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Årsrapport fra Kreft registerets virksomhet 2015 - fokus på noen høydepunkter
Forskningsavdelingen fortsatte i 2015 sin høye forskningsaktivitet, noe som blant annet. 

resulterte i mange gode publikasjoner, nye prosjekter og samarbeidspartnere.

LES MER PÅ S. 9

Utvikling av testikkelkreft  - en studie av rollen til muggsoppgift er og små 
genregulerende RNA-molekyler 
Testikkelkreft  er den hyppigste kreft formen blant unge menn, og forekomsten i Norge er 

blant de høyeste i verden. I tillegg har insidensen økt med rundt 300 % siden 2. verdenskrig.

LES MER PÅ S. 17

Velger oft ere brystbevarende behandling
På landsbasis får nå 73 % av brystkreft pasientene brystbevarende behandling når svulsten er 

mindre enn 30 mm. Dette viser årsrapporten for Kvalitetsregisteret for brystkreft  for 2015

LES MER PÅ S. 18

Små forskjeller i kreft forkomst i norske fylker
I rapporten «Kreft  i Norges fylker 1954-2013, som ble publisert i 2015, gir Kreft registeret en 

detaljert fylkesoversikt over forekomsten av de vanligste kreft formene.

LES MER PÅ S. 20

Vitenskapelige publikasjoner
Kreft registeret er ett av Norges største miljøer innen forskning på årsaker til, og forekomst av kreft . 

Våre forskere er hoved-, eller medforfattere av en rekke vitenskapelige publikasjoner om kreft  i 

samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt, hovedsakelig i EU-land og USA.

LES MER PÅ S. 30
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Forord fra 
direktøren

I hele Kreft registerets strategiperiode 2011–2015 har 
vi hatt som et hovedmål å ta inn etterslepet i koding 
av kreft tilfeller. I 2015 klarte vi det, og vi publiserte to 
utgaver av Cancer in Norway i løpet av ett år. I mars kom 
resultatene for 2013, og i desember kom resultatene for 
2014. Mye av innhentingen av etterslepet skyldes interne 
IKT-moderniseringer og digitalisering av kodeprosessen. 
Stadig fl ere kliniske meldinger kommer elektronisk, og i 
tillegg kom de første patologimeldingene, fra ett laborato-
rium, inn elektronisk i 2015. Vi kan fremdeles ta inn noe, 
og gi ut Cancer in Norway enda tidligere, men dersom vi 
skal gi ut komplette data, må vi vente på at dødsårsakene 
blir ferdig registrert i Dødsårsaksregisteret. Dette skjer 
normalt i november året etter.

Kreft registeret fullførte den nye elektroniske IKT-plattformen 
(KNEIP) i 2015. Dette har vært et viktig IKT-prosjekt for 
Kreft registeret. Det er en stor bragd å ha kommet i mål 
med dette prosjektet i tide, og til en betraktelig lavere 
kostnad enn HSØ-utredningen for noen år tilbake anslo 
at det skulle koste. Vi takker Oslo Universitetssykehus 
for å ha tatt over fi nansieringen av prosjektet fra 2014. 
Vi ser allerede nytten av prosjektet. Vi har implementert 
nye fremskritt underveis, og dette har bidratt til at etter-
slepet i kodingen er tatt inn. Den store overfl yttingen av 
hoveddatabasen og kvalitetsregistrene til KNEIP gjenstår 
riktignok. Det er mye data fra 1953 frem til i dag som 
skal fl yttes, og dette må gjøres trinnvis. Vi begynner med 
lungekreft dataene i 2016.

Kvalitetsregistrene skal bidra til å bedre kreft  
diagnostikk og behandling. Årsrapportene fra 
de åtte kvalitetsregistrene gir god informasjon 
om forskjeller mellom sykehusene. Det er et 
ønske at registrene defi nerer kvalitetsmål 
som gir en god indikasjon på hvor god 
behandlingen er, men som også gir mål 
man kan strekke seg etter. Vi har fremdeles 
utfordringer med å få inn kliniske meldinger 
fra en rekke sykehus. Fra 1. juni satte 
Kreft registeret krav til at sykehusene måtte 
rapportere kliniske meldinger elektronisk. 
Svært mange benytter nå Kreft registerets 
elektroniske meldetjeneste (KREMT), og 
det er gledelig at antall elektroniske kliniske 
meldinger har økt jevnt. KREMT-løsningen 
fungerer, men har noen ulemper, og krever 
blant annet separat innlogging. Egne 
innrapporteringssystemer er midlertidige 
løsninger. Kreft registeret vil arbeide for ett 
bevisst langsiktig mål: at data til registre skal 
hentes automatisk fra elektroniske pasient-
journaler. Det er viktig at Kreft registeret 
involveres i det som er av nasjonale og 
regionale initiativ når det gjelder IKT for 
kvalitetsregistrene. 

De siste årene har Kreftregisteret sakte men sikkert tatt inn etterslep i kodingen av krefttilfeller. Målet har 
vært å gi ut Cancer in Norway året etter. Det klarte vi i 2015, da vi ga ut hele to Cancer in Norway-utgaver 
i løpet av ett år.  Samtidig fl yttet vi fra Majorstuen til Montebello, og er nå samlokalisert med Institutt for 
Kreftforskning og Radiumhospitalet.
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Giske Ursin
Direktør

Takk til alle som bidro i 2015!

Oslo, april 2016.

Både Mammografi programmet og Livmorhalsprogrammet 
har kontinuerlig fokus på kvalitetssikring og kvalitets-
forbedring av programmene. Forskningsrådet ferdigstilte 
med sin uavhengige evaluering av Mammografi programmet 
i 2015. Helseministeren ga klar beskjed om at programmet 
skulle fortsette som tidligere. Rapporten blir et viktig 
verktøy i det videre arbeidet med å gjøre programmet 
enda bedre. 

Nå er det et stort behov for å legge om IKT-systemet i 
Mammografi programmet. Programmet er 20 år gammelt, 
og selv om det har blitt vedlikeholdt opp gjennom 
årene, er det utdatert når det gjelder både arkitektur- og 
sikkerhetskrav. Dette blir en stor utfordring fremover.

Livmorhalsprogrammet har foreslått at laboratoriene selv 
skal gå gjennom tidligere prøver hos kvinner som blir 
diagnostisert med kreft . Kreft registeret kontaktet høsten 
2015 laboratoriene med konkrete forslag om hvordan 
dette burde gjøres, og svært mange laboratorier har vært 
ivrige etter å gjennomføre denne diagnostiske gjennom-
gangen. Implementeringen av HPV-testing som primær 
screeningmetode i fi re fylker har gått strålende hittil.

Tarmkreft prosjektet har pågått i snart fi re år, og prosjektet 
skal fortsette til 2018. De neste månedene skal en arbeids-
gruppe komme med en anbefaling om hvorvidt det bør 
innføres tarmkreft screening i Norge.

Forskningsmessig har 2015 vært et bra år. Totalt sett pub-
liserte forskere fra Kreft registeret 172 artikler, hvorav 55 
er fra store samarbeidsprosjekter med over 30 forfattere. 
Kreft registerets forskere var førsteforfatter på 28 og sistefor-
fatter på 39 artikler. Samtidig har vi fått fl ere nye prosjekter 
fra Kreft foreningen og to store prosjekter fra Norges 
Forskningsråd (NFR), ett til en klinisk randomisert studie 
på tomosyntese, og ett på mikroRNA som tidlig markør 
for lungekreft  og kreft  i tykk- og endetarm. I tillegg er 
Kreft registeret partner i Biobank Norge II-prosjektet, som 
er fi nansiert av NFR, og der det ligger en stor bevilgning til 
ny infrastruktur for Janus serumbank. 

Alt dette har skjedd samtidig med fl yttingen av 
Kreft registeret. Det var en omfattende prosess som 
involverte et stort antall ansatte. Med ett års planlegging 
gikk selve fl yttingen meget bra. Vi er svært takknemlige 
overfor fl yttegruppen, som var villige til å ta på seg helt 
nye oppgaver, og løste alt på en utmerket måte. Resultatet 
har blitt veldig bra! Kreft registeret fi kk ingen økonomisk 
støtte for fl yttingen, men benyttet i hovedsak oppsparte 
midler fra 2013 og 2014.  

Økonomisk drift sresultat for 2015 viser et lite under-
skudd, om lag 1 prosent av samlet omsetning. Det er et 
tilfredsstillende resultat i et år med betydelige merkostnader 
knyttet til fl ytting.
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Forord fra styreleder 
ved Kreftregisteret
Styret merker seg at Cancer in Norway tallene for 
både 2013 og 2014 ble publisert i løpet av 2015. Det 
er en gledelig utvikling at publikasjonen blir mer 
dagsaktuell. Samtidig må dette veies mot nødvendig tid 
til kvalitetssikring. Kreft registerets styrke ligger nettopp i 
høy kvalitet og komplette tall. Å sikre komplettheten med 
å ta inn data fra andre registre, som Dødsårsaksregistret, 
er derfor viktig. Dersom Kreft registeret skal komme med 
tall tidligere, må patologi også innrapporteres elektronisk.

