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FORORD
Årsrapporten er et samarbeid mellom Kreftregisteret og de kliniske miljøene, representert ved de fire
regionsykehusene, Norsk Forening for Gynekologisk Onkologi (NFGO) og Norsk Gynekologisk
Forening (NGF). Det er andre gang vi legger fram nasjonale resultater for eggstokkreft i egen
årsrapport.
Rapporten fokuserer på enkelte kvalitetsmål for utredning og behandling av eggstokk-, eggleder- og
bukhinnekreft. Det arbeides med å utarbeide flere kvalitetsmål. Neste år blir det elektroniske
meldeskjemaet revidert, slik at sentrale kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratets pakkeforløp for
gynekologisk kreft kommer med. Veilederen for Gynekologisk Onkologi er tidligere lagt til grunn for
hvilke variable skjemaet inneholder. En av de viktigste kvalitetsindikatorene for kirurgi er resttumor.
Skjemaet vil neste år være i samsvar med ”European Society of Gynaecological Oncology” (ESGO)
sin definisjon av kirurgiske kvalitetsindikatorer1.
Kreftregisterets registrering av eggstokkreft er nesten komplett (99.6%) basert på meldinger fra
patologiavdelinger, kliniske meldinger, dødsmeldinger og data fra Norsk Pasientregister 2. Årets
rapport baserer seg på pasienter som fikk eggstokkreft i 2013 og 2014. Data fra 2014 er imidlertid per
dagens dato ikke komplette og har heller ikke blitt kvalitetssikret.
Sykehusene melder nå inn kreftmeldinger via Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT).
En del sykehus har i liten grad tatt i bruk den elektroniske tjenesten, men sender fortsatt inn
papirskjema.
Vi håper at denne rapporten vil inspirere våre kollegaer med ideer til videre forskning som kan gi
forklaringer på noen av de forskjellene mellom sykehusene vi ser i rapporten. Pasienter får gjennom
rapporten innsikt i hvilke kvalitetsmål sykehusene måles gjennom.
Referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft (GKR) utvikler nå et
elektronisk meldeskjema for livmorhalskreft. Når dette skjema blir tatt i bruk, vil disse data også bli
presentert i årsrapporten.
Vi retter en stor takk til alle kollegaer og andre som har bidratt med innsending av kreftmeldinger,
planlegging og oppbygging av kvalitetsregisteret, koding og tolking av resultater. Uten dere hadde
ikke denne rapporten vært mulig Vi håper rapporten gir utgangspunkt for gode diskusjoner og bidrar
til at behandlingen av gynekologisk kreft i Norge vil bli enda bedre.

Oslo, september 2015

Torbjørn Paulsen
Leder av referansegruppen

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret
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http://www.esgo.org/News/Pages/Guidelines.aspx
Tingulstad S, Halvorsen T, Norstein J, Hagen B, Skjeldestad FE. Completeness and accuracy of registration of ovarian
cancer in the cancer registry of Norway. Int J Cancer. 2002 Apr 20;98(6):907-11.
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1 SAMMENDRAG
Årsrapporten gir en oversikt over hva Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft (GKR)
kan gi av informasjon om utredning og behandling av gynekologisk kreft. Registeret inneholder data
fra 2012, men fikk først nasjonal status i 2013. Foreløpig inneholder registeret utvidede kliniske data
og patologidata om kreft og borderlinesvulster (svulster med lavt malignitetspotensiale) i eggstokk,
eggleder og bukhinne. Registeret har også tilgang til utvidete kliniske data for eggstokkreft fra
OVANOR-registeret (2002-2011), som er forløperen til GKR.
Komplettheten av kliniske elektroniske meldeskjema for 2013 og 2014 er lav og mange sykehus
melder fortsatt på papirskjema. GKR går glipp av viktig informasjon ved at innrapportering skjer på
papir, fordi papirmeldingene ikke er oppdatert med alle variabler som de elektroniske
meldeskjemaene inneholder. Årsrapporten viser hvilke sykehus som melder elektronisk og deres
elektroniske innrapporteringsgrad. I løpet av høsten 2015 skal alle sykehus sende inn klinisk
informasjon elektronisk – via Kreftregisterets Meldetjeneste (KREMT).
For 2013 varierer dekningsgraden for kirurgimeldingene fra 17 til 92%, med et landsgjennomsnitt på
69%. Andelen elektroniske meldinger av totalt innsendte meldinger varierer i 2013 fra 0 til 92% ved
landets sykehus. Her er det et stort forbedringspotensiale.
Fra 2012 til 2013 er det meldt 9% færre tilfeller av eggstokk-, eggleder og bukhinnekreft i Norge. Det
er for tidlig å si om dette er en reell nedgang, en tilfeldig variasjon eller om antall tilfeller er
underrapportert.
Rapporten viser at borderlinesvulster oftest rammer yngre kvinner (median alder 55 år), mens invasiv
eggstokkreft i større grad rammer eldre kvinner (median alder 65 år).
Ved utredning av sykdommen er det anbefalt i de nasjonale retningslinjene (Veileder i gynekologisk
onkologi og Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av gynekologisk kreft) at det tas CT eller
røntgen av lungene. Ifølge innmeldingene til Kreftregisteret har kun 56% av pasientene fått utført
minst én av undersøkelsene. I hvilken grad dette skyldes lite bruk av undersøkelsesmetodene eller
manglende innmelding vil følges opp i senere rapporter.
Flertallet av kvinnene med eggstokkreft har symptomer før de går til lege, 92% oppgav at de hadde
symptomer før diagnosen ble stilt.
Sykehusene har meldt at 89% av pasientene som ble operert for førstegangssykdom, ble operert med
åpen kirurgi, mens 8% ble operert med laparoskopi. 3% av laparoskopiene ble konvertertert til åpen
kirurgi. En av de viktigste indikatorene for god kirurgi er fravær av resttumor. Det anbefales at minst
70% av de opererte pasientene har under 1 cm resttumor. I 2013 hadde 60% av pasientene mindre
enn 1 cm resttumor etter operasjon. 22% av kirurgimeldingene mangler imidlertid data om resttumor.
Andelene beskrevet i denne rapporten er derfor forbundet med en del usikkerhet. Dette er det
parameteret som er viktigst å forbedre komplettheten på det neste året.
Sykehusene har oppgitt at 82% av pasientene får standardbehandlingen Taxaner/Carboplatin. Hele
93% av pasientene får en kombinasjon av cytostatika med carboplatin eller kun carboplatin. Dette må
ansees å være i tråd med god praksis. Kjemoterapidataene har imidlertid lav kompletthet. Økt
innmelding av kjemoterapibehandlinger bør ha fokus de neste årene.
Den postoperative mortaliteten etter 60 dager varierer fra 0% til ca 11% med et
landsgjennomsnitt på 2,3%. For avansert eggstokkreft regnes en postoperativ mortalitet under 5%
som akseptabel.
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Flertallet av pasientene opereres ved OUS - Radiumhospitalet (n=138), Haukeland US (n=49) og St.
Olavs Hospital (n=48). Andelen opererte pasienter varierer en del mellom de fire helseregionene med
en prosentandel fra 69% til 96%. Landsgjennomsnitt var på 75%. Fremover vil det være viktig å
belyse om disse forskjellene kan knyttes til pasientens prognose og overlevelse. Pasientene som ikke
opereres får kjemoterapi.

Klinisk dekningsgrad kirurgi

69%

Utredet med CT/røntgen thorax

56%

Resttumor mindre enn 1 cm

60%

Standard kjemoterapi

83%

Postoperativ mortalitet (60 dager)

