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FORORD 
 
Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske 
fagmiljøene. Det er tredje gang det publiseres resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene på 
kreftområdet på sykehusnivå, og Kreftregisteret gir ut rapporter for åtte ulike kvalitetsregistre.   
 
Rapporten inneholder selekterte kvalitetsmål for hvert sykehus. Denne typen rapportering er i tråd 
med ønsker fra helsemyndighetene om å synliggjøre sentrale kvalitetsmål for hvert sykehus. 
Presentasjonen av resultater er bygget opp som fjorårets rapport. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- 
og endetarmskreft har i mange år hatt fokus på behandling av endetarmskreft og kan dokumentere 
betydelig kvalitetsforbedring.  
 
For fagmiljøet gir denne rapporten en mulighet til å vurdere hvordan man ligger an sammenlignet med 
andre sykehus.  For pasienter er det en mulighet til å få bekreftet i hvilken grad behandlingen er 
likeverdig uansett hvor man mottar behandling. Likevel er direkte sammenlikning av resultater 
vanskelig fordi ulike sykehus kan behandle pasienter med ulik grad av sykdomsutbredelse eller 
risikoprofil. 
 
Komplettheten og kvaliteten på det som publiseres i denne rapporten avgjøres av komplettheten og 
kvaliteten på data som rapporteres inn. Kreftregisteret har utarbeidet elektroniske løsninger og en ny 
funksjon vil gi innrapportøren resultater tilbake på sykehusnivå. I den nye versjonen av 
Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT2) vil det være mulig å hente ut noe enkel 
statistikk på det som er elektronisk innrapportert. Flere funksjoner vil utarbeides etter hvert. 
 
Patologene vil kunne få tilgang til tilsvarende statistikk så snart innrapportering her blir strukturert i 
maler på samme måte. Vi tror dette vil gi større muligheter for kvalitetssikring på tvers av landet, og 
være nyttige utgangspunkt for forskningsprosjekter innen patologi.   
 
Takk til alle som har bidratt til denne rapporten, både til planlegging og oppbygging av 
kvalitetsregisteret, innrapportering av data, koding, tolkning av resultater og vurdering av mulige 
kvalitetsmål. Vi håper rapporten gir utgangspunkt for gode diskusjoner, og at den bidrar til at 
kreftbehandlingen i Norge vil bli enda bedre. 
 
 
 
Oslo, september 2015 
 
Marianne Grønlie Guren Giske Ursin 
Leder av referansegruppen Direktør, Kreftregisteret 
 
Frank Pfeffer 
Nestleder, referansegruppen 
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1 SAMMENDRAG 

 
Rapporten omfatter alle pasienter som med tykktarmskreft i stadium I-III, der primærtumor ble operert 
i perioden 2008-2013, og pasienter med endetarmskreft i stadium I-III der primærtumor ble operert i 
perioden 1996-2013, samt enkelte for resultater for 2014 der meldingene er rapportert elektronisk. 
Behandlingsresultatene (vurdert i forhold til lokale tilbakefall, fjernmetastaser og overlevelse) 
publiseres for alle pasienter, og også fordelt på 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. 
 
I perioden 2008-2013 ble over 10 000 pasienter operert for tykktarmskreft i stadium I-III. 5-års 
overlevelse for pasientgruppen var 81 % i 2013 (estimert overlevelse). Andel pasienter som senere 
fikk påvist fjernmetastaser i løpet av 5 år etter operasjon var 15 % i 2013 (estimert). 74 % av 
pasientene som ble operert for tykktarmskreft i 2013, ble operert ved sykehus som gjennomfører mer 
enn 50 operasjoner i året. Dette er en økning fra tidligere år.  
 
I perioden 2008-2013 ble over 3 800 pasienter operert for endetarmskreft i stadium I-III. Andelen med 
lokalt tilbakefall har blitt redusert fra ca. 13 % i årene 1996-1998 til ca 5 % i perioden 2008-2013. 
Andelen pasienter som fikk påvist fjernmetastaser etter å ha blitt operert, er er stort sett uendret, og 
var 24 % i perioden 1996-1998 og 21 % i perioden 2011-2013. Fra perioden 1996-1998 til 2011-2013 
var det en økning i estimert 5-års relativ overlevelse, fra 76 % til 86 %. 79% av pasientene som ble 
operert for endetarmskreft i perioden 2011-2013, ble operert ved sykehus som opererer flere enn 25 
pasienter årlig, hvilket er en økning.  
 
Det har vært en økning i andel pasienter med endetarmskreft som får preoperativ strålebehandling, 
og i perioden 2011-2013 utgjorde dette 44 % av pasientene. 
 
Andelen pasienter som ble operert med laparaskopisk  teknikk (kikkhull) har økt for både tykk- og 
endetarmskreft. I 2013 ble 38 % av pasientene med tykktarmskreft, og 32% av pasientene med 
endetarmskreft, operert med laparoskopisk kirurgi.  
 
Kreftregisteret purrer regelmessig etter oppdatert informasjon om pasientene, for å undersøke om det 
har oppstått lokalt tilbakefall (kun endetarmskreft) eller metastaser (både tykk- og endetarmskreft). 
Det er ikke kommet fullstendig oppdatert informasjon fra alle sykehus, og resultatene for lokale 
tilbakefall og metastaser er kun analysert for de sykehus som har sendt inn data. 
 
Enkelte variabler i tykk- og endetarmskreftregisteret som har betydning for diagnostikk og valg av 
behandling er dessverre mangelfulle. Økt bruk av innmelding via Kreftregisterets Elektroniske 
meldetjeneste (KREMT) kan bidra til å gi bedre kompletthet for alle data i registeret, fordi man ved 
elektronisk innrapportering kan kreve at innrapporteringen er komplett for å kunne sende inn 
opplysningene.  
 
Norsk Gastrointestinal Cancergruppe Colorectal (NGICG-CR) er referansegruppe for Nasjonalt 
kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. NGICG-CR har i løpet av 2014 revidert 
handlingsprogrammet for tykk- og endetarmskreft etter oppdrag fra Helsedirektoratet, og det 
oppdaterte handlingsprogrammet ble publisert 23. februar 2015.  
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Figur 1: Resultater for kvalitetsindikatorer hos pasienter med tykktarmskreft i stadium I-III operert for 
primærtumor. 
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Figur 2: Resultater for kvalitetsindikatorer hos pasienter med endetarmskreft i stadium I-III operert for 
primærtumor. 

 

1.1 Summary in English 
This report includes data from over 10 000 patients with colon cancer, stage I-III, who underwent 
surgery in 2008-2013, and over 3 500 patients with rectal cancer, stage I-III, who underwent surgery 
in 1996-2013. 
  
Estimated 5-year survival for colon cancer in 2013 is 81%, and the estimated proportion of patients 
with distant metastasis after 5 years is 15%. 74% of the patients were operated at high-volume 
hospitals that operate more than 50 cases each year. This is an increase from earlier years. There 
has also been an increase in the use of laparoscopic surgery. 38% of the colon cancer patients were 
operated using this technique in 2013.  
  
For rectal cancer, the estimated 5-year survival has increased from 78% (1996-1998) to 86% (2011-
2013), and the estimated proportion of patients with distant metastasis after 5 years is 21%. Local 
recurrence has been reduced from 13% (1996-1998) to 5% (2011-2013). 79% of the rectal cancer 
patients were operated at hospitals who operate more than 25 cases each year, and the use of 
laparoscopy has increased to include 32% of the patients. Use of radiotherapy has also increased, to 
32% in 2013.  
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2 REGISTERBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn og formål 
 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn 
samlet, og årlig diagnostiseres rundt 3800 nye tilfeller av disse sykdommene. Sykdommene er 
alvorlige, og kvalitetsregisteret ble opprettet som et bidrag til å forbedre diagnostikk og behandling av 
pasienter med disse sykdommene gjennom en systematisk registrering av diagnostikken, 
oppfølgingen og behandlingsresultatene.  
 
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. 
 
Tykk- og endetarmskreftregisteret har eksistert siden 2007, da Rectumcancerregisteret (eget register 
for endetarmskreft som startet opp i 1993) ble utvidet til også å inneholde tykktarmskreft.  
 

2.1.2 Registerets formål 

Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med kreft.  
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. 

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

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 
 Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe-Colorectal (NGICG-CR) er referansegruppe for Nasjonalt 
kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Leder av referansegruppen er Marianne Grønlie Guren, 
onkolog ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. 
 
Referansegruppen er oppnevnt av NGICG Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe1 (NGICG) og er 
bredt sammensatt med onkologer, gastrokirurger, gastromedisiner, radiolog, patolog, epidemiolog og 
representanter fra Kreftregisteret (oversikt over faggruppens medlemmer finnes som vedlegg 11.4). 
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 pasienter med 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 er databehandlingsansvarlig og har ansvaret for den daglige driften av 
kvalitetsregisteret. Medarbeidere tilknyttet organgruppen for gastrointestinal kreft koder og registrerer 
patologimeldinger og kliniske meldinger. Kvalitetsregisteransvarlig Kristin Oterholt Knudsen har 

                                                      
 
1 NGICG er nasjonal tumorgruppe med ansvar for kreft i mage-tarmsystemet 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2013/sammen---mot-kreft.html?id=728818
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1477
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=helseregister
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1477
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ansvar for datautleveringer og purringer etter manglende meldeskjemaer, og er også sekretær for 
referansegruppen og koordinerer arbeidet knyttet til utvikling og revisjon av registreringsskjemaer. 
 

2.3.1 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe 

Det ble avholdt fire møter i NGICG-CR i 2014, og tre møter er foreløpig avholdt i 2015.  
 
NGICG-CR har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvaret for revisjoner av Handlingsprogrammet for 
tykk- og endetarmskreft. Den første utgaven ble utgitt av Helsedirektoratet i 2010. Det har siden da 
vært tre revisjoner. Siste utgave ble publisert i februar 2015.  
 
Referansegruppen ved M. Guren har publisert artikkelen: ”Nationwide improvement of rectal cancer 
treatment outcomes in Norway, 1993–2010.” 
 
En rekke forskningsprotokoller er vurdert av forskningsutvalget til NGICG-CR og senere behandlet i 
faggruppen. Det er avholdt fem telefonmøter i forskningsutvalget. Det er for tiden fire stipendiater i 
gang med doktorgradsprosjekter (se kapittel 8.1). 
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3 RESULTATER 

Resultatene er basert på alle meldingene som er registrert i kvalitetsregisteret. For enkelte variabler 
blir det synliggjort hvor stor andel av pasientene kvalitetsregisteret ikke har mottatt klinisk informasjon 
om på sykehusnivå. 
 
Ulikhet i pasientsammensetningen mellom sykehusene gjør det vanskelig å sammenligne resultater 
mellom sykehusene. Resultater fra sykehus med små volum (gjennomsnittlig ≤ 10 pasienter 
(avrundet) årlig operert i perioden 2008–2013) er ikke vist i figurer som viser data på sykehusnivå på 
grunn av  stor usikkerhet i resultatene, men pasientgrunnlaget fra sykehusene med få pasienter er tatt 
med i alle andre tabeller og figurer. Dette gjelder både for tykk- og endetarmskreft. 
 
For vurdering av hvor komplett datagrunnlaget er (dekningsgrad), se kapittel 5. 

3.1 Definisjoner 
Insidens 
Insidens er antall nye sykdomstilfeller i en definert populasjon innen en gitt tidsperiode. Populasjonen 
i denne rapporten inkluderer alle kvinner og menn bosatt i Norge, og tidsperiodene som rapporteres 
er 2008–2013 for tykktarmskreft og 1996-2013 for endetarmskreft.  
 
Insidensrate 
Antall nye sykdomstilfeller i en definert populasjon innen en gitt tidsperiode, dividert på antall personår 
i samme periode. Raten uttrykkes per 100 000 personår.  
 
Mortalitet 
Mortalitet er antall dødsfall av en gitt sykdom i en definert populasjon innen en gitt tidsperiode. 
 
Prevalens 
Prevalens er antall personer i en populasjon som har eller har hatt den aktuelle sykdommen og som 
er i live.  
 
Overlevelse 
Analyser for overlevelse kan beregnes som total overlevelse og relativ overlevelse. 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 mer korrekt sammenligning på tvers av sykehus.  
 
TNM-klassifisering 
TNM står for tumor, node (lymfeknute) og metastase og beskriver kreftsykdommens utbredelse. T 
angir størrelse og utbredelse av primærtumor. N angir forekomst av eventuell spredning til regionale 
lymfeknuter. M beskriver sykdomsutbredelse i form av fjernmetastaser til andre organer. Det skilles 
hovedsakelig mellom klinisk TNM (cTNM) og patologisk TNM (pTNM). TNM-klassifisering har 
betydning for valg av behandling til den enkelte pasienten, vurdering av prognose, og for å 
sammenligne behandlingsresultater.  
 
Diagnoseperiode 
Diagnoseperioden beregnes fra diagnosedato2 og de resterende dageene i diagnosemåneden pluss 
de påfølgende fire månedene. Antall dager i diagnoseperioden vil dermed variere fra 121 til 153 
dager, avhengig av om diagnosedatoen var i begynnelsen eller i slutten på måneden. 
 

                                                      
 
2 Diagnosedato i Kreftregisterets insidensdatabase er tidspunktet sykdommen ble bekreftet ved 
utredning. 
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Synkrone metastaser 
Metastaser som er diagnostisert innenfor samme diagnoseperiode (0-153 dager) som 
primærsvulsten. 
 
Fjernmetastase 
Fjernmetastase defineres som spredning til andre organer oppstått etter diagnoseperioden.  
 
Lokalt tilbakefall 
Lokalt tilbakefall (residiv) defineres som tilbakefall av sykdom i samme område som primærsvulsten, 
og som har oppstått etter diagnoseperioden eller etter operasjon.  
 
Stor reseksjon 
Operasjon der primærsvulst er fjernet sammen med deler eller hele organet. 
 
R0 / R1 / R2 
R0, R1 og R2 er kirurgisk klassifisering der patologen vurderer avstand fra svulstvevet til overflaten 
på operasjonspreparet (Cirkumferent Reseksjons Margin – CRM). R0 betyr at det ikke er gjenstående 
svulstvev og CRM ≥ 1mm. R1 betyr at patologen har angitt mikroskopisk at det er gjenstående 
svulstvev og CRM <1mm. R2 betyr at det er gjenstående svulstvev angitt makroskopisk.  
 
 
 

3.2 Tykktarmskreft 

3.2.1 Insidens, prevalens, mortalitet og relativ overlevelse 

Tabell 1 viser insidens, mortalitet og prevalens av tykktarmskreft fra 2004–2013.I 2013 ble det 
oppdaget omlag 500 flere nye tilfeller av tykktarmskreft enn i 2007. Antall døde har økt med omkring 
50 tilfeller i samme periode. Se også Figur 3 som viser at antallet nye tilfeller av tykktarmskreft øker. 
 
Tabell 1: Insidens, mortalitet og prevalens for tykktarmskreft 2004  - 20133 

År Insidens Mortalitet Prevalens 

2004 2256 1150 14283 

2005 2272 1064 14772 

2006 2362 1158 15316 

2007 2378 1137 15796 

2008 2465 1179 16280 

2009 2485 1162 16808 

2010 2573 1186 17377 

2011 2625 1153 17931 

2012 2724 1215 18509 

2013 2781 1201 19114 

 
 

                                                      
 
3 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase og er basert på utvelgelsen av pasienter som 
er inkludert i Cancer in Norway 2013 (Kreftregisterets utgivelse for krefttall i Norge). Disse 
seleksjonskritieriene er ulike fra denne rapporten.   
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Figur 3 viser endring i risiko for tykktarmskreft for perioden 1960–2013 i Norge etter kjønn og 
aldersgruppe. Risiko er uttrykt som kjønns- og aldersspesifikke insidensrater beregnet som antall 
tilfeller per 100.000 personår for hvert enkelt kalenderår i perioden. 

 
Figur 3: Insidensrater etter kjønn og alder for tykktarmskreft i perioden 1960–2013 4 

Forekomsten av tykktarmskreft for alle aldersgrupper (Figur 3) samlet sett, er nesten tre ganger så 
høy nå som på begynnelsen av 1960-tallet. De aldersspesifikke ratene viser at det fremdeles er en 
økning i forekomsten blant de aller eldste (75+), mens det har vært en stabilisering av ratene for de 
yngre aldersgruppene, og utviklingsbildet er relativt likt hos kvinner og menn. 