Innenfor kvalitetsregistrene er det en utfordring å få 
inn kliniske meldinger tidlig. Dagens elektroniske 
innrapporteringssystemer høster ikke data automatisk 
fra pasientjournalsystemene, men krever at den som 
rapporterer logger seg inn i Kreft registerets systemer. Det 
er en betydelig utfordring å få pasientjournalsystemene 
til å levere de nødvendige dataene til kvalitetsregistrene, 
men dette er den langsiktige strategien. I mellomtiden 
er det viktig at fagmiljøene følger opp den lovpålagte 
innmeldingen til Kreft registeret så snart som mulig etter 
pasientkontakt. Videre er det viktig at helseforetakene 
sørger for å implementere nødvendige IKT-endringer 
lokalt for at de elektroniske løsningene skal fungere.

I 2015 ferdigstilte Kreft registeret sin nye IKT-plattform 
(KNEIP) for intern håndtering av kreft meldinger. Styret 
er svært fornøyd med at prosjektet kom i havn i tide, og at 
resultatene allerede er merkbare internt med mer eff ektiv 
koding/registrering. 

Styret har merket seg at den off entlige evalueringen av 
Mammografi programmet ga positive og viktige tilbake-
meldinger. Programmet har eksistert i 20 år og det blir 
i tiden fremover nødvendig å sikre at IKT-systemet for 
programmet moderniseres for å dekke dagens behov.

Den randomiserte implementeringen av HPV-screening 
primært går fremover. Likeledes den randomiserte 
studien av to screeningmetoder innenfor tarmkreft . 
Begge screeningprogrammene gir mulighet for å evaluere 
metodene som brukes. Det er viktig når forebyggende 
helsetjenester settes i verk i så stor andel av befolkningen. 

Kreft registerets forskere fi kk et nytt solid forskningsår, 
med både mange artikler, og uttelling på to store søknader 
i 2015. 

Sist, men ikke minst, har Kreft registeret fl yttet til 
Montebello, og har nå kort gangvei til både klinikk og 
basalmedisinsk forskningsekspertise. Styret håper dette 
vil gi Kreft registeret mulighet til å utvikle både ny, spen-
nende forskning, og tilrettelegge for gode kliniske data for 
forskere fra hele landet. 

Styret vil takke de ansatte ved Kreft registeret for at de 
parallelt med fl ytting og ferdigstillelse av ny 
IKT-plattform har håndtert nok et år med stor satsing 
både innen forskning, utvikling av nye registre, og det 
stadige forbedringsarbeidet som skjer innen screening-
program, rapportering og øvrig drift !

Øyvind Wøllo
Styreleder

Oslo, april 2016.

Kreftregisteret har hatt et meget aktivt 2015. Etterslepet i registreringen av krefttilfeller er tatt inn, et stort 
utviklingsprosjekt innen IKT er ferdigstilt, og Kreftregisteret har fl yttet til Montebello.
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Om 
Kreftregisteret

Kreft registeret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste 
nasjonale kreft registre i verden. Dette, kombinert med 
det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at 
Kreft registerets materiale, også i et internasjonalt perspek-
tiv, er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom 
forskning og å spre kunnskap om kreft sykdom.

Kreft registeret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er 
organisert som en selvstendig institusjon under Oslo uni-
versitetssykehus HF, med eget styre. Staben i Kreft registeret 
består av cirka 180 personer (146 årsverk) og er organisert 
i tre fagavdelinger, tre seksjoner og en avdeling for stab- 
og støttefunksjoner.

 

 
 Administrasjons-

avdelingen
Registerinformatikk-

avdelingen

Direktør

Seksjon for 
colorectalcancer-

 screening

Seksjon for 
mammografi-

screening

Seksjon for 
livmorhals-
screening

Register-
avdelingen

Forsknings-
avdelingen

 

Kreftregisterets styre

Helse- og omsorgsdepartementet

Kreftregisterets formål

Kreft registeret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreft sykdom ved å:

• samle inn og behandle data om kreft tilfeller og kreft undersøkelser

• drive, fremme og gi grunnlag for forskning om kreft sykdommer

• gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp mot kreft sykdommer og om tiltak som kan forebygge utvikling av
kreft sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Kreft registeret ansvaret for å drive de nasjonale screeningprogrammene mot 
kreft . I tillegg er Kreft registeret ansvarlig for Janus serumbank.

Kreft registerets målgrupper er befolkningen, helsevesenet, forskningsmiljøer og beslutningstakere.
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Årsrapport 2015 
Kort beskrivelse av måloppnåelse for året 2015 
Kreftregisterets virksomhetsstrategi - rapportering på mål 2015

Primær forebygging 

1. Kreftregisteret skal ha 
data av høy kvalitet på 
kreftforekomst.

• Kreftregisteret har nådd målet om å publisere data innen ett år etter 
kreftdiagnose

• Kreftregisteret publiserte to utgaver av Cancer in Norway i 2015. Resultater fra 
2013 ble publisert i mai, og resultater fra 2014 ble publisert i desember

• Kreftregisteret har opprettholdt nær 100 % kompletthet i data om kreftforekomst 

2. Kreftregisteret skal drive 
deskriptiv kreftepidemiologisk 
forskning på høyt internasjonalt 
nivå.

• Kreftregisteret gav i Cancer in Norway Special Issue 2013 en oversikt over kreft i 
norske fylker fra 1954–2013

• Forskere i Registeravdelingen har blant annet publisert artikler om trender 
for forekomst av tykk- og endetarmskreft i Norge og Danmark i forhold til 
sosioøkonomi, for forekomst av lungekreft etter kjønn alder og bostedsfylke, 
kreftinsidens i USA fra 1975–2020, kreftrisiko hos kvinner som har fått barn 
etter assistert befruktning, og om prediagnostiske faktorer for utvikling av gliom 
(D-vitamin, cytokin, eller genetisk risiko)

• Forskere i Forskningsavdelingen har publisert studier av trender for forekomst 
av nevroendokrine svulster, lungekreft i fylkene, forekomst og dødelighet 
ved plateepitelkarsinom i hud, tykktarmkreft etter sosioøkonomisk status og 
overlevelse ved føfl ekkreft

• I 2015 har Kreftregisteret fått fi nansiert fl ere prosjekter for å se på kreft hos 
innvandrere
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3. Kreftregisteret skal ha 
forskning på årsaker til kreft på 
høyt internasjonalt nivå.

• Kreftregisterets stipendater har gjennomført doktorgradsarbeid på kreft, fertilitet 
og graviditet, og kreftrisiko for ansatte i offshoreindustrien

• Forskere i Forskningsavdelingen har publisert artikler om yrke og kreft, herunder 
kreft blant servitører og i offshoreindustrien, og yrkesrelatert risiko for adeno- og 
plateepitelkarsinom i spiserør

• Forskere i Forskningsavdelingen har publisert artikler om livsstilsfaktorer, 
herunder risiko for kreft i munn/svelg/strupe/spiserør blant unge voksne, blant 
sjelden-røykere og etter sosial status og inntekt; fertilitetsbehandling og risiko 
for brystkreft; inntak av frukt, bær og grønnsaker og kreftdødelighet

• Forskere i Forskningsavdelingen har publisert artikler om genetisk betinget 
kreftrisiko, herunder Hodgkinslymfom og testikkelkreft

• Forskere i Forskningsavdelingen har publisert artikler innen temaene kreftrisiko 
for mor og barn og henholdsvis svangerskapskvalme og folsyretilskudd under 
svangerskapet, genetiske studier av risiko for testikkelkreft, kreft i munn, svelg, 
strupe og spiserør, metabolsk risikoskår og kreftrisiko, metabolsk syndrom og 
risiko for nyrekreft, og design og metode ved studium av kreftrisiko etter CT-
undersøkelse som barn/unge

• Det er publisert artikler om hormoner og brystkreft, vitamin D og mammografisk 
tetthet

4. Kreftregisteret skal øke 
forskningsaktiviteten basert på 
biologisk materiale.

• Gruppe for epidemiologisk  HPV-forskning har i 2015 utført en studie om en 
hjemmetest som screeningmetode. Hensikten er å vurdere om kvaliteten på 
hjemmeinnsamlet materiale er tilsvarende som klinisk innsamlet materiale, slik at 
hjemmetesting kan vurderes som en del av i livmorhalsprogrammet

• I 2015 har Kreftregisteret, i samarbeid med Norsk Sekvenseringssenter, sekvensert 
miRNA-profiler fra et stort antall prøver fra Janusbanken. Prøvene er hentet fra 
individer med kreft i lunge, tykk- og endetarm, og en kontrollgruppe. 

• Det er etablert en tungregneressurs ved Kreftregisteret for håndtering av 
molekylære data i bioinformatiske analyser. 

• Det pågående prosjektet om miRNA som tidlig markør for kreft i materiale fra 
Janus serumbank, mottok ytterligere midler fra Norges forskningsråd i 2015. 

• Janusbanken har i år bidratt til 11 publikasjoner innen temaene: metabolomic, 
tidlig markører, miljøgifter, cytokiner, vitamin D, kvalitetsstudier, rebruk av 
tidligere data i avanserte statistiske analyser mm. 

