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FORORD 
 
Dette er den tredje årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Rapporten inneholder 
tall og figurer knyttet til lungekreft i Norge 2015. Innføringen av egne meldinger for lungekreft gjør at 
det nå kan presenteres ferskere og mer detaljerte tall enn det det utfasede skjemaet for solide 
svulster tillot. I resultatene er det tatt med ettersendte meldinger mottatt så sent som 02.09.2016. 
 
Mens det nasjonale handlingsprogrammet i regi av Norsk lungecancergruppe og Helsedirektoratet 
setter standarden for hva som er anbefalt utredning og behandling, vil kvalitetsregisteret være 
revisjonen som ser om dette etterleves. 
 
Rapportens viktigste funksjon er å gi en oversikt over forhold knyttet til diagnostisering og behandling 
av lungekreft i Norge. Nytt er det at kliniske data oppgis både på sykehus-, regions- og landsnivå. 
Dette medfører at de som sender inn meldinger får en direkte tilbakemelding på hvordan det står til 
ved deres sykehus sammenlignet med resten av landet.  
 
Årsrapporten er utarbeidet av Kreftregisteret og en referansegruppe bestående av legespesialister fra 
hele landet. Referansegruppen har definert kvalitetsindikatorene som er brukt i de ulike figurene og 
tabellene. Gruppen har også satt grensene for hva som regnes som høy versus lav måloppnåelse. I 
tillegg til mer tradisjonelle indikatorer som forekomst, histologi og overlevelse er det tatt med tall som 
forteller noe om hvor raskt meldingene sendes, hvor komplett utfylt de er og ikke minst hvor stor andel 
av pasientene som meldes.  
 
Hva passer vel bedre i et olympisk år enn å snakke om rekorder og statistikk? Det ble ikke mange 
medaljer på Norge i Rio, men her hjemme er det blitt satt noen rekorder innen lungekreft, noen dårlige 
og noen bra: 
 

1. I 2014 ble det for første gang diagnostisert mer enn 3000 nye tilfeller av lungekreft 
2. Kvinner i aldersgruppen 50-69 har i 2015 for første gang passert menn i samme alder i antall 

diagnostiserte tilfeller 
3. Overlevelsen har aldri vært høyere. Over 20% av kvinner som fikk diagnosen i 2015 kan 

forventes å overleve sykdommen i minst fem år. Dette er en dobling sammenlignet med år 
2000. 

 
Det ble først obligatorisk å bruke egne meldeskjema for lungekreft fra 01.01.2016. Det medfører en 
del hull i tallmaterialet fordi mange kan ha meldt inn sine pasienter på den generelle kreftmeldingen 
for solide svulster i 2015. I tillegg kommer en svært varierende dekningsgrad mellom sykehusene. 
Med bruk av kun elektroniske meldinger og, ikke minst, en høyere dekningsgrad vil tallene bli mer 
pålitelige og interessante. Det er å håpe at dette bedres til neste års rapport. 
 
Oslo, september 2016 
 
 
Lars Fjellbirkeland Giske Ursin 
Leder av referansegruppen Direktør, Kreftregisteret 
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1 SAMMENDRAG 
Kreft i luftrør, lunger og bronkier utgjorde omtrent 10 % av alle krefttilfellene i Norge i 2015. Nær 
halvparten av pasientene ble diagnostisert med adenokarsinomer. Pasienter med 
plateepitelkarsinomer og småcellede karsinomer utgjorde de to andre store gruppene av lungekreft. 
Kvinner i aldersgruppen 50-69 år har passert menn i samme aldersgruppe i forekomst. Det er første 
gang kvinner har høyere forekomst av lungekreft enn menn i noen aldersgruppe.  
 
Nytt i årsrapporten er at det er innført 19 kvalitetsindikatorer hvorav ni med kvalitetsmål og gradert 
måloppnåelse. Graderingen er høy (svært god kvalitet), moderat (god kvalitet) og lav (kvaliteten bør 
bedres). En oppsummering av kvalitetsindikatorene, resultatene og grad av måloppnåelsene er vist 
under.  
  
91 % av pasientene som kunne være aktuelle for kurativ behandling ble vurdert i tverrfaglig møte og 
83 % ble undersøkt med PET-CT. 96 % av lobektomier og pulmonektomier ble gjort med fri bronkial 
rand. Dødeligheten etter operasjon var lav i Norge i 2015 med under 1 % døde 30 dager etter 
operasjon og 2 % døde etter 90 dager. 
 