                                                      
 
4 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase 
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Figur 4: Mortalitetsrater etter kjønn og alder for tykktarmskreft i perioden 1960–2013 5 

I 2013 var det i overkant av 1200 personer som døde av tykktarmskreft, se Tabell 1. De 
aldersspesifikke ratene viser at mortalitetsratene har økt mest blant de eldste (75+), mens de yngre 
aldersgruppene har hatt relativt stabile rater, med en svak nedgang i dødelighet de siste 5-års 
periodene (Figur 4). 
 
Figur 5 viser relativ overlevelse for alle personer diagnostisert med tykktarmskreft opp til fem år etter 
diagnosedato, fordelt på tidsperiodene 2008-2010 og 2011-2013. Den relative overlevelsen er stort 
sett uendret ved sammenligning mellom periodene.  

                                                      
 
5 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase 
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Figur 5: Relativ overlevelse opp til fem år etter diagnosen for tykktarmskreft, fordelt på tre-års 
tidsperioder, 2008–2013.6  

3.2.2 Pasienter 

Analysene i denne rapporten inkluderer pasienter diagnostisert med tykktarmskreft i Norge i perioden 
2008–2013 (Adenocarcinom; ICD10 kode C18 og C19) (Figur 6). Pasientene er fordelt på to 
tidsperioder: 01.01.2008–31.12.2010 og 01.01.2011–31.12.2013. De fleste analysene er fra den siste 
treårsperioden 2011-2013, mens tall fra den første treårsperioden 2008-2010 er inkludert der en har 
undersøkt om det har vært en endring over tid. Hovedanalysene inkluderer kun pasienter i stadium I–
III operert for primærtumor. Andelen som har utviklet fjernmetastaser er kun rapportert for pasienter i 
stadium I-III operert for primærtumor med stor reseksjon.   
 
Antallet pasienter som er inkludert i analysene av fjernmetastaser er lavere enn for de andre 
analysene på grunn av manglende innrapportering fra noen av sykehusene.  
 
I rapporten presenteres også resultater for 2014 over hvilke sykehus som har tatt i bruk 
Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 
6 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase  
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Figur 6: Flytskjema for pasienter diagnostisert med tykktarmskreft som er inkludert i analysene i denne 
rapporten7 

 

 

  

                                                      
 
7 Tallene i figur 6 er ulike sammenlignet med tabell 1, da seleksjonskriteriene for denne rapporten er 
forskjellig fra Cancer in Norway 2013 (Kreftregisterets utgivelse for krefttall i Norge).   
 

Pasienter diagnostisert med 
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I perioden 2008–2013 fikk 15384 personer påvist tykktarmskreft. Av disse hadde 3643 (24 %) 
metastaser innenfor det Kreftregisteret definerer som diagnoseperioden (stadium IV). Tabell 2 gir en 
oversikt over lokalisasjon for fjernmetastaser hos de pasientene hvor sykehuset har sendt inn klinisk 
utrednings- eller kirurgimelding. Disse pasientene inngår ikke i analysene i rapporten.  
 
Tabell 2: Pasienter med tykktarmskreft med synkrone metastaser ved diagnosen (stadium IV), og 
lokalisasjon for metastasene. 2008-2013. Tabellen inkluderer kun pasienter hvor Kreftregisteret har 
mottatt klinisk melding på. Pasientene inngår i flytskjemaet i Figur 6 under de med stadium IV.  

Periode 2008–2013       

Andel med synkrone 
metastaser (*kan ha metastase til 

flere lokalisasjoner) 

Levermetastaser Lungemetastaser Andre 
organer 

26,1 % 15,3  % 4,4 % 9,5 %  

 
Tabell 3, Tabell 4 og Tabell 5 viser alder og kjønn for de ulike pasientgruppene i flytskjemaet i Figur 6. 
 
Tabell 3: Kjønn, alder, stadium og antall operert for primærtumor for pasienter med tykktarmskreft i 
stadium IV, 2008-2013. 

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall) 

Median 
alder 

Operert 
primærtumor 
(Antall (%)) 

2008–2013 1887 1756 71 2346 (64 %) 

 
 
Tabell 4: Kjønn og alder for pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III som ikke er operert for 
primærtumor, 2008–2013. 

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall) 

Median 
alder 

2008–2013 530 497 76 
  

Tabell 5: Kjønn og alder for pasienter operert med liten reseksjon for tykktarmskreft, 2008-2013. 

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall)  

Median alder 

2008–2013 22 18 67 

 
 
Tabell 6: Kjønn, og alder hos pasienter med gjenstående tumorvev (R2) etter operasjon for 
tykktarmskreft, 2008–2013. 

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall) 

Median alder 

2008–2013 69 78 72 

 

3.2.2.1 Kjønn og alder 

Av pasientene med stadium I–III som er operert for primærtumor var 47 % menn og 53 % kvinner. 
Median alder for begge kjønn var 74 år. For en tilsvarende oversikt på sykehusnivå, se vedlegg 11.1. 
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Figur 7: Alders- og kjønnsfordeling for pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, 2011-2013. 
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3.2.3 Tumors lokalisasjon i tykktarmen 

Tumors lokalisasjon i tykktarmen er vist i Figur 8 for alle pasienter med tykktarmskreft med stadium I–
III operert for primærtumor, i perioden 2011-2013. De vanligste lokalisasjonene for tumor var i 
sigmoideum, cøkum og ascendens. Det var flere menn med kreft i sigmoideum og flere kvinner med 
kreft i cøkum og ascendens. 

 
Figur 8: Lokalisasjon av tumor  i tykktarmen hos menn og kvinner med tykktarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor, 2011–2013. 
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3.2.4 Sykehusvolum 

I perioden 2011–2013 ble pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor ved 47 
sykehus i Norge (Tabell 2).  
 
Figur 9 viser andel pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor fordelt på 
sykehus med ulikt volum. Andelen pasienter operert ved sykehus som gjennomfører mer enn 50 
kurative operasjoner i året har økt fra 65 % av de opererte i 2008 til 74 % i 2013. 
 
 

 
Figur 9: Andelen pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III operert for primærtumor, fordelt på 
sykehusvolum per år, 2008–2013. 

 
 
Tabell  : Antall pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III operert for primærtumor fordelt på sykehus, 
2011-2013. 

Sykehus 2011-2013 

Helse Sør-Øst  

SØ, Fredrikstad 372 

VV, Bærum 160 

Ahus, Lørenskog 434 

OUS, Aker 45 
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OUS, Rikshospitalet 4 

OUS, Ullevål 232 

SI, Kongsvinger 46 

SI, Hamar 182 
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SI, Gjøvik 97 

SI, Lillehammer 95 

VV, Drammen 254 

VV, Kongsberg 5 

VV, Hønefoss 72 

SiV, Tønsberg 246 

ST, Notodden 26 

ST, Skien 152 

SS , Arendal 75 

SS, Flekkefjord 1 

SS, Kristiansand 194 

Helse Vest  

Helse-Fonna, Haugesund 158 

Stavanger universitetssjukehus 342 

Helse-Fonna, Odda 1 

Helse-Fonna, Stord 1 

Voss sjukehus 36 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 219 

Haukeland universitetssykehus 255 

Helse-Førde, Førde 143 

Helse Midt  

Helse Møre og Romsdal, Kristiansund 3 

Helse Møre og Romsdal, Molde 142 

Helse Møre og Romsdal, Volda 1 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 186 

St. Olavs Hospital, Orkdal 94 

St. Olavs Hospital 239 

HNT, Levanger 114 

HNT, Namsos 53 

Helse Nord  

Nordlandssykehuset, Bodø 170 

Nordlandsykehuset, Lofoten 1 

UNN, Narvik 16 

Helgelandsykehuset, Mo i Rana 54 

Helgelandsykehuset, Sandnessjøen 33 

Nordlandssykehuset, Vesterålen 1 

UNN, Harstad 69 

UNN, Tromsø 148 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest 36 

Finnmarkssykehuset, Kirkenes 6 

Totalt 5369 
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Tabell 2 viser at noen sykehus har operert forholdsvis få pasienter i de tre årene 2011-2013. Noen av 
disse pasientene kan ha blitt operert akutt og noen av sykehusene kan ha sluttet å operere 
pasientgruppen i løpet av disse tre årene. Merk også at Figur 9 viser at flere pasienter ble operert ved 
høyvolumsykehus i 2013 enn i 2011.  
 

3.2.5 Fjernmetastaser 

Informasjon om fjernmetastaser som oppstår etter diagnoseperiode (se 3.1 for definisjoner), er også 
meldepliktig til Tykk- og endetarmskreftregisteret. Pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III som er 
operert for primærtumor med stor reseksjon R0/R1 følges i inntil fem år etter operasjonen. Dessverre 
fungerer ikke denne innrapporteringen av fjernmetastaser godt nok, hvilket innebærer at det 
gjennomføres omfattende purringer fra Kreftregisteret. Dette medfører et betydelig merarbeid for både 
Kreftregisteret og sykehusene. 
 
Den seneste runden med purringer ble sendt ut til sykehusene 19. februar 2015, og det ble da bedt 
om oppdatert informasjon om fjernmetastaser for pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III som er 
operert for primærtumor med stor reseksjon R0/R1. Den 31. august 2015 hadde 13 av 47 sykehus 
ikke besvart purrelisten. Dette tilsvarer 28 % av pasientene og gjelder følgende sykehus: AHUS, VV 
Bærum, OUS Ullevål, SI Hamar, Skien, Helse Fonna Haugesund sjukehus,  Bodø, 
Nordlandssykehuset Lofoten, UNN Narvik, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Nordlandsykehuset 
Vesterålen, Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus. Disse sykehusene er derfor ekskludert fra 
analysene av fjernmetastaser ved tykktarmskreft. 
 
Tallene for fjernmetastaser for siste treårsperiode 2011-2013 er estimerte siden man ikke har 5 års 
oppfølging for denne gruppen. Det vil er derfor være usikkerhet knyttet til disse resultatene. 
 
Figur 10 viser estimert forekomst av fjernmetastaser hos pasienter med tykktarmskreft og tilhørende 
konfidensintervall (usikkerhetsmargin) opptil fem år etter operasjon. Tallene er beregnet ved hjelp av 
«hybridmetoden» (se kapittel 5.6). Det er ingen signifikant forskjell i andelen fjernmetastaser mellom 
periodene. 
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Figur 10: Estimert forkomst fjernmetastaser opp til fem år etter operasjon hos pasienter med 
tykktarmskreft i  stadium I–III som er operert for primærtumor med stor reseksjon R0/R1 fordelt på 

treårsperioder, 2008–2013. 

 
 viser forekomst av fjernmetastaser ved sykehus som i snitt opererte ≥10 pasienter 

årlig i perioden 2011–2013. Sykehusene som ikke besvarte purringen er markert med stjerne * (se 
innledningen av dette kapitlet). Den heltrukne linjen markerer landsgjennomsnittet mens de stiplede 
linjene markerer landsgjennomsnittets konfidensintervall (95 %). 
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Figur 11: Fjernmetastaser opp til fem år etter operasjon fordelt på sykehus hos pasienter med 
tykktarmskreft i  stadium I–III som er operert for primærtumor med stor reseksjon R0/R1, 2011–2013. 
Sykehusene som ikke besvarte purringen er markert med stjerne *. Antall opererte pasienter i parentes.  

Figur 11 viser at alle sykehus som er inkludert i analysen ikke skiller seg signifikant fra 
landsgjennomsnittet. Figuren egner seg ikke for å sammenlikne ett sykehus med et annet, men kun 
for å vise hvordan et sykehus ligger an i forhold til landsgjennomsnittet. Det er ikke tatt hensyn til 
forskjeller i stadiefordeling mellom sykehusene og kan forklare noe av variasjonen i resultatene. 
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3.2.6 Overlevelse 

Figur 12 viser relativ overlevelse hos pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for 
primærtumor opp til fem år etter diagnosen. Estimatene for siste 3 års periode er beregnet ved hjelp 
av «hybridmetoden». (se kapittel 5.6) 
 

 
Figur 12: Estimert relativ overlevelse (%) opp til fem år hos pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III 
operert for primærtumor fordelt på tre års perioder, 2008–2013. 

Figur 12 viser at den relative overlevelsen er 81% 5 år etter diagnosen. Det er ingen forskjell i relativ 
overlevelse mellom de to tidsperiodene.  
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Figur 13: Relativ overlevelse8 (%) opp til fem år etter operasjon, fordelt på sykehus hos pasienter med 
tykktarmskreft i  stadium I–III operert for primærtumor, i perioden 2011–2013. Antall opererte pasienter i 
parentes. Sykehus som opererte ≥10 pasienter årlig er inkludert.  

Figur 13 viser at det er variasjon i relativ overlevelse mellom sykehusene. En p-verdi fra LR-testen på 
0,0158 for analysene på sykehusnivå, se kap 5.6, bekrefter at denne variasjonen er signifikant.  

                                                      
 
8 Justert for kjønn, alder og operasjonsår. 

SØ, Fredrikstad (388)

VV, Bærum (163)

Ahus, Lørenskog (445)

OUS, Aker (45)

Diakonhjemmets sykehus (135)

OUS, Ullevål (235)

SI, Kongsvinger (47)

SI, Hamar (182)

SI, Gjøvik (99)

SI, Lillehammer (97)

VV, Drammen (258)

VV, Hønefoss (72)

SiV, Tønsberg (252)

ST, Skien (156)

SS , Arendal (75)

SS, Kristiansand (200)

Helse-Fonna, Haugesund (160)

Stavanger universitetssjukehus (347)

Voss sjukehus (36)

Haraldsplass Diakonale Sykehus (220)

Haukeland universitetssykehus (263)

Helse-Førde, Førde (144)

Helse Møre og Romsdal, Molde (144)

Helse Møre og Romsdal, Ålesund (190)

St. Olavs Hospital, Orkdal (94)

St. Olavs Hospital (247)

HNT, Levanger (116)

HNT, Namsos (53)

Nordlandssykehuset, Bodø (173)

Helgelandsykehuset, Mo i Rana (54)

Helgelandsykehuset, Sandnessjøen (33)

UNN, Harstad (69)

UNN, Tromsø (150)

Finnmarkssykehuset, Hammerfest (37)

0 20 40 60 80 100 120

Relativ overlevelse (%)



 
 

 
 

        Side 28 av 112 

Årsrapport– Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 

 

Figuren viser hvordan hvert sykehus ligger an i forhold til landsgjennomsnittet, men egner seg ikke for 
å sammenlikne resultater mellom ulike sykehus. Det er ikke tatt hensyn til forskjeller i stadiefordeling 
mellom sykehusene og kan forklare noe av variasjonen.  
 
Tabell viser relativ overlevelse fem år etter diagnose for pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor fordelt på sykehusvolum. Det er ingen signifikante forskjeller i relativ 
overlevelse fem år etter diagnosen mellom de fire grupperingene av sykehusvolum. Andelen 
pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor ved de ulike sykehusene i 
perioden 2011–2013, er oppgitt i vedlegg 11.1. 
 
Tabell : Relativ overlevelse fem år etter operasjon, fordelt på sykehusvolum for pasienter med 
tykktarmskreft i  stadium I–III operert for primærtumor, fordelt på treårsperioder, 2008–2013. 

Operasjonsvolum pr 
periode (antall) 

Relativ overlevelse (%) 
2008-2010  

Relativ overlevelse (%)  
2011-2013  

<=10 87,5 (78,7–94,8) 80,8 (71,5–88,7) 

11-25 79,7(73,0–85,9) 80,3 (74,5–85,6) 

26-50 83,8(80,2–87,2) 84,7 (81,3–87,8) 

>50 80,4 (78,4–82,3) 81,3 (79,6–83,1) 

 
 
Tabell viser relativ overlevelse fem år etter diagnose for pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor fordelt på stadium av sykdommen når pasientene ble operert. Det er  
signifikante forskjeller i relativ overlevelse fem år etter operasjon mellom stadium I, II og III. Dette er 
som forventet, da sykdommens utbredelse ved diagnose har stor innvirkning på pasientens prognose. 
Det er ikke signifikante forskjeller i relativ overlevelse mellom tidsperiodene. 
 
Tabell : Relativ overlevelse fem år etter operasjon hos pasienter med tykktarmskreft fordelt på stadium 
ved operasjon av primærtumor (pTNM), fordelt på treårsperioder, 2008–2013. 