• Janusbanken har gjennom Biobank Norge fått finansiering fra Forskningsrådet til 
etablering av et nytt fryselager 

5. Kreftregisteret skal fortsette 
forskningen på effekten av 
HPV-vaksine og bidra til den 
offentlige overvåkningen 
av HPV-vaksinering i 
barnevaksinasjonsprogrammet.

• Langtidsovervåkning av HPV-vaksinen med hensyn til effekt, immunogenitet og 
sikkerhet pågår fram til henholdvis 2020 og 2025

• Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning har også initiert et prosjekt 
blant unge kvinner for å måle effekten av innføringen av HPV-vaksine i 
barnevaksinasjonsprogrammet.

• Det er publisert en artikkel omhandlende korrelater av opptak av HPV-vaksine i 
Norge

• Kreftregisteret har publisert den første rapporten etter kobling av SYSVAK- 
registeret mot Kreftregisteret for å undersøke effekten av HPV-vaksine på 
kreftforekomst
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Sekundær forebygging

6. Kreftregisteret skal styrke 
sin posisjon som nasjonalt 
senter for kreftscreening.

• Livmorhalsprogrammet gjennomførte tre møter i Rådgivningsgruppen og fire 
Faglige Panelmøter om HPV i primærscreening i 2015

• Livmorhalsprogrammet hadde stand på Nidaroskongressen for allmennleger med 
fokus på riktig celleprøvetaking fra livmorhalsen og informasjon om viktigheten 
av økt oppmøte 

• Livmorhalsprogrammet gjennomførte to tre-dagers praktisk kolposkopikurs for 
gynekologer

• Livmorhalsprogrammet holdt foredrag om screeningprogrammet på onkologisk 
forum i Stavanger og for gynekologer

• Livmorhalsprogrammet har deltatt i å utarbeide kapittelet om pre-maligne 
lidelser i livmorhalsen i gynekologisk veileder og i Cancer in Norway 2014 
special issue: Catch-HPV

• Mammografiprogrammet har startet et omfattende arbeid med å revidere 
programmets informasjonsmateriell

• Mammografiprogrammet organiserte et tverrfaglig møte for ansatte i 
Mammografiprogrammet med 280 deltagere

• Mammografiprogrammet legger ut nyhetsbulletin på Mammonett én til to 
ganger i måneden

• Mammografiprogrammet har publisert en rapport med resultater fra 
kvalitetsindikatorer for perioden 2006-2013/14

• Mammografiprogrammet ga ut en rapport om tomosyntese i 
mammografiscreening i samarbeid med Nasjonal Rådgivningsgruppe

7. Kreftregisteret skal bedre 
screeningtilbudet gjennom 
videreutvikling av etablerte 
programmer.

• Livmorhalsprogrammet har forberedt og implementert HPV primærscreening i 
Hordaland, Rogaland, Nord- og Sør-Trøndelag

• Livmorhalsprogrammet har utført kontinuerlig monitorering av implementeringen av 
HPV i primærscreening 

• Livmorhalsprogrammet har deltatt i interlaboratoriets kvalitetssikring av HPV-tester 
som brukes i implementeringen

• Livmorhalsprogrammet fortsetter prosjektet for å øke oppmøte til screening ved å 
bruke invitasjoner til tid og sted

• Livmorhalsprogrammet startet gruppe for hjemmetesting for å utrede behov for HPV-
hjemmetesting til de som ikke møter til screening. Programmet viderefører studier 
om HPV-hjemmetesting

• Livmorhalsprogrammet har innledet samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet 
for migrasjons- og minoritetshelse (NAMKI) om prosjektet “Cervical cancer among 
immigrants in Norway, a community intervention trial” 

• Mammografiprogrammet har hentet inn data fra automatisk registrering av 
mammografisk tetthet og tekniske parametre fra fire brystdiagnostiske sentre

• Mammografiprogrammet har sammen med Registerinformatikk-avdelingen og 
radiologer som arbeider i programmet revidert systemet som benyttes for registrering 
av mammografiske funn for kvinner med positiv screeningtest

• Mammografiprogrammet gjennomfører en studie om tomosyntese i Oslo, Vestfold og 
Vestre Viken (OVVV-studien)

• Mammografiprogrammet overvåker programmet og rapporterer resultater til de 
brystdiagnostiske sentrene

• Mammografiprogrammet etablerte egne faggrupper for radiologi og patologi. 
Gruppen har gjennomført fem arbeidsmøter i 2015

• Mammografiseksjonen fikk tildelt 12.3 millioner kroner fra Norges forskningsråd til 
å gjennomføre en fireårig studie på tomosyntese. Studien blir utført i Bergen (TOBE-
studien)

• Mammografiseksjonen fikk bevilget midler, fra Brystkreftforeningen via Extrastiftelsen, 
til en PhD student. Temaet er innvandrere og mammografiprogrammet
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8. Kreftregisteret skal forvalte 
screeningopplysninger på 
en måte som sikrer høy 
datakvalitet.

• Livmorhalsprogrammet publiserte en oppdatert årsrapport for 2013–2014

9. Kreftregisteret skal 
modernisere dagens 
IKT-løsninger for 
screeningprogrammene.

• Livmorhalsprogrammet startet elektronisk overføring av prøveresultater fra 
Haukeland Universitetssykehus HF i april og fra Stavanger Universitetssykehus HF i 
november 2015 

• Kreftregisteret har inngått samarbeid med DIFI om innføring og utbredelse av 
digital postkasse for Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet

• Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning deltar i NIASC konsortium (Nordic 
Information for Action eScience Center of Excellence) som har som formål å 
utvikle verktøy basert på data som gir oversikt over biobanker i Norden, og som 
muliggjør at data fra nasjonale helseregistre og biobanker brukes bedre i helse- 
og omsorgsektoren. De nye verktøyene skal brukes i et pilotprosjekt for bedre og 
mer kostnadseffektive screeningsprogrammer mot kreft

• Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning er aktiv i prosjekter med mål om å 
modernisere screeningprogrammet for livmorhalskreft. Blant annet har de en 
ledende posisjon i arbeidet med innføring av hjemmetesting i screening, samt i 
evalueringsarbeidet av HPV-testing i primærscreening

10. Kreftregisteret 
skal bruke data fra 
screeningprogrammene til 
forskning på forebygging.

• Livmorhalsprogrammets medarbeidere har vært første- og medforfattere på tre 
studier publisert i fagtidsskrifter i 2015

• Det er publisert mer enn 14 vitenskapelige studier med data fra 
Mammografiprogrammet i 2015, og Mammografiseksjonens ansatte er 
representert i ti av studiene

• Det pågår flere studier med data fra Mammografiprogrammet 
• Kreftregisteret innledet i 2015 et samarbeid med Lawrence Livermore 

Research Laboratory, USA, for å undersøke mulighetene for å benytte innovativ 
dataanalysemetodikk (big data) i livmorhalskreftscreening

11. Kreftregisteret skal etablere 
og gjennomføre prøveprosjektet 
for nasjonalt screeningprogram 
mot tykk- og endetarmskreft.

• Prøveprosjektet har invitert færre deltagere enn planlagt i 2015. Prosjektet blir 
derfor ikke blir avsluttet før i 2018

• Leder for prøveprosjektet har hatt årlig rapporteringsmøte med Helse- og 
omsorgsdepartementet

• Helsedirektoratet har besluttet å opprette en arbeidsgruppe som i løpet av våren 
2016 skal gi en anbefaling om videre planer for et nasjonalt screeningprogram 
mot tarmkreft 
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Tertiær forebygging

12. Kreftregisteret skal 
registrere kvalitets-
registerdata av høy 
kvalitet.

• Kvalitetsregistrene for kreft dekker nær 100 % av pasientene innen barnekreft, 
brystkreft, føflekkreft, gynekologisk kreft, lungekreft, lymfekreft, prostatakreft og 
tykk- og endetarmskreft

• Kreftregisteret har jobbet kontinuerlig med å øke innrapporteringsgraden av kliniske 
opplysninger fra sykehusene til kvalitetsregistrene

• En økende andel klinisk innrapportering skjer nå elektronisk og strukturert 
via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT). Antallet elektronisk 
innrapporterte kliniske meldinger var ved årsskiftet om lag 90 000

• Kreftregisteret deltar i arbeidet med oppdatering av Norsk patologikodeverk 
(SNOMED) som ledes av Helsedirektoratet. Den norske patologforening er sentral i 
arbeidet

13. Kreftregisteret skal 
ha etablert nye kvalitets-
registre med nasjonal status.

• Kreftregisteret har åtte kvalitetsregistre med nasjonal status 
• Kreftregisteret søkte nasjonal status for fem nye kvalitetsregistre i 2013. Disse er 

kvalitetsregister for kreft i sentralnervesystemet, maligne hematologiske lidelser, 
testikkelkreft, spiserørs- og magesekk-kreft, og sarkomer. Søknadene er ennå ikke 
behandlet av Helse Sør-Øst 

• Kreftregisteret har jobbet med etablering av fagmiljø for å danne grunnlag for enda 
flere kvalitetsregistre. Fagmiljøet skal bidra til kvalitetssikring av helsetilbudet til flere 
kreftpasienter 