2%

1-års mortalitet

18%

Andel opererte pasienter

75%
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Figur 1: Oversikt over verdier på landsnivå for sentrale kvalitetsmål til Nasjonalt kvalitetsregister for
gynekologisk kreft (pasienter med diagnosedato i 2013).
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SUMMARY IN ENGLISH
The annual report gives an overview of the National Gynecological Cancer Registry (GKR) with
detailed information about clinical aspects of ovarian cancer. GKR contains data from 2012, and was
approved as a national registry in 2013. Until now the GKR contains clinical data about invasive and
borderline tumors (low malignancy potential) in ovarian, ovarian tubes and peritoneal cancers. GKR
also contains data back to 2002 (OVANOR-registry).
The completeness of the clinical, electronic registration forms for 2013 and 2014 are low and many
hospitals still report on paper forms. GKR miss out on important data because several variables are
not included on the paper form. The annual report shows an overview of hospitals using web-based
reporting and also the completeness reported variables. Web based reporting will be mandatory from
the autumn of 2015.
In 2013 the completeness of the reported surgery vary from 17 to 92 % with a mean for the country of
69%. There is potential for improvement in web based reporting the coming year.
From 2012 to 2013, there was a 9% decrease of patients with ovarian, tube and peritoneal cancers in
Norway. It is too early to tell if this is a significant decrease in incidence or if this is a result of missing
cases in the GKR.
This report shows that women with borderline ovarian tumors are younger (mean age 55 years) than
women with invasive tumors (mean age 65 years).
Women with suspected ovarian cancer are supposed to undergo CT or x-ray of the lungs, as part of
the diagnostics pretreatment (according to the national guidelines for Gynecological Oncology and
Directory of Health´s Guidelines). However, only 56% of the patients had their lungs examined before
treatment according to the reported data. It is unsure if this reflects the actual use of CT and X-ray or
if it is a result of lack of registration. The use of CT and X-ray will be followed closely in the upcoming
reports.
The majority of women with ovarian cancer (92%) had symptoms prior to diagnosis.
Data from the hospitals show that 89% of the patients undergoing surgery, had an open surgery while
8% had a laparoscopy. 3% of the laparoscopies were converted to open surgery. One of the most
important indicators of successful surgery is to remove the whole tumor, with no signs of residual
disease. According to the guidelines, 70 % of the patients should have no residual tumor (or less than
1 cm) after surgery. In 2013, 60% of the patients had less than 1 cm residual tumor after surgery. In
22% of the reported cases, information on the existence of residual disease are missing. Therefore
there is uncertainty about the number of patients that have undergone optimal surgery. Increasing the
number of reported cases with information on residual disease is of great importance for the registry
the coming year.
According to the hospital reports, 82% of the patients had standard chemotherapy, Taxanes in
combination with carboplatinum. In total 93% of the patients were given carboplatinum combinations
or carboplatinum as single therapy, which is considered to be a satisfactory practice. The
completeness of the chemotherapy data is low and it is important to achieve improved reporting of
chemotherapy data the coming years.
The postoperative mortality after 60 days varies between 0% and 11%, with a mean for the country of
2.3%. For advanced ovarian cancer, a postoperative mortality of less than 5%, is considered
satisfactory.
The majority of the patients undergo surgery at OUS-Radiumhospital, Oslo (n=138), Haukeland
University Hospital, Bergen (n=49), and St. Olavs Hospital, Trondheim (n=48). The percentage of the
patients that undergo surgery varies among the 4 regions in Norway (69% - 96%). The average
percentage was 75%. Patients that do not undergo surgery receive chemotherapy only.
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2 REGISTERBESKRIVELSE
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
I NOU 1997: 20 Omsorg og kunnskap – Norsk kreftplan ble det foreslått å samle inn nasjonale
kliniske data om kreft i Norge. Det ble satt i gang et pilotprosjekt hvor man laget et utvidet klinisk
meldeskjema for eggstokkreft. Data fra skjemaet ble lagt inn i OVANOR-registeret, som var forløperen
til Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft (GKR). Fra 2002 ble det lagt inn kliniske data om
eggstokkreft i OVANOR-registeret. Data fra registeret har vært grunnlaget for en rekke internasjonale
publikasjoner. GKR fikk nasjonal status i 2013. GKR skal etter hvert utvides til å inkludere alle former
for gynekologisk kreft. GKR fokuserer i første fase på registrering av kreft i eggstokk, eggleder og
bukhinne. Fra 2013 har det vært mulig å melde eggstokkreft elektronisk via en web-løsning. Fra
høsten 2015 er elektronisk innmelding obligatorisk. I 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal
utarbeide et elektroniske meldeskjema for livmorhalskreft, og dette skal være klart i 2016.
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og det er opprettet en referansegruppe for GKR.

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

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Helseregisterloven av 01.01.2015 kap 2 § 11og Kreftregisterforskriften.

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med referansegruppen og de faglige miljøene ved
regionsykehusene. Referansegruppen for Gynkreftregisteret har representanter fra alle
helseregionene og består av åtte gynekologer og en patolog. Torbjørn Paulsen leder
referansegruppen.

2.4 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe
Det er avholdt 3 referansegruppemøter i 2014-15. Referansegruppen nedsatte i 2013 en
arbeidsgruppe for utvikling av meldeskjema for livmorhalskreft. Denne gruppen har hatt to
arbeidsmøter og har hatt utveksling av ideer og forslag per e-post. Leder av referansegruppen har
jevnlig kontakt med Kreftregisteret i form av møter, telefoner og e-post.
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3 RESULTATER
Resultatene baserer seg i hovedsak på kliniske data og patologidata fra pasienter som ble
diagnostisert med kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne i 2013. Utvalgte figurer inkluderer også
kliniske resultater fra diagnoseåret 2014. Det er viktig å presisere at 2014-tallene ikke er komplette og
heller ikke kvalitetssikret. Figurene som beskriver utvikling over tid i insidensrater og mortalitet er
basert på Kreftregisterets insidensdatabase som har samlet kreftdata i Norge fra begynnelsen av
1950-tallet.

3.1 Insidens og mortalitet
Insidens benyttes for å beskrive forekomsten av en sykdom. Insidens er antall nye tilfeller av en
sykdom innenfor en definert tidsperiode. Mortalitet beskriver dødeligheten av en sykdom.

3.1.1 Insidensrater
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
30-49 år

50-69 år

70+ år

Figur 2: Glattede insidensrater for eggstokk, eggleder og bukhinnekreft i tre ulike aldersgrupper, 19602013.

Figur 2 viser insidensratene for invasiv eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft blant norske kvinner
siden 1960. Kvinnene er delt inn i tre ulike aldersgrupper. Man kan se en generell økning i insidens
fra 1960 - 1985 i de to eldste gruppene. Etter hvert ser man en nedgang i ratene for de to yngste
gruppene fra midten av 1980-tallet. Den eldste gruppen fortsetter med en økning frem mot år 2005,
men viser deretter også en nedgang i insidens frem mot 2013. Årsaker til nedgangen i insidensratene
er ikke kartlagt, men medvirkende årsaker kan tenkes å være bruk av p-piller og økende bruk av
forebyggende behandling ved arvelig disposisjon for eggstokkreft.
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3.1.2 Mortalitetsrater
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Figur 3: Glattede mortalitetsrater for eggstokk, eggleder og bukhinnekreft ulike aldersgrupper, 19602013.

Mortalitetsratene for eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft siden 1960 kan sees i Figur 3. Figuren
viser en markant topp for den eldste aldersgruppen (70+ år) i 1976 med en påfølgende nedgang de
etterfølgende årene og en stabilisering rundt år 2000. De to andre aldersgruppene viser noe av det
samme mønsteret, men med mer moderate utslag. Årsakene til økningen og den påfølgende
nedgangen i mortalitet ligger mest sannsynlig i bedrede diagnose- og behandlingsmetoder. Det er
ellers mye usikkerhet særlig rundt komplettheten i den eldste gruppen på 60- og 70-tallet.
Sannsynligvis døde mange kvinner av avansert gynekologisk kreft uten å ha fått en diagnose. De
neste tiårene fikk kreftbehandling i den eldste gruppen mer fokus slik at tallene blir mer reelle.
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3.1.3 Antall tilfeller
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Figur 4: Antall nye invasive tilfeller av kreft i eggstokk, bukhinne og eggleder i 2013 fordelt på
lokalisasjon. I tillegg vises antall borderlinetilfeller.

Figur 4 viser at det ble diagnostisert 386 nye tilfeller av eggstokkreft i 2013. Bukhinnekreft og
egglederkreft hadde henholdsvis 41 og 44 nye tilfeller i 2013. Det ble registrert 160 nye tilfeller av
borderlinesvulster. Borderlinesvulster er en type eggstokksvulster med lavt malignitetspotensial som
ikke regnes inn i den årlige kreftstatistikken til Kreftregisteret. Figuren viser at det totale antallet nye
invasive sykdomstilfeller i 2013 var 471 tilfeller. Dette tallet er lavere enn i 2012 hvor det ble registrert
515 nye invasive tilfeller. Om dette representerer en tilfeldig variasjon, en trend, eller om det kan være
et resultat av manglende innrapportering er ukjent. Sannsynligvis vil antall tilfeller med egglederkreft
øke i årene som kommer, med en tilsvarende nedgang i eggstokkreft. Dette fordi patologene i dag
mener at mange eggstokkrefttilfeller har utgått fra egglederen og spredt seg til eggstokken.
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3.1.4 Aldersfordeling
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Figur 5: Aldersfordeling for kvinner i Norge med invasiv svulst eller borderlinesvulst i eggstokk, eggleder
og bukhinne diagnostisert i løpet av 2013

Figur 5 viser at aldersfordelingen av borderline svulstene skiller seg fra de invasive svulstene med en
median alder som er 10 år lavere. At borderlinesvulster rammer i yngre alder er kjent fra tidligere.
Median alder for invasiv kreft var 65 år. Median alder for borderline var 55 år.
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3.2 Kliniske resultater
De kliniske dataene i rapporten skal i utgangspunktet basere seg på data fra de elektroniske kliniske
meldeskjemaene i KREMT (Kreftregisterets meldetjeneste). Årets rapport inkluderer også data fra de
gamle kliniske papirmeldingene siden disse ble godtatt i 2013 og 2014. Papirmeldingene har blitt
registrert inn i kvalitetsregisteret av kreftregisterets kodere (via en intern registreringsløsning i
KREMT). De kliniske dataene er ikke komplette. Dekningsgraden for innrapportering av kirurgi var
69% på landsbasis i 2013, men varierer mellom sykehusene fra 17% - 92%.. Dette belyses blant
annet i kapittel 0. Komplettheten vil kommenteres i forbindelse med de enkelte figurene. Det er valgt å
ta med kliniske data fra 2014 selv om disse baserer seg på lite komplette data og heller ikke har blitt
kvalitetssikret mot andre kilder. De er inkludert for å kunne vise frem nyere tall, og må tolkes med
forsiktighet.

3.2.1 Årsak til utredning
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Figur 6: Årsak til utredning av pasienter med invasiv sykdom diagnostisert i 2013 og 2014 (eggstokk-,
eggleder- og bukhinnekreft). Det er lav kompletthet på data fra 2014 (ikke kvalitetssikret).

Resultatene viser at for de tilfellene som er meldt inn til registeret hadde 92% av kvinnene kjent
symptomer på sykdom. (se Figur 6). Dette stemmer godt overens med tidligere funn. En artikkel
publisert i 2005 fra OVANOR-registeret oppga blant annet at 94% av pasientene hadde symptomer
før diagnose3. Andelen som blir utredet med grunnlag i rutinekontroll og tilfeldige funn ligger lavt, med
5% og 2%. Resultatene fra 2014 viser de samme hovedtrekkene. 2013-tallene baserer seg på 331
utredninger som betyr ca 70 % av krefttilfellene. 2014 tallene baserer seg på 82 utredninger.