Stadium Relativ overlevelse(%)  

2008-2010 
Relativ overlevelse (%)  

2011-2013 

Stadium I 95,0 (91,4–98,3) 94,5 (91,2–97,5) 

Stadium II 87,0 (84,6–89,3) 87,3 (85,1–89,4) 

Stadium III 66,8 (63,9–69,6) 68,2 (65,6–70,8) 
 
 
Tabell  viser relativ overlevelse fem år etter diagnose for pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor fordelt på hvor i tykktarmen tumor var lokalisert.  
 
Tabell : Relativ overlevelse ved fem år etter operasjon, fordelt på tumors lokalisasjon i tykktarmen for 
pasienter med tykktarmskreft i stadium I-III operert for primærtumor, fordelt på  treårsperioder, 2008-
2013. 

Topografi Relativ overlevelse (%)  

 2008-2010 
Relativ overlevelse (%)  

2011-2013 

Cøkum 82,9 (79,1–86,5) 84,2 (80,8–87,3) 

Appendix 70,9 (47,9–87,4) 84,7 (63,6–97,5) 

Ascendens 82,6 (78,7–86,4) 82,8 (79,2–86,2) 

Høyre fleksur 73,6 (66,4–80,2) 74,5 (68,1–80,5) 

Transversum 77,9 (72,6–82,7) 78,1 (73,4–82,4) 

Venstre fleksur 73,4 (65,2–80,7) 75,7 (67,8–82,6) 

Descendens 78,1 (70,1–84,9) 75,6 (68,2–82,2) 
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Sigmoideum 82,6 (79,6–85,4) 83,3 (80,6–85,8) 

Rectosigmoid 87,3 (81,2–92,6) 86,0 (80,4–90,9) 
 

 

Figur 14 viser en oversikt over totaloverlevelsen for tykktarmskreftopererte opptil 100 dager etter 
operasjon på sykehus som i snitt opererte ≥10 pasienter årlig i perioden 2011-2013.  

 
Figur 14: Totaloverlevelse 100 dager etter operasjon fordelt på sykehus for pasienter med tykktarmskreft 
i stadium I–III operert for primærtumor, 2011–2013. Antall opererte pasienter i parentes. Sykehus som 
opererte ≥10 pasienter årlig er inkludert. 
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Figur 14 indikerer at det er noe variasjon mellom sykehusene. En p-verdi fra LR-testen på 0,0041 (se 
kapittel 5.6) bekrefter dette. Figuren viser hvordan hvert sykehus ligger an i forhold til 
landsgjennomsnittet, men egner seg ikke for å sammenlikne resultater mellom ulike sykehus. Det er 
ikke tatt hensyn til forskjeller i stadiefordeling mellom sykehusene og kan forklare noe av variasjonen. 
 

3.2.7 Utredning og behandling  

Analysene er hentet fra meldeskjemaer for utredning og behandling som er mottatt både på papir 
og/eller sendt elektronisk til Kreftregisteret. Resultatene vises for pasienter med tykktarmskreft i 
stadium I–III operert for primærtumor i perioden 2011-2013, hvis ikke annet er beskrevet. Se kapittel 
5.2.1 for oversikt over dekningsgrad for kliniske meldinger.  

3.2.7.1 Diagnostikk 

I alt er 87 %av pasientene undersøkt med koloskopi, 12 % med CT-kolografi, mens 1 % ble undersøkt 
med røntgen av colon. Dette stemmer overens med Handlingsprogrammet for tykk- og endetarmskreft 
der koloskopi er anbefalt som primær metode for diagnostikk av tykktarmskreft.9  

3.2.7.2 Forbehandling 

Avlastende stomi og stent ble benyttet hos henholdsvis 0,3 % og 1 % av pasientene i perioden 2011-
2013. 

3.2.7.3 Hastegrad 

Totalt 83 % av operasjonene var elektive, altså planlagte, mens 14 % var akutte. Av de akutte 
operasjonene var følgende angitt som årsak til akutt inngrep: obstruksjon: 10 %, perforasjon: 2 %, 
annet: 2 %. 2 % av innmeldte behandlingsmeldinger manglet informasjon om hastegrad.  

3.2.7.4 Operasjonstype 

Av alle innmeldte tykktarmsoperasjoner i perioden 2008-2013 ble 59 % operert med åpen tilgang, 29 
% ble operert med laparoskopisk tilgang, mens 5 % ble operert med laparoskopisk tilgang som ble 
konvertert til åpen (Figur 15). Det var manglende informasjon om operasjonsteknikk på 7 % av 
meldingene. Andelen som er operert laparoskopisk har økt hvert år, og var 38 % i 2013. 
 
 

                                                      
 
9 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-
diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx, 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
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Figur 15: Fordeling av åpen og laparoskopisk kirurgi for pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor, fordelt på år, 2008-2013. 

3.2.7.5 Reseksjonstype 

Figur 16 gir en oversikt over hvor mange pasienter som er operert med de ulike reseksjonstypene, 
fordelt på helseregioner. Det er ingen forskjeller mellom helseregioner når det gjelder reseksjonstype. 

 
Figur 16: Reseksjonstyper fordelt på helseregion for pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert 
for primærtumor, 2011-2013 
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3.2.7.6 Lymfeknutereseksjon 

Ved innmelding til tykk- og endetarmskreftregisteret 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 (den mest omfattende av de tre lymfeknutereseksjonene). Det skal som et minimum 
utføres en komplett D2-disseksjon ved alle inngrep med kurativt siktemål10. Informasjon om 
lymfeknutereseksjon er ikke utfylt på 15 % av skjemaene, i tillegg er det oppgitt en høy andel D3-
reseksjoner, hvilket kan tyde på at begrepene ikke er helt tydelige for de som fyller ut meldingene. I 
denne rapporten presenteres derfor ikke tall på lymfeknutereseksjoner. 

3.2.7.7 ASA-score 

ASA-score er en vurdering av pasientens fysiske almenntilstand, og gjøres før operasjon. ASA-score 
skal angis ved innmelding til tykk- og endetarmskreftregisteret. I perioden 2011–2013 manglet 
registeret denne informasjonen for 52 % av pasientene og tall presenteres derfor ikke i denne 
rapporten.  

3.2.7.8 Perforasjon av tarm eller tumor 

Perforasjon av tarm eller tumor er en risikofaktor ved operasjon, dels på grunn av mulige  
postoperative komplikasjoner som infeksjoner, men også fordi  kreften da kan spre seg ytterligere. 
Det er rapportert om perforasjon av tarm eller tumor under det operative inngrepet hos 2,8 % av 
pasientene ved innmelding i perioden 2011-2013.  

3.2.7.9 Komplikasjoner 

Komplikasjoner som oppstår ved eller etter operasjon, og reoperasjoner som gjennomføres før 
pasienten skrives ut 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, hvilket gjør at komplikasjoner som oppstår 
noen dager etter inngrepet ikke blir meldt inn. Dette fører til usikkerhet i dataene for komplikasjoner 
og reoperasjoner. Det er meldt om komplikasjoner hos 17 % av pasientene i 2011-2013. Det er meldt 
om anastomoselekkasje hos 5 % og andre komplikasjoner hos 12 %. Informasjon om komplikasjoner 
var ikke utfylt på 3 % av skjemaene. 

3.2.7.10 Etterbehandling 

Det har til nå kun blitt meldt hvilken etterbehandling som er planlagt for pasienten, ikke hva som 
faktisk er gjennomført. For pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor var 
kjemoterapi etter operasjon planlagt hos 18 % av pasientene for perioden 2011–2013. 
 
Det nye elektroniske meldeskjemaet, som ble tilgjengelig for alle norske sykehus 20. mars 2013, 
inneholder en egen melding for medikamentell behandling, og dette vil i fremtiden gi registeret langt 
mer detaljert informasjon om bruken av kjemoterapi. Det arbeides i tillegg med muligheter for å 
innhente informasjon om kjemoterapi via andre datakilder.  

3.2.8 Kliniske variable innmeldt elektronisk i 2014 

Figur 17, Figur 18 og Figur 19 viser foreløpige resultater for diagnostikk, operasjonstype og ASA-
score for 2014. Disse opplysningene er ikke komplette og kvalitetssikring av 2014 er ikke ferdig når 
denne rapporten skrives. Ved utfylling av meldeskjema i KREMT blir man bedt om å fylle ut alle 
feltene for informasjon før man kan sende det inn. Dette kan bidra betydelig til at komplettheten øker. 
I perioden 2011–2013 var andelen manglende informasjon om ASA-score 52 %, men for 2014 er 
andelen omkring 2 % (Figur 19). 

                                                      
 
10 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-
diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx, 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
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3.2.8.1  Diagnostikk 

I likhet med perioden 2011-2013 ble koloskopi benyttet i diagnostikk av tykktarmskreft hos 87 % av 
pasientene (se 3.2.7.1) 

 
Figur 17: Undersøkelser ved utredning hos pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for 
primærtumor. Innrapportert elektronisk, diagnoseår 2014. 

3.2.8.2 Operasjonstype 

Foreløpige resultater viser at andelen som får utført en laparoskopisk prosedyre øker fra 38 % i 2013 
til 39 % i 2014 (se 3.2.7.4) 
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Figur 18: Operasjonstype hos pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor. 
Innrapportert elektronisk, diagnoseår 2014. 

3.2.8.3 ASA-score 

Med elektronisk innrapportering har andelen pasienter med manglende informasjon om ASA blitt 
redusert betydelig (se 3.2.7.7).  

 
Figur 19: ASA-score hos pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor. 
Innrapportert elektronisk, diagnoseår 2014. 
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3.2.9 Patologi 

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

3.2.9.1 Sykdomsutbredelse ved diagnose 

Basert på patologens beskrivelse settes stadium for sykdommens utbredelse (pTNM). 
Kreftsykdommens stadium er viktig for prognosen og kan ha betydning for videre oppfølging og 
behandling. Andelen pasienter med kreftsykdom i de ulike stadiene vises i Tabell . Se vedlegg 11.1 
for oversikt over fordelingen ved de ulike sykehusene. 
 
Tabell : Fordeling av stadium (pTNM) hos pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, fordelt på  treårsperioder, 2008–2013. 

Stadium (pTNM) 2008-2010 2011-2013 

I  18 % 17 % 

II  46 % 46 % 

III  33 % 34 % 

Mangler informasjon  3 % 4 % 

 

3.2.9.2 Antall undersøkte lymfeknuter 

Antall undersøkte lymfeknuter er svært viktig med tanke på korrekt stadievurdering, og om pasienten 
bør tilbys kjemoterapi etter operasjonen. WHO11 anbefaler at minst tolv lymfeknuter  skal være 
undersøkt for at korrekt TNM-klassifisering (stadium) skal kunne gjøres. Undersøkelse av minst tolv 
lymfeknuter øker sannsynligheten for at spredning til lymfeknuter oppdages, slik at pasienten kan få 
nødvendig tilleggsbehandling.  
 
Norske retningslinjer12 anbefaler at pasienter i god allmenntilstand vurderes for tilleggsbehandling 
med kjemoterapi etter operasjon dersom det er spredning til lymfeknuter. Den samme anbefalingen 
om kjemoterapi etter operasjon gjelder dersom færre enn ni lymfeknuter er undersøkt hos pasienter 
uten påvist spredning, hvis svulsten har vokst gjennom tarmveggen (Stadium II sykdom). 
 
Figur 20 viser antall undersøkte lymfeknuter i operasjonspreparatet fordelt på år. I perioden 2007-
2013 ble det undersøkt tolv eller flere lymfeknuter i gjennomsnitt i 78 % av alle operasjonspreparater 
fra pasienter antatt kurativt operert for tykktarmskreft. Denne andelen økte fra 63 % i 2007 til 87 % i 
2013. Se vedlegg 11.1 for oversikt på sykehusnivå. 
 

                                                      
 
11 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-
diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx 
12 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-
diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx 

11

11

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
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Figur 20: Antall undersøkte lymfeknuter hos pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, fordelt på år, 2008-2013 

3.2.9.3 Bruk av nasjonal patologimal 

Nasjonal mal for patologibesvarelser ved tykk- og endetarmskreft er utviklet i samarbeid mellom Den 
Norske Patologforening og Kreftregisteret. Det anbefales bruk av en felles nasjonal mal ved 
besvarelse av operasjonspreparater med tykk- og endetarmskreft. I Tabell  vises andelen 
operasjonspreparater som er meldt på fritekst, nasjonal mal eller sykehusinterne sjekklister. Det er 
benyttet nasjonal mal eller strukturerte sjekklister på patologibesvarelsene Kreftregisteret mottar for 
63 % av pasientene i 2013, se Tabell 7. Andelen patologibesvarelser som er fylt ut i henhold til 
nasjonal mal eller sjekkliste øker år fra år, hvilket betyr høyere kompletthet i registeret og at arbeidet 
med koding og registrering reduseres. 
 
Se vedlegg 11.1 for oversikt på sykehusnivå.  
 
Tabell  : Bruk av patologimal for besvarelse av operasjonspreparater, fordelt på  fritekst, nasjonal mal 
eller sykehusinterne sjekklister hos pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, 2008-2013. 

Diagnoseår Fritekst Nasjonal mal Sjekkliste Mangler informasjon 

2008 56 % 30 % 13 % 1 % 

2009 54 % 32 % 12 % 2 % 

2010 48 % 33 % 17 % 2 % 

2011 49 % 34 % 16 % 1 % 

2012 48 % 35 % 17 % 1 % 

2013 37 % 38 % 25 % 1 % 
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3.2.10 Pasienter med stadium IV, primærtumor operert 

Enkelte pasienter med fjernmetastaser ved diagnose (stadium IV), kan vurderes for kurativ 
behandling med operasjon av både primærtumor og metastaser, eventuelt med tillegg av kjemoterapi. 
Kvalitetsregisteret har derimot ikke oversikt over operasjon av metastaser, men har kun informasjon 
om pasienter som er operert for primærtumor. Noen av disse pasientene med stadium IV kan ha blitt 
operert for både primærtumor og metastaser, mens andre kan ha blitt operert for primærtumor og ha 
gjenværende metastaser, dette er derfor en heterogen gruppe pasienter.  
 
Andelen pasienter med stadium IV av tykktarmskreft som er operert for primærtumor synes å være 
stabil gjennom tidsperiodene (Figur 21). 
 

 
Figur 21: Andel pasienter med tykktarmskreft i stadium IV som er operert for primærtumor, 2008-2013. 
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Figur 22: Kjønn og alder for pasienter med tykktarmskreft i stadium IV som er operert for primærtumor, 
2008–2013. 

Figur 22 viser fordelingen av kjønn og alder for pasienter med tykktarmskreft stadium IV, som ble 
operert for primærtumor. Det var 50 % menn og 50 % kvinner i denne pasientgruppen. Median alder 
ved diagnose var 69 år for menn og 70 år for kvinner.  

 
Figur 23: Relativ overlevelse fem år etter operasjon for pasienter med tykktarmskreft (stadium IV som er 
operert for primærtumor fordelt på 3 års perioder, 2008–2013. 
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Figur 23 viser relativ overlevelse for pasienter med tykktarmskreft stadium IV som ble operert for 
primærtumor. Det ser ut til å være noe bedre overlevelse siste tidsperiode, senere årsrapporter vil 
kunne vise om dette er en positiv utvikling som vedvarer over tid.  

3.3 Endetarmskreft 

3.3.1 Insidens, mortalitet og prevalens 

Tabell  viser insidens, mortalitet og prevalens av endetarmskreft fra 2004–2013. I 2013 ble det 
oppdaget omlag 170 flere nye tilfeller av endetarmskreft enn i 2007. Antall døde har gått ned med 
omkring 30 tilfeller i samme periode. 
 
Tabell   : Insidens, mortalitet og prevalens for endetarmskreft, 2004-2013.13   

År Insidens Mortalitet Prevalens 

2004 1086 383 7434 

2005 1085 364 7719 

2006 1042 373 7920 

2007 984 357 8024 

2008 1004 340 8171 

2009 1079 350 8450 

2010 1075 363 8674 

2011 1039 365 8903 

2012 1075 350 9112 

2013 1156 317 9440 

 
Figur 24 viser endring i risiko for å få endetarmskreft for perioden 1960–2013 i Norge etter kjønn og 
aldersgruppe. Risiko er uttrykt som kjønns- og aldersspesifikke insidensrater beregnet som antall 
tilfeller per 100.000 personår for hvert enkelt kalenderår i perioden. Generelt sett kan en si at det har 
vært en klar avflating i risikoen for å få endetarmskreft for både menn og kvinner fra 1980-tallet. 
Avflatingen kom noe seinere for menn i aldersgruppen 65-74 år, og det var også en liten økning i 
risikoen for de eldste alderskategoriene hos menn (75+) rundt 2000-tallet, men denne risikoen har 
sunket igjen. De seneste årene ser det ut til at risikoen for å få endetarmskreft synker for både menn 
og kvinner. 