14. Kreftregisteret skal 
rapportere kvalitets- 
registerdata til behandlere 
og samfunnet.

• De nasjonale kvalitetsregistrene ga ut åtte årsrapporter i oktober 2015. Data fra 
2014 ble brukt i flere analyser. Kvalitetsregistrene har bidratt til den nasjonale 
resultattjenesten med behandlingsresultater fra sykehusene

• Kreftregisteret skal drive metodeutvikling for å sammenligne kvaliteten av 
helsetjenester ved ulike sykehus. Det er et viktig prinsipp at alle pasienter skal få et 
likeverdig helsetilbud uavhengig av etnisitet, sosioøkonomiske forhold, bosted eller 
andre faktorer, og forskning med dette fokuset vil være viktig for oss i fremtiden. 
I 2015 bevilget Kreftforeningen penger til et prosjekt som skal se på diagnostikk, 
behandlingsforløp og -resultat blant innvandrere som har fått en kreftdiagnose 

• Det pågår en doktorgrad ved Kreftregisteret som ser på regionale forskjeller i 
overlevelse mellom ulike helseforetak. Dette prosjektet har bidratt med ny kunnskap 
om helsetjenestetilbudet til pasienter

• Det pågår en doktorgrad som ser på prognostiske faktorer for lungekreft

15. Kreftregisteret skal 
drive metodeutvikling 
for sammenligning av 
kvaliteten av helsetjenester 
ved ulike sykehus.

• Livmorhalsprogrammet har startet diagnostisk audit i rutine (felles protokoll for 
revurdering av potensielt feiltolkede prøver før kreftdiagnose)

16. Kreftregisteret skal 
styrke bidraget til forskning 
på effekten av utredning, 
behandling, oppfølging og 
videre sykdomsforløp.

• Det er publisert en artikkel som påviste bedre overlevelse etter brystbevarende 
behandling (inkludert strålebehandling) enn ved mastektomi

• Resultater som inngår i en doktorgrad har vist at behandling av lungekreft påvirkes 
av pasientens inntekt, utdanning, alder og bosted

• Det pågår en doktorgrad som ser på strålebehandling av endetarmskreftpasienter 
etter innføring av norsk kreftplan

• Kreftregisteret har fått innvilget midler fra Movemberstiftelsen for å samle inn 
pasientrapporterte data fra pasienter med prostatakreft



1 4  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 5

Strategiske mål for sentrale funksjoner

17. Kreftregisteret 
skal modernisere 
og effektivisere IKT-
løsningene.

• Mammografi seksjonen har i samarbeid med Registerinformatikkavdelingen arbeidet 
med å etablere en database for kvalitetssikring, - kontroll, - forbedringer, samt 
evaluering og forskning på data fra Mammografi programmet

18. Kreftregisteret skal 
være premissleverandør av 
IKT-løsninger for nasjonale 
helseregistre og screening- 
programmer.

• KNEIP-prosjektet ble fullført i 2015. Prosjektet har etablert en ny IKT-plattform for 
Kreftregisterets insidensdatabase og kvalitetsregistre

• Versjon 2 av KREMT (Kreftregisterets Elektroniske MeldeTjeneste) med statistikk, 
purring og kvittering ble satt i produksjon

• Kreftregisteret stilte krav om at alle kliniske meldinger skal rapporteres elektronisk fra 
1. juni 2015

• Første patologilaboratorium rapporterte patologiresultater elektronisk til 
Livmorhalsprogrammet og Registeravdelingen

• Kreftregisteret har innført Sikker Digital Post for Livmorhalsprogrammet og 
Mammografi programmet

• Forprosjektet “Analyse- og designfase” med Helsedirektoratet og Norsk 
Helseregisterprosjekt om tilgjengeliggjøring av screeningdata på helsenorge.no 
videreføres

19. Kreftregisteret skal 
øke tilgjengeligheten av 
kreftdata.

• I 2015 publiserte Kreftregisteret to utgaver av Cancer in Norway. I mai kom 
resultater fra 2013 og i desember resultater fra 2014. Kreftregisteret har dermed 
nådd målet om å publisere data innen ett år etter kreftdiagnose
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20. Kreftregisteret skal 
formidle forskningsresultater 
på flere arenaer.

• Forskere i Kreftregisteret har formidlet forskningsresultater i media, både via radio og tv 
• Screeningprogrammene lanserte facebooksiden «Kreftsjekken». Siden hadde 3128 

følgere ved årsskiftet 2015/16

21. Kreftregisteret skal 
styrke forskerstaben.

• Forskningsavdelingen ansatte i 2015 en ny statistiker i fast stilling, og fire nye 
postdoktorer med eksterne midler. Tre av jobber med forskning på kreft hos innvandrere 

22. Kreftregisteret 
skal videreutvikle det 
internasjonale samarbeidet.

• Nordisk nettverk for cervix screening ble videreført i 2015. Det ble gjennomført et 
møte i Stockholm med planlegging av finansiering av en felles nordisk nettbasert 
plattform for en interaktiv aggregert database for cervix screening

• Livmorhalsprogrammet er partner i utviklingen av en europeisk kreftstrategi, som 
også omfatter organisering av nasjonale screeningprogrammer (Joint Action in 
Comprehensive Cancer Control - CANCON). Kreftregisteret var vertskap for CANCON 
møte i Oslo i oktober. Livmorhalsprogrammet har deltatt på flere møter i utlandet i 
forbindelse med CANCON

• Livmorhalsprogrammet holdt innlegg på flere internasjonale kongresser, herunder IPV 
Lisboa, ISCN Rotterdam, ANCR og Danish Cancer Society Symposium 2015 i Helsingør

• Det ble startet et PhD prosjekt om screeningbarrierer blant romfolk i Romania
• Oppsummering fra EUROCOURSE, et avsluttet internasjonalt samarbeidsprosjekt, ble 

publisert som journalartikkel med en av Livmorhalsprogrammets medarbeidere som 
medforfatter

• Mammografiseksjonen var invitert som foreleser eller presenterte resultater fra 
programmet ved mer enn 15 seminarer/kongresser. Seksjonen er representert i flere 
internasjonale samarbeidsprosjekter

• Forskningsavdelingen har bidratt til flere europeiske og internasjonale konferanser 
og nettverk. Flere forskere innehar leder- eller styreverv i internasjonale 
forskningskomiteer

23. Kreftregisteret skal 
styrke kompetansen innen 
prioriterte områder.

• Ansatte statistiker i 2015, samt ny leder for Livmorhalsprogrammet



1 6  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 5

Forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisterets Forskningsavdeling har livsstils-
relatert kreftepidemiologi som interesseområde, og hun har forsket på fl ere 
kreftformer relatert til risikofaktorer som solingsvaner, vitamin D, overvekt og 
fysisk (in)aktivitet. De senere årene har Robsahm fokusert spesielt på årsaker til 
sterkt økende hudkreftforekomst i Norge, samt på betydningen av vitamin D i 
forhold til prognose hos pasienter med ulike kreftformer.

Vitamin D, overvekt og føfl ekkreft: Risiko, overlevelse 
og risiko for ny kreftsykdom etter føfl ekkreft

I 2014 fi kk Robsahm og medarbeidere fi nansiering til en 
treårig postdoktorstilling fra Kreft foreningen på prosjektet 
«Vitamin D, overvekt og føfl ekkreft : Risiko, overlevelse og 
risiko for ny kreft sykdom etter føfl ekkreft ». I november 2015 
ble Jo S. Stenehjem ansatt som postdoktor. Prosjektet utføres 
i samarbeid med forskere fra avdeling for biostatistikk ved 
Universitet i Oslo samt New Hampshire State Cancer Reg-
istry og Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA.

Norge har høy forekomst og dødelighet av føfl ekkreft , 
hovedsakelig på grunn av solingsvaner og eksponering 
for ultraviolett (UV) stråling fra sol. UV-stråler er også 
vår hovedkilde til vitamin D, som er vist å kunne ha 
betydning for prognose ved enkelte kreft sykdommer. 
UV-stråling spiller derfor en dobbel rolle i kreft sammen-
heng; UV-stråling forårsaker hudkreft , men kan beskytte 
mot utviklingen av annen kreft sykdom. Likevel, etter å 
ha hatt en føfl ekkreft -diagnose, som burde refl ektere et 
høyt vitamin D-nivå, øker risikoen for å få en ny primær 
kreft sykdom. Andre faktorer kan derfor være av betyd-
ning. En slik faktor er overvekt, som blir et stadig større 
problem i befolkningen. Overvekt øker risikoen for fl ere 
kreft former, og hormonet leptin, som dannes i fettvev, er 
vist å stimulere vekst av føfl ekkreft .  

Økende forekomst av føfl ekkreft  skjerper behovet for 
kunnskap om faktorer som påvirker både risiko for syk-
dommen og prognose etter diagnostisert sykdom. I en 
populasjonsbasert studie, med individuelle data om kreft  
og død fra henholdsvis Kreft registeret og Dødsårsaksreg-
isteret, serumprøver fra Janus serumbank, informasjon 
om kroppsmasse (BMI), fysisk aktivitet og røykevaner 
fra nasjonale helseundersøkelser og data på utdanning og 
yrke fra Statistisk sentralbyrå, skal overvekt, vitamin D og 
leptin studeres i forhold til risiko for og overlevelse etter 
føfl ekkreft . Videre vil det undersøkes om disse faktorene 
påvirker risiko for en ny kreft diagnose etter føfl ekkreft .

