,7
32,6
38,2
51,0
44,2
13,5
37,5
41,3

Nei
64,8
50,8
54,5
65,8
5,8
47,4
79,2
79,3
96,1
76,6
82,8
95,5
61,8
56,0
47,9
44,4
45,3
67,4
61,8
49,0
55,8
86,5
62,5
58,8

6.1.3 Vedlegg 3 (endetarmskreft): Type reseksjon
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Radiumhospitalet
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Nordlandssykehuset Bodø
UNN, Tromsø
Total

Fremre
63
30
73
73
63
62
61
34
37
68
43
29
29
60
75
38
144
26
38
94
24
22
100
1,343

Amputasjon
48
7
27
27
75
30
20
11
9
28
14
12
6
15
40
17
52
12
11
47
11
6
65
616

Hartmann
21
1
8
9
24
22
14
7
3
3
7
3
1
7
1
5
11
5
1
6
7
8
12
189

Ikke utfylt
7
0
4
5
11
2
1
1
2
8
0
0
0
2
3
3
7
0
5
8
1
1
7
87
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6.1.4 Vedlegg 4 (endetarmskreft): Bruk av nasjonal patologimal (%)
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Radiumhospitalet
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Nordlandssykehuset Bodø
UNN, Tromsø
Total

66

Fritekst
95,7
18,0
21,6
94,4
86,9
16,9
14,2
44,6
14,3
93,7
56,6
93,3
15,8
5,7
4,2
94,4
33,2
98,2
96,2
94,6
93,2
85,0
12,5
55,0

Nasjonal mal
0,0
76,9
76,0
1,6
10,2
79,4
85,9
3,6
85,7
0,0
40,8
0,0
10,5
10,2
83,3
0,0
60,3
0,0
0,0
1,2
2,3
0,0
7,3
28,8

Sjekkliste
1,4
0,0
0,8
0,0
0,0
2,2
0,0
51,8
0,0
4,0
0,0
4,4
73,7
84,1
10,8
2,3
5,7
0,0
3,9
1,2
2,3
12,5
78,7
14,4

Ukjent
2,9
5,1
1,6
4,0
2,8
1,5
0,0
0,0
0,0
2,4
2,6
2,2
0,0
0,0
1,7
3,4
0,9
1,8
0,0
3,0
2,3
2,5
1,6
1,8

6.1.5 Vedlegg 5 (endetarmskreft): Antall undersøkte lymfeknuter (%)
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Radiumhospitalet
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Nordlandssykehuset Bodø
UNN, Tromsø
Total

≥12
53,6
31,4
68,3
69,1
23,1
44,0
64,2
87,5
73,0
75,2
52,0
67,4
68,4
67,8
35,9
88,6
64,9
81,1
46,8
49,7
58,1
76,3
33,2
56,6

≤12
46,4
68,6
31,7
30,9
76,9
56,0
35,9
12,5
27,0
24,8
48,0
32,6
31,6
32,2
64,1
11,4
35,1
18,9
53,3
50,3
41,9
23,7
66,8
43,4

67

6.1.6 Vedlegg 6 (endetarmskreft): Angivelse av CRM i patologens beskrivelse
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Radiumhospitalet
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Nordlandssykehuset Bodø
UNN, Tromsø
Total

68

Angitt
87,9
82,1
91,2
81,0
67,6
83,1
91,5
91,1
93,7
87,3
86,8
68,9
100,0
95,5
95,8
78,7
83,4
83,6
59,0
76,2
93,2
80,0
94,3
84,2

Ikke angitt
12,1
18,0
8,8
19,1
32,4
16,9
8,5
8,9
6,4
12,7
13,2
31,1
0,0
4,6
4,2
21,4
16,6
16,4
41,0
23,8
6,8
20,0
5,7
15,9

6.2

Vedlegg tykktarmskreft

6.2.1 Vedlegg 7 (tykktarmskreft): Andel (%) pasienter med stadium I, II og III ved
de ulike sykehusene
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Vestre Viken Kongsberg
Vestre Viken Ringerike
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Notodden
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Voss Sjukehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Molde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
Orkdal Sjukehus
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Helse Nord-Trøndelag Namsos
Helgelandssykehuset Mo i Rana
UNN, Harstad
UNN, Tromsø
Total