3

Paulsen T, Kærn J, Kjærheim K, Tropé C, Tretli S. Symptoms and referral of women with epithelial ovarian cancer. Int J
Gynaecol Obstet 2005 88:31-37
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3.2.2 Bildediagnostikk
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Figur 7: Bruk av bildediagnostikk ved invasiv krefttilfeller med diagnosetidspunkt i 2013 og 2014
(eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft). Andel bruk av bildediagnostikk for de pasientene som er klinisk
innrapportert. Det er lav kompletthet på data fra 2014 (ikke kvalitetssikret).

Figur 7 viser at CT av bekken/abdomen benyttes i utredningen av de fleste pasientene. Det var
forventet en høyere bruk av vaginal ultralyd enn det som ble rapportert, siden dette er en
undersøkelse som i utgangspunktet skal brukes på alle pasienter. Ultralyd kan imidlertid tenkes å
være underrapportert da det kan være utført av andre institusjoner/leger enn meldende sykehus.
Røntgen/CT thorax anbefales brukt i utredning av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne, ifølge
veileder i gynekologisk kreftbehandling. Grunnen til den relativt begrensede bruken av røntgen/CT
thorax (56%) i 2013 er ukjent og bør belyses i senere rapporter. Det er også verdt å merke seg at det
er registrert svært lite bruk av PETSCAN (avansert diagnosemetode som gir fysiologiske bilder ved
bruk av radioaktive stoffer). 2014-tallene skiller seg ikke i særlig grad fra 2013-tallene.
Bildediagnostikktallene baserer seg på 336 meldte utredninger fra 2013 og 86 utredninger fra 2014.
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3.2.3 Celle/vevsprøve
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Figur 8: Bruk av celle- og vevsprøver ved utredning av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft med
diagnosetidspunkt i 2013 og 2014. Andel av registrerte utredingsmeldinger. Det er lav kompletthet på
data fra 2014 (ikke kvalitetssikret).

Biopsi og cytologi benyttes ikke alltid ved utredning av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne. Ofte er
bildediagnostikk og det totale kliniske sykdomsbildet tilstrekkelig for å sette diagnose og til å
iverksette behandling. Biopsier av primærsvulsten er også forbundet med økt fare for spredning av
sykdommen. Dette bidrar til at man er restriktiv med bruk av biopsi i forbindelse med utredningen.
Cytologi tas ofte fra ascites eller pleuravæske, og innebærer mindre fare for spredning. Ved
metastaserende kreft bør preoperativ biopsi vurderes i henhold til veileder i gynekologisk onkologi4.
Figur 8 viser at biopsi ble meldt brukt i 37 % av utredningene 2013. Det er en del usikkerhet forbundet
med denne verdien. Blant annet baseres tallet på en relativt stor andel papirmeldinger. Disse er ofte
ufullstendig utfylt når det gjelder histologiske prøver. I tillegg måtte de tolkes av Kreftregisterets
kodere. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Resultatene fra 2014 skiller seg noe fra 2013
med en høyere bruk av cytologiprøver men baseres på et lite antall meldinger (31 stykker). Om dette
er en reell utvikling bør belyses i neste års rapport med mer komplett datagrunnlag.

3.2.4 CA-125
CA-125 er en forkortelse for biomarkøren Cancer Antigen 125. Flere krefttyper gir forhøyede
blodverdier av CA-125 og dette gjelder også ved eggstokkreft. Normalområdet som benyttes for CA125 er <35 (det finnes også noen laboratorier som bruker normalverdi på <50). Medianverdi for CA125 i 2013 var 413 (457 i 2014). Rundt 7 prosent av pasientene hadde en verdi under grenseverdien
på 35 (12,6% i 2014). Tallene er hentet fra KREMT utredningsmelding og fra klinisk papirmelding.
94% av totalt 430 utredningsmeldinger i 2013 hadde registrert CA-125 verdi.

4

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/veileder-i-gynekologisk-onkologi-2009/epitelialovarialcancer/
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3.2.5 FIGO stadium
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Figur 9: Fordeling av FIGO stadium fra KREMT utredningsmelding og klinisk papirmelding for eggstokk-,
eggleder- og bukhinnekreft med diagnosedato i 2013 og 2014. Det er lav kompletthet på data fra 2014
(ikke kvalitetssikret).

FIGO stadium er et klassifiseringssystem for sykdommens utbredelse ved gynekologisk kreft.
Stadiumsinndelingen er utviklet av The International Federation of Gynecology and Obstretics. FIGOstadium deles inn i stadium l til lV, der stadium lV beskriver mest utbredt sykdom. Figur 9 viser FIGOstadiefordelingen fra utredningsmeldingen. Stadiene fordeler seg her i stor grad som forventet
sammenlignet med tidligere undersøkelser5. Figuren viser at rundt 70% av tilfellene er i stadium III
eller lV ved utredning. Dette gjenspeiler at eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft ofte oppdages sent i
sykdomsforløpet. Stadieinndelingen fra 2014 skiller seg i liten grad fra 2013 fordelingen. Man kan
imidlertid se at fordelingen baseres på betydelig færre meldinger i 2014 (81 mot 315).

5

Paulsen T, Kærn J, Kjærheim K, Tropé C, Tretli S. Symptoms and referral of women with epithelial ovarian cancer. Int J
Gynaecol Obstet 2005 88:31-37
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Figur 10: Fordeling av FIGO-stadium fra KREMT postoperativ kirurgimelding for eggstokk-, eggleder- og
bukhinnekreft med diagnosedato i 2013 og 2014. Lav kompletthet for begge årganger. Data fra 2014 er
ikke kvalitetssikret.

Figur 10 viser stadiefordelingen meldt etter kirurgi på den postoperative KREMT-meldingen.
Stadiefordelingen skiller seg litt fra fordelingen i Figur 9 som baseres på utredningsmeldingene. Lav
kompletthet (57 meldinger fra 2013 og 10 meldinger fra 2014) gjør at disse resultatene må tolkes med
forsiktighet. Den postoperative meldingen har foreløpig blitt lite benyttet av klinikerne.
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3.2.6 Type kirurgi

89%

Åpen (242,67)

88%

8%

Laparoskopisk (23,6)
8%

Laparoskopisk, konvertert åpen (7,2)

3%
3%

0%

Robotassistert (0,1)
1%

0

20

40

60

80

100

Andel (%)

2013

2014

Figur 11: Type kirurgi benyttet ved operasjon av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft med
diagnosedato i 2013 og 2014. Det er lav kompletthet på data fra 2014 (ikke kvalitetssikret). Kilde: KREMT
kirurgimelding og klinisk papirmelding.

Åpen kirurgi benyttes ved kirurgisk behandling av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne.
Laporaskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) benyttes når utredningen ikke tyder på invasiv kreft. Figur 11
viser hvilken type kirurgi som ble benyttet ved invasive krefttilfeller i 2013 og 2014. Oversikten viser at
åpen kirurgi ble benyttet i 89% av operasjonene i 2013. Laparoskopisk kirurgi ble benyttet i 8% av
tilfellene. I 3% av tilfellene ble det benyttet laparoskopisk kirurgi som ble konvertert til åpen kirurgi.
2014 skiller seg lite fra 2013 og fordelingen stemmer godt overens med den som ble beskrevet i
fjorårets rapport. Figuren er basert på 272 kirurgimeldinger i 2013 og 73 meldinger i 2014.
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3.2.7 Resttumor
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Figur 12: Resttumor meldt av kirurg for eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft med FIGO-stadium IIa-IV,
diagnostisert i 2013 og 2014. Kilde: KREMT kirurgimelding og klinisk papirmeldning. Det er lav
kompletthet på data fra 2014 (ikke kvalitetssikret).

Fravær av resttumor etter operasjon er en viktig prognostisk faktor i behandling av eggstokk-,
eggleder- og bukhinnekreft. Ingen resttumor regnes som en indikator på god kirurgi. Ifølge ESGO
(European Society of Gynaecological Oncology) anbefales det at minst 70% av de opererte
pasientene ikke har synlig resttumor etter operasjon. Ifølge Helsedirektoratet anbefalinger er optimal
kirurgisk reduksjon av resttumor satt til mindre enn 1 cm resttumor. Figur 12 viser resultatene for
resttumor etter operasjon hos pasientene med FIGO stadium lla til lV. Her ser vi at ved 53% av
operasjonene i 2013 meldes ingen resttumor, mens 60% melder det om enten ingen resttumor eller
mindre enn 1 cm resttumor. Det er imidlertid en ganske høy andel (22%) av kirurgimeldingene som
mangler informasjon om resttumor. En av grunnene til manglende informasjon er bruk av papirskjema
hvor dette ikke er et obligatorisk felt som må fylles ut, slik som i de elektroniske meldingene. Tallene
fra 2014 antyder en nedgang i tilfeller som mangler informasjon. Om dette er en reell utvikling i
melderutinene eller skyldes tilfeldigheter er vanskelig å si foreløpig. Totalt omfatter figuren data fra
152 operasjoner fra 2013 og 36 operasjoner fra 2014. I senere rapporter vil det være aktuelt å vise
resultatene for resttumor på sykehusnivå, da dette regnes som en sentral kvalitetsindikator.
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3.2.8 Kjemoterapi
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Figur 13: Fordeling av type medikamentell behandling fra kjemoterapimelding og klinisk papirmelding for
eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft med diagnosedato i 2013 og 2014. Det er lav kompletthet på data
fra 2014 (ikke kvalitetssikret).