Hypotesene er at lavt serumnivå av vitamin D øker 
risikoen og reduserer overlevelse etter føfl ekkreft  og øker 
risikoen for kreft  etter føfl ekkreft , og at overvekt og høyt 
serumnivå av leptin påvirker utfallene på tilsvarende måte.

De første resultatene forventes å foreligge medio/ultimo 2016.

Årsrapport fra Kreftregisterets virksomhet 2015 - fokus på noen høydepunkter

Trude Eid Robsahm
foto: Ann-Elin Wang

Forskningsavdelingen fortsatte i 2015 sin høye forskningsaktivitet, noe som blant annet. resulterte i mange 
gode publikasjoner, nye prosjekter og samarbeidspartnere. Utviklingen av postdoktorprosjekter har i løpet 
av året vært et av avdelingens særlige satsningsområder, og vi presenterer her to av disse.
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Utvikling av testikkelkreft - en studie av rollen til muggsoppgifter og små genregulerende 
RNA-molekyler

Tom Grotmol og hans samarbeidspartnere ved Kreftregisteret har i fl ere år 
jobbet for å øke forståelsen for de arvelige og molekylære mekanismene bak 
utviklingen til testikkelkreft. Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant 
unge menn, og forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden. I tillegg har 
insidensen økt med rundt 300 % siden 2. verdenskrig.

Årsaken til den høye og økende testikkelkreft -forekomsten 
i Norge er ukjent. Sykdommen har god prognose, men 
behandlingen er forbundet med økt risiko for utvikling 
av metabolsk syndrom, hjerte-karsykdom og infertilitet. 
Sykdommen rammer først og fremst menn i ung alder, 
noe som gjør at disse pasientene rammes relativt hardt av 
bivirkninger knyttet til behandling og redusert fertilitet. 
Grotmol har publisert en rekke artikler på området, og 
sammen med sine samarbeidspartnere har han bidratt 
til identifi seringen av en rekke gener knyttet til økt risiko 
for denne kreft formen. Han leder den norsk-svenske 
samarbeidsgruppen for genetiske studier på testikkelkreft  
og er også medlem av det internasjonale konsortiet for 
testikkelkreft , TECAC.

Kari Furu startet som postdoktor i mars 2013. Hun har 
PhD i molekylærbiologi fra UiO og har kompetanse 
innen mannlig fertilitet, epigenetikk og små ikke-kodende 
RNA. Furu inngikk i forskningssamarbeidet med mål 
om å studere de molekylærbiologiske mekanismene bak 
utviklingen av testikkelkreft , med særlig fokus på rollen 
små ikke-kodende RNA og mykotoksinet Okratoksin A 
spiller i sykdomsutviklingen. Hennes prosjekt er en del 
av Grotmols større studie på etiologiske mekanismer i 
utviklingen av testikkelkreft , og det vil underbygge og 
videreføre funnene fra tidligere studier i gruppa.

Furu har jobbet med å identifi sere små ikke-kodende 
RNA med testikkelkreft -spesifi kt ekspresjonsmønster i 
tumormateriale (ferdigstilt) og i serum (pågående). Målet 
er å identifi sere spesifi kke biomarkører som potensielt 
kan brukes til tidlig diagnostisering av sykdommen, samt 
overvåking av pasienter for eventuelle tilbakefall. Til dette 
benyttes humane prøver samlet inn fra norske testikkelkreft -
pasienter og materiale fra Janus serumbank. 

Fra prøvene isoleres det RNA og utføres såkalt ‘deep 
sequencing’; en metode der man identifi serer og måler 
mengden av alle RNA-molekyler i en prøve. I studien på 
humant tumormateriale ble det funnet fl ere interessante 
molekyler som har potensiale som biomarkører. Disse vil 
valideres i studien på serum.

Furu har også jobbet for å avklare den påståtte sammen-
hengen mellom eksponering av Okratoksin A og økt risiko 
for testikkelkreft . Okratoksin A er en naturlig forekommende 
muggsoppgift  som fi nnes som forurensning i mange mat- 
og drikkevarer. For å studere dette benyttes dyremodeller 
(mus og sebrafi sk) for å undersøke om eksponering i 
fosterlivet kan forstyrre den normale utviklingen av 
kjønnscellene og dermed legge grunnlaget for senere 
utvikling av testikkelkreft . I dette arbeidet (pågående) 
benyttes dyr både med og uten genetiske endringer som 
påvirker deres risiko for testikkelkreft . Foreløpige resultater 
tyder på at Okratoksin A har en negativ innvirkning på 
kjønnscellene, noe som sannsynliggjør sammenhengen 
mellom eksponering og kreft utvikling.

I tillegg til disse arbeidene er Furu med i et prosjekt, ledet av 
samarbeidspartner Trine B. Haugen ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, der de benytter cellelinjer og molekylærbiologiske 
teknikker for å belyse hvilken rolle genene identifi sert 
som «risikogener» for testikkelkreft spiller i sykdomsut-
viklingen. Haugen og Furu er veiledere for en PhD-student 
som deltar i dette prosjektet. Foreløpige resultater tyder på 
at cellesignalveier som påvirker vekst og diff erensiering er 
involvert i utviklingen av testikkelkreft . 

Tom Grotmol 
foto: Ann-Elin Wang
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På landsbasis får nå 73 % av brystkreft pasientene brystbevarende behandling når 
svulsten er mindre enn 30 mm. Dette viser årsrapporten for Kvalitetsregisteret for bryst-
kreft  for 2015*.

I Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft  er en av mange 
målsetninger at pasienter bør gjennomgå brystbevarende 
kirurgi og strålebehandling dersom denne behandlingen 
gir sammenlignbar overlevelse som å fj erne hele brystet 
(mastektomi). 

Like god eller bedre prognose med brystbevarende 
behandling

Flere nylig publiserte registerbaserte studier viser at bryst-
bevarende operasjoner gir like god eller bedre prognose 
sammenlignet med det å fj erne hele brystet når svulsten 
ikke er for stor, og det ikke er fl ere svulster i samme bryst.

En norsk studie er utført av kirurg og Phd-stipendiat ved 
Kreft registeret, Olaf Johan Hartmann-Johnsen. Han har sett 
på data fra over 13 000 kvinner med brystkreft  i perioden fra 
1998–2008. 

Alle kvinnene hadde brystkreft  i et tidlig stadium, det 
vil blant annet si at tumorstørrelse ikke var over 50 mm 
i størrelse. Forskerne plukket ut de brystkreft tilfellene de 
anså som likestilte og justerte for stadium (tumorstørrelse 
og status for metastase i armhule), alder og diagnoseår. 

Studien viste at det var 64 % større sjanse for å overleve 
for de som fi kk brystbevarende kirurgi kombinert med 
strålebehandling. Det er et høyt tall, men det er viktig å 
poengtere at sjansen for å overleve brystkreft  allerede er høy. 

- Utslaget er uansett så tydelig at vi har tro på at bryst-
bevarende behandling er bedre enn fj erning av brystet, 
sier Hartmann-Johnsen.

Dette bekreft es også av en annen norsk studie, der forskere 
har sett på data for kvinner i Mammografi programmet. 

Resultater fra årets brystkreft rapport viser at det på lands-
basis er 73 % som får brystbevarende kirurgi når tumor-
størrelse er mellom 0-30 mm. 

Den europeiske brystkreft organisasjonen, EUSOMA 
anbefaler at brystbevarende kirurgi utføres hos minimum 
70 % pasienter med invasiv brystkreft , inkludert 
DCIS-komponent (forstadiet til kreft ) med utbredelse 
under 30 mm. Målet er for EUSOMA at brystbevarende 
behandling utføres hos 80 % av pasientene. 

Olaf Johan Hartmann-Johnsen

Velger oftere brystbevarende behandling

* tallene for 2014-årgangen var ikke ferdig kvalitetssikret da rapporten ble gitt ut. 
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Seksjonen for tarmkreft screening har innledet to viktige forskningssamarbeid det 
siste året. De kan vise seg å bli banebrytende. Sammen med Forskningsavdelingen 
ved Kreft registret prøver vi å fi nne tidlige biomarkører for tarmkreft  eller forstadier til 
tarmkreft , og i samarbeid med Simula Research Labratory prøver vi å utvikle en helt ny 
metode for å tyde endoskopibilder automatisk.

Det fi ns fl ere metoder for å gjennomføre screening for 
tarmkreft ; test for usynlig blod i avføringen, sigmoidoskopi, 
koloskopi og CT-colografi . De to første undersøkelsene 
er testet i randomiserte studier, og sammenlignet med 
ikke-screenede kontrollgrupper. Begge testene reduserer 
dødelighet av tarmkreft . 

Vi venter fremdeles på randomiserte studier som sammen-
ligner koloskopi med kontrollgrupper. Inklusjon i en slik 
studie er nylig avsluttet. 

Alle disse tre undersøkelsene har imidlertid ulike be-
grensninger. Avføringstestene har hverken god nok sensi-
tivitet eller spesifi sitet og mye tyder på at eff ekten er bedre 
hos menn enn hos kvinner. Sigmoidoskopi og koloskopi 
er invasive, ressurskrevende tester som medfører ubehag 
for deltagerne. CT-colografi  utsetter deltagere for stråling. 