                                                      
 
13 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase og er basert på utvelgelsen av pasienter 
som er inkludert i Cancer in Norway 2013 (Kreftregisterets utgivelse for krefttall i Norge). Disse 
seleksjonskritieriene er ulike fra denne rapporten.   
 

13

13
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Figur 24: Insidensrater etter kjønn og alder for endetarmskreft i perioden 1960–201314 

 
Figur 25: Mortalitetsrater etter kjønn og alder for endetarmskreft i perioden 1960–201315 

                                                      
 
14 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase 
15 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase 
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Figur 25 viser at det har vært en klar avflating med påfølgende nedgang i mortalitetsratene av 
endetarmskreft i alle aldersgrupper og hos begge kjønn fra midten av 1980-tallet. Det betyr at risikoen 
for å dø av endetarmskreft har sunket fra midten på 1990-tallet og frem til nå.  
 
Figur 26 viser relativ overlevelse opptil fem år etter diagnose av endetarmskreftfordelt på treårs 
tidsperioder. Relativ overlevelse har økt med 10 %  fra første til siste treårsperiode.  
 

 
 
Figur 26: Relativ overlevelse opp til fem år etter diagnosen for endetarmskreft fordelt på treårs 
tidsperioder,1996–2013.16 

3.3.2 Pasienter 

Denne rapporten inkluderer pasienter diagnostisert med endetarmskreft i Norge i perioden 1996–
2013 (Adenocarcinom; ICD10 kode C20). Pasientene er fordelt på følgende seks tidsperioder: 
01.01.1996–31.12.1998, 01.01.1999–31.12.2001, 01.01.2002–31.12.2004, 01.01.2005–31.12.2007, 
01.01.2008–31.12.2010 og 01.01.2011–31.12.2013. De fleste analysene er fra den siste 
treårsperioden, 2011-2013, mens tall fra alle treårsperiodene er inkludert der det er undersøkt om det 
har vært en endring over tid. I enkelte analyser har vi også tatt med tilgjengelige resultater fra 2014. I 
hovedsak er resultatene basert på pasientgruppen med stadium I–III, som er operert for primærtumor 
(n=4051). Resultatene for fjernmetastaser eller lokalt tilbakefall inkluderer imidlertid kun pasienter i 
stadium I–III som er radikalt operert for primærtumor med stor reseksjon. Figur 27 viser oversikt over 
seleksjonskriterier av pasientene. 

 
Antallet som er inkludert i de ulike analysene vedrørende lokalt tilbakefall og fjernmetastaser er lavere 
enn for hovedanalysene. Dette skyldes manglende innrapportering fra noen av sykehusene.  
 
Det presenteres også resultater for 2014 over hvilke sykehus som har tatt i bruk Kreftregisterets 
elektroniske meldetjeneste.  
 
  

                                                      
 
16 Tallene er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase 
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Figur 27: Flytskjema (seleksjonskriterier) for pasienter diagnostisert med endetarmskreft 2008-2013 som 
er inkludert i analysene i denne rapporten.17 

 
 

  

                                                      
 
17 Tallene i figur 27 er ulike sammenlignet med tabell 13, da seleksjonskriteriene for denne rapporten 
er forskjellig fra Cancer in Norway 2013 (Kreftregisterets utgivelse for krefttall i Norge).   
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I perioden 2008–2013 fikk 6060 personer påvist endetarmskreft. Av disse hadde 1103 (18 %) 
metastaser innenfor det Kreftregisteret definerer som diagnoseperioden (se 3.1 for definisjoner), 
hvilket kalles synkrone metastaser (stadium IV). Tabell   gir en oversikt over lokalisasjon for 
fjernmetastaser hos de pasientene hvor Kreftregisteret har mottatt klinisk utrednings- eller kirurgi-
melding. 
 
Tabell  : Pasienter med endetarmskreft som hadde synkrone metastaser ved diagnose, inkludert 
lokalisasjon for metastasene. 2008-2013. Kun pasienter som er meldt på klinisk melding til Kreftregisteret 
er inkludert. Disse pasientene inngår i flytskjemaet i Figur 27: Flytskjema (seleksjonskriterier) for 
pasienter diagnostisert med endetarmskreft 2008-2013 som er inkludert i analysene i denne 
rapporten.Figur 27 i gruppen pasienter med stadium IV. 

År 2008–2013    

Andel med synkrone metastaser 
(*kan ha metastase til flere lokalisasjoner) 

Levermetastaser Lungemetastaser Andre organer 

21 % 14 % 5 % 6 % 
 

Tabell , Tabell , Tabell  og Tabell  viser alder og kjønn for de ulike pasientgruppene i 
flytskjemaet i Figur 27. 
 
 
Tabell  : Antall menn og antall kvinner som fått endetarmskreft stadium IV, fordelt på treårsperioder, 
1996-2013. Tabellen viser også median alder ved diagnose og hvor mange pasienter som operert 
primærtumor.  

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall) 

Median 
alder 

Operert 
primærtumor 
(Antall) 

1996–1998 303 213 70 422 

1999–2001 320 245 70 474 

2002-2004 339 247 70 474 

2005-2007 365 248 69 413 

2008-2010 335 224 67 273 

2011-2013 334 210 67 275 

 
 
Tabell  : Kjønn og alder for pasienter med endetarmskreft i  stadium I–III som ikke er operert for 
primærtumor, fordelt på treårsperioder, 1996–2013. 

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall) 

Median 
alder 

1996–1998  43  44 82 

1999–2001  53  51 82 

2002–2004  59  52 84 

2005–2007  118  111 80 

2008–2010  217  177 76 

2011–2013 261 228 75 
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Tabell  : Kjønn og alder for pasienter operert med liten reseksjon for endetarmskreft, fordelt på 
treårsperioder, 1996-2013. 

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall) 

Median alder 

1996–1998 47 67 78 

1999–2001 60 57 79 

2002–2004 65 51 79 

2005–2007 51 56 77 

2008–2010 44 42 76 

2011–2013 32 33 73 

 
 
Tabell  : Kjønn, alder, metastaser ved diagnose og stadiumfordeling hos pasienter med gjenstående 

tumorvev (R2) etter operasjon for endetarmskreft, fordelt på treårsperioder, 1996–2013.  

Periode Menn 
(Antall) 

Kvinner 
(Antall) 

Median alder 

1996–1998  19  9 74 

1999–2001  11  8 74 

2002–2004  17  8 74 

2005–2007  12  9 68 

2008–2010  17  12 67 

2011–2013  7  7 72 
 

3.3.2.1 Kjønn og alder 

I perioden 2011–2013 var 60 % av pasientene menn og 40 % kvinner. Median alder var 68 år for 
både menn og kvinner. Figur 28 viser aldersfordeling av pasienter som ble operert for endetarmskreft 
i perioden 2011–2013. Se vedlegg 11.2 for oversikt på sykehusnivå. 
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Figur 28: Alder- og kjønnsfordeling for pasienter med endetarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, 2011–2013. 

3.3.3 Sykehusvolum 

I perioden 1996–2013 utførte 56 forskjellige sykehus operasjoner for endetarmskreft. I Figur 29 er 
disse fordelt i tre grupper etter sykehusvolum. Operasjonsvolumet ved det enkelte sykehus er 
beregnet ut fra det gjennomsnittlige antall pasienter med endetarmskreft i stadium I–III som er operert 
for primærtumor per år i de aktuelle periodene. I siste periode var antall sykehus som opererte 
endetarmskreft redusert til 30 (Tabell 14). 
 
Figur 29 viser at andelen pasienter som ble operert ved sykehus som gjennomfører >25 operasjoner 
årlig har økt fra 47 % perioden 2002–2004 til 79 % perioden 2011–2013. Tabell 19 viser en oversikt 
over hvor mange pasienter med endetarmskreft i stadium I–III som er operert for primærtumor ved de 
ulike sykehusene i Norge i de tre siste tidsperiodene. 
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Figur 29: Andelen pasienter med endetarmskreft i  stadium I–III operert for primærtumor, fordelt på 
sykehusvolum 1996–2013, fordelt på treårsperioder. 

Tabell  : Antall pasienter med endetarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor, fordelt på sykehus 
og 3 treårsperioder, 2005–2013 

Opererende sykehus 2005-2007 2008-2010 2011-2013 

Helse Sør Øst    

SØ, Moss  3 0 0 

SØ, Fredrikstad 107 110 113 

VV, Bærum 62 50 56 

Ahus, Lørenskog 89 105 187 

OUS, Aker 99 119 33 

Diakonhjemmets sykehus 41 26 19 

OUS, Radiumhospitalet 135 128 128 

OUS, Rikshospitalet 0 6 0 

OUS, Ullevål 77 108 98 

SI, Kongsvinger 0 0 1 

SI, Hamar 87 75 87 

SI, Gjøvik 57 44 70 

SI, Lillehammer 8 6 3 

VV, Drammen 74 106 107 

VV, Kongsberg 0 2 0 

VV, Hønefoss 3 1 0 

SiV, Sandefjord 1 0 0 

SiV, Tønsberg 51 61 81 
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ST, Notodden 1 0 0 

ST, Skien 44 34 46 

SS , Arendal 33 26 5 

SS, Kristiansand 47 81 97 

Helse Vest    

Helse-Fonna, Haugesund 52 72 60 

SUS, Sandnes 1 0 0 

Stavanger universitetssjukehus 90 102 113 

SUS, Eigersund 0 1 0 

Voss sjukehus 2 1 1 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 63 10 2 

Haukeland universitetssykehus 148 197 226 

Helse-Førde, Førde 50 42 34 

Helse Midt    

Helse Møre og Romsdal, Kristiansund 0 1 0 

Helse Møre og Romsdal, Molde 27 27 16 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 52 62 91 

St. Olavs Hospital, Orkdal 1 0 0 

St. Olavs Hospital 150 132 160 

HNT, Levanger 43 40 50 

HNT, Namsos 0 1 0 

Helse Nord    

Nordlandssykehuset, Bodø 32 33 31 

Nordlandsykehuset, Lofoten 1 0 0 

UNN, Narvik 2 3 0 

Helgelandsykehuset, Mo i Rana 1 2 0 

Helgelandsykehuset, Sandnessjøen 4 1 0 

UNN, Harstad 14 5 1 

UNN, Tromsø 135 167 146 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest 1 0 1 

Totalt 1887 1987 2063 

 
Tabell  viser at flere sykehus har operert forholdsvis få pasienter i de tre årene 2011-2013. Noen av 
disse pasientene kan ha blitt operert akutt og noen av sykehusene kan ha sluttet å operere 
pasientgruppen i løpet av perioden. Merk også at Figur 29 viser at andelen pasienter som opereres 
ved høyvolumsykehus øker. 
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3.3.4 Lokalt tilbakefall 

Frekvensen av lokale tilbakefall etter operasjon for endetarmskreft er en viktig indikator for å vurdere 
kvaliteten på både utredning og behandling av endetarmskreft. Lokale tilbakefall er også meldepliktig 
til Tykk- og endetarmskreftregisteret, og skal meldes på samme måte som informasjon om 
førstegangstilfeller av endetarmskreft. Dessverre fungerer ikke denne innrapporteringen godt nok og 
derfor gjennomføres det omfattende purringer fra Kreftregisteret hvilket medfører et betydelig 
merarbeid for både Kreftregisteret og sykehusene.. Pasienter med endetarmskreft i stadium I–III som 
er operert for primærtumor med stor reseksjon R0/R1 følges i inntil fem år etter operasjonen,  
 
Den seneste runden med purringer fra tykk- og endetarmskreftregisteret ble sendt ut til sykehusene 
19. februar 2015. Sykehusene  ble bedt om å rapportere inn informasjon om pasienter som hadde fått 
lokale tilbakefall etter endetarmskreftoperasjon. 
Den 31. august 2015 hadde ti av 37 sykehus ikke besvart purringen. Dermed mangler registeret 
informasjon om lokalt tilbakefall for 26 % av pasientene. Følgende sykehus har ikke levert 
informasjon: AHUS, VV Bærum, OUS Ullevål, SI Hamar, Skien, Helse Fonna Haugesund sjukehus,  
Bodø, UNN Narvik, Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Hammerfest sykehus. Disse sykehusene 
er ekskludert fra analysene av residiv og fjernmetastaser ved endetarmskreft. Tallene for lokalt 
tilbakefall og fjernmetastaser for siste treårsperiode 2011-2013 er estimerte siden man ikke har 5 års 
oppfølging for denne gruppen.Det vil er derfor være usikkerhet knyttet til disse resultatene 
 
Figur 30 viser tilbakefallsestimatene og tilhørende konfidensintervall for endetarmskreftpasienter fem 
år etter operasjon. I de to siste periodene er tallene beregnet ved hjelp av ”hybridmetoden” (se 
kapittel 5.6). Det har vært en jevn reduksjon i antall lokale residiv hos pasienter kurativt operert for 
endetarmskreft fra 12.9 % i 1996-1998 til 5,7 % i 2011-2013.  
 
 

 
Figur 30: Lokalt tilbakefall hos pasienter med endetarmskreft (stadium I–III som er operert for 
primærtumor med stor reseksjon R0/R1, opp til fem år etter operasjon, fordelt på treårsperioder, 1996–
2013. 

Figur 31 viser resultatene for sykehus som gjennomsnittlig opererte ≥10 pasienter årlig i perioden 
2011–2013. Sykehusene som ikke besvarte purringen (se innledningen av dette kapitlet) er markert 
med stjerne *. Den heltrukne linjen markerer landsgjennomsnittet , mens de stiplede linjene markerer 
landsgjennomsnittets konfidensintervall (95 %). 
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Figur 31 indikerer at det er noe variasjon mellom sykehusene. Enp-verdi fra LR-testen på 0,0181, se 
5.6, bekrefter dette. Figuren viser hvordan sykehusene ligger an i forhold til landsgjennomsnittet, men 
egner seg ikke til å sammenlikne sykehusene med hverandre. Forskjeller i stadiefordeling mellom 
sykehusene er ikke tatt hensyn til, og kan forklare noe av variasjonen i resultatene. 

 

Figur 31: Andel pasienter som fikk lokale tilbakefall av endetarmskreft etter operasjon av primærtumor 
(stadium I-III, stor reseksjon R0/R1), fordelt på sykehus. Antall opererte pasienter per sykehus i parentes. 
2011-2013. Sykehusene som ikke har besvart purringen er markert med stjerne * 
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3.3.5 Fjernmetastaser 

Informasjon om fjernmetastaser hos pasienter med endetarmskreft som oppstår etter 
diagnoseperioden (se 3.1), er på lik linje med informasjon om primærsykdom og lokale tilbakefall 
meldepliktig til Kreftregisteret. Informasjon om fjernmetastaser purres på samme måte som lokale 
tilbakefall (se 3.3.4). Tallene for fjernmetastaser for siste treårsperiode 2011-2013 er estimerte siden 
man ikke har 5 års oppfølging for denne gruppen. Det vil er derfor være usikkerhet knyttet til disse 
resultatene. 
 
Figur 32 viser ulike tidsperioder med estimert forekomst av fjernmetastaser for 
endetarmskreftpasienter opp til fem år etter diagnosen med tilhørende konfidensintervall. I de to 
seneste periodene er resultatene beregnet ved hjelp av ”hybridmetoden” (se kapittel 5.6). Andelen 
kurativt opererte pasienter med endetarmskreft som får fjernmetastaser er redusert fra 24,0 % i 1996 
til 21,2 % til 2013.  
 

 

 

Figur 32: Fjernmetastaser hos pasienter med endetarmskreft (stadium I–III) som er operert for 
primærtumor med stor reseksjon R0/R1, opp til fem år etter diagnose, fordelt på treårsperioder, 1996-
2013. 

 
Figur 33 viser andel pasienter med endetarmskreft som utviklet fjernmetastaser, for sykehus som 
gjennomsnittlig opererte ≥10 pasienter årlig i perioden 2011-2013. Sykehusene som ikke besvarte 
purringen ( se 3.3.4) er markert med stjerne *. Den heltrukne linjen markerer landsgjennomsnittet, 
mens de stiplede linjene markerer landsgjennomsnittets konfidensintervall (95 %). 
 