Standardbehandlingen ved eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft er en kombinasjonsbehandling med
taxaner/carboplatin hver 3. uke6. Andre regimer er imidlertid også i bruk. Figur 13 viser fordelingen av
flere ulike kjemoterapiregimer. Standardbehandlingen med taxaner/carboplatin blir benyttet i 82% av
de meldte medikamentelle behandlingene i 2013. Totalt var det 137 meldte behandlinger og kun 72
av disse benyttet KREMT-skjemaet for kjemoterapi. En høy andel bruk av papirmeldinger påvirker
datakvaliteten negativt. Veilederen i gynekologisk onkologi anbefaler bruk av kjemoterapi ved alle
avanserte krefttilfeller (stadium ll til lV). Med bakgrunn i dette var det forventet et betydelig høyere
antall cytostatikabehandlinger. Grunnen til lite bruk av kjemoterapimeldingen blant klinikerne er
ukjent. Innmelding av kjemoterapi bør være et fokusområde i tiden fremover for å øke kvaliteten på
dataene og øke mulighetene for å kartlegge bruk på nasjonal basis. Manglende kjemoterapimeldinger
purres ikke av Kreftregisteret per dags dato.

6

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/veileder-i-gynekologisk-onkologi-2009/epitelialovarialcancer/
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3.3 Patologiresultater
Komplettheten på Kreftregisterets patologidata for gynekologisk kreft er beregnet til 97-100%7. Noen
av resultatene som blir presentert i dette kapittelet blir imidlertid kombinert med kliniske data. Det kan
føre til redusert kompletthet. Dette vil kommenteres i forbindelse med presentasjonen av de aktuelle
resultatene. Alle patologiresultatene er basert på data fra krefttillfeller med diagnosedato i 2013.

3.3.1 Opererte per sykehus
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Figur 14: Antall pasienter med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft i 2013 operert på landets sykehus.
Alle sykehus med fem eller flere operasjoner er inkludert i figuren.

De regionale helseforetakene har organisert operasjoner av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft
slik at de fleste pasientene opereres ved de fire store regionsykehusene i landet (Oslo
universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus i Bergen, St.Olavs Hospital i Trondheim og
Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø). Figur 14 viser fordelingen av operasjoner ved
primærsykdom i 2013 ved landets sykehus. Figuren viser at regionssykehusene opererer
hovedtyngden av pasientene. I Helse Vest er det to sentre - noe som gjenspeiles i at Stavanger
universitetssjukehus opererer relativt mange pasienter i forhold til flere av regionssykehusene. Det var
ellers 18 sykehus som utførte 1-4 operasjoner. Totalt ble 353 pasienter operert i 2013 og 73 % av
disse ble operert ved et av de fire regionssykehusene.

7

Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, completeness, validity and
timeliness. European Journal of Cancer. Volume 45. May 2009
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Figur 15: Andel av pasientene med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft med diagnosedato i 2013 som
ble operert, fordelt på de fire helseregionene i Norge. Region er definert på bakgrunn av pasientenes
bostedsfylke.

Figur 15 viser andelen av pasientene som ble operert i de fire helseregionene i Norge i 2013. Man
kan se at andelen varierer en del mellom regionene fra 69% i Helse Sør-Øst til 96% i Helse Midt. Om
forskjellen skyldes tilfeldig variasjon i pasientgrunnlaget eller ulike selekteringskriterier blant
regionene er ukjent og bør få fokus i senere rapporter. Inndelingen i regioner er definert ut fra
pasientenes bosted. Landsgjennomsnittet for andel av pasientene som ble operert var på 75%. Det
kan tenkes at andelen pasienter som opereres blir noe høyere når flere data kommer inn. En del
pasienter har fått neoadjuvant kjemoterapi og er ikke operert før et godt stykke ut i 2014.
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3.3.2 Postoperativ mortalitet
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Figur 16: Postoperativ mortalitet etter 60 dager ved sykehus som opererte flere enn 10 pasienter med
diagnosedato i løpet av 2013, eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft.

Postoperativ mortalitet sier noe om kvaliteten på den kirurgiske behandlingen og om pasientenes
helsetilstand før operasjon. Figur 16 viser den postoperative mortaliteten ved sykehusene som
opererte flere enn 10 pasienter i 2013, hvilket innebærer at 20 sykehus som utførte 10 eller færre
operasjoner i 2013 er ekskludert fra analysen. Det kommer ikke frem av figuren om pasientene døde
som følge av komplikasjoner etter operasjonen eller om de døde av andre årsaker som for eksempel
tilleggssykdommer (komorbiditet). Tilleggssykdommer er vanlig i pasientgruppen på grunn av høy
alder. Man kan uansett se av figuren at relativt få pasienter dør innen 60 dager etter operasjon. Kun
fire av sykehusene opplevde dødsfall i den postoperative perioden. Landsgjennomsnittet var på 2,3%.
For avansert eggstokkreft regnes en postoperativ mortalitet på under 5% som akseptabel. Flere av
sykehusene utfører relativt få operasjoner, noe som gjør at figuren må tolkes med forsiktighet. Et
enkelt dødsfall kan gi relativt store utslag. Som figuren viser var det ingen signifikante forskjeller
mellom sykehusene ved 95% signifikansnivå. Borderlinetilfeller er ikke inkludert i figuren.
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3.3.3 Mortalitet etter ett år
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Figur 17: Mortalitet ett år etter operasjon for eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft med FIGO stadium IIa
til IV. Sykehus med mer enn 10 aktuelle pasienter vises i figuren. Pasienter med diagnosedato i 2013.

Figur 17 viser mortaliteten ett år etter operasjon. Dette kan si en del om kvaliteten på
kreftbehandlingen. Beregningene i figuren kombinerer patologidata med FIGO stadium fra
utredningsmeldingen. Det betyr at det er en noe redusert kompletthet siden de kliniske dataene som
kjent ikke er komplette. Tallene i parentes viser hvor mange pasienter som er inkludert fra hvert
sykehus. Vi kan se at mortaliteten skiller seg litt mellom sykehusene, men ingen skiller seg signifikant
fra landsgjennomsnittet som ligger på 11,1%. Stavanger universitetssjukehus er det eneste av
sykehusene i figuren som ikke er et regionsykehus, og som derfor ikke mottar pasienter som er
selektert fra andre sykehus. Det kan derfor tenkes at pasientpopulasjonen på Stavanger skiller seg litt
fra de andre sykehusene som er inkludert i analysen. En begrensning ved Figur 17 er at de ikkeopererte pasientene blir ekskludert. Grunnen til dette er blant annet en del utfordringer med hensyn til
fordeling av pasienter på sykehusene når de er blitt utredet og behandlet på forskjellige steder. De
ikke-opererte utgjør ca 25% av pasientene (se Figur 15) og inkluderer mange pasienter med langt
fremskreden sykdom, som det er viktig å ta med i vurderingen av kvaliteten på kreftbehandlingen.
Ved å se på mortaliteten på helseregionsnivå unngås problemet med fordelingen av pasientene. Figur
18 viser ett års mortalitet i de fire helseregionene i landet ut i fra pasientenes bostedsfylke. Her kan
man se noe varierende mortalitetstall mellom regionene, men ingen signifikante forskjeller.
Landsgjennomsnittet for mortalitet ett år etter diagnosetidspunkt var på 18% i 2013.
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Figur 18: Mortalitet ett år etter diagnosetidspunkt per helseregion (invasiv eggstokk-, eggleder- og
bukhinnekreft). Alle pasienter med diagnosedato i 2013 er inkludert. Region er definert på bakgrunn av
pasientenes bostedsfylke.
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3.3.4 Morfologityper
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Figur 19: Fordeling av morfologitype hos kvinner i Norge diagnostisert med kreft i eggstokk, eggleder og
bukhinne i 2013.

Morfologitype ved kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne påvirker valg av behandling og sykdommens
prognose. Figur 19 viser fordelingen av morfologityper i 2013. Her ser vi at de serøse svulstene er
klart mest dominerende med 66% av tilfellene. De ikke-epiteliale svulstene utgjør 9%, mens
klarcellede svulster utgjør 4%. Dette stemmer godt overens med resultatene fra fjorårets rapport. I en
tidligere undersøkelse blant pasienter med diagnose i 2002 utgjorde de klarcellede svulstene en noe
større andel med 7%8. Denne forskjellen kan skyldes at pasienter med blandingssvulster i 2002 i
større grad ble regnet til klarcellede.

8

Paulsen T, Kærn J, Kjærheim K, Tropé C, Tretli S. Symptoms and referral of women with epithelial ovarian cancer. Int J
Gynaecol Obstet 2005 88:31-37.
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Figur 20: Aldersfordeling av serøs og mucinøs morfologi for eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft.
Invasive tilfeller med diagnosedato i 2013.

Figur 20 belyser aldersforskjeller i diagnosetidspunkt mellom serøse og mucinøse svulster. Her ser vi
at de skiller seg en del fra hverandre. Median alder for diagnose for de serøse er 64 år. For de
mucinøse er medianalderen 47 år. De mucinøse svulstene rammer med andre ord i noe yngre alder
enn de serøse. De serøse viser også en tydelig topp i forekomsten rundt medianalderen, mens det
kan se ut som om de mucinøse har to topper i forekomsten. Grunnen til dette er ukjent. Det bør
nevnes at de mucinøse svulstene er relativt sjeldne med kun 18 registrerte tilfeller i 2013. Det kan
derfor ikke utelukkes at den todelte fordelingen som ble funnet kan skyldes tilfeldigheter.
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3.3.5 Tumorvev på overflaten
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Figur 21: Funn av tumorvev på overflaten av eggstokken ved eggstokkreft med FIGO-stadium l i
diagnoseåret 2013. Redusert kompletthet på grunn av bruk av kliniske data.