Stadium I
16,7
15,5
15,4
15,8
17,7
12,5
15,0
7,6
10,9
10,8
13,1
15,9
15,7
20,6
17,4
21,7
15,9
16,4
17,2
16,4
16,5
20,8
14,6
25,0
26,0
18,2
15,9
10,9
14,5
18,2
27,3
13,9
18,7
17,0

Stadium II Stadium III
46,3
34,6
49,7
31,6
45,1
36,6
49,0
32,9
44,7
36,9
61,1
25,0
45,0
37,3
52,9
38,7
52,7
34,6
49,3
37,9
49,3
36,2
52,3
29,6
43,5
39,1
42,9
35,1
41,3
37,0
47,0
22,2
48,4
35,7
45,5
36,1
43,9
36,6
49,1
32,0
46,2
34,1
44,3
33,7
46,3
35,9
36,7
37,8
36,7
33,9
47,8
31,6
52,4
27,8
51,6
32,9
48,9
32,8
40,9
36,4
39,4
30,3
49,4
35,4
46,6
33,2
46,2
34,4

Ukjent
2,5
3,2
2,9
2,4
0,8
1,4
2,7
0,8
1,8
2,0
1,3
2,3
1,7
1,4
4,4
9,1
0,0
2,1
2,3
2,6
3,3
1,2
3,1
0,5
3,4
2,4
4,0
4,6
3,8
4,6
3,0
1,3
1,6
2,5
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6.2.2 Vedlegg 8 (tykktarmskreft): Bruk av nasjonal patologimal (%)
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Vestre Viken Kongsberg
Vestre Viken Ringerike
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Notodden
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Voss Sjukehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Molde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
Orkdal Sjukehus
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Helse Nord-Trøndelag Namsos
Nordlandssykehuset Bodø
Helgelandssykehuset Mo i Rana
UNN, Harstad
UNN, Tromsø
Total
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Fritekst
96,3
10,4
12,0
97,5
10,3
98,6
8,3
34,2
31,8
7,8
96,6
100,0
97,4
41,6
86,4
88,5
6,8
15,4
5,0
98,5
44,0
32,1
41,4
94,2
90,3
95,5
93,4
96,5
95,4
95,5
87,6
90,3
11,0
15,4
54,9

Nasjonal mal
0,3
87,7
86,6
0,7
88,2
1,4
91,8
1,7
7,5
90,9
0,0
0,0
0,0
56,9
2,3
1,0
23,7
13,3
83,0
0,5
51,7
64,7
52,6
0,7
0,6
0,5
0,0
0,4
0,8
0,0
0,9
1,6
6,9
6,4
30,5

Sjekkliste
2,0
0,7
0,3
0,4
0,5
0,0
0,0
63,3
58,9
0,7
2,0
0,0
0,9
0,6
11,4
8,9
69,5
69,7
10,8
0,5
4,4
2,8
3,8
2,9
8,6
3,5
3,3
2,5
3,1
1,5
11,5
6,5
80,8
76,1
13,5

Ukjent
1,5
1,3
1,1
1,4
1,0
0,0
0,0
0,9
1,9
0,7
1,5
0,0
1,8
0,9
0,0
1,6
0,0
1,7
1,2
0,5
0,0
0,4
2,3
2,2
0,6
0,5
3,3
0,7
0,8
3,0
0,0
1,6
1,4
2,1
1,2

6.2.3 Vedlegg 9 (tykktarmskreft): Antall undersøkte lymfeknuter (%)
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Diakonhjemmet Sykehus
Akershus Universitetssykehus
OUS, Aker
OUS, Ullevål
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Vestre Viken Kongsberg
Vestre Viken Ringerike
Sykehuset Vestfold Tønsberg
Sykehuset Telemark Notodden
Sykehuset Telemark Skien
Sørlandet Sykehus Arendal
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Stavanger Universitetsjukehus
Helse Fonna Haugesund
Voss Sjukehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde, Førde
Helse Møre og Romsdal Molde
Helse Møre og Romsdal Ålesund
Orkdal Sjukehus
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag Levanger
Helse Nord-Trøndelag Namsos
Nordlandssykehuset Bodø
Helgelandssykehuset Mo i Rana
UNN, Harstad
UNN, Tromsø
Total