Figur 33 viser at det er variasjoner mellom sykehusene  når det gjelder hvor mange pasienter som 
utvikler fjernmetastaser. Enp-verdi fra LR-testen  på <0.001, se 5.6, bekrefter dette.. Forskjeller i 
stadiefordeling mellom sykehusene er ikke tatt hensyn til ,og kan forklare noe av variasjonen i 
resultatene. 
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Figur 33: Andelen pasienter med endetarmskreft som har utviklet fjernmetastaser opp til fem år etter 
diagnosen (stadium I-III, primærtumor operert, stor reseksjon R0/R1), fordelt på sykehus. 2011–2013. 
Antall opererte pasienter i parentes. Sykehusene som ikke besvarte purringen er markert med stjerne * 

3.3.6 Overlevelse 

Det har vært en jevn økning i relativ overlevelse for pasienter med endetarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor fra 1995-2013 (Figur 34). I figuren oppgis tidsperiodene med 
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overlevelsesestimatene og tilhørende konfidensintervall opptil fem år etter diagnosen. I de to seneste 
periodene er tallene beregnet ved hjelp av ”hybridmetoden” (kapittel 5.6). Det har vært en jevn økning 
i relativ overlevelse fra 76 % 1996-1998 til 86 % 2011-2013.  

 

 
Figur 34: Relativ overlevelse (% )for pasienter med endetarmskreft (stadium I–III, primærtumor operert), 
opptil fem år etter diagnosen fordelt på treårsperioder, 1996-2013. 

Figur 35 viser relativ overlevelse for endetarmskreftpasientene, fordelt på sykehus som i gjennomsnitt 
opererte ≥10 pasienter årlig  2011-2013. Det er ingen signifikante forskjeller i relativ overlevelse 
mellom sykehusene. En p-verdi fra LR-testen på 0.2084, se 5.6, bekrefter dette.. Forskjeller i 
stadiefordeling mellom sykehusene er ikke tatt hensyn til og kan forklare noe av variasjonen i 
resultatene.  
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Figur 35: Relativ overlevelse (%) for pasienter med endetarmskreft (stadium I-III, primærtumor operert) 
opp til fem år etter diagnosen, fordelt på sykehus. 2011-2013. Antall opererte pasienter i parentes. 
Sykehus som opererte ≥10 pasienter årlig er inkludert. 18 

                                                      
 
18 Justert for kjønn, alder og operasjonsår. 
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Pasienter med endetarmkreft i stadium I overlever sin sykdom i større grad enn pasienter med 
stadium II og stadium III, fordi sykdommens utbredelse ved diagnose har stor betydning for hvordan 
sykdommen utvikler seg og sprer seg. Det er derfor  stor forskjell i relativ overlevelse mellom 
pasienter med endetarmskreft  stadium I og stadium III (Tabell ).  
 
Det er liten forskjell i overlevelse mellom  tidsperiodene 2008–2010 og 2011-2013, unntatt for 
pasienter med stadium III der overlevelsen øker.  

 
Tabell  : Relativ overlevelse for pasienter med endetarmskreft med stadium I-III opp til fem år etter 
operasjon, fordelt på stadium ved operasjon (pTNM/ypTNM, se fotnote) og treårsperioder, 2008–2013. 

Stadium (pTNM/ypTNM19) 2008–2010 2011–2013 

Stadium I 95,1 % (91,1-98,5) 95,4 % (91,8-98,5) 

Stadium II 85,8 % (80,9-89,7) 86,0% (81,7-89,8) 

Stadium III 71,2 % (66,3-75,7) 75,4 % (70,9-79,5) 
 
Andelen pasienter der registeret ikke har informasjon om pTNM har økt fra de tre første periodene til 
de to siste (se kapittel 3.3.9). Andelen pasienter med endetarmskreft  stadium I, II og III ved de ulike 
sykehusene i perioden 2011–2013 er oppgitt i vedlegg 11.2. 
 
Figur 36 viser en oversikt over totaloverlevelsen for pasienter med endetarmskreft, 100 dager etter 
operasjon på sykehus som i snitt opererte ≥10 pasienter årlig i perioden 2011-2013.   Figuren viser at 
det er variasjon mellom sykehusene. En p-verdi fra LR-testen på 0.031, se 5.6, bekrefter dette.. 
Forskjeller i stadiefordeling mellom sykehusene er ikke tatt hensyn til, og kan forklare noe av 
variasjonen i resultatene.  
 

                                                      
 
 

 
19 TNM status etter patologivurdering av operasjonspreparatet beskrives som pTNM. Dersom det er 
gitt forbehandling med strålebehandling og/eller kjemoterapi før operasjon beskrives det som ypTNM 
når operasjonspreparatet analyseres. Tabellen inneholder både pTNM og ypTNM. 

20
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Figur 36: Totaloverlevelse for pasienter med endetarmskreft (stadium I–III, primærtumor operert) opptil 
100 dager etter operasjon, fordelt på sykehus, 2011-2013. Antall opererte pasienter i parentes. Sykehus 
som opererte ≥10 pasienter årlig er inkludert. 
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3.3.7 Utredning og behandling  

Opplysningene i dette avsnittet er hentet fra meldeskjemaer for utredning og behandling av 
endetarmskreft som sendes inn på papir og/eller elektronisk til Kreftregisteret. Resultatene for 
utredning og behandling gjelder for  pasienter med endetarmskreft i stadium I–III som er operert for 
primærtumor. Se kapittel 5.2.2 for oversikt over dekningsgrad for kliniske meldinger. 

3.3.7.1 Diagnostikk 

MR brukes i utredning av endetarmskreft for å vurdere hvor dypt tumor vokser og hvor stor avstand 
det er fra tumor til antatt reseksjonsrand ved operasjon. 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 Tykk- og 
endetarmskreftregisteret. MR var registrert som en del av utredningen hos 75 % av pasientene i 
2013. 

3.3.7.2 Klinisk CRM – avstand til mesorectale fascie 

I utredning av endetarmskreft skal avstand fra tumor til det mesorectale fascie (klinisk forventet CRM) 
vurderes. Det er anbefalt å gi preoperativ strålebehandling til pasienter der avstanden er ≤ 2 mm.20 
Informasjon om klinisk forventet CRM er underrapportert i registeret. I perioden 2011–2013 manglet 
informasjon for 47 % av pasientene og tall presenteres derfor ikke. (For elektronisk innrapportering av 
klinisk CRM se kap 3.3.6).  

3.3.7.3 Forbehandling 

Andelen pasienter som fikk preoperativ strålebehandling, enten alene eller i kombinasjon med 
kjemoterapi, har økt i alle periodene fra 1996 – 2013 (Figur 37). I den seneste perioden, 2011–2013, 
hadde 44 % fått preoperativ strålebehandling.  

 
Figur 37: Preoperativ strålebehandling, >40 Gy og 5X5 Gy, for pasienter med endetarmskreft i  stadium I–
III operert for primærtumor, fordelt på  treårsperioder, 1996–2013. 

 

                                                      
 
20 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-
diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx 
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Figur 38: Preoperativ strålebehandling >40 Gy og 5X5 Gy fordelt på helseregion for pasienter med 
endetarmskreft i  stadium I–III operert for primærtumor, 2011–2013. 

Figur 38 gir en oversikt over bruk av preoperativ strålebehandling for pasienter med endetarmskreft i 
de ulike helseregionene i perioden 2011–2013. Se vedlegg 11.2 for en oversikt over andel pasienter 
som har fått preoperativ strålebehandling fordelt på de ulike sykehusene i siste periode. 
 

3.3.7.4 Hastegrad 

I perioden 2011–2013 var 96 % av alle innmeldte operasjoner hos pasientgruppen elektive, mens 1,4 
% var akutte (obstruksjon: 0,7 %, perforasjon: 0,4 %, annet: 0,3 %). Informasjon om hastegrad var 
ikke utfylt på 3 % av meldingene.  

3.3.7.5 Operasjonstype 

Av alle innmeldte endetarmskreftoperasjoner for pasientgruppen i perioden 2008–2013 ble 69 % 
operert med åpen tilgang, 18 % ble operert med laparoskopisk tilgang, mens 3 % ble operert med 
laparoskopisk tilgang som ble konvertert til åpen. Informasjon om operasjonsteknikk var ikke utfylt på 
11 % av meldingene.  
 
Andelen pasienter operert med laparaskopisk tilgang har økt fra 8 % i 2008 til 32 % i 2013 (Figur 39).  
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Figur 39: Laparaskopisk og åpen kirurgi for pasienter endetarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, 2008–2013. 

Figur 40 viser oversikt over operasjonstype i de ulike helseregionene. Det er store forskjeller mellom 
helseregionene når det gjelder valgt av operasjonstype.  

 
Figur 40: Laparaskopisk og åpen kirurgi fordelt på helseregioner for pasienter med endetarmskreft i  
stadium I–III operert for primærtumor, 2011-2013.  
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3.3.7.6 Type reseksjon 

Figur 41 viser fordelingen av operasjonsmetoden for pasientene med endetarmskreft i  stadium I–III 
operert for primærtumor. Andelen pasienter som blir operert med prosedyrer som gir varig stomi er 
konstant på omlag 40 % (operert med amputasjon eller Hartmann). Dette er i samsvar med 
fordelingen av svulstenes beliggenhet i endetarmen.  
 
Median alder på pasientene som ble operert med de ulike typene reseksjoner var henholdsvis 67 år 
ved fremre reseksjon, 69 år ved amputasjon og 79 år ved Hartmann. Se vedlegg 11.2 for en oversikt 
over reseksjonstype siste periode på sykehusnivå. 

 
Figur 41: Reseksjonstyper ved operasjon av pasienter med endetarmskreft (stadium I–III, primærtumor 
operert), fordelt på treårstidperioder, 1996–2013. 

3.3.7.7 ASA-score 

ASA-score er en vurdering av pasientens fysiske almenntilstand, og gjøres før operasjon. ASA-score 
skal angis ved innmelding til tykk- og endetarmskreftregisteret. I perioden 2011–2013 var ASA-score 
utfylt for 56 % av pasientene, og det manglet informasjon hos 44 %, resultater presenteres derfor ikke 
i denne rapporten.  

3.3.7.8 Perforasjon av tarm eller tumor 

Det er rapportert om perforasjon av tarm eller tumor under det operative inngrepet hos 4 % av de som 
er operert for endetarmskreft i perioden 2011-2013.  

3.3.7.9 Komplikasjoner 

Komplikasjoner som oppstår hos pasientene før utskriving skal meldes til registeret, det samme 
gjelder reoperasjoner. 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, hvilket gjør at komplikasjoner som oppstår noen dager etter inngrepet ikke blir 
meldt inn. Dette fører til usikkerhet i dataene på komplikasjoner og reoperasjoner, fordi alle 
komplikasjon og reoperasjoner sannsynligvis ikke er meldt inn.  
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Hos ca 22 % av pasientene oppstod det komplikasjoner etter operasjon for endetarmskreft, i perioden 
2011-2013. Det forekom anastomoselekkasje hos 7 % av pasientene operert med lav fremre 
reseksjon. Informasjon om komplikasjoner manglet på 3 % av skjemaene. 

3.3.7.10 Etterbehandling 

Strålebehandling kan gis etter operasjon ved mikroskopisk (avstand ≤ 1 mm) eller makroskopisk ikke-
radikal reseksjon, ved tumorperforasjon eller tumornær perforasjon, eller hvis tumor er T4b21 ( og ikke 
strålebehandlet preoperativt).  Andelen pasienter som fikk postoperativ strålebehandling i perioden 
2011–2013 var 1,2 %.  

3.3.8 Kliniske variable innmeldt elektronisk i 2014 

Figur 42, Figur 43, Figur 44 og Figur 45 viser dekningsgrad innmeldt elektronisk via KREMT for 
henholdsvis diagnostikk, operasjonstype, avstand til mesorectale fascie og ASA-score for 2014. Disse 
opplysningene er ikke komplette og kvalitetssikring av 2014 er ikke ferdig når denne rapporten 
skrives. Ved utfylling av meldeskjema i KREMT blir man bedt om å fylle ut alle feltene for informasjon 
før man kan sende det inn. Dette kan bidra betydelig til at andelen manglende informasjon går ned, 
og kvaliteten for variabler i kvalitetsregisteret blir bedre. Informasjon for avstand til mesorectale fascie 
(klinisk CRM) i perioden 2011–2013 var 53 %, men ser man på elektronisk innrapportering for 2014 
hadde andelen økt til 60 %.  
 

3.3.8.1 Diagnostikk 

 
Figur 42: Undersøkelser ved utredning hos pasienter med endetarmskreft i stadium I–III operert for 
primærtumor. Innrapportert elektronisk, diagnoseår 2014. 

 

 

                                                      
 
21 International Union Agains Cancer (UICC). Sobin L, Gospodarowicz M, Wittekind C. TNM 
Classification of Malignant Tumours. Seventh Edition. 2009. 
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3.3.8.2 Operasjonstype 

 
Figur 43: Operasjonstype hos pasienter med endetarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor. 
Innrapportert elektronisk, diagnoseår 2014. 
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3.3.8.3 Avstand til mesorectale fascie (CRM) 

 
Figur 44: Avstand til mesorectale fascie hos pasienter pasienter med tykktarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor. Innrapportert elektronisk, diagnoseår 2014. 

3.3.8.4 ASA-score 

 
Figur 45: ASA-score hos pasienter med endetarmskreft i stadium I–III operert for primærtumor 
innrapportert elektronisk, diagnoseår 2014.  
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3.3.9 Patologi 

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

3.3.9.1 Sykdomsutbredelse 

Sykdomsutbredelsen beskrives med bruk av TNM (se 3.1). pTNM er sykdomsutbredelsen som settes 
av patologen ved vurdering av operasjonspreparatet. ypTNM er en klassifisering som brukes hvis 
pasienten har fått strålebehandling eller kjemoterapi før operasjon. Økt bruk av preoperativ 
strålebehandling de siste to periodene (2008-2013) gjør det vanskelig med direkte sammenligning av 
pTNM mellom tidsperiodene før og etter 2007/2008. Noen pasienter får god effekt av strålebehandling 
og har ikke synlig tumorvev igjen når de opereres (såkalt komplett respons-CR, beskrives som 
ypT0N0). Strålebehandling kan også innebærer at tumor minsker i omfang (såkalt ”downstaging”).  
 
Andelen pasienter med endetarmskreft i ulike stadier, som fått forbehandling vises i Tabell  . Den 
økte bruken av preoperativ strålebehandling (se Figur 37) vises tydelig ved at 7,1% av pasientene har 
komplett respons av strålebehandlingen og derved ikke har noe synlig tumorvev igjen ved operasjon 
(2011-2013).   
 
Se vedlegg 11.2 for oversikt over fordelingen ved de ulike sykehusene i siste periode. 
 
 
Tabell : Stadiumfordeling (pTNM/ypTNM) hos pasienter med endetarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, fordelt på treårsperioder, 1996–2013 

Periode 
Stadium 
I 

Stadium 
II 

Stadium 
III 

Komplett 
respons Mangler informasjon 

1996-
1998 32,1 % 34,6 % 30,7 % 0,6 % 2,1 % 

1999-
2001 30,8 % 33,6 % 33,5 % 0,3 % 1,8 % 

2002-
2004 34,8 % 33,3 % 29,8 % 0,3 % 1,8 % 

2005-
2007 30,4 % 29,3 % 27,7 % 3,0 % 9,5 % 

2008-
2010 30,3 % 30,5 % 27,7 % 5,6 % 5,8 % 

2011-
2013 30,3 % 28,7 % 29,2 % 7,1 % 4,7 % 

 
 

3.3.9.2 Antall undersøkte lymfeknuter 

Antall undersøkte lymfeknuter er en viktig opplysning med tanke på korrekt stadievurdering av 
pasientens sykdom, og om pasienten bør tilbys tilleggsbehandling etter operasjonen. WHO anbefaler 
at minst tolv lymfeknuter skal være undersøkt for at korrekt TNM-klassifisering (stadium) skal kunne 
gjøres ved endetarmkreft.22 Undersøkelse av minst tolv lymfeknuter øker også sannsynligheten for at 
spredning til lymfeknuter oppdages, slik at pasienten kan få nødvendig tilleggsbehandling. Andelen 
pasienter som får undersøkt tolv eller flere lymfeknuter har økt jevnt i alle periodene, både for de som 

                                                      
 
22 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-
diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx  

21

21

21

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm/Sider/default.aspx
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fått preoperativ strålebehandling og de som ikke fått det (Figur 46). Se vedlegg 11.2 for preoperativ 
strålebehandling på sykehusnivå i siste periode. 
 