Tumorvev på overflaten brukes til å skille på understadium ved FIGO stadium l ved eggstokkreft.
Figur 21 viser antall opererte i stadium l med funn av tumorvev på overflaten av eggstokken. Figuren
baseres både på patologidata og på stadiefordeling hentet fra kliniske data. Dette gir redusert
kompletthet. Figuren viser at 25% av de inkluderte pasientene fikk påvist tumorvev på overflaten. En
relativt stor andel på 13% mangler informasjon om tumorvev på overflaten. Dette skyldes at
patologene ikke har kommentert dette i patologibeskrivelsene eller at informasjonen har blitt oversett
av Kreftregisterets kodere. Siden denne informasjonen er sentral ved stadieinndelingen er det viktig at
dette kommer tydelig frem i patologenes beskrivelser.

3.3.6 Lymfeknuter
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Figur 22: Andel av opererte med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft hvor lymfeknuter er fjernet fordelt
på FIGO stadium i diagnoseåret 2013. Redusert kompletthet på grunn av bruk av kliniske data.
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Fjerning av lymfeknuter anbefales ved stadium l, II og IIIa-b (unntak er pasienter i stadium la og Ib
med høyt eller middels differensierte og diploide tumorer). Ved stadium IIIc og IV anbefales fjerning
av lymfeknutene hvis de bidrar til det totale tumorvolum. Fjerning av lymfeknuter er viktig for å
bestemme korrekt stadium. Blant de pasientene som ikke har fått utført lymfeknutefjerning vil det
kunne være pasienter som har et mer avansert stadium av kreftsykdommen enn hva som er kjent. I
Figur 22 vises andelen av de opererte i ulike stadier som har fjernet lymfeknuter. Her ser vi at fjerning
av lymfeknuter kun er utført i 28% i gruppen med stadium I. I gruppen med stadium ll til lllb er det 48%
som har utført fjerning av lymfeknuter. I gruppen med stadium lllc til lV er det 33% av de opererte som
har fjernet lymfeknutene. Ut fra anbefalingene kunne man forventet noe høyere verdier. En forklaring
kan være at lymfeknutefjerning ikke alltid kommer frem i patologibeskrivelsene eller at koderne ikke
får med seg denne informasjonen. Figuren henter FIGO stadium fra de kliniske dataene og har
dermed en redusert kompletthet. Likevel inkluderes et tilstrekkelig antall pasienter til at figuren gir en
indikasjon på hvor stor andel som får fjernet lymfeknuter under operasjon. Antall pasienter inkludert i
hver av stadiegruppene står i parentes.
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3.4 Klinisk dekningsgrad
Året 2013 var det første året hvor alle sykehusene i landet hadde mulighet til å benytte
Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT) med nye kliniske meldeskjemaer for eggstokk,
eggleder og bukhinnekreft. I overgangen til det nye innmeldingssystemet ble det i 2013 godtatt å
sende inn de gamle papirmeldingene. Papirmeldingene gir imidlertid ikke like mye informasjon som
de nye elektroniske skjemaene – i tillegg kreves det mer tolkningsarbeid av Kreftregisterets kodere for
å få informasjonen inn i kvalitetsregisteret. Dette representerer en mulig feilkilde. For å belyse den
kliniske dekningsgraden for årgangen 2013 har kirurgimeldingen blitt valgt ut. Denne meldingen
inneholder svært sentrale data i kreftbehandlingen.
For å belyse i hvilken grad de ulike sykehusene hadde kommet i gang med bruk av KREMT
(elektronisk innmelding) i 2013 vises andelen KREMT-meldinger av totalt innsendte kliniske meldinger
på sykehusnivå. Til slutt ser vi på noen tall fra diagnoseåret 2014 for å se etter en utvikling i
melderutinene.

3.4.1 Klinisk dekningsgrad - kirurgimelding
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Figur 23: Klinisk dekningsgrad for kirurgi for sykehus som opererte minst fem pasienter i 2013
(eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft). Inkluderer både kirurgiskjema (KREMT) og gammel
papirmelding.
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Figur 23 viser den kliniske dekningsgraden for kirurgimeldinger ved de sykehusene som utførte fem
eller flere operasjoner i 2013. Tallet i parentes viser antall operasjoner utført av sykehuset basert på
informasjon fra patologibesvarelser. Tallene viser at dekningsgraden varierer en del blant
sykehusene. Landsgjennomsnittet på 69% viser at litt over 2/3 av operasjonene ble meldt inn klinisk
dette året. Mange av sykehusene har imidlertid en betydelig lavere klinisk dekningsgrad. Fokus i tiden
fremover må være å øke den kliniske dekningsgraden for innrapportering av kirurgi gjennom økt bruk
av KREMT.

3.4.2 Andel KREMT-meldinger
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Figur 24: Andel av de totalt innsendte kliniske meldingene for 2013 som er KREMT-meldinger ved landets
sykehus (eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft).

Andelen av de totalt innsendte kliniske meldingene som er KREMT-meldinger vises i fFigur 24.
Tallene i parentes viser antall innsendte kliniske meldinger totalt på hvert sykehus. Det er viktig å vite
at figuren ikke tar hensyn til klinisk dekningsgrad. Et sykehus med høy dekningsgrad for
innrapportering av kliniske meldinger (for eksempel St. Olavs Hospital) kan ha en lav andel KREMTSide 32 av 53
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meldinger og motsatt. Totalt for hele landet ble det sendt inn 1078 meldinger med diagnosedato i
2013. 44% av disse meldingene var KREMT-meldinger. Denne andelen vil økes i tiden fremover i og
med at det i løpet av høsten 2015 ikke lenger vil være mulig å melde inn informasjon på papirmelding.
Det er derfor viktig at sykehusene kommer i gang med nye melderutiner så snart som mulig.
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Figur 25: Andel av kliniske meldinger meldt for 2014 som er KREMTmeldinger (eggstokk-, eggleder- og
bukhinnekreft). Lav kompletthet i datagrunnlaget.

Figur 25 viser andelen KREMT-meldinger blant innsendte kliniske meldinger med diagnosedato i
2014. Her ser man at noen sykehus har kommet godt i gang med bruk av KREMT, men man ser også
at mange fortsatt melder inn med bruk av papirmelding og må endre rutinene sine. Det bør nevnes at
figuren viser en ufullstendig årgang og baserer seg på relativt få meldinger (tallene i parentes).
Figuren er tatt med for å belyse utviklingen i innmeldingsrutinene.
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4 METODER FOR FANGST AV DATA
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, se
Kreftregisterforskriften § 2-1.
Manglende meldinger, både fra klinikere og patologilaboratorier, etterspørres. Bakgrunn for å
etterspørre en spesifikk melding kan være informasjon fra andre kliniske meldinger eller
patologimeldinger, informasjon fra stråleenhetene, informasjon fra dødsattester og/eller informasjon
fra Norsk Pasientregister.

4.1 Innrapportering av klinisk informasjon
Kreftregisteret utvikler elektroniske meldeskjemaer for innrapportering av kliniske kreftdata. Alle
meldinger utvikles i XML-format. Kreftregisteret tilbyr en portal på Norsk Helsenett for innrapportering
av kliniske meldinger (KREMT- Kreftregisterets meldetjeneste på https://portal.kreftregistrering.no).
Det er mulig å benytte andre systemer, forutsatt at Kreftregisterets meldingsspesifikasjoner benyttes.
Kreftregisteret samarbeider med EPJ-leverandørene for å implementere meldeskjemaene i
journalsystemene, men dette ligger et stykke fram i tid. For spesialisthelsetjenesten vil det fra og med
høsten 2015 kun være mulig å melde elektronisk, og for primærhelsetjenesten er tilsvarende tidsfrist
01.01.2016.
For alle kreftformer samlet er spontaninnmeldingsgraden – det vil si andelen kliniske meldinger som
sendes uten at Kreftregisteret må etterspørre meldingen – på om lag 50 %. Klinisk
innrapporteringsgrad øker med antall ganger klinisk informasjon etterspørres. Det er flere årsaker til
at spontaninnmeldingsgraden ikke er høyere:









Det har vært usikkerhet rundt hvilken avdeling/hvilken institusjon som skal sende inn klinisk
informasjon. Dette håper Kreftregisteret blir enklere når klinisk informasjon skal sendes inn for
ulike deler av behandlingsforløpet og ikke som en summarisk melding etter at
primærbehandlingen er ferdig.
Klinikerne opplever at de generiske kliniske meldeskjemaene er lite relevante for de enkelte
kreftformer. Relevansen skal høynes ved at det utvikles kreftspesifikke meldinger for de
kreftformer som har kvalitetsregistre.
Klinikerne opplever at de ikke kan dra nytte av den informasjonen de rapporterer inn til
Kreftregisteret. Kreftregisteret håper at årsrapportene fra kvalitetsregistrene og ny
funksjonalitet for klinisk statistikk i KREMT skal endre på dette.
Klinikerne har for liten tid til å rapportere inn klinisk informasjon til Kreftregisteret.
Kreftregisteret ser at dette er en utfordring, og at klinikerne har stadig flere rapporteringskrav
å forholde seg til. Kreftregisteret krever ikke at det er kliniker selv som rapporterer inn den
kliniske informasjonen, så lenge informasjonen er korrekt og komplett. Innrapportering kan
også ivaretas av for eksempel annet helsepersonell, merkantilt personell eller spesifikke
kodegrupper på sykehuset. Kreftregisteret har, i samarbeid med Kreftforeningen, arrangert
opplæringskurs for ikke-klinikere i innrapportering til kvalitetsregistre. Denne type tiltak vil
sannsynligvis bli videreført, men det krever at det gis ressurser til dette. Tilsetting av personell
som kan ivareta innrapportering ute på sykehusene krever også tilskudd av ressurser.
Ikke alle helseinstitusjoner har gode nok rutiner for å følge opp innrapportering til
Kreftregisteret. Her må helseinstitusjonene selv gå inn og definere rutiner og prosedyrer som
skal gjelde lokalt hos dem, men Kreftregisteret bistår gjerne i dette arbeidet.
Det er ikke mulig å mellomlagre informasjon i Kreftregisterets meldetjeneste. Dette har vært
etterspurt fra flere klinikere, men det er per i dag verken juridisk eller teknisk mulig å
implementere mellomlagring i KREMT. Kreftregisteret og referansegruppene har forsøkt å
redusere behovet for mellomlagring ved å lage meldeskjemaer som tar kort tid og er enkle å
fylle ut. De fleste klinikere som har benyttet KREMT-systemet en stund gir tilbakemelding om
at behovet for mellomlagring for deres del ikke er så stort. Det er imidlertid viktig å ha fokus
på dette ved utvikling av nye meldeskjemaer. Det bør ikke ta mer enn 5 minutter å fylle ut en
klinisk melding der man har informasjonen tilgjengelig i EPJ.
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Elektroniske kliniske meldinger for eggstokk,-, eggleder- og bukhinnekreft ble gjort tilgjengelig for
innrapportering via KREMT 03.01.2013.