≥12
64,7
70,9
88,2
87,9
73,6
31,4
69,6
88,9
88,8
80,9
75,9
75,0
74,3
71,4
60,5
71,4
73,7
76,4
70,7
92,6
87,6
85,9
82,9
86,8
72,4
66,2
75,0
65,7
67,2
75,8
81,3
88,5
55,6
58,3
74,7

<12
35,3
29,1
11,9
12,1
26,4
68,6
30,4
11,1
11,2
19,1
24,1
25,0
25,7
28,6
39,5
28,6
26,3
23,6
29,3
7,4
12,4
14,1
17,1
13,2
27,7
33,8
25,0
34,3
32,8
24,2
18,8
11,5
44,4
41,7
25,3
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6.3 Vedlegg rapportering til HSØ

Sammendrag
Rapporten omfatter alle pasienter som er kurativt operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010,
og pasienter som er kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010.
Behandlingsresultatene (lokale tilbakefall, fjernmetastaser og overlevelse) publiseres for alle kurativt
opererte pasienter, og for første gang presenteres også resultatene for hvert enkelt sykehus. I tillegg
publiseres data på hvordan pasientene utredes og behandles. Se årsrapportens ”Sammendrag”.

Registerbeskrivelse
Bakgrunn og formål
Bakgrunn for registeret
Kreft er en alvorlig sykdom. Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når
man ser på begge kjønn samtidig, ca 3800 nye tilfeller per år.Oppfølging av pasientgruppen i et
kvalitetsregister kan bidra til å forbedre diagnostikk og behandling av tykk- og endetarmskreft.
Kreftsykdommer er ressurskrevende å utrede, behandle og følge opp. Kvalitetsregistre kan kartlegge
hvordan ressursene brukes og bidra til forbedringer i behandlingsresultater. For en generell
begrunnelse for opprettelse av kvalitetsregistre over kreftsykdommer, se nasjonal kreftstrategi.

Registerets formål
Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med tykk- og
endetarmskreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten
om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.
Ref. Kreftregisterforskriften § 1-3.

Juridisk hjemmelsgrunnlag
Helseregisterloven § 8 og Kreftregisterforskriften

Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med
Norsk GastroIntestinal Cancer Gruppe - ColoRectal. Referansegruppens leder er Marianne Grønlie
Guren, Onkolog, Oslo universitetssykehus.

Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe
Se årsrapporten kapittel ”Årsrapport for Colorectalcancerregisteret”
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Metoder for datafangst
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med tykk- og endetarmskreft har meldeplikt til
Kreftregisteret, se Kreftregisterforskriften § 2-1.
Klinisk innrapportering til registeret gjøres på egen melding, både papir og elektronisk.
Innrapportering av patologi gjøres automatisk fra patologilaboratoriene, enten på papir eller ved
elektronisk innsendning. Se også årsrapporten, kapitlet ”Rapportering til Colorectalcancerregisteret”

Datakvalitet
Metoder for interne sikring av datakvalitet
Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:
•
•
•
•
•

Opplysninger hentes fra flere kilder
Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller iht til Kreftregisterets egen
kodebok og i henhold til internasjonale kodeverk
IT systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger m.m.
Det gjøres analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene som deretter
rettes
I tillegg gir for eksempel datauttrekk til forskere mulighet til å kontrollere et mindre datasett
av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltastinger av sykehuskoder) eller
systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler

Validitet og reliabilitet
Kreftregisteret har en unik kompetanse på kreftregistrering i Norge. Validiteten av data og
reliabiliteten på de data som registreres er fundamentert i et solid kodeverk, og spesialkompetanse
på området. Et omfattende arbeid på datakvalitet i kreftregisteret ble publisert i 2009 (Larsen et al)
hvor validiteten av data i Kreftregisteret ble vurdert ut fra følgende analyser:
1.
2.
3.
4.

% av tilfellene som var histologisk/morfologisk verifisert
% av tilfellene som er registret kun med en dødsmelding
% av tilfellene som er registret med ukjent stadium
% av tilfellene som er registrert med ukjent primær lokalisasjon

Alle disse analysene rapporteres nå årlig i Cancer in Norway og analyse 1 – 3 vil også være
standardanalyser for å vurdere validiteten av data i kvalitetsregisteret.