For at data fra nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft skal kunne bidra til å identifisere kliniske 
forbedringsområder må det være høy dekningsgrad på de kliniske meldingene. Resultater i denne 
årsrapporten viser at det er et betydelig forbedringspotensiale i å øke innrapporteringen fra alle 
sykehus som utreder og behandler lungekreftpasienter. Dekningsgraden for utredningsmeldingen var 
på landsbasis bare 33 %.  
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1.1 Sammenfatning av resultatene fra nasjonalt kvalitetsregister 
for lungekreft 

 

 
 
Kvalitetsindikator: 
 

Resultat og grad av måloppnåelse: 
 

Datakvalitet:    

    
Kvalitetsindikator A:  33 %  Klinisk dekningsgrad: Utredningsmelding 
 66 %  Klinisk dekningsgrad: Kirurgimelding 
    
Kvalitetsindikator B:  3,7 %  Andel avkrysninger for «ukjent»: Utredningsmelding 
 0,4 %  Andel avkrysninger for «ukjent»: Kirurgimelding 
    
Kvalitetsindikator C:  60,2 %  Samsvar mellom cTNM og pTNM 
    
Kvalitetsindikator D: 10 %   Andel pasienter med ukjent stadium 
    
Kvalitetsindikator E: 19 dager  Median tid fra behandlingsbeslutning til mottatt 

utredningsmelding 
    
Utredning: 
 

   

    
Kvalitetsindikator F:  
 

76 %  Andel celle- og vevsprøver hvor det er utført 
immunhistokjemi 

    
Kvalitetsindikator G:  91 %  Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ 

behandling som er vurdert i tverrfaglig møte 

Kvalitetsindikatorer, resultater og grad av måloppnåelse 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner, gruppert etter alder 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 2906 
Totalt antall nye lungekreftpasienter i perioden. 
 
Tegnforklaring: 
  

 = Høy måloppnåelse (Meget godt kvalitet) 
 

 = Moderat måloppnåelse (God kvalitet) 
 

 = Lav måloppnåelse (Kvaliteten bør bedres) 
 

 = Fargede og skraverte trekanter indikerer at dekningsgrad på nasjonalt nivå er under 70 % og at resultatene 
må tolkes med forsiktighet. Fargen indikerer graden av måloppnåelse. 
 

 = Mål satt, men resultater er ikke tilgjengelig for indikatoren 
 

 = Mål er ikke satt for indikatoren 
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Kvalitetsindikator: 
 

Resultat og grad av måloppnåelse: 
 

 
 

   

Kvalitetsindikator H:  83 %  Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ 
behandling som er undersøkt med PET-CT 

    
Kurativ behandling: 
 

   

    
Kvalitetsindikator I:  10 %  Andel av de opererte med kjent N2 metastase før 

kirurgi 
    
Kvalitetsindikator J:  36 %  Andel lobektomier med thorakoskopi (VATS) 
    
Kvalitetsindikator K:  -  Andel pasienter som er behandlet i kurativ hensikt 

med kirurgi eller stereotaktisk strålebehandling 
    
Kvalitetsindikator L:  28 dager  Tidsforløp fra biopsi til behandling 
    
Kvalitetsindikator M:  96 %  Andel fri bronkial reseksjonsrand ved 

lobektomi/pulmonektomi 
    
Kvalitetsindikator N: 0,9 %  Dødelighet 30 dager etter kirurgi 
 2,1 %  Dødelighet 90 dager etter kirurgi 
    
Livsforlengende behandling: 
 
    
Kvalitetsindikator O: -  Andel som behandles med palliativ strålebehandling 
    
Kvalitetsindikator P:  -  Median tid til oppstart livsforlengende behandling 

etter dato for behandlingsbeslutning om 
livsforlengende behandling 

    
Kvalitetsindikator Q:  -  Andel som får 1. linje medikamentell behandling 

innen 7 dager fra behandlingsbeslutning om 
medikamentell behandling 

    
Kvalitetsindikator R:  -  Andel EGFR-positive som har fått tyrosin-

kinasehemmer i 1. linje. 
    
Kvalitetsindikator S: -  Medikamentell behandling gitt som del av klinisk 

studie 
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Figur 1: Kvalitetsindikatorer for god lungekreftbehandling på nasjonalt nivå i 2015 

Figur 1 viser en oppsummering for 2015 av kvalitetsindikatorene i registeret som har gradert 
målsetning. Strekene markerer målet for god kvalitet. Rød strek markerer lav grad av måloppnåelse 
og grønn strek markerer moderat grad av måloppnåelse. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
Cancer of the lungs and trachea accounted for about 10% of all cancers in Norway in 2015. Almost 
half of the patients were diagnosed with adenocarcinoma histology. Patients with squamous cell 
carcinomas and small celled carcinomas made up the other large sub groups of lung cancer. The 
incidence of women aged 50-69 years have surpassed men in the same age group. This is the first 
time the lung cancer incidence of women is higher than the lung cancer incidence of men in any age 
group in Norway. 
 
New in this report is the introduction of 19 quality indicators, nine of which have quality aims and 
graded measures. The grading is high (excellent quality), moderate (good quality) and low (quality 
should be improved). A summary of the indicators is shown above (in Norwegian). 
 
91% of the patients who could be candidates for curative treatment were evaluated in a 
multidisciplinary team meeting and 83% were examined with PET-CT. 96% of all lobectomies and 
pulmonectomies were done with bronchial surgical border free of tumor. The 30- and 90-day 
postoperative mortality were considered low with less than 1% and 2% dead, respectively, in Norway 
in 2015. 
 