4.2 Innrapportering av patologiinformasjon
Innrapportering av patologi gjøres fra patologilaboratoriene ved at Kreftregisteret mottar kopi av
patologiremissen, enten på papir eller ved elektronisk innsending. For patologi er informasjon i all
hovedsak i fritekst, supplert med håndtegnede bilder. Informasjonen kodes manuelt etter interne
regler i kvalitetsregisteret.
Intern registreringsløsning for utvidet registrering av patologiinformasjon for eggstokk-, eggleder- og
bukhinnekreft ble tilgjengelig i februar 2013, og innebærer at detaljert patologinformasjon blir registrert
i kvalitetsregisteret fra og med 01.01.2012 (det vil si på pasienter som fikk sin diagnose fra 2012 og
fremover).
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5 METODISK KVALITET
5.1 Antall registreringer
Antall forskjellige individer med diagnosedato i 2013 registrert med minst én hendelse i registeret er
631 (471 invasive sykdomstilfeller og 160 borderlinesvulster). Antall registreringer/hendelser er fordelt
slik: 1617 patologimeldinger og 1078 kliniske meldinger.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Komplettheten sikres ved at Kreftregisteret henter inn opplysninger fra flere kilder; kliniske meldinger,
patologisvar (inkludert obduksjoner), stråledata, dødsattester (fra Dødsårsaksregisteret) og
pasientadministrative data (fra Norsk pasientregister). Hvis det mangler kliniske meldinger (basert på
informasjon fra det øvrige meldingsgrunnlaget), purres institusjonen med oppfordring om å sende inn
opplysninger.

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer
innrapportering til kvalitetsregister for gynekologisk kreft slik at dekningsgraden på institusjonsnivå i
registeret er god. Det er imidlertid forskjeller på individnivå når det gjelder klinisk dekningsgrad. Figur
23 og Figur 24 belyser dette. Her kan man også se at ikke alle sykehusene hadde kommet i gang
med bruk av de nye webbaserte KREMT-meldingene. Den gamle papirmeldingen ble som nevnt
tidligere godtatt i 2013 slik at dekningsgraden på institusjonsnivå i liten grad er påvirket av dette.

5.4 Dekningsgrad på individnivå
Alle pasienter med kreft- og borderlinesvulster i eggstokk, eggleder og bukhinne i Norge skal være
inkludert i registeret.
Et omfattende arbeid på datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i 20099. Komplettheten i
Kreftregisteret ble der evaluert og estimert til å være 99% for alle krefttilfeller totalt. Dette innebærer at
det er svært få tilfeller som ikke finnes i det hele tatt i Kreftregisteret. Det vil imidlertid kunne mangle
noe informasjon i en del av sykdomstilfellene. Dette gjelder særlig klinisk informasjon fra pasientens
sykdomsforløp. Figur 23 viser for eksempel at dekningsgraden på den kliniske kirurgimeldingen ligger
på 69%, men den varierer fra 17%-92% for ulike institusjoner.

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet
Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:







Opplysninger rapporteres inn fra flere uavhengige kilder
Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets
egen kodebok og internasjonale kodeverk
IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med
mer
Det gjøres analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene, og
inkonsistensene rettes deretter
Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som
kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter
som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler

9

Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, completeness, validity and
timeliness. Europeans Journal of Cancer. Volume 45. May 2009.
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5.5.1 Validitet og reliabilitet
Kreftregisteret har en unik kompetanse på kreftregistrering. Validiteten (gyldigheten) av data
og reliabiliteten (påliteligheten) på de data som registreres er fundamentert i et solid kodeverk, og
spesialkompetanse på området. I studien fra 2009 (referert i 5.4) ble validiteten av data i
Kreftregisteret vurdert ut fra følgende analyser:
1.
2.
3.
4.

Andel av tilfellene som var histologisk/morfologisk verifisert (det vil si med en vevsprøve)
Andel av tilfellene som er registret kun med en dødsmelding
Andel av tilfellene som er registret med ukjent stadium
Andel av tilfellene som er registrert med ukjent primær utgangspunkt

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

5.5.2 Case mix/confounding
Alle prognostiske faktorer som er viktige for å kontrollere for case mix (pasientsammensetning) og
confounding (sammenblanding) blir registrert. Dette inkluderer:



Generelle (på diagnosetidspunkt): kjønn, alder, bosted, diagnosedato, topografi, basis for
diagnosen, diagnosens sikkerhet, kirurgi, behandling, morfologi og behandlingsinstitusjon
Kvalitetsregister: detaljert informasjon relatert til utredning, behandling, oppfølging samt
komplikasjoner, ved primærsykdom

5.6 Metoder for validering av data i registeret
Kreftregisteret får innrapportert og henter inn opplysninger fra ulike kilder, noe som sikrer høy grad av
validitet og kompletthet av registrerte data (for de ulike kildene se kapittel 5.2). Hvis det mangler
kliniske meldinger (for eksempel etter mottak av et patologisvar som viser kreft), purres institusjonen
med oppfordring om å sende inn opplysninger. Manglende patologimeldinger fra patologiavdelingene
etterspørres også.
Kreftregisterets stab av ansatte med spesialkompetanse på koding og registrering av krefttilfeller
kvalitetssikrer informasjon om hvert enkelt tilfelle som en integrert del av arbeidsprosessen. I tillegg er
det etablert faste kvalitetssikringsrutiner som gjennomføres ved avslutning av hver årgang.

5.7 Vurdering av datakvalitet
Det vil ikke utføres en helhetlig vurdering av datakvalitet i årets rapport. Dette vil gjøres i fremtidige
rapporter. Komplettheten ved noen sentrale parametre kommenteres likevel. Resttumor etter
operasjon ved avansert kreft er et eksempel på et sentral parameter i rapporten. Innmelding av
resttumor gjøres av kirurgen ved operasjon ved hjelp av klinisk meldeskjema (KREMT eller papir i
2013). Dekningsgraden for kirurgimeldingen på landsbasis var på 69% (variasjon fra 17%-92%).
Siden resttumor kun er aktuelt ved avansert kreft må FIGO-stadium også være kjent fra
utredningsmelding for pasienten. 304 av de totalt 471 invasive tilfellene har kjent FIGO-stadium (Figur
9). Disse faktorene kombinert med kreftformens utbredelse i Norge gjør det vanskelig å påvise
signifikante forskjeller på sykehusnivå. Mye av den samme problematikken gjelder for
mortalitetsfigurene. Her ser vi at få individer ved mange av sykehusene gjør at tilfeldigheter vil kunne
gi store utslag på sykehusnivå. Her bør man vurdere i hvilken grad dataene egner seg å analysere på
sykehusnivå eller ikke. Datakvaliteten vil generelt bli bedre ved økt klinisk dekningsgrad, noe som er
et fokus i tiden fremover.
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5.8 Statistisk metode
Deler av den statistikken som presenteres i rapporten er basert på enkle opptellinger eller
fremstillinger av gjennomsnitt, median og andeler. For å sikre at tilfeldig variasjon ikke påvirker
resultatene i for stor grad er det satt krav til en viss utvalgsstørrelse for de ulike analysene. Kriteriene
for utvalgsstørrelse kan variere og er derfor spesifisert for de analysene der det er behov for dette.
I noen analyser der det presenteres resultater på sykehus-/regionsnivå vises det også
konfidensintervaller (usikkerhetsmargin) for de tilhørende estimatene. Dette for å illustrere at det er
knyttet usikkerhet til estimatene, og at eventuelle forskjeller kan skyldes tilfeldige variasjoner.
Metodene som er brukt for beregning av disse konfidensintervallene legger til rette for sammenligning
mellom hver institusjon/region og landsgjennomsnittet. men legger ikke til rette for sammenligninger
mellom institusjoner/regioner. Ved slike parvise sammenligninger vil tilfeldig variasjon spille en større
rolle, noe som vil reflekteres i bredere konfidensintervaller enn de som presenteres i denne rapporten.
Det er gjort analyser på utvikling i insidens og mortalitet over tid. Aldersspesifikke rater er beregnet
som antall tilfeller per 100 000 personår for hvert kalenderår (det brukes 18 aldersgrupper; 0-4,59,...,85+). For å bedre kunne illustrere trender over tid er det i noen figurer presentert glattede rater,
beregnet ved hjelp av vektet lokal regresjon (LOWESS). Alle insidens- og mortalitetsrater er basert på
uttrekk fra Kreftregisterets insidensdatabase, som er komplett til og med 31. desember 2013.
Kreftregisteret har komplett oppfølging med hensyn til dødstidspunkt for alle pasienter til og med 31.
desember 2014. Dette danner grunnlaget for forløpsanalysene (overlevelsesanalysene) i rapporten. I
en forløpsanalyse ønsker man å følge opp en gruppe personer (en kohort) fra et gitt starttidspunkt (for
eksempel diagnosedato) til de opplever en hendelse av betydning, for eksempel død eller tilbakefall.
For en del av pasientene i kohorten vet man ikke om de opplever hendelsen siden de enten har
forsvunnet ut av kohorten på et tidspunkt, eller siden de ikke har opplevd hendelsen ved siste
oppdaterte oppfølgingsdato. I statistikken kalles dette sensurering, noe som må tas hensyn til for å
kunne estimere korrekte andeler/sannsynligheter. Den mest brukte metoden for å gjøre slike analyser
er den såkalte Kaplan-Meier metoden . Estimater for totaloverlevelse er beregnet ved hjelp av denne
metoden.
Alle statistiske analyser ble utført med Stata versjon 14 (StataCorp LP, USA).
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6 FAGUTVIKLING OG KLINISK KVALITETSFORBEDRING
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Foreløpig registreres pasienter med invasiv kreft med lokalisasjon i eggstokker (ICD10 C56),
eggledere (ICD10 C57) og bukhinne (ICD10 C48.2). Pasienter med diagnosekoden ICD 10 D39.1
som har borderline tumor utgått fra eggstokker, eggledere eller bukhinne registreres også. I tillegg
registreres også tilbakefall av disse tumorene.