 
Figur 46: Antall undersøkte lymfeknuter hos pasienter med endetarmskreft (stadium I–III, primærtumor 
operert) som har fått preoperativ strålebehandling og de som ikke har fått, fordelt på treårsperioder, 
1996–2013. 

3.3.9.3 Opplysning om CRM i patologibesvarelsen 

Circumferential Resection Margin (CRM) er avstand fra svulstvev (enten fra primærtumor eller fra 
lymfeknute med tumorvev) til reseksjonskanten i fettvevet. I perioden 2011–2013 ble CRM oppgitt i 
88% av patologibeskrivelsene av operasjonspreparateri perioden 2011-2013, mot 61 % i perioden 
1996-1998 (Figur 47). 
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Figur 47: Andel patologibesvarelser for pasienter med endetarmskreft, der CRM er angitt (endetarmskreft 
stadium I–III, primærtumor operert), fordelt på treårsperioder, 1996–2013. 

3.3.9.4 Bruk av nasjonal mal  

Nasjonal elektronisk mal for patologibesvarelser for tykk- og endetarmskreft ble utviklet i samarbeid 
mellom Den Norske Patologforening og Kreftregisteret. Bruk av mal ved besvarelse av 
operasjonspreparater ved tykk- og endetarmskreft anbefales fordi det øker komplettheten på 
opplysningene og letter Kreftregisterets arbeid ved koding og registrering.  
 
I Tabell  vises andelen patologibesvarelser som er meldt inn til tykk- og endetarmskreftregisteret på 
nasjonal mal, sykehusinterne sjekklister eller i fritekst. Det er benyttet nasjonal mal eller strukturerte 
sjekklister på patologibesvarelsene som Kreftregisteret mottar for 60 % av pasientene i 2013. Bruk av 
mal eller sjekkliste har økt fra 2007 til 2013,  samtidig som bruk av fritekst i patologibesvarelsene 
minsker. Se vedlegg 11.2 for oversikt på sykehusnivå. 
 
 
Tabell : Patologibesvarelsen for operasjonspreparater meldt i fritekst, på nasjonal mal eller på 
sykehusinterne sjekklister. Pasienter operert for endetarmskreft (stadium I-III), 2008-2013. 

Diagnoseår Fritekst Nasjonal mal Sjekkliste Mangler informasjon 

2008 56 % 28 % 15 % 2 % 

2009 55 % 28 % 15 % 2 % 

2010 51 % 32 % 16 % 1 % 

2011 44 % 34 % 20 % 2 % 

2012 46 % 38 % 15 % 1 % 

2013 38 % 37 % 23 % 2 % 
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3.3.10 Pasienter med stadium IV, primærtumor operert 

Enkelte pasienter som har  fjernmetastaser ved diagnose (stadium IV), kan vurderes for kurativ 
behandling med operasjon av både primærtumor og metastaser, eventuelt med tillegg av kjemoterapi. 
Kvalitetsregisteret har ikke oversikt over kirurgi av metastaser, men har oversikt over pasienter der 
primærtumor er operert. Noen av de opererte pasientene kan ha fått utført kirurgi av både 
primærtumor og metastaser, mens andre pasienter kan ha fått kirurgi mot primærtumor og ha 
gjenværende metastaser. Pasientene med stadium IV av endetarmskreftutgjør derfor en heterogen 
gruppe i registeret.  
 
Andelen pasienter med stadium IV der primærtumor er operert har gått ned fra omlag 80 % de første  
treårsperiodene til rundt 50 % de to siste periodene (Figur 48).  
 

 
Figur 48: Andel pasienter med endetarmskreft (stadium IV, primærtumor operert),fordelt på 
treårsperioder, 1996–2013. 
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Figur 49: Kjønn- og aldersfordeling for pasienter med endetarmskreft (stadium IV, primærtumor operert), 
1996–2013. 

Figur 49 viser fordelingen av kjønn og alder for pasienter med endetarmskreft stadium IV som ble 
operert for primærtumor. I denne pasientgruppen var det 61 % menn og 39 % kvinner, median alder 
var 65 år for menn og 64 år for kvinner i perioden 2008-2013.   
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Figur 50: Relativ overlevelse for pasienter med endetarmskreft (stadium IV, primærtumor operert) fordelt 
på treårsperioder, 1996–2013. 

 

Figur 50 viser relativ overlevelse for pasienter med endetarmskreft stadium IV der primærtumor er 
operert. Overlevelsen har økt i alle tidsperiodene og i 2011-2013 var relativ overlevelse for 
pasientgruppen 37 %. Dette er en positiv utvikling med tanke på at endetarmskreft i stadium IV er en 
alvorlig og utbredt sykdom hos disse pasientene.    
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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 
01.06.2015 kun være mulig å melde elektronisk. For primærhelsetjenesten vil tilsvarende tidsfrist 
være 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. Dette skal nå bedres  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 foreksempel annet helsepersonell, merkantilt personell eller spesifikke 
kodegrupper på sykehuset. Kreftregisteret har, i samarbeid med Kreftforeningen, arrangert 
opplæringskurs for ikke-klinikere for 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 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1477
https://portal.kreftregistrering.no/
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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.  

 
Elektroniske kliniske meldinger for tykk- og endetarmskreft ble gjort tilgjengelig for innrapportering via 
KREMT 14.03.2012.  
 

4.2 Innrapportering av patologiinformasjon 
Innrapportering av patologi gjøres fra patologilaboratoriene ved at Kreftregisteret mottar kopi av 
patologibesvarelsen, 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 tykk- og endetarmskreft i 
Kreftregisteret ble tilgjengelig i oktober 2008, og innebærer at detaljert patologiinformasjon blir 
registrert i kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft fra og med 01.01.2007 (det vil si på pasienter 
som fikk sin diagnose fra 2007 og fremover). 
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5 METODISK KVALITET 

5.1 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 de øvrige kildene), purres institusjonen med oppfordring om å sende inn opplysninger. 

5.2 Dekningsgrad på institusjonsnivå 
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer 
innrapportering til kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft.  

5.2.1 Dekningsgrad av kliniske meldeskjemaer for tykktarmskreft 

Tabell  gir en oversikt over hvor stor andel av de kliniske meldingene for tykktarmskreft som var 
mottatt og registrert i kvalitetsregisteret per 31.08.15 (stadium I–III, primærtumor operert) 2011-2013. 
Andelen innrapporterte meldinger er synkende når man sammenligner tallene for de ulike årene i 
tabellen. Derimot har komplettheten for årene 2011-2013 som ble rapportert i fjorårets rapport økt til 
årets rapport (for samme år) fordi innmeldingen går opp da Kreftregisteret purrer kliniske meldinger.   
 
Tabell : Andel meldinger mottatt og registrert av histologisk verifiserte krefttilfeller i tykktarm (stadium 
I–III, primærtumor operert), 2011-2013. 

Diagnoseår Utredningsmeldinger Kirurgimeldinger 

2011 91 % 90 % 

2012 90 % 89 % 

2013 86 % 85 % 
 
 
  

23

23
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Figur 51 gir en oversikt over innrapporteringen av kliniske meldinger fra de enkelte sykehusene som 
utredet og behandlet pasienter med tykktarmskreft 2011-2013. Det er store forskjeller i 
innrapportering mellom sykehusene, hvilket er noe både referansegruppen og Kreftregisteret vil jobbe 
sammen med sykehusene for å forbedre (se 4.1 for mulige årsaker og tiltak). Meldeskjemaene er 
innmeldt på papir eller elektronisk via KREMT. 

 
Figur 51: Andel kliniske meldinger (%) som er innrapportert til Kreftregisteret (per 31.08.15) , av 
histologisk verifiserte krefttilfeller hos pasienter med tykktarmskreft (stadium I–III, primærtumor operert), 
fordelt på sykehus, 2011–2013. Tallet i parentes viser antall opererte pasienter. 
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5.2.1.1 Elektronisk rapportering via KREMT – tykktarmskreft 

Elektroniske kliniske meldinger for tykk- og endetarmskreft ble gjort tilgjengelig for innrapportering via 
KREMT 14.03.2012. Fra 01.06.2015 er elektronisk innrapportering obligatorisk og papirmeldinger vil 
ikke lenger godtas. Flere sykehus har etablert gode rutiner og tatt i bruk KREMT for innmelding av 
tykktarmskreft. Figur 52 gir oversikt over hvilke sykehus som rapporterer via KREMT. Resultatene 
vises for pasienter med tykktarmskreft i  stadium I–III operert for primærtumor diagnostisert i 2014, 
merk at data for 2014 årgangen ikke er ferdig kvalitetssikret og ikke komplette.  

 
Figur 52: Andel kliniske meldinger av histologisk verifiserte krefttilfeller i tykktarm (stadium I–III, 
primærtumor operert)  innrapportert elektronisk i 2014 via KREMT fordelt på sykehus. (Ikke komplette 
tall).  
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5.2.2 Dekningsgrad av kliniske meldeskjemaer for endetarmskreft 

Tabell  gir en oversikt over hvor stor andel av de kliniske meldingene som var mottatt og registrert i 
kvalitetsregisteret per 20.08.15 for pasienter med endetarmskreft (stadium I–III, primærtumor operert), 
i perioden 2011-2013. Det har vært en nedgang i andelen kliniske meldinger som sendes inn til 
Kreftregisteret i løpet av perioden. Lavest er andelen kirurgimeldinger for endetarmskreft, som i 2013 
kun ble sendt inn for 76 % av pasientene med endetarmskreft. Andelen innrapporterte meldinger er 
synkende fra 2011-2013. Derimot har komplettheten for årene 2011-2013 som ble rapportert i 
fjorårets rapport økt til årets rapport (for samme år) fordi innmeldingen går opp da Kreftregisteret 
purrer kliniske meldinger.   
 
Tabell : Kliniske meldinger mottatt og registrert av histologisk verifiserte krefttilfeller i endetarm  
stadium I–III operert for primærtumor, 2011-2013. 

Diagnoseår Utredningsmeldinger Kirurgimeldinger 

2011 88 % 86 % 

2012 87 % 83 % 

2013 82 % 76 % 

 
  

24

24
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Figur 53 gir en oversikt over innrapporteringen av kliniske meldinger for endetarmskreft, fra de enkelte 
sykehusene 2011-2013. Meldeskjemaene er innmeldt på papir eller elektronisk via KREMT. Det er 
store forskjeller i innrapportering mellom sykehusene, hvilket er noe både referansegruppen og 
Kreftregisteret vil jobbe sammen med sykehusene for å forbedre (se 4.1 for mulige årsaker og tiltak). 
 

 
Figur 53: Andel kliniske meldinger (%) som er innrapportert til Kreftregisteret (per 31.08.15) , av 
histologisk verifiserte krefttilfeller hos pasienter med endetarmskreft (stadium I–III, primærtumor 
operert), fordelt på sykehus, 2011–2013. Tallet i parentes viser antall opererte pasienter. 
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5.2.2.1 Elektronisk rapportering via KREMT for endetarmskreft 

Elektroniske kliniske meldinger for tykk- og endetarmskreft ble gjort tilgjengelig for innrapportering via 
KREMT 14.03.2012. Fra 01.06.2015 er elektronisk innrapportering obligatorisk og papirmeldinger vil 
ikke lenger godtas. Flere sykehus har etablert gode rutiner og tatt i bruk KREMT for innmelding av 
endetarmskreft. Figur 54 gir oversikt for hvilke sykehus som rapporterer via KREMT. Resultatene 
gjelder for pasienter diagnostisert med endetarmskreft 2014(stadium I–III, primærtumor operert). Merk 
at 2014 årgangen av data i Kreftregisteret ikke er endelig kvalitetssikret og derved  ikke komplette når 
denne rapporten skrives. 

 

Figur 54: Andel kliniske meldinger av histologisk verifiserte krefttilfeller i tykktarm (stadium I–III, 
primærtumor operert)  innrapportert elektronisk i 2014 via KREMT fordelt på sykehus. (Ikke komplette 
tall).  
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5.3 Dekningsgrad på individnivå 
Alle pasienter med tykk- og endetarmskreft i Norge skal være inkludert i registeret.  
Komplettheten i Kreftregisteret ble evaluert i en studie 2007 (publisert i 200923.)og komplettheten ble 
estimert til å være 99 % for alle krefttilfellene totalt. Dette innebærer at det er ekstremt få krefttilfeller 
som Kreftregisteret mangler informasjon om. For årene 2001-2005 ble komplettheten for tykk- og 
endetarmskreft estimert til 99 - 100 %. 
 
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  tykk- eller endetarmskreft i NPR, var registrert med en annen 
tarmkreftdiagnose i Kreftregisteret (noen få var også registrert med en annen kreftdiagnose). 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. 
 
Henvisning til originalartikkelen "Sammenlikning av data fra Norsk pasientregister og Kreftregisteret" 

5.4 Metoder for intern sikring av datakvalitet 
Kreftregisteret får innrapportert og henter inn opplysninger fra ulike kilder, hvilket sikrer høy grad av 
validitet og kompletthet av registrerte data (for de ulike kildene se 5.1). 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. 
 
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 m.m.  

 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   

 

5.4.1 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 kapittel5.3) ble validiteten av data i 
Kreftregisteret vurdert ut fra følgende analyser: 
  

1. Andel av tilfellene som var histologisk/morfologisk verifisert (det vil si med en vevsprøve) 

                                                      
 
23 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.  

http://tidsskriftet.no/article/2276256
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2. Andel av tilfellene som er registret kun med en dødsmelding  
3. Andel av tilfellene som er registret med ukjent stadium  
4. 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.  
 

5.4.2 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 

5.5 Vurdering av datakvalitet 
Vil bli vurdert i fremtidige årsrapporter.  

5.6 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 
(eksempelvis sykehusvolum). 
 
I noen analyser der det presenteres resultater på sykehus-/regionnivå 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; 0-4,5-
9,...,85+). For bedre å kunne illustrere trender over tid er det i noen figurer presentert glattede rater, 
beregnet ved hjelp av vektet lokal regresjon (LOWESS). Alle insidens- og mortalitets-rater 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 metoden24. Estimater for totaloverlevelse, andel med lokalt tilbakefall og 
andel med fjernmetastaser er beregnet ved hjelp av denne metoden.  
 

                                                      
 
24 Kaplan, E. L.; Meier, P.: Nonparametric estimation from incomplete observations. J. Amer. Statist. Assn. 

53:457–481, 1958. 
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Relativ overlevelse er en metode for å estimere andelen pasienter som dør av sin kreftsykdom i en 
hypotetisk verden der man ikke kan dø av andre årsaker. Dette estimeres mer konkret ved å 
sammenligne dødeligheten for personer diagnostisert med en viss type kreft med dødeligheten for en 
sammenlignbar kreftfri befolkning. Relativ overlevelse er nyttig for å sammenligne overlevelse over tid 
eller mellom regioner og institusjoner. Det finnes ulike metoder for å estimere relativ overlevelse. 
Estimatene i denne rapporten er basert på den såkalte Ederer2-metoden25. 
 
For å kunne sammenligne relativ overlevelse over tid er det behov for å kunne estimere overlevelse 
for de senest diagnostiserte pasientene som typisk har kort oppfølgingstid. En måte å beregne slike 
estimater på er å bruke den oppfølgingstiden man har til rådighet, og deretter fylle på med 
overlevelseserfaringen til pasienter som er diagnostisert tidligere. Denne såkalte hybridmetoden26 er 
brukt for å estimere relativ overlevelse for pasientgrupper med manglende oppfølgingstid.  
 
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 LR-
test 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 14 (StataCorp LP, USA). 
 
 

                                                      
 
25 Ederer, F., and Heise, H. (1959), "Instructions to Ibm 650 Programmers in Processing Survival  
Computations," Technical, End Results Evaluation Section, National Cancer Institute. 
26 Brenner H, Rachet B. Hybrid analysis for up-to-date long-term survival rates in cancer registries  

with delayed recording of incident cases. Eur J Cancer 2004;40: 2494–501. 



 
 

 
 

        Side 80 av 112 

Årsrapport– Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 

 

6 FAGUTVIKLING OG KLINISK KVALITETSFORBEDRING 

6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret 
Personer diagnostisert med tykk- og endetarmskreft i Norge (Adenocarcinom; ICD10 kode C18, C19 
og C20) er inkludert i tykk- og endetarmskreftregisteret. 