I pilotstudien valgte vi å sammenligne de to testene som 
har vist eff ekt på dødelighet av tykktarmskreft , nemlig 
sigmoidoskopi og immunokjemisk test for usynlig blod i 
avføringen (FIT). 

Avføringsprøvene har blitt frosset og lagret i en biobank. 
Biobanken inneholder allerede ca 45.000 prøver og 
kommer til å inneholde ca 200 000 prøver når studien 
avsluttes. 

Eksisterende kunnskap viser at det er viktig å utvikle 
bedre screeningtester for tarmkreft . Seksjonen for tarmk-
reft  har derfor innledet samarbeid med to grupper for å se 
om man kan bidra til denne utviklingen.

Seksjonen har startet et internt samarbeid med gruppe 
for etiologisk forskning ved forskningsavdelingen i 
Kreft registeret for å teste om de frosne avføringsprøvene 
kan brukes til å utvikle nye screeningtester. Prosjektet 
Molecular Biomarkers in Bowel Cancer Screening har i 
løpet av 2015 testet kvaliteten på prøvene. 

Prøvene er godt egnet til å påvise både bakterielt DNA 
og mikroRNA. Begge metodene kan muligens brukes til 
å si noe om risikoen hos den enkelte person for å ha eller 
kunne utvikle tykktarmskreft . Neste skritt er å evaluere 
om denne kunnskapen kan være til nytte i screening-
sammenheng.

Seksjonen har også startet DigSys-prosjektet i samarbeid 
med Simula Research Labratory. Prosjektgruppen består 
av et internasjonalt konsortium, der forskere innen både 
medisin og IT er representert. Ti nasjoner og 32 institusjoner 
er representert i konsortiet. 

Målet er at eksperter innen både IT og medisin sammen skal 
utvikle programvare for automatisert tolkning av endoskopi-
bilder. Prosjektet har to hovedmål; å hjelpe endoskopører å 
påvise polypper og kreft  under endoskopiske undersøkelser, 
og å utvikle mindre invasive og billigere tester som kan 
gjøres hjemme med automatisert tydning av bilder. 

Planen er å teste ut trådløse videokapsler som svelges og 
sender bilder til en mottager på pasientens mage. I frem-
tiden kan kanskje videokapselen sende bildene til pasientens 
mobiltelefon, for så å lastes opp i skyen og tolkes automatisk 
av et dataprogram.

Utvikler nye screeningmetoder mot tarmkreft

Thomas de Lange
Leder
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I rapporten «Kreft i Norges fylker 1954–2013 som ble publisert i 2015, gir 
Kreftregisteret en detaljert fylkesoversikt over forekomsten av de vanligste 
kreftformene.

For alle kreft former samlet sett, hadde Finnmark lavest 
forekomst, mens Vestfold hadde høyest. For både kvin-
ner og menn var hudkreft  og føfl ekkreft  de kreft formene 
som hadde størst variasjon i forekomst mellom fylkene. 
For de øvrige kreft formene hadde fl ere fylker betydelige 
høyere eller lavere forekomst av lungekreft  (blant menn) 
og prostatakreft  sammenlignet med landsgjennomsnittet.

En kartlegging av kreft forekomst i ulike fylker er viktig. 
Dels for å kunne planlegge helsetjenestene ulike steder 
i landet, men også for å kunne sette i verk forebyggende 
tiltak. For de fl este kreft typene er Norge et veldig ensartet 
land, med svært lik forekomst og dødelighet over hele 
landet. Et par kreft former skiller seg altså imidlertid ut, 
med følgende karakteristika:

Mest føfl ekkreft i sør, minst i nord

Det er en klar nord-sør gradient i forekomst av føfl ekkreft . 
De sørligste fylkene har to til tre ganger så høy forekomst 
som i nord. Slik har det vært i hele perioden (1954–2013), 
for begge kjønn. 

Den geografi ske forskjellen i forekomst har sammenheng 
med ulik ultrafi olett (UV) stråledose i landsdelene. Særlig 
Vestfold har hatt en sterkt økende forekomst over tid, med 
lignende tendens i Østfold, Rogaland og Akershus. Frem 
til ca. 1990 så man også tilsvarende økning i Agderfylkene, 
men denne økningen har deretter avtatt.

I siste fem-årsperiode var forekomsten både i Vestfold og 
Rogaland signifi kant høyere enn landsgjennomsnittet, for 
begge kjønn. For menn var forekomsten også signifi kant 
høyere i Akershus. Finnmark, Troms, Nordland og Møre 
og Romsdal hadde signifi kant lavere forekomst av føfl ek-
kreft  for begge kjønn. Ingen fylker skiller seg fra lands-
gjennomsnittet med hensyn til årlig prosentvis endring 
(EAPC) i løpet av de siste ti år. Ingen fylker skiller seg fra 
landsgjennomsnittet med hensyn til relativ overlevelse.

Høyest forekomst av lungekreft i Finnmark

Forekomsten av lungekreft  i Norge har vært i sterk endring 
gjennom 60 år, med til dels store forskjeller mellom fylkene, 
og mellom kvinner og menn. 

Det meste av variasjonen er styrt av røykevanene. Frem til 
1980-tallet hadde Oslo høyest forekomst for både menn 
og kvinner, men mange fylker har i dag passert Oslo både 
når det gjelder forekomst (insidens) og dødelighet (mor-
talitet). På landsbasis ser vi fortsatt en økende forekomst 
blant kvinner og svak nedgang blant menn, selv om bildet 
varierer litt fra fylke til fylke. Agder-fylkene har lenge lig-
get høyt i forekomst og dødelighet av denne sykdommen, 
både for kvinner og menn. I Finnmark har ratene for 
menn alltid ligget høyere enn de nasjonale ratene. 

Mange av pasientene har dårlig prognose, noe vi ser ved at 
dødeligheten (mortalitetsratene) følger forekomsten (in-
sidensratene), og ved at den fem-årige relative overlevelsen er 
lav (10–20 %). Kvinnelige pasienter har litt bedre leveutsikter 
enn mannlige, og vi vet fra annet hold at prognosen varierer 
med sykdommens utbredelse på diagnosetidspunktet, og 
med hva slags behandling pasienten kan få.

Små forskjeller i kreftforekomst i norske fylker
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Kreftregisteret har ferdigstilt sin nye IKT-plattform, KNEIP. Prosjektet ble avsluttet 
på tid og godt innenfor de økonomiske rammene i desember 2015, og 
plattformen kommer til å bidra til økt kvalitet og effektivitet i Kreftregisterets 
medisinske kvalitetsregistre.

I de siste årene har vi sett en sterk vekst i antall helse- 
og kvalitetsregistre. Gode helseregistre er nødvendige 
virkemidler for å sikre oppdatert og pålitelig kunnskap 
om helsetilstand, helsetjenester og årsaker til sykdom. 
Målet er økt kvalitet på helsetjenestene og å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for utvikling av bedre forebygging, 
helseovervåking, behandling og forskning. 

Den nasjonale strategien for modernisering og samordning 
av nasjonale helseregistre («Gode helseregistre – bedre 
helse», 2010–2020) peker på behovet for å få på plass hel-
hetlige teknologiske løsninger for helseregisterfeltet og har 
som mål å legge til rette for bedre utnyttelse, bedre kvalitet 
og sikrere håndtering av data i registrene. 

KNEIP skal erstatte dagens systemer. Disse er preget av 
mange manuelle prosesser, noe som gir utfordringer i 
forhold til kvalitet, eff ektivitet og informasjonssikkerhet. 

KNEIP skal bidra til høy kompletthet, komparabilitet, 
aktualitet og kvalitet på dataene, og dette vil gi gevinster 
både for kreft området spesielt og for helsesektoren generelt:

• Økt kvalitet på dataene sikrer et bedre datagrunnlag 
for forskning og planlegging av helsetjenester. 
Kvaliteten skal økes ved: 

• Standardisering av metoder for behandling av data 
• Etablering av systemer for regelhåndtering og 

valideringer for å redusere feildata
• Raskere og bedre purrerutiner 
• Høyere dekningsgrad 

• En kraft ig reduksjon i manuelle prosesser sammen 
med et stadig økende antall elektronisk mottatte 
meldinger til Kreft registeret skal øke eff ektiviteten 
i databehandlingen: 

• Tidsbruk for prosessering av data skal reduseres 
til ni måneder 

• Siste års nye kreft tilfeller skal publiseres i oktober 
måned påfølgende år (Cancer in Norway) 

• Papirbasert informasjon skal kun forekomme 
unntaksvis
 

• Automatiserte prosesser skal, sammen med et 
mer fl eksibelt og skalerbart system, gi forskere og 
helsemyndighetene et bedre sammenlignings- og 
beslutningsgrunnlag som skal resultere i:

• Tydelige prioriteringer av ressurser og innsatsom-
råder 

• Målinger av kvaliteten på behandlingen 
• Vurderinger av likheten i behandlingstilbudet 
• Nye muligheter til å forske på årsaker til sykdom, 

for å fi nne gode forebyggende tiltak og nye 
behandlingsmetoder 

• Overvåking av forskjeller i kvalitet og resultat 
mellom behandlingsmetoder og mellom sykehus

Jan Nygård
Avdelingsleder

Ferdigstillelse av Kreftregisterets Nye Elektroniske IKT-Plattform (KNEIP)
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Livmorhalsprogrammet feiret sitt 20-årsjubileum i 2015 ved å innføre to historiske 
tiltak for å redusere forekomsten av livmorhalskreft i Norge. Disse to viktige 
milepælene er innføring av HPV-test som primærscreening i fi re fylker, og 
brevutsendelser via Sikker Digital Posttjeneste, supplert med SMS-påminnelse. 