Case mix/confounding
Alle prognostiske faktorer som er viktige for å kontrollere for case mix og confounding vil bli
registrert. Dette vil inkludere:
•

Generelle (på diagnosetidspunkt): kjønn, alder, bosted, diagnosedato, topografi, basis for
diagnosen, diagnosens sikkerhet, kirurgi, behandling, morfologi og behandlingsinstitusjon
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•

Kvalitetsregister: detaljert informasjon relatert til utredning, behandling, oppfølging samt
komplikasjoner, ved primærsykdom, residiv og metastaser

Metoder for validering av data i registeret
Kreftregisteret henter inn opplysninger fra ulike kilder hvilket sikrer høy grad av validitet og
kompletthet av registrerte data. De ulike kildene er: kliniske meldinger, patologisvar (inkl
obduksjoner), stråledata, dødsattester (fra Dødsårsaksregisteret) og pasientadministrative data (fra
Norsk pasientregister). Hvis det mangler kliniske meldinger (for eksempel etter mottak av et
patologisvar som viser kreft), purres institusjonen med oppfordring om å sende inn opplysninger

Vurdering av datakvalitet
Se mer om dette i årsrapporten, kapitlet ”Rapportering til Colorectalcancerregisteret”

Dekningsgrad
100 % av den nasjonale pasientpopulasjonen skal være inkludert i registeret. Komplettheten i
Kreftregisteret ble evaluert 2006 og ble estimert til å være 99 % for alle krefttilfellene totalt. For
perioden 2001-2005 ble komplettheten for tykk- og endetarmskreft i Kreftregisteret estimert til 99 %
- 100 %. Komplettheten sikres ved at Kreftregisteret henter inn opplysninger fra flere kilder; kliniske
meldinger, patologisvar (inkl obduksjoner), stråledata, dødsattester (fra Dødsårsaksregisteret) og
pasientadministrative data (fra Norsk pasientregister). Hvis det mangler kliniske meldinger (for
eksempel etter mottak av et patologisvar som viser kreft), purres institusjonen med oppfordring om
å sende inn opplysninger.
Kreftregisteret og Norsk pasientregister (NPR) har gjennomført et prosjekt der man sammenlignet
data på krefttilfeller diagnostisert i 2008. Graden av samsvar mellom tilstandskode i Norsk
pasientregister og diagnose i Kreftregisteret var 81 – 82 % for kreft i tarmsystemet. Drøyt 15 % av de
som var registrert med tilstandskode for tykk- eller endetarmskreft i NPR, var registrert med en
annen kreftdiagnose i Kreftregisteret, majoriteten av disse var registrert i Kreftregisteret med en
annen tarmkreftdiagnose enn i NPR. Denne ulikheten skyldes sannsynligvis at Kreftregisteret mottar
mer detaljerte opplysninger fra flere kilder og derved har mer presise opplysninger enn det Norsk
Pasientregister mottar. Ca 3 % av tarmkreftpasientene i NPR var ikke registrert i Kreftregisteret.
Dette kan skyldes at pasienten fikk diagnosen før 2008, eller at pasientene har vært inne til utredning
men fått kreftdiagnosen avkreftet, alternativt skyldes det feilkoding i opplysningene som sendes til
NPR. Det henvises til originalartikkelen "Sammenlikning av data fra Norsk pasientregister og
Kreftregisteret"
Kreftregisteret vil gjennomføre dekningsgradsanalyser regelmessig i samarbeid med Norsk
pasientregister.

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
Se ”sammendrag” samt kapittel 3 og 4 i årsrapporten. Bidrag til nasjonale retningslinjer er omtalt i
avsnitt 5.2 i årsrapporten. Årsrapporten viser frem resultater på institusjonsnivå i forhold til det som
er meldt inn til Kreftregisteret. Resultatene lager grunnlag for lokale kvalitetsforbedringstiltak.
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Registeret har siden oppstarten av rectumcancerregisteret i 1993 bidratt til endring av praksis,
oppdatering av handlingsprogrammer, forskning samt belyst forskjeller i praksis mellom helseforetak.
Komplikasjoner etter kirurgi skal rapporteres til registeret, se avsnitt 3.7 og 4.7 i årsrapporten.