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål 
Resultatene av data fra registeret kan brukes for å dokumentere praksis på sykehusene og kan være 
til hjelp både for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet. 
 
For tykktarmskreft vurderes behandlingsresultatene i forhold til: 

 andel pasienter som får spredning av sykdommen til andre organer (fjernmetastaser) 

 totaloverlevelse 
 
For endetarmskreft vurderes behandlingsresultatene i forhold til: 

 andel pasienter som får lokalt tilbakefall  

 andel pasienter som får spredning av sykdommen til andre organer (fjernmetastaser) 

 totaloverlevelse 
 
Disse endemålene kan i neste omgang kontrolleres for uavhengige variabler som kan tenkes å 
påvirke resultatene. 
 
I tillegg til disse hovedmålene, vurderes også endringer i behandling, slik som andel som får 
strålebehandling og andel som opereres laparoskopisk, og andre kvalitetsmål ved diagnostikk og 
behandling.  

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) 
Pasientrapporterte resultatmål er foreløpig ikke inkludert i tykk og endetarmskreftregisteret. Det har 
vært noen publikasjoner fra registeret som har omhandlet dette, men på avgrensede pasientgrupper 
(evt ref Guren, Bruheim). Referansegruppen for registeret har et sterkt ønske om å innføre dette, først 
og fremst med tanke på funksjonelle resultater etter kreftbehandlingen.  
 
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 flere krefttyper enn Norge for øvrig.. Et prosjekt med 
dette som tema begynner på Kreftregisteret i slutten av 2015. Det er et faktum at innvandreres helse 
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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, 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.    

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale 
kvalitetsindikatorer o.l. 

Faggruppen NGICG-CR, som er referansegruppe for Tykk- og endetarmskreftregisteret, har oppdrag 
fra Helsedirektoratet om å utarbeide nasjonale retningslinjer for tykk- og endetarmskreft. Første 
nasjonale handlingsprogram ble publisert i 2010, og tredje revisjon ble publisert 24. februar 2015. Det 
pågår også arbeid med revisjon av handlingsprogrammet for tynntarmskreft, og for å utarbeide et 
handlingsprogram for analkreft. Faggruppens erfaring har vært viktig i arbeidet mot en faglig 
konsensus i utredningen og behandlingen av pasienter med tykk- og endetarmskreft. At samme 
gruppe jobber med både kvalitetsregisteret og retningslinjene for pasientgruppen, fører til et oppdatert 
og relevant register.  

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 
Under arbeidet med å velge variabler til kvalitetsregisteret ble det tatt utgangspunkt i gjeldende 
retningslinjer for behandling av pasienter med tykk- og endetarmskreft på det tidspunktet. For 
fagmiljøet og referansegruppen har det vært viktig å finne et relevant utvalg av variabler som kan 
kartlegge utredning, behandling og oppfølging av pasientene. Det er hele tiden en balansegang 
mellom hvor mye opplysninger som skal samles inn for å gi svar på ønskede spørsmål i forhold til 
hvor stor arbeidsmengde antallet opplysninger gir for de som skal melde inn. Variablene bør revideres 
jevnlig for å være oppdatert og gjenspeile tidsmessig utredning og behandling. Referansegruppen har 
jobbet med å finne relevante mål for registeret, uten at de blir så detaljerte at innrapportering av 
opplysninger blir uhåndterlig. De fleste av de viktige anbefalingene om utredning og kirurgi i de 
nasjonale retningslinjene er inkludert som variabler i registeret. Anbefalinger om medikamentell 
behandling, og tilsvarende inkluderte spørsmål i registeret, er foreløpig meldt inn i svært liten grad. 
Det pågår nå et arbeid for å revidere variablene som registreres i registeret.  
 
Registeret har ikke tilstrekkelige opplysninger som kan gi direkte svar på om nasjonale retningslinjer 
etterleves, men en kan indirekte se at endringer i retningslinjene gjenspeiles i endringer i utført 
behandling, eksempelvis at endringer i indikasjon for stråleterapi medfører økt bruk av stråleterapi. 

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder 
Årsrapporten publiserer resultater på institusjonsnivå om det som er meldt inn til Kreftregisteret. 
Resultatene vil danne grunnlag for lokale kvalitetsforbedringstiltak. På denne måten har registeret 
siden oppstarten av Rectumcancerregisteret i 1993 bidratt til kvalitetsforbedring av lokal praksis. 
Resultatene fra registeret danner også grunnlag for diskusjon ved oppdatering av 
handlingsprogrammer. 
 
I denne rapporten er det identifisert en del opplysninger som har for lav kompletthet, under 50 %. 
Dette gjelder blant annet. for klinisk CRM ved endetarmskreft og ASA-score ved både tykk- og 
endetarmskreft. Dette har en uheldig effekt på pågående Phd-prosjekter som er basert på 
datagrunnlag fra kvalitetsregisteret. En håper å forbedre dette ved innføring av elektronisk 
innmelding, og ved den pågående revisjonen av de kliniske variablene som registreres.     
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Vi har observert en stor reduksjon over flere år i andelen som får lokal tilbakefall etter endetarmskreft. 
Det er dessverre lite endring i andelen som får fjernmetastaser etter behandlingen for primærsvulsten. 

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 
Referansegruppen har identifisert områder der handlingsprogrammet har behov for en større revisjon 
og gjennomgang av litteratur, med tanke på å diskutere om retningslinjene bør endres. Neste revisjon 
av handlingsprogrammet skjer våren 2016.  
 
Endringer i registrering av patologiopplysninger har pågått i 2015, og er nå vedtatt og vil bli 
implementert. En arbeidsgruppe har laget et utkast til endring i registrering av kliniske variable, og 
dette vil bli diskutert ved neste møte i referansegruppen.  
 
Det har vært gjennomført en studie som har validert kvaliteten av registrerte data i kvalitetsregisteret, 
som ble funnet å være veldig god (referanse Sakkestad kapittel 12).  

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret 
praksis) 

Det er registrert en økning i andelen laparoskopisk kirurgi, noe som anses å være gunstig. Det er 
også registrert en økning i andelen som får preoperativ strålebehandling, som synes å være i tråd 
med praksis andre steder i Europa.  

6.10 Pasientsikkerhet 
Komplikasjoner ved kirurgi meldes til registeret, og det er ingen endring i forekomsten av 
komplikasjoner. Komplikasjoner etter behandling registreres også i andre kvalitetsregistre 
(NORGAST). 
 
Overlevelse innen 100 dager etter operasjon meldes også, og her vises  ingen vesentlige forskjeller 
mellom sykehus.  
 
Seneffekter etter behandling registreres ikke, men det er ønskelig å registrere dette ved innhenting av 
PROMS, og registeret vil arbeide for å innføre dette i samarbeid med Kreftregisteret.  
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7 FORMIDLING AV RESULTATER 

Kreft er en sykdom 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 vil ivaretas ved utgivelse av 
årsrapporter. Formidling av resultater til fagmiljøene ivaretas også delvis av kravene til offentliggjøring 
som koordineres via Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, samt ved utlevering av 
data til forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Via Kreftregisterets meldetjeneste (KREMT) på Norsk Helsenett har sykehusene 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 

 Stadium ved diagnosetidspunkt 

 Andel pasienter som har blitt operert med ulike operasjonsmetoder 

 Median CEA-verdi 

 Median tid fra diagnosedato til operasjonsdato 

 Intraoperative funn  

 Komplikasjoner   
 
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 foreslås at tilbakerapportering av kvalitetssikrede data fra meldepliktige virksomheter hjemles 
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 Regionale helseforetak slik at disse kan brukes i 
kvalitetsforbedrende arbeid regionalt og i de ulike helseforetakene. Rapportene sendes også til 
kontaktpersoner og avdelingsledere ved de ulike gastrokirurgiske avdelingene.  

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

7.4 Offentliggjøring av resultater til institusjonsnivå 
Resultater fra registeret offentliggjøres på institusjonsnivå. Alle RHF-ene får tilsendt årsrapportene for 
kvalitetsregistrene på kreftområdet to uker før publisering slik at de kan gå gjennom 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 

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.  

8.1 Vitenskapelige arbeider 
Referansegruppen har fire stipendiater med pågående PhD-prosjekter.   
 
Forskningsprosjektet til Kjartan Stormark (Stavanger Universitetssykehus, Universitet i Bergen) :  

 ”Coloncancer i Norge: Standarder, utfordringer og framtidige forbedringer.”  

 Prosjektet  skal fokusere på tidlige resultater ved behandling av tykktarmskreft (30-dagers 
morbiditet og mortalitet) og langtidsresultater (overlevelse, metastaser og lokalt residiv).  

 
Forskningsprosjektet til Tore Stornes (St Olavs Hospital, NTNU):  

 ”Local excision vs TME in early rectal cancer treatment. A national population study: Outcome 
and geographical disparities”  

 Prosjektet skal se på pasienter diagnostisert med T1 og T2 endetarmskreft. Det vil fokusere 
på kort- og langtidsresultater etter behandling, inkludert 100 dagers mortalitet, overlevelse, 
forekomst av lokalt residiv og metastaser. 

 
Forskningsprosjektet til Linn Merete Åsli (Kreftregisteret, Oslo Universitetssykehus):  

 “Økt bruk av preoperativ strålebehandling for endetarmskreft i Norge og betydning for lokale 
residiv, fjernmetastaser og overlevelse.”  

 Prosjektet har som mål å undersøke om kvalitetsforbedringen av planlagt strålebehandling og 
økningen av gitt (kjemo) strålebehandling har påvirket behandlingsresultatene for relativ 
overlevelse, insidens av fjernmetastaser og lokalt tilbakefall for primær endetarmskreft. 

 
Forskningsprosjektet til Torhild Veen (Stavanger univeristetssykehus):   

 ”Neo- and adjuvant treatment of rectal cancer; overuse and underuse?”. An analysis of  
outcomes treatment guidelines in different countries.  

 Prosjektet skal se på pasienter med endetarmskreft og er et samarbeid med MD Anderson 
Cancer Center, Houston. Bakgrunnen for prosjektet er betydelige forskjeller i bruk av 
strålebehandling og adjuvant kjemoterapi for endetarmskreft i Norge og USA. Prosjektet vil 
sammenligne behandling og resultater for relativ overlevelse, insidens av fjernmetastaser og 
lokalt tilbakefall hos pasienter med positive lymfeknuter (N+) og pasienter diagnostisert med 
T3. 

 
Forskningsprosjektet til Liv Marit Dørum  

 Prosjektet 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. 

 
Artikkelen til M. Guren et.al:  

 “Nationwide improvement of rectal cancer treatment outcomes in Norway, 1993-2010”  

 Artikkelen viser langidsresultater for ovelevelse og tilbakefall for en nasjonal populasjon hos 
pasienter med endetarmskreft.   
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Publikasjonen til Sakkestad, ST et al:  

 “Validity of Norwegian Rectal Cancer Registry data at a major university hospital 1997-2005”  

 Artikkelen viser resultatet av gjennomgang av datakvaliteten på registrerte parametre i 
registeret hos pasienter med endetarmskreft ved et stort sykehus i Norge. 
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Plan for forbedringstiltak 
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9  FORBEDRINGSTILTAK 

9.1 Datafangst 
Tykk- og endetarmskreftregisterets tiltak for å bedre datafangsten (gjennomførte tiltak og planlagte): 

 Purret på opplysninger fra sykehusene om pasientene har fått tilbakefall og/eller utviklet 
metastaser (gjennomført i år) 

 Forbedring: sykehusene bør kunne rapportere inn at pasienten er i live uten lokalt tilbakefall 
og/eller metastaser 

 Forbedring: Forbedring informasjonsarbeidet ved purringer, for å sikre at beskjed kommer 
fram til helseforetaket, men også direkte til kontaktpersoner ved sykehuset 

 
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 

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 tykk- og endetarmskreftregisteret, 
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 
Tykk- og endetarmskreftregisteret presenterer i årets rapport resultater for pasienter med tykk- og 
endetarmskreft i stadium IV der primærtumor er operert. Det pågår en gjennomgang av 
patologivariabler i registeret for å kunne registrere mer relevant informasjon. I tillegg er det ønskelig at 
pasientrapporterte resultater skal inn i registeret.   
 
Årets rapport viser at enkelte variabler har lav kompletthet. Økt bruk av elektronisk innrapportering via 
KREMT, kan forbedre komplettheten, fordi den elektroniske innrapportering har obligatoriske felter 
som må være fylt ut for å kunne sende inn meldingen.  

9.4 Formidling av resultater 
Det er svært viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft at det etableres tiltak for å 
øke bevisstheten om innrapportering blant klinikere. 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 tykk- og endetarmskreftregisteret 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 tykk- og endetarmskreftregisteret 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 tykk- og endetarmskreftregisteret 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 Nasjonalt kvalitetsregister for tykk –og endetarmskreft  
      

Nr  Beskrivelse  Kapittel Ja Nei 
      

  Stadium 2     

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 □ 

      

  Stadium 3     

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 
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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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11 VEDLEGG 

11.1 Tykktarmskreft  
 
Tabell  : Stadiumfordeling hos pasienter med tykktarmskreft i stadium I-III operert for primærtumor, 
fordelt på sykehus, 2011-2013. 

Opererende sykehus Stadium 
I 

Stadium 
II 

Stadium 
III 

Mangler informasjon 

SØ, Fredrikstad 18 % 47 % 31 % 2 % 

VV, Bærum 14 % 48 % 37 % 0 % 

Ahus, Lørenskog 14 % 51 % 33 % 1 % 

OUS, Aker 24 % 51 % 24 % 0 % 

Diakonhjemmets sykehus 18 % 50 % 27 % 3 % 

OUS, Ullevål 14 % 43 % 37 % 5 % 

SI, Kongsvinger 19 % 47 % 32 % 2 % 

SI, Hamar 16 % 52 % 29 % 1 % 

SI, Gjøvik 17 % 46 % 32 % 2 % 

SI, Lillehammer 22 % 48 % 27 % 1 % 

VV, Drammen 9 % 49 % 41 % 0 % 

VV, Hønefoss 7 % 46 % 43 % 3 % 

SiV, Tønsberg 11 % 54 % 35 % 0 % 

ST, Skien 31 % 35 % 30 % 4 % 

SS , Arendal 17 % 48 % 33 % 0 % 

SS, Kristiansand 13 % 46 % 33 % 1 % 

Helse-Fonna, Haugesund 13 % 46 % 37 % 3 % 

Stavanger universitetssjukehus 19 % 42 % 35 % 2 % 

Voss sjukehus 17 % 50 % 25 % 6 % 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 20 % 43 % 32 % 4 % 

Haukeland universitetssykehus 17 % 44 % 31 % 8 % 

Helse-Førde, Førde 19 % 43 % 36 % 1 % 

Helse Møre og Romsdal, Molde 22 % 38 % 35 % 4 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 17 % 46 % 34 % 2 % 

St. Olavs Hospital, Orkdal 16 % 49 % 33 % 0 % 

St. Olavs Hospital 15 % 43 % 39 % 2 % 

HNT, Levanger 16 % 49 % 29 % 3 % 

HNT, Namsos 23 % 38 % 38 % 0 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 22 % 45 % 33 % 0 % 

Helgelandsykehuset, Mo i Rana 24 % 35 % 33 % 2 % 

Helgelandsykehuset, Sandnessjøen 18 % 36 % 45 % 0 % 

UNN, Harstad 25 % 59 % 16 % 0 % 

UNN, Tromsø 15 % 47 % 33 % 3 % 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest 22 % 49 % 30 % 0 % 
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Tabell   : Bruk av mal for patologibesvarelser (fritekst, nasjonal mal eller sykehusinterne sjekklister) 
fordelt på sykehus. Pasienter med tykktarmskreft (stadium I-III, primærtumor operert), 2011-2013 