HPV-basert screening viser seg å ha stor aksept blant 
både kvinner i målgruppen og blant legene som tar 
prøvene, og de foreløpige resultatene er lovende.

Våren 2015 satte Livmorhalsprogrammet i gang et imple-
menteringsprosjekt i fi re norske fylker – Rogaland, Horda-
land, Sør- og Nord-Trøndelag, der halvparten av kvinnene 
mellom 34–69 år får tilbud om HPV-test som primær 
screening. Resten får vanlig morfologisk undersøkelse av 
celleprøven sin.

Primær HPV-test i screening har potensiale til å forebygge 
fl ere livmorhalskreft tilfeller og redusere dødeligheten av 
sykdommen, sammenlignet med konvensjonell cytologi. 
Videre er forlenget tidsperiode mellom hver screeningprøve 
en av de antatte fordelene med primær HPV-testing, noe 
som reduserer antall legebesøk for kvinnene og kostnader 
for samfunnet.

Overgang til HPV-test i primærscreening medfører en be-
tydelig omlegging av laboratorievirksomheten med betrak-
telig reduksjon i antall cytologier. Tilbakemeldingene fra de 
involverte partene er at informasjonsfl yt, IT-infrastruktur, 
logistikk og instrumentpark nå fungerer nesten problem-
fritt, etter noen utfordringer i oppstartsperioden. 

Innsamling av erfaringer og viktig kunnskap er godt i 
gang gjennom implementeringen av primær HPV-test i 
fi re prøvefylker, og resultatene vil være med å danne en 
grunnpilar for videre screeningarbeid i Norge med primær 
HPV-test i førersetet.

Overgang til elektroniske brev

Tradisjonelt har Kreft registeret sendt ut over én million 
brev med invitasjoner og påminnelser om å delta i 
screeningprogrammer hvert eneste år. Dette er både 
dyrt og lite miljøvennlig.

Høsten 2012 inngikk Kreft registeret et samarbeid med 
Digipost med den hensikt å sende påminnelser fra 
Livmorhalsprogrammet til kvinner registrert med elekt-
ronisk postkasse. Kostnaden for et elektronisk brev var da 
rundt en femtedel av kostnaden for et fysisk brev. I starten 
ble omlag 4 % av brevene sendt elektronisk. 

I perioden fra 2012 til 2014 så vi at kvinner som mottok 
sine påminnelser digitalt hadde ca. 7 % høyere oppmøte til 
screening enn kvinner som fi kk sine påminnelser på papir. 
Nye tall viser at denne trenden fortsetter.

Som en av de første virksomhetene i landet, inngikk 
Kreft registeret høsten 2013 en samarbeidsavtale med 
Direktorat for forvaltning og IKT (Difi ) om å delta i 
det nasjonale programmet Sikker Digital Posttjeneste. 
Kreft registeret har lagt ned et betydelig arbeid i den 
forbindelse. I begynnelsen av april 2015 ble de første 
brevene sendt via Sikker Digital Posttjeneste. I overkant av 
10 % av brevene sendes nå elektronisk. 

Livmorhalsprogrammet samarbeider med Difi  om ulike 
kampanjer, som informasjon på «Kreft sjekken» og vedlegg 
om elektronisk postkasse i påminnelsesbrevene.

Innfører HPV-test i screeningprogrammet
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Mammografi programmet evaluert: Fornøyde med godt resultat

- Vi er glade for at Forskningsrådets evaluering av Mammografi programmet 
konkluderer med at programmet fungerer som forventet, at det reduserer bryst-
kreftdødeligheten, og at balansen mellom kostnad og effekt ligger innenfor et 
akseptabelt nivå, sier leder for Mammografi programmet, Solveig Hofvind. 

I juni 2015 fi kk helseminister Bent Høie (H) overlevert 
rapporten som omfatter en bred ekstern evaluering og 
gjennomgang av det norske Mammografi programmet. 
Kreft registeret er ansvarlig for drift , kvalitetssikring og 
evaluering av programmet. Helseministeren gikk umid-
delbart ut i media og bekreft et at Mammografi program-
met skal fortsette. Evalueringen viser at der er grunnlag 
for det, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En god bekreftelse

Rapporten konkluderer med at Mammografi programmet 
fungerer etter forventningene og at det er en akseptabel 
balanse mellom kostnad og eff ekt, sett fra et samfunns-
messig perspektiv. 

Dette er en viktig dokumentasjon for alle som arbeider i 
Mammografi programmet. Evalueringen er en god bekref-
telse på at vi forvalter programmet på en måte som er 
gunstig både for kvinnene vi inviterer og for samfunnet, 
sier Hofvind. 

Programmet inviterer alle kvinner mellom 50 og 69 år 
til mammografi screening hvert andre år. Om lag 3000 
kvinner får brystkreft  hvert år, og av disse får noe over 
1000 kvinner diagnostisert sykdommen etter deltakelse 
i Mammografi programmet. I 2013 døde 619 kvinner av 
brystkreft .

– Vi har gjort mye riktig siden vi startet for 20 år siden, 
men kunnskapsmessig og teknologisk utvikling gjør at vi 
hele tiden må vurdere ny kunnskap og gjøre justeringer og 
endringer for å sikre kvinnene et best mulig tilbud. Tilbake-
meldingene i rapporten er derfor svært motiverende i det 
arbeidet, sier Hofvind.

Kjente, men viktige utfordringer

Rapporten peker blant annet på generelle utfordringer 
med mammografi screening, slik som overdiagnostikk og 
falske positive screeningresultater.

– Disse utfordringer er vi godt kjent med, og vi tar de på 
største alvor. Både vi og mammografi miljøer over hele 
verden jobber aktivt med å få mer kunnskap om disse 
utfordringene, sier Hofvind. 

Bruk av mammografi /screening utenfor programmet er 
en annen problemstilling rapporten beskriver. I dag er 
ikke opplysninger om mammografi virksomheten ved 
sykehus eller som ikke har status som brystdiagnostisk sent-
er private røntgeninstitutter enkelt tilgjengelig for evaluer-
ing eller forskning. Slik virksomhet kan påvirke gevinsten 
av Mammografi programmet i negativ retning. 

– Vi er helt enige i at vi trenger komplette data om bruk av 
mammografi  for å kunne få et mer presist estimat på eff ekten 
av Mammografi programmet, understreker Hofvind. 

Evalueringen av Mammografi programmet sammenfalt 
med off entliggjøringen av WHOs håndbok i mammo-
grafi screening. Den konkluderer at det er tilstrekkelig 
kunnskap til å inkludere kvinner i alderen 70-74 år, i 
tillegg til 50-69 åringene i off entlig screening. Kunnskaps-
grunnlaget for å screene 45-49 åringer falt fra å være 
tilstrekkelig til begrenset, med én stemme. Hofvind mener 
det er det tid for å starte en diskusjon om hvordan vi 
eventuelt kan inkludere yngre og eldre kvinner på en måte 
som sikrer muligheter for en god evaluering i Norge. 

 



2 4  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 5

Kreftregisteret i tall
Kreftdata

Antall krefttilfeller registrert i 
Kreftregisteret siden 1952* 1 743 361 Antall krefttilfeller registrert i 

Kreftregisteret i 2014 31 651

Antall døde av kreft 2014  
(Kilde: Dødsårsaksregisteret) 10 971 Antall registrerte kreftoverlevere per 

31.12.2014, begge kjønn 242 398

Fem års relativ overlevelse 2010-2014, 
alle kreftformer: Menn (%) 68,9 Fem års relativ overlevelse 2010-2015, 

alle kreftformer: Kvinner (%) 68,5

Beregnet kreftrisiko før fylte 70 år i 
2014: Menn (%) 36 Beregnet kreftrisiko før fylte 70 år i 

2014: Kvinner (%) 29,1

Antall kreftmeldinger mottatt i 
Kreftregisteret 2015 67 312 Antall purringer etter ikke mottatte 

kreftmeldinger i 2015 ca. 100 000

Antall elektroniske meldinger mottatt 
i Kreftregisteret 2011-2015 97 607

Antall datautleveringer fra 
Kreftregisterets datatutleveringsenhet 
i 2015

255

Antall kvalitetsregister i drift per 
31.12.2015 8

Forskning

Antall forskere på Kreftregisteret per 
31.12.2015 37**

Antall publikasjoner fra Kreftregisterets 
forskere i 2015 (Publikasjoner med 
mindre enn 30 medforfattere)

116

Antall publikasjoner fra 
Kreftregisterets forskere i 2015 
(Publikasjoner med mer enn 30 
medforfattere)