Formidling av resultater
Rapporten omfatter alle pasienter som er kurativt operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010,
og pasienter som er kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010. Rapporten er den
første hvor behandlingsresultatene (lokale tilbakefall, fjernmetastaser og overlevelse) presenteres på
sykehusnivå. I tillegg publiseres data på hvordan pasientene utredes og behandles. Sykehusene får
dermed mulighet til å sammenligne seg med landsgjennomsnittet og andre sykehus.
Det lages en samlet årsrapport for alle målgrupper som legges ut på Kreftregisterets hjemmeside.
Forrige årsrapport fra registeret ble utgitt i 2009, med data fra 1993-2007 for endetarmskreft og
pasienter med tykktarmskreft diagnostisert i 2007. Det planlegges utgitt en rapport per år.

Samarbeid og forskning
Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Kreftregisteret henter rutinemessig data fra flere registre, se avsnittet om datakvalitet.

Vitenskapelige arbeider
Se årsrapportens kapittel ”Forskningsrapporter og publiserte artikler på grunnlag av registerets
data”.

Pasientrapportering, demografi og sosiale forhold
Se avsnittet over om datakvalitet over.

Pasientrapporterte resultatmål
Registeret samler foreløpig ikke inn pasientrapporterte data .

Demografiske ulikheter
Alle variable som er nødvendige for å analysere demografiske ulikheter finnes i Kreftregisteret. Det er
foreløpig ikke gjort analyser på demografiske ulikheter i pasientpopulasjonen på data fra tykk- og
endetarmskreftregisteret.

75

Sosiale ulikheter
Det er gjort analyser på sosiale ulikheter i helse på data fra Kreftregisteret som helhet, se for
eksempel doktorgraden til Astrid Syse:
Syse A. Life after cancer; A registry-based study of the social and economic consequences of cancer in
Norway. Faculty of Medicine, University of Oslo, 2009.

Resultater (tradisjonell årsrapport/-statistikk)
Se årsrapport.

Momentliste – plan for forbedring
Se årsrapporten.
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Figuroversikt