Opererende sykehus Fritekst Nasjonal 
mal 

Sjekkliste Mangler informasjon 

SØ, Fredrikstad 76 % 0 % 23 % 0 % 

VV, Bærum 83 % 1 % 15 % 0 % 

Ahus, Lørenskog 10 % 89 % 0 % 0 % 

OUS, Aker 56 % 44 % 0 % 0 % 

Diakonhjemmets sykehus 15 % 84 % 1 % 0 % 

OUS, Ullevål 11 % 88 % 1 % 0 % 

SI, Kongsvinger 87 % 0 % 6 % 6 % 

SI, Hamar 13 % 86 % 1 % 1 % 

SI, Gjøvik 38 % 9 % 53 % 0 % 

SI, Lillehammer 42 % 6 % 52 % 0 % 

VV, Drammen 84 % 1 % 15 % 1 % 

VV, Hønefoss 82 % 0 % 15 % 3 % 

SiV, Tønsberg 37 % 61 % 2 % 0 % 

ST, Notodden 46 % 0 % 50 % 4 % 

ST, Skien 65 % 1 % 33 % 1 % 

SS , Arendal 5 % 8 % 87 % 0 % 

SS, Kristiansand 8 % 15 % 77 % 1 % 

Helse-Fonna, Haugesund 89 % 1 % 8 % 3 % 

Stavanger universitetssjukehus 5 % 93 % 2 % 1 % 

Voss sjukehus 11 % 89 % 0 % 0 % 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 9 % 90 % 1 % 0 % 

Haukeland universitetssykehus 7 % 90 % 2 % 0 % 

Helse-Førde, Førde 88 % 1 % 10 % 1 % 

Helse Møre og Romsdal, Molde 59 % 1 % 38 % 1 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 73 % 3 % 23 % 1 % 

St. Olavs Hospital, Orkdal 88 % 1 % 11 % 0 % 

St. Olavs Hospital 85 % 0 % 14 % 1 % 

HNT, Levanger 86 % 0 % 14 % 0 % 

HNT, Namsos 87 % 2 % 11 % 0 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 63 % 2 % 35 % 0 % 

Helgelandsykehuset, Mo i Rana 70 % 0 % 26 % 4 % 

Helgelandsykehuset, Sandnessjøen 67 % 3 % 30 % 0 % 

UNN, Tromsø 11 % 4 % 85 % 0 % 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest 46 % 0 % 54 % 0 % 
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Tabell   :Antall undersøkte lymfeknuter fordelt på sykehus hos pasienter med tykktarmskreft i  stadium 
I–III operert for primærtumor, 2011-2013 

Opererende sykehus 12 eller flere Færre enn 12 Mangler informasjon 

SØ, Fredrikstad 86 % 13 % 1 % 

VV, Bærum 94 % 6 % 0 % 

Ahus, Lørenskog 90 % 9 % 1 % 

OUS, Aker 78 % 22 % 0 % 

Diakonhjemmets sykehus 84 % 16 % 1 % 

OUS, Ullevål 85 % 14 % 1 % 

SI, Kongsvinger 77 % 21 % 2 % 

SI, Hamar 85 % 15 % 1 % 

SI, Gjøvik 96 % 3 % 1 % 

SI, Lillehammer 92 % 7 % 1 % 

VV, Drammen 93 % 6 % 1 % 

VV, Hønefoss 90 % 7 % 3 % 

SiV, Tønsberg 83 % 17 % 0 % 

ST, Skien 69 % 25 % 6 % 

SS , Arendal 73 % 25 % 1 % 

SS, Kristiansand 77 % 21 % 3 % 

Helse-Fonna, Haugesund 83 % 16 % 2 % 

Stavanger universitetssjukehus 81 % 17 % 1 % 

Voss sjukehus 100 % 0 % 0 % 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 90 % 9 % 1 % 

Haukeland universitetssykehus 93 % 5 % 2 % 

Helse-Førde, Førde 92 % 8 % 0 % 

Helse Møre og Romsdal, Molde 68 % 31 % 1 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 71 % 27 % 2 % 

St. Olavs Hospital, Orkdal 80 % 19 % 1 % 

St. Olavs Hospital 78 % 20 % 2 % 

HNT, Levanger 78 % 19 % 3 % 

HNT, Namsos 68 % 32 % 0 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 92 % 8 % 0 % 

Helgelandsykehuset, Mo i Rana 81 % 13 % 6 % 

Helgelandsykehuset, Sandnessjøen 88 % 12 % 0 % 

UNN, Tromsø 81 % 19 % 0 % 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest 73 % 27 % 0 % 
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Tabell   : Antall pasienter i ulike aldergrupper og median alder hos pasienter med tykktarmskreft i 
stadium I–III operert for primærtumor fordelt på sykehus, 2011-2013 

Opererende sykehus 0-59 
år 

60-74 
år 

75+ 
år 

Median 

SØ, Fredrikstad 50 160 178 74 

VV, Bærum 31 57 75 72 

Ahus, Lørenskog 82 192 171 71 

OUS, Aker 9 13 23 75 

Diakonhjemmets sykehus 11 49 75 76 

OUS, Ullevål 45 80 110 73 

SI, Kongsvinger 4 24 19 72 

SI, Hamar 18 75 89 74 

SI, Gjøvik 8 43 48 74 

SI, Lillehammer 8 41 48 74 

VV, Drammen 28 112 118 73,5 

VV, Hønefoss 8 24 40 76 

SiV, Tønsberg 25 101 126 74,5 

ST, Skien 25 62 69 72 

SS , Arendal 6 39 30 71 

SS, Kristiansand 32 85 83 72,5 

Helse-Fonna, Haugesund 28 57 75 73 

Stavanger universitetssjukehus 63 148 136 71 

Voss sjukehus 2 13 21 76 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 31 83 106 74 

Haukeland universitetssykehus 43 109 111 73 

Helse-Førde, Førde 16 50 78 75 

Helse Møre og Romsdal, Molde 14 48 82 76 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 20 72 98 75 

St. Olavs Hospital, Orkdal 7 37 50 75 

St. Olavs Hospital 30 107 110 73 

HNT, Levanger 19 46 51 72,5 

HNT, Namsos 8 12 33 78 

Nordlandssykehuset, Bodø 23 75 75 72 

Helgelandsykehuset, Mo i Rana 10 22 22 74 

Helgelandsykehuset, Sandnessjøen 5 17 9 71 

UNN, Tromsø 24 57 69 73 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest 3 12 22 77 
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11.2 Endetarmskreft 
Tabell   : Stadiumfordeling (pTNM/ypTNM) hos pasienter med endetarmskreft i  stadium I–III operert for 
primærtumor, fordelt på sykehus, 2011-2013. 

Opererende sykehus Stadium 
I 

Stadium 
II 

Stadium 
III 

Komplett 
respons 

Mangler 
informasjon 

SØ, Fredrikstad 31 % 39 % 26 % 4 % 0 % 

VV, Bærum 36 % 29 % 30 % 4 % 2 % 

Ahus, Lørenskog 26 % 25 % 39 % 3 % 7 % 

OUS, Aker 27 % 27 % 24 % 12 % 9 % 

OUS, Radiumhospitalet 16 % 45 % 23 % 10 % 5 % 

OUS, Ullevål 19 % 19 % 31 % 11 % 19 % 

SI, Hamar 33 % 30 % 30 % 2 % 5 % 

SI, Gjøvik 41 % 39 % 16 % 4 % 0 % 

VV, Drammen 26 % 23 % 40 % 10 % 0 % 

SiV, Tønsberg 33 % 33 % 30 % 2 % 1 % 

ST, Skien 37 % 28 % 26 % 4 % 4 % 

SS, Kristiansand 38 % 34 % 21 % 5 % 2 % 

Helse-Fonna, Haugesund 22 % 23 % 35 % 18 % 2 % 

Stavanger 
universitetssjukehus 

33 % 22 % 33 % 8 % 4 % 

Haukeland 
universitetssykehus 

32 % 23 % 26 % 10 % 9 % 

Helse-Førde, Førde 31 % 23 % 26 % 10 % 10 % 

Helse Møre og Romsdal, 
Ålesund 

21 % 41 % 35 % 3 % 0 % 

St. Olavs Hospital 32 % 29 % 28 % 9 % 2 % 

HNT, Levanger 28 % 28 % 30 % 8 % 6 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 55 % 26 % 16 % 3 % 0 % 

UNN, Tromsø 33 % 25 % 31 % 5 % 6 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29



 
 

 
 

        Side 97 av 112 

Årsrapport– Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 

 

 
 
 
Tabell   : Andel pasienter med endetarmskreft som fått preoperativ strålebehandling fordelt på sykehus 
(stadium I-III, primærtumor operert), 2011-2013. 

Opererende sykehus Preoperativt bestrålt  >40 Gy Preoperativt bestrålt 5x5 Gy 

SØ, Fredrikstad 19 % 6 % 

VV, Bærum 8 % 0 % 

Ahus, Lørenskog 29 % 3 % 

OUS, Aker 9 % 6 % 

OUS, Radiumhospitalet 82 % 9 % 

OUS, Ullevål 40 % 4 % 

SI, Hamar 35 % 4 % 

SI, Gjøvik 16 % 3 % 

VV, Drammen 21 % 3 % 

SiV, Tønsberg 20 % 4 % 

ST, Skien 14 % 4 % 

SS, Kristiansand 38 % 5 % 

Helse-Fonna, Haugesund 56 % 13 % 

Stavanger universitetssjukehus 42 % 5 % 

Haukeland universitetssykehus 44 % 13 % 

Helse-Førde, Førde 26 % 9 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 56 % 6 % 

St. Olavs Hospital 47 % 3 % 

HNT, Levanger 39 % 9 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 31 % 0 % 

UNN, Tromsø 53 % 5 % 
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Tabell   :  Reseksjonstyper ved operasjon av pasienter med endetarmskreft, fordelt på sykehus (stadium 
I-III, primærtumor operert), 2011-2013. 

Opererende sykehus Lav 
fremre 

Amputasjon Hartmann Mangler informasjon 

SØ, Fredrikstad 53 % 25 % 20 % 2 % 

VV, Bærum 75 % 9 % 8 % 8 % 

Ahus, Lørenskog 56 % 22 % 12 % 10 % 

OUS, Aker 71 % 13 % 6 % 10 % 

OUS, Radiumhospitalet 20 % 66 % 14 % 0 % 

OUS, Ullevål 59 % 20 % 11 % 9 % 

SI, Hamar 58 % 25 % 9 % 8 % 

SI, Gjøvik 63 % 31 % 6 % 0 % 

VV, Drammen 65 % 26 % 2 % 6 % 

SiV, Tønsberg 62 % 14 % 19 % 5 % 

ST, Skien 68 % 30 % 0 % 3 % 

SS, Kristiansand 63 % 26 % 10 % 1 % 

Helse-Fonna, Haugesund 78 % 11 % 0 % 11 % 

Stavanger universitetssjukehus 53 % 38 % 3 % 6 % 

Haukeland universitetssykehus 53 % 34 % 4 % 9 % 

Helse-Førde, Førde 68 % 25 % 7 % 0 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 77 % 13 % 6 % 3 % 

St. Olavs Hospital 59 % 29 % 7 % 5 % 

HNT, Levanger 53 % 22 % 16 % 8 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 65 % 6 % 29 % 0 % 

UNN, Tromsø 63 % 19 % 6 % 13 % 
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Tabell   : Patologibesvarelsen for operasjonspreparater meldt i fritekst, på nasjonal mal eller på 
sykehusinterne sjekklister, fordelt på sykehus- Pasienter med endetarmskreft i stadium I-III, primærtumor 
operert. 2011-2013 

Opererende sykehus Ikke 
mal 

Mal 
brukt 

Sjekkliste Mangler informasjon 

SØ, Fredrikstad 73 % 0 % 26 % 1 % 

VV, Bærum 79 % 0 % 20 % 2 % 

Ahus, Lørenskog 21 % 78 % 2 % 0 % 

OUS, Aker 42 % 58 % 0 % 0 % 

OUS, Radiumhospitalet 18 % 80 % 0 % 2 % 

OUS, Ullevål 24 % 70 % 2 % 3 % 

SI, Hamar 16 % 84 % 0 % 0 % 

SI, Gjøvik 37 % 6 % 57 % 0 % 

VV, Drammen 85 % 1 % 14 % 0 % 

SiV, Tønsberg 48 % 51 % 1 % 0 % 

ST, Skien 50 % 0 % 48 % 2 % 

SS, Kristiansand 6 % 13 % 80 % 0 % 

Helse-Fonna, Haugesund 88 % 0 % 5 % 7 % 

Stavanger universitetssjukehus 7 % 86 % 5 % 2 % 

Haukeland universitetssykehus 23 % 75 % 0 % 2 % 

Helse-Førde, Førde 94 % 0 % 6 % 0 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 75 % 0 % 24 % 1 % 

St. Olavs Hospital 85 % 1 % 13 % 2 % 

HNT, Levanger 90 % 0 % 8 % 2 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 61 % 0 % 39 % 0 % 

UNN, Tromsø 19 % 1 % 79 % 1 % 
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Tabell   : Antall undersøkte lymfeknuter fordelt på sykehus hos pasienter med endetarmskreft i stadium 
I–III operert for primærtumor, 2011-2013 

Opererende sykehus >=12 <12 Mangler informasjon 

SØ, Fredrikstad 81 % 19 % 0 % 

VV, Bærum 91 % 7 % 2 % 

Ahus, Lørenskog 71 % 26 % 3 % 

OUS, Aker 61 % 33 % 6 % 

OUS, Radiumhospitalet 31 % 68 % 1 % 

OUS, Ullevål 66 % 24 % 9 % 

SI, Hamar 71 % 28 % 1 % 

SI, Gjøvik 93 % 6 % 1 % 

VV, Drammen 93 % 7 % 1 % 

SiV, Tønsberg 70 % 30 % 0 % 

ST, Skien 48 % 48 % 4 % 

SS, Kristiansand 49 % 49 % 1 % 

Helse-Fonna, Haugesund 70 % 30 % 0 % 

Stavanger universitetssjukehus 44 % 50 % 5 % 

Haukeland universitetssykehus 73 % 22 % 5 % 

Helse-Førde, Førde 85 % 15 % 0 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 32 % 67 % 1 % 

St. Olavs Hospital 61 % 39 % 1 % 

HNT, Levanger 70 % 28 % 2 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 58 % 42 % 0 % 

UNN, Tromsø 50 % 49 % 1 % 
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Tabell   : Andel patologibesvarelser der CRM er angitt for pasienter med endetarmskreft i stadium I–III 
operert for primærtumor, fordelt på sykehus, 2011-2013  

Opererende sykehus CRM 
angitt 

Mangler informasjon 

SØ, Fredrikstad 93 % 7 % 

VV, Bærum 89 % 11 % 

Ahus, Lørenskog 88 % 12 % 

OUS, Aker 79 % 21 % 

OUS, Radiumhospitalet 89 % 11 % 

OUS, Ullevål 82 % 18 % 

SI, Hamar 93 % 7 % 

SI, Gjøvik 99 % 1 % 

VV, Drammen 79 % 21 % 

SiV, Tønsberg 95 % 5 % 

ST, Skien 74 % 26 % 

SS, Kristiansand 97 % 3 % 

Helse-Fonna, Haugesund 70 % 30 % 

Stavanger universitetssjukehus 94 % 6 % 

Haukeland universitetssykehus 88 % 12 % 

Helse-Førde, Førde 88 % 12 % 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 70 % 30 % 

St. Olavs Hospital 91 % 9 % 

HNT, Levanger 90 % 10 % 

Nordlandssykehuset, Bodø 90 % 10 % 

UNN, Tromsø 94 % 6 % 
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Tabell   : Antall pasienter i ulike aldergrupper og median alder hos pasienter med endetarmskreft i 
stadium I–III operert for primærtumor fordelt på sykehus, 2011-2013 

Opererende sykehus 0-59 
år 

60-74 
år 

75+ 
år 

Median alder 

SØ, Fredrikstad 26 53 34 68 

VV, Bærum 9 22 25 73 

Ahus, Lørenskog 41 82 64 69 

OUS, Aker 4 13 16 74 

OUS, Radiumhospitalet 33 72 23 66 

OUS, Ullevål 27 42 29 67 

SI, Hamar 12 49 26 70 

SI, Gjøvik 8 38 24 70 

VV, Drammen 21 53 33 68 

SiV, Tønsberg 14 33 34 73 

ST, Skien 5 18 23 74 

SS, Kristiansand 27 48 22 66 

Helse-Fonna, Haugesund 12 33 15 71 

Stavanger universitetssjukehus 26 52 35 69 

Haukeland universitetssykehus 44 110 72 69 

Helse-Førde, Førde 4 16 14 69 

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 19 44 28 68 

St. Olavs Hospital 35 78 47 68 

HNT, Levanger 8 25 17 71 

Nordlandssykehuset, Bodø 7 15 9 68 

UNN, Tromsø 31 78 37 69 
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