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål
En av de viktigste forklaringsvariablene er resttumor etter kirurgi. Andelen av pasienter ved et
sykehus som er optimalt operert (0 cm eller under 1 cm resttumor) sier noe om kvaliteten på kirurgien.
Denne variabelen er knyttet til overlevelse (resultatmål). Et annet kvalitetsmål er andelen pasienter
som ikke opereres, men kun får kjemoterapi. Andelen pasienter som får optimal kjemoterapi, det vil si
seks kurer uten dosereduksjon og utsettelse av kurer, er et annet viktig kvalitetsmål for behandlingen.
Postoperativ mortalitet 60 dager etter operasjon og ett års overlevelse er også viktige kvalitetsmål.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål er foreløpig ikke inkludert i registeret. Kreftregisteret
ønsker å bruke prostatakreftregisteret som pilotregister for innsamling av PROM og en søknad om
finansiering er sendt inn sammen med søknad om REK-godkjenning.
Innføring av PROM og PREM for flere kvalitetsregistre krever etablering av en nasjonal infrastruktur
for innrapportering, slik at pasientene kan innrapportere opplysninger via en nasjonal nettside for
helsetjenesten. Kreftregisteret har i dag ikke hjemmel for å kunne lagre pasientrapporterte
opplysninger i registeret, med mindre registeret har samtykke fra pasientene (dette vil gjøres i
prosjektet med PROM i prostatakreftregisteret). Denne juridiske utfordringen og etablering av
nasjonal elektronisk infrastruktur for innrapportering, må avklares før PROM og PREM kan samles inn
i stor skala for kvalitetsregistrene på kreftområdet.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Registeret har tilgang til data for å gjøre analyser på demografiske ulikheter som for eksempel alder,
kjønn, bosted på diagnosetidspunktet, behandlingsinstitusjon og dato for død. Kreftregisteret har
tilgang til opplysninger om hvorvidt personen er emigrert eller bosatt i Norge, men har ikke tilgang til
flyttehistorikk.
Det er spesielt uheldig at Kreftregisteret ikke har tilgang til de registrertes landbakgrunn, fordi
innvandrergrupper har en annen forekomst av kreft enn Norge for øvrig. Et prosjekt med dette som
tema begynner på Kreftregisteret i slutten av 2015 eller begynnelsen av 2016. Det er et faktum at
innvandreres helse varierer etter landbakgrunn og videre at risiko for spesifikke kreftformer endrer
seg over tid etter innvandring. Kreftregisteret har spilt inn behovet for å kunne registrere landbakgrunn
til Helse- og omsorgsdepartementet.
Analyser på eventuelle forskjeller mellom sykehusene vil avhenge av klinisk innrapporteringsgrad. Det
er en forutsetning at komplettheten av dataene er høy, for å kunne vurdere hvorvidt pasientene får
tilgang til like bra utredning og behandling og oppfølging/kontroll i hele landet.
Det er foreløpig ikke planlagt regelmessig å samle inn data som kan belyse sosiale ulikheter for
pasientene i kvalitetsregisteret. For å få tilgang til slike data fra Statistisk sentralbyrå, vil
Kreftregisteret per i dag måtte søke om konsesjon fra Datatilsynet. Det pågår prosjekt på
Kreftregisteret som ser på regionale ulikheter i kreftforekomst og overlevelse, der bosted, inntekt og
utdanning er noen av flere forhold som vurderes.
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6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer og lignende
Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling av
eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft ble innført i mai 2015. GKR bidrar med viktig informasjon
om hvordan eggstokkreftpasientene utredes og behandles. Fremtidige rapporter vil kunne vurdere
hvordan ulike retningslinjer bidrar til å bedre behandling og overlevelsen av eggstokkreft og annen
underlivskreft (forutsatt at komplettheten øker).
Ved revisjon av elektronisk meldeskjema vil følgende nye variabler bli foreslått: Hvilken dato er
henvisningen mottatt regionsykehuset og om pasienten har mottatt kjemoterapi før operasjonen
(neoadjuvant behandling).

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
GKR inneholder de fleste data om utredning og behandling som er omtalt i veilederen for
gynekologisk onkologi. Det er vurdert om de nasjonale retningslinjene i veilederen er oppfylt og det er
avdekket områder som kan forbedres når det gjelder blant annet utredning (CT thorax) og når det
gjelder behandling som er godt ivaretatt (kjemoterapi). Med forbehold om at den kliniske
innrapporteringen er lav. Det er de sykehusene som har høy grad av innrapportering som kan bruke
resultatene til kvalitetsarbeid lokalt.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
I årets rapport er det identifisert flere områder som kan forbedres, med hensyn tatt til at den kliniske
innrapporteringen varierer stort mellom sykehusene fra 17% – 92%.
 Ved utredning er det meldt at 56% har fått utført CT thorax, i veiledningen er det forventet at
nær alle pasientene skal få utført CT thorax som ledd i utredningen (minimum røntgen
thorax).
 En viktig prognostisk faktor er resttumor ved avslutning av kirurgi. I 22% av meldingene
mangler informasjon om resttumor. Meldeandelen av denne variabelen må forbedres neste
år. Ifølge ESGO anbefales det at minst 70% av de opererte pasientene ikke har synlig
resttumor. Hvis man ser bort fra pasienter som ikke er meldt, ligger landsgjennomsnittet på
68% for pasienter som ikke har synlig resttumor etter operasjon. Her er det
forbedringspotensial. Helsedirektoratets anbefalinger for optimal kirurgisk reduksjon av
resttumor er satt til mindre enn 1 cm resttumor. 76% av pasientene oppnådde optimal
tumorreduksjon i følge denne definisjonen hvis man utelukker de som ikke er meldt.
Fravær/reduksjon av resttumor vil få fokus i de neste årenes rapporter.
 Andelen opererte pasienter varierer mye mellom de fire helseregionene: 69% til 96%. Det er
viktig å fastslå om disse forskjellene senere kan knyttes til pasientens prognose og
overlevelse.
 I neste årsrapport vil vi se på pasienter med CA125/CEA index på over 25, og på hvor stor
andel av disse pasientene som har fått utført koloskopi for å utelukke tarmkreft.
 For å gi svar på om de nasjonale retningslinjer i pakkeforløpet for eggstokkreft er oppfylt når
det gjelder tid fra mottatt søknad til operasjon (30 virkedager) eller til første kjemoterapikur
(30 virkedager), vil referansegruppen vurdere å ta med dato for mottatt søknad ved
regionsykehuset.
 Pasienter med arvelig eggstokkreft (BRCA 1 eller 2 mutasjoner) vil sannsynligvis bli tilbudt
nye behandlingsalternativ som for eksempel PARP-hemmere. Referansegruppen vil anbefale
å registrere BRCA 1-2 mutasjoner i elektronisk meldeskjema. BRCA 1-2 mutasjoner er ikke
lenger bare knyttet til risiko for å utvikle bryst og eggstokkreft, men hos BRCA-muterte
pasienter som har utviklet eggstokkreft vil informasjonen styre behandlingen.
 Postoperativ mortalitet etter 60 dager sier noe om pasientens komorbiditet. Ved høy 60
dagers postoperativ mortalitet kan man anta at sykehuset har operert pasienter med mye
tilleggssykdom (hjerte, lunge, diabetes) og nedsatt allmenntilstand.
 Postoperativ mortalitet etter ett år sier noe om kvaliteten på kreftbehandlingen. Den bør være
lav ved sykehus som har en optimal behandling av pasientene. Det er først etter fem år vi
med sikkerhet kan si om behandlingen er optimal.
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Patologibesvarelsene må forbedres og inkludere vurdering av om det er vekst av tumor på
overflaten av eggstokkene.