55 Publikasjoner fra Kreftregisteret sitert 
i 2015

Antall gjennomførte doktorgrader ved 
Kreftregisteret 1951 - 2015 48 Antall gjennomførte doktorgrader ved 

Kreftregisteret i 2015 0

Publikasjoner - antall førsteforfattere 
fra Kreftregisteret i 2015 28 Publikasjoner - antall sisteforfattere 

fra Kreftregisteret i 2015 39

Antall publiseringer i tidsskrifter på 
vitenskapelig nivå 1 i 2015

118 Antall publiseringer i tidsskrifter på 
vitenskapelig nivå 2 i 2015 54

* Inkludert benigne svulster og forstadier til kreft 

**22 overleger og forskere i hel- og deltid, 7 postdoktorstillinger og 8 stipendiater
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Mammograf iprogrammet
Antall kvinner undersøkt med 
mammografi 2015 219 239 Antall etterundersøkelser ved 

mammografi 2015 5 559

Frammøte på landsbasis per 
30.3.2015 (%)*** 75,3 % 2,5 %

Masseundersøkelsen mot l ivmorhalskref t
Antall tilfeller av livmorhalskreft 
registrert i Kreftregisteret i 2014 338 Dekningsgrad i Masseundersøkelsen for 

kvinner 25-69 år siste 3,5 år 2014 (%) 66,5

Antall døde av livmorhalskreft i 2014 
(Kilde: Dødsårsaksregisteret) 63 Dekningsgrad i Masseundersøkelsen for 

kvinner 25-69 år siste 10 år 2014 (%) 83,0

Antall celleprøver i 2014 457 653 Premaligne lesjoner, funn i 2014 4 339

Antall utsendte påminnelser i 2014 551 957 Antall koniseringer rapportert i 2014 3 052

Prøveprosjekt: Nas jonal t  screeningprogram mot tarmkreft
Utsendte invitasjoner per 21.01.2016 92 874 Antall etterundersøkelser i 2015 1 567

Frammøte i 2015 (%) 66,0 Antall krefttilfeller påvist i 2015 76

***Data gjelder kun kvinner som ikke har reservert seg fra lagring av personopplysninger 

****Inkludert timelønnede 191 ansatte per 31.12.2015 
***** All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet.  
     Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. 

Antall ansatte per 31.12.2015 172****
Antall ganger Kreftregisteret 
omtales i dags- og fagpresse, 
nettmedier og kringkasting

737

Antall brutto årsverk per 31.12.2015***** 158,9
Antall loggførte 
mediehenvendelser 

67

Sykefravær i Kreftregisteret 2015 (%) 4,6
Antall nyhetssaker publisert 
på www.kreftregisteret.no per 
31.12.2015

58

Antall ansettelser 2015 16
Antall brukersesjoner på www.
kreftregisteret.no per 31.12.2015

220 225

Antall avsluttede arbeidsforhold 2015 5
Antall brukere på www.
kreftregisteret.no per 31.12.2015 

144 284

Antall sidevisninger på www.
kreftregisteret.no per 31.12.2015

655 196

Organisas jonen 2015
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Årsregnskap 2015
Kreftregisteret fi kk i 2015 tildelt 105,4 mill. kroner over statsbudsjettet. Dette er en økning på 2,7 % fra 2014. 

Det ble inntektsført 60,3 mill. kroner for eksternt fi nansierte prosjekter (se note 2) mot 42,4 mill. kroner i 2014. 

Fra Helse Sør-Øst er 14 mill. kroner fi nansiering av kvalitetsregistre, 12,5 mill. kroner gjelder pilotprosjekt vedrørende 
screening for tykk- og endetarmskreft  og 1,4 mill. kroner gjelder andre prosjekter. 

Det er en økning av lønnskostnader på 14,5 mill. kroner inkludert prosjektene. For annen drift skostnad er det en 
kostnadsøkning på 21,1 mill. kroner fra 2014 til 2015. Mye av årsaken til økningen ligger i endring av regnskapsføring 
av pensjonskostnader, samt kostnader ved fl ytting til Montebello (i hovedsak dekket av innsparinger/overføringer fra 
tidligere år). Flyttekostnadene beløper seg til 10,6 mill. kroner.

RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.2015 Note nr 2015
(Alle tall i NOK 1 000)

2014
(Alle tall i NOK 1 000)

Inntektsført av tilskudd over statsbudsjettet 105 400 102 600

Overført fra tidligere år 9 951  3 700

Annen driftsinntekt Kreftregisteret 1 784  3 361

Annen driftsinntekt eksternt fi nansierte prosjekter 2 60 377 42 454 

Sum driftsinntekter 176 512 152 115

Kjøp av helsetjenester (kreftmeldinger)  301 290

Lønn og annen personalkostnad 3 127 589 113 011

Avskrivninger  13

Annen driftskostnad 4 49 959 28 850

Sum driftskostnader  177 849 142 164

DRIFTSRESULTAT - 1 337 9 951 
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Noter til årsregnskapet 2015 
 

Note 1 DRIFTSINNTEKTER 
INNTEKTSFØRT KREFTREGISTERET

BELØP 
(Alle tall i NOK 1 000)

NTNU Biobanker           300 

Innbetalt ifm datautlevering          474 

Annen inntekt, salg av inventar           10 

TOTALT KREFTREGISTERET 784

Note 2 INNTEKTSFØRT EKSTERN FINANSIERTE PROSJEKTER  BELØP 
(Alle tall i NOK 1 000)

Finansiert av Helse Sør-Øst        27 895 

Finansiert av OUS         5 285 

Finansiert av Forskningsrådet         4 359 

Finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden          771 

Finansiert av Kreftforeningen         3 735 

Finansiert av Kreftregisterets Fond          407 

Finansiert av Brystkreftforeningen          612 

Finansiert av Nordic Cancer Union          406 

Finansiert av Karolinska Institutet          587 

Finansiert av National Cancer Institute          273 

Finansiert av EØS-midler         2 057 

Finansiert av EU-midler          473 

Finansiert av MSD        10 727 

Finansiert av Aarhus universitet         2 014 

Finansiert fra andre eksterne kilder          776 

TOTALT EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER      60 377 
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Note 3  LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER M.M. 2015 
(Alle tall i NOK 1 000)

2014 
(Alle tall i NOK 1 000)

Lønnskostnader       94 398       83 580 

Arbeidsgiveravgift av lønnskostnader       13 009       11 445 

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift *       21 578       18 674

Andre ytelser **       -1 396        -688

Sum lønn og andre personalkostnader 127 589 113 011

 

*Frem til og med 2013 har en begrenset del av pensjonskostnadene blitt belastet virksomhetsområdene i OUS. Pensjonskostnadene blir nå 
synliggjort der de oppstår, på kostnadssteder hvor det er ansatte. 

Til og med 2013 har arbeidsgivers sats for pensjonskostnad som er belastet driften vært 12 %. Justeringen gjøres ved at postering av pensjonskostnader 
blir økt. Den økte pensjonssatsen må dermed korrigeres. For Kreftregisteret betyr dette at pensjonskostnadene er korrigert med en kreditering 
på (-6 509) fra OUS HF. Kfr. Note 3 «Andre ytelser». 

**Posten andre ytelser består av  
Kurs/seminarer/konferanser (1 246), stillingsannonser (61), refusjon av sykepenger og fødselspenger (-2 993) og annen personalkostnad (290). 
 

 

Note 4  POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET 
       ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2015 
(Alle tall i NOK 1 000)

2014 
(Alle tall i NOK 1 000)

Fraktutgifter 78 113

Kostnader bygninger og kontorlokaler 8 446 7 266

Leiekostnad kopimaskiner m.m. 605 561

Konsulentbistand og andre eksterne tjenester * 23 690 13 556

Reparasjon og vedlikeholdskostnader 4 235 2 854

Kontor- og kommunikasjonskostnader ** 6 796 4 968

Lisens- og patentkostnader 3 101

Reisekostnader 3 384 2 467

Øvrige driftskostnader *** 2 722 -3 036

Sum andre driftskostnader 49 959 28 850

*Revisjon (51), innleie administrativt personell (128), IT-tjenester (1 833), invitasjonstjenester utført av Folkehelseinstituttet og DIFI (7 851), 
overhead/driftskostnader belastet prosjekter (5 216), professorater (428), utgifter til lagring av Janus-prøver (272), eksterne tjenester i.f.m. 
prosjekter (7 911).

**Kostnader til trykking (1 995), telefon- og datakostnader (694), portokostnader (759), bøker og tidsskriftkostnader (1 045) og rekvisita og 
andre kontorkostnader (2 303).

***Anskaffelse IT-utstyr/inventar (9 033), kontingenter/gaver eksterne (137) og interne føringer OUS som er: korrigering av pensjon (se note 2) 
(-6 509), utleie av personell internt (167) og diverse tjenester (-106).
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Vitenskapelige publikasjoner
Kreftregisteret er et av Norges største miljøer innen forskning på årsaker til, og forekomst av kreft. 

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på en rekke vitenskapelige publikasjoner om kreft i 

samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt, hovedsakelig i EU-land og USA. 

Her er en oversikt over hvilke institusjoner Kreftregisterets forskere har samarbeidet med i sine 

publiseringer for 2015. 
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