Figur 1: Andel kliniske meldinger (%) mottatt og registrert av histologisk verifiserte krefttilfeller i endetarm
hos kurativt opererte pasienter per sykehus (15.5.2013).
10
Figur 2: Andel kliniske meldinger (%) mottatt og registrert av histologisk verifiserte krefttilfeller i tykktarm
hos kurativt opererte pasienter per sykehus (15.5.2013).
11
Figur 3: Inklusjon av pasienter diagnostisert med endetarmskreft perioden 1.1.2007-31.12.2010 til kohorten
”kurativt opererte”.
15
Figur 4: Totaloverlevelse (%) opp til fem år etter diagnosedato av endetarmskreft fordelt på tidsperioder.
Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved fem år og tilhørende 95 % konfidensintervall.
16
Figur 5: Alders- og kjønnsfordeling av pasienter kurativt operert for endetarmskreft i perioden 2007-2010. 17
Figur 6: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft fordelt på sykehusvolum og tidsperiode. 18
Figur 7: Andel pasienter (%) med lokalt tilbakefall av kurativt operert endetarmskreft opp til fem år etter
kurativ operasjon fordelt på tidsperioder. Tallene i parentes viser lokalt tilbakefall ved fem år og
tilhørende 95 % konfidensintervall.
21
Figur 8: Andel (%) pasienter operert i perioden 2007-2009 med lokalt tilbakefall av endetarmskreft fem år
etter kurativ operasjon fordelt på sykehus. Antall opererte pasienter i parentes. Den heltrukne linjen
markerer gjennomsnittet, mens de stiplede linjene markerer gjennomsnittets konfidensintervall (95 %).
22
Figur 9: Andel pasienter (%) med fjernmetastaser av kurativt operert endetarmskreft opp til fem år etter
kurativ operasjon fordelt på tidsperioder. Tallene i parentes viser fjernmetastaser ved fem år og
tilhørende 95 % konfidensintervall.
23
Figur 10: Andel (%) pasienter operert i perioden 2007-2009 med fjernmetastaser av endetarmskreft ved fem
år etter kurativ operasjon fordelt på sykehus. Antall opererte pasienter i parentes. Den heltrukne linjen
markerer gjennomsnittet, mens de stiplede linjene markerer gjennomsnittets konfidensintervall (95 %).
24
Figur 11: Totaloverlevelse (%) opp til fem år etter kurativ operasjon av endetarmskreft fordelt på
tidsperioder. Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved fem år og tilhørende 95 %
konfidensintervall.
25
Figur 12: Totaloverlevelse (%) ved fem år etter kurativ operasjon for endetarmskreft fordelt på sykehus i
perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene
som opererte ≥10 pasienter årlig.
26
Figur 13: Relativ overlevelse (%) ved fem år etter kurativ operasjon for endetarmskreft fordelt på sykehus i
perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene
som opererte ≥10 pasienter årlig.
28
Figur 14: Totaloverlevelse (%) opp til 100 dager etter kurativ operasjon av endetarmskreft fordelt på
tidsperioder. Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved 100 dager og tilhørende 95 %
konfidensintervall.
29
Figur 15: Totaloverlevelse (%) ved 100 dager etter kurativ operasjon for endetarmskreft fordelt på sykehus i
perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene
som opererte ≥10 pasienter årlig.
30
Figur 16: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft som fikk strålebehandling før operasjonen
fordelt på perioder.
31
Figur 17: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft som fikk strålebehandling før operasjonen
fordelt på helseregioner i siste periode.
32
Figur 18: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft operert med de ulike typene store
reseksjoner fordelt på tidsperioder.
34
Figur 19: Andel (%) pasienter kurativt operert for endetarmskreft som fikk postoperativ strålebehandling. 35
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Figur 20: Andel (%) reseksjonspreparater fra kurative endetarmskreftoperasjoner der >= 12 lymfeknuter ble
undersøkt av patologen.
37
Figur 21: Andelen (%) patologibesvarelser meldt til Colorectalcancerregisteret med opplysninger om CRM i
de ulike tidsperiodene.
38
Figur 22: Totaloverlevelse (%) for alle diagnostiserte for tykktarmskreft opp til tre år etter diagnosedato
fordelt på tidsperioder. Tallene i parentes viser overlevelsesestimatet ved tre år og tilhørende 95 %
konfidensintervall.
40
Figur 23: Inklusjon av pasienter diagnostisert med tykktarmskreft i perioden 1.1.2007-31.12.2010 til
kohorten ”kurativt opererte”.
41
Figur 24: Alders- og kjønnsfordeling for pasienter kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010.42
Figur 25: Andel (%)pasienter kurativt operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010 med tumor innenfor
de ulike lokalisasjonene i tykktarmen.
43
Figur 26: Andel (%) pasienter kurativt operert for tykktarmskreft fordelt på sykehusvolum.
45
Figur 27: Andel (%) pasienter med fjernmetastaser av kurativt operert tykktarmskreft opp til tre år etter
kurativ operasjon.
46
Figur 28: Andel (%) pasienter operert i perioden 2007-2009 med fjernmetastaser av tykktarmskreft ved tre år
etter kurativ operasjon fordelt på sykehus. Antall opererte pasienter i parentes. Den heltrukne linjen
markerer gjennomsnittet, mens de stiplede linjene markerer gjennomsnittets konfidensintervall (95 %)
47
Figur 29: Totaloverlevelse (%) opp til tre år etter kurativ operasjon av tykktarmskreft.
48
Figur 30 Totaloverlevelse (%) ved tre år etter kurativ operasjon av tykktarmskreft fordelt på sykehus i
perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene
som opererte ≥10 pasienter årlig.
49
Figur 31: Relativ overlevelse (%) ved tre år etter kurativ operasjon for tykktarmskreft fordelt på sykehus i
perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene
som opererte ≥10 pasienter årlig.
51
Figur 32: Totaloverlevelse (%) opp til 100 dager etter kurativ operasjon av tykktarmskreft.
52
Figur 33: Totaloverlevelse (%) ved 100 dager etter kurativ operasjon for tykktarmskreft fordelt på sykehus i
perioden 2007-2010. Antall opererte pasienter i parentes. *Gjennomsnittlig overlevelse ved sykehusene
som opererte ≥10 pasienter årlig.
53
Figur 34: Andelen (%) pasienter kurativt operert for tykktarmskreft som er operert med ulike reseksjonstyper
55
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