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
I 2005 ble kirurgi ved eggstokkreft sentralisert i Norge blant annet basert på data fra forløperen til
GKR, OVANOR-registeret. I en studie av pasienter med avansert eggstokkreft så man at pasienter
operert ved regionsykehus hadde bedret korttidsoverlevelse sammenlignet med pasienter operert ved
lokalsykehus10. I en senere publikasjon er det vist at overlevelsen fortsatt er høyere etter åtte års
observasjon11. Disse resultatene var en viktig årsak til at kirurgi av eggstokkreft er sentralisert til få
sentra. I 2013 var det derimot 18 sykehus som opererte fem eller færre pasienter hvilket bør følges
opp i kommende rapporter.

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret
praksis)
Ved innføring av pakkeforløpet for eggstokkreft vil praksis rundt henvisning av pasienten bli endret.
GKR vil bidra med viktig kunnskap om endret praksis. GKR vil bidra med kartlegging av utredning og
behandling.
Det mangler fortsatt kunnskap om sentraliseringen av eggstokkirurgien i 2005 har ført til bedret
overlevelse for pasientene. En forskningsprotokoll er under arbeid for å undersøke dette.

6.10 Pasientsikkerhet
GKR inneholder data om bivirkninger ved kjemoterapi (nerveskader, benmargsdepresjon og andre
alvorlige bivirkninger). Ved operasjoner registreres komplikasjoner under og etter operasjonen.
Pasienter som dør innen 60 dager etter operasjonen og/eller innen ett år etter diagnosedato
registreres ved hjelp av opplysninger fra Dødsårsaksregisteret.

10

Paulsen T, Kjaerheim K, Kaern J, Tretli S, Tropé C. Improved short-term survival for advanced ovarian, tubal, and peritoneal
cancer patients operated at teaching hospitals. Int J Gynecol Cancer. 2006; 16: 11-7.
11 Paulsen T., Szczesny W., Kaern J., Vistad I., Tropé C.: “Improved 8-year survival for patients with stage IIIC ovarian cancer
operated on at teaching hospitals: Population-based study in Norway
2002”. Clinical Ovarian and Other Gynecologic Cancer, 2013, 28, 60
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7 FORMIDLING AV RESULTATER
Kreft er en gruppe sykdommer som utredes, behandles og følges opp over lang tid. Det innebærer at
kreftstatistikk tidligst kan publiseres året etter diagnoseåret.

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Formidling av resultater fra kvalitetsregisteret til deltagende fagmiljø blir ivaretatt ved utgivelse av
årsrapporter og via Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Likeledes ved utlevering av
data til forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.
Sykehusene har via Kreftregisterets meldetjeneste (KREMT) på Norsk Helsenett tilgang til statistikk
basert på elektronisk innsendt klinisk informasjon for eget sykehus sammenlignet med et
landsgjennomsnitt. Eksempler på slik statistikk er:




Fordeling av alder for pasientene ved diagnosetidspunkt
Figo stadium etter utredning
Figo stadium etter operasjon

Datatilsynet har, i brev datert 18.01.2013, pålagt Kreftregisteret å stanse all tilbakeføring av
identifiserbare personopplysninger til innrapporterende virksomheter som ikke har konsesjon fra
Datatilsynet eller forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK). Kreftregisteret har rettet en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet
hvor det blir foreslått at tilbakerapportering av kvalitetssikrede data fra meldepliktige virksomheter blir
hjemlet i Kreftregisterforskriften, tilsvarende den bestemmelsen som fremgår i Hjerte- og karforskriften
§ 2-2 tredje ledd. Kreftregisteret forholder seg til Datatilsynets avgjørelse inntil Kreftregisterforskriften
endres (ev. 2016).

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Kreftregisteret sender ut årsrapportene til alle RHFene slik at disse kan brukes i kvalitetsforbedrende
arbeid regionalt og i de ulike helseforetakene. Rapportene blir også sendt til kontaktpersoner og
avdelingsledere.

7.3 Resultater til pasienter
Formidling av resultater fra kvalitetsregisteret til pasienter og publikum blir ivaretatt av kravene til
offentliggjøring som koordineres via Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

7.4 Offentliggjøring av resultater til institusjonsnivå
Resultater fra registeret blir offentliggjort på institusjonsnivå. Alle RHF-ene får tilsendt årsrapportene
for kvalitetsregistrene på kreftområdet to uker før publisering slik at de kan gjennomgå sine egne
resultater og forberede seg før rapportene blir allment tilgjengelige. Det er også mulig for hver enkelt
institusjon å henvende seg til Kreftregisteret for å få en nærmere gjennomgang og utdyping av sine
resultater.
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8 SAMARBEID OG FORSKNING
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Kreftregisteret samarbeider med og innhenter rutinemessig data fra andre registre. De registrene
Kreftregisteret rutinemessig får data fra er:




Norsk pasientregister
Dødsårsaksregisteret
Folkeregisteret

I tillegg mottar Kreftregisteret data fra alle landets stråleavdelinger.

8.2 Vitenskapelige arbeider
Foreløpig er det ingen publikasjoner som har utgått fra Nasjonal kvalitetsregister for gynekologisk
kreft. Det er imidlertid flere publikasjoner som har hentet data fra forløperen til registeret (OVANOR).
En liste over disse finnes i kapittel 11.3.
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Del 2

Plan for forbedringstiltak
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9

FORBEDRINGSTILTAK

9.1 Datafangst
Kreftregisteret samarbeider nært med flere miljøer og leverandører av IKT-løsninger for å sørge for en
så hensiktsmessig datafangst som mulig. Eksempler på samarbeidsprosjekter er:
 Økt bruk av klinisk relevante data fra Norsk Pasientregister
 Innhenting av data om medikamentell behandling fra fagsystemer på sykehusene
 Samarbeid med patologimiljøet om å utarbeide løsninger for mer strukturert, elektronisk
innrapportering av patologiinformasjon
Kreftregisteret har også fått bevilget NOK 100.000,- for gjennomføring av et prosjekt for å øke bruken
av KREMT ved de ulike helseinstitusjonene. Prosjektet startet våren 2015.

9.2 Metodisk kvalitet
Kreftregisteret arbeider kontinuerlig med å forbedre rutiner for datafangst, databehandling og intern
kvalitetssikring.
Referansegruppen må, når det foreligger et relevant datagrunnlag i Nasjonalt kvalitetsregister for
gynekologisk kreft, ta initiativ til kvalitetssikringsprosjekter som bidrar til å belyse og forbedre
kvaliteten av data – både retrospektivt og prospektivt.

9.3 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft er fortsatt i startfasen og har en del utfordringer,
spesielt når det gjelder innsamling av klinisk informasjon fra behandlingsforløpet. Resultatene har
derfor foreløpig ikke blitt benyttet i særlig grad i fagutviklingen eller kvalitetsforbedringen av
kreftbehandlingen. Årets rapport har også relativt lav kompletthet, men resultatene belyser likevel en
del faktorer som det vil være viktig å følge med på. Dette gjelder blant annet resttumor etter kirurgi og
andel pasienter som ikke blir operert. Det kan også nevnes at registeret mangler en god metode for
oppfølging av retningslinjene for pakkeforløpet ved eggstokkreft. En revidering av variabler i
meldeskjemaene må gjennomføres for å få mulighet til å evaluere pakkeforløpet på en god måte.
Dette vil diskuteres i referansegruppen. Genmutasjoner påvirker også forekomsten og behandlingen
av gynekologisk kreft. Det er ønskelig å ha mulighet til å registrere gendata i fremtiden.

9.4 Formidling av resultater
Det er svært viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft at det etableres tiltak for å øke
bevisstheten om innrapportering blant klinikerne. Dette må blant annet gjøres ved å vise nytteverdien
av datagrunnlaget som finnes i kvalitetsregisteret. Kreftregisteret og referansegruppen må
samarbeide om relevante tiltak.
Formidling av resultater fra det gynekologiske kreftregisteret skal i fremtiden gjøres på følgende
måter:
 I årsrapporter etter årsrapportmal fra Nasjonalt servicemiljø
 På nettsidene for den nasjonale resultattjenesten
 På Kreftregisterets nettsider for kvalitetsregistre på kreftområdet
 Som klinisk statistikk via KREMT-portalen på Norsk Helsenett
 Som administrativ statistikk via KREMT-portalen på Norsk Helsenett
Utgangspunktet er at resultater basert på kvalitetssikrede data skal rapporteres på institusjonsnivå.
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9.5 Samarbeid og forskning
En svært viktig del av kvalitetssikring og utvikling av det gynekologiske kvalitetsregisteret er at
dataene i registeret benyttes til forskning – herunder også prosjekter som har fokus på intern
kvalitetssikring ved ulike institusjoner.
Både Kreftregisteret og referansegruppen har ansvar for å initiere relevante forskningsprosjekter som
kan nyttiggjøre seg av dataene i kvalitetsregisteret og bidra til å utjevne forskjeller i behandling,
minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter.
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Stadievurdering
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10 REFERANSER TIL VURDERING AV STADIUM
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register

Nr Beskrivelse

Kapittel

Ja

Nei

1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner

3

X

□

2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå

3

X

□

3 Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser

5.2

X

□

4 Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende
rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter

7.1

X

□

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Del II

X

□

6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5, 5.6, 5.7

X

□

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3, 5.4

X

□

8 Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater

7.1

X

□

9 Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale
retningslinjer der disse finnes

6.5

□

X

10 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret

6.6

X

□

11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.7, 6.8

□

X

12 Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

X

□

13 Presenterer resultater for PROM/PREM

6.2

□

X

14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Del II

X

□

Stadium 2

Stadium 3
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Stadium 4
15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser

5.7

X

□

16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3, 5.4

X

□

17 Har dekningsgrad over 80% x1-2000045.4

X

18 Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og
nasjonale resultater

7.1, 7.4

□

X

19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse

6.3

□

X

20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter

7.3

X

□

21 Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret
klinisk praksis

6.8

□

X
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