To be able to use the data from the Norwegian clinical registry for lung cancer in identifying clinical 
areas of improvement, there has to be a high coverage of clinical notifications (high completeness). 
The results in this report show that there is considerable room for improvement in raising clinical 
reporting to the registry from all hospitals who are assessing and treating lung cancer patients. The 
coverage of the pre treatment assessment report was only 33%.   
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2 REGISTERBESKRIVELSE 
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft samler inn data om alle pasienter i Norge med kreft i luftrør 
(ICD-10 C33), lunger og bronkier (ICD-10 C34), unntatt pasienter med lymfom, malignt melanom, 
sarkom eller mesoteliom i disse lokalisasjonene.  
 
Registeret startet registrering av patologiinformasjon for pasienter med diagnose fra og med 
01.01.2013. Klinisk informasjon er registrert for pasienter med diagnose fra og med 01.01.2014. For 
mer informasjon om innrapportering av patologiinformasjon, se kapittel 4.2.  
 
Klinikerne rapporterer selv inn klinisk informasjon på meldeskjemaer via KREMT – Kreftregisterets 
meldetjeneste (https://portal.kreftregistrering.no). Det finnes seks forskjellige kliniske meldeskjema for 
lungekreft: 

• Utredning 
• Kirurgi 
• Ikke-hormonell medikamentell behandling (primærsvulst) 
• Avslutning av ikke-hormonell medikamentell behandling 
• Strålebehandling (primærsvulst) 
• Avslutning av strålebehandling    

 
Kliniker skal kun melde det han eller hun har gjort. Se ellers kapittel 4.1 for mer informasjon om 
innrapportering av klinisk informasjon.  

2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge og hele verden sett under ett. Færre enn 20 % 
av pasientene er i live fem år etter diagnosen og årlig dør ca. 2500 pasienter her i landet.  
 
Sykdommen har i tillegg til sin hissige biologi også et belastende rykte. Mange lungekreftpasienter 
føler skyld og skam, trolig fordi de oppfatter at sykdommen er selvpåført. Fysiske og psykiske plager 
påvirker ofte pasienter og deres pårørende direkte og indirekte over lang tid.  
 
Kreftregisteret har tidligere påvist at det blir gitt ulik behandling i ulike regioner (1, 2). Det er derfor en 
målsetning å tilby alle lungekreftpasienter riktig og optimal behandling. Å følge opp pasientgruppen i 
et kvalitetsregister vil bidra til å utjevne forskjeller, samt minimere belastninger av sykdommen og 
behandlingen.  
 
Antall lungekrefttilfeller i Norge fortsetter å stige og i 2014 ble det for første gang diagnostisert over 
3000 pasienter med lungekreft. De siste årene har det vært en positiv utvikling i overlevelse som 
sammenfaller med at det satses mer på pasientgruppen gjennom en rekke forbedringstiltak, og at det 
er en viss utvikling innen utredning og behandling. 
 
Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å gi eierskap og 
forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregistrene. Ved å opprette 
referansegrupper for hvert kvalitetsregister med representanter fra ulike regioner og fagområder 
ivaretar Kreftregisteret samarbeidet. Referansegruppen sikrer tilgang til oppdatert medisinsk 
kunnskap for å underbygge klinisk relevans og styrke i kvalitetsregisteret. Registeret har en 
referansegruppe med fagpersoner fra alle helseregionene i Norge. 
 

2.1.1.1 Det retrospektive kvalitetsregisteret for kirurgiske lungekreftpasienter 
I 2001 ble det etablert et retrospektivt kvalitetsregister for lungekreft i Kreftregisteret. Registeret 
bygger på gjennomgang av utvalgte pasientgrupper diagnostisert fra 1993 til 2010, i hovedsak 
pasienter som var operert og som det finnes gode behandlingsdata på i Kreftregisteret. Informasjon 
om over 5000 opererte pasienter er inkludert og kvalitetssikret i en egen database. Kliniske avdelinger 

https://portal.kreftregistrering.no/
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ved alle involverte sykehus har vært behjelpelige med å skaffe supplerende informasjon om de 
inkluderte pasientene. Her finnes opplysninger som demografiske variabler, morfologi, type og dato 
for inngrep, TNM-stadium, behandlende og henvisende sykehus, data om komorbiditet, 
svulststørrelse, reseksjonsrender, preoperative undersøkelser (inkludert lungefunksjon) og 
lokalisasjon av svulsten i lungen. 
 
Det er utgitt flere resultater med utgangspunkt i dette registeret. Dette omfatter både andelen 
pasienter som opereres og antall operasjoner per sykehus. Dette har bidratt til en økning i andel 
pasienter som blir kirurgisk behandlet og en sentralisering av kirurgisk behandling til sykehus med 
større operasjonsvolum. I et samarbeid med Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG) er det også 
publisert resultater om behandlingseffekt for cirka 500 pasienter som er behandlet med 
strålebehandling i kurativ hensikt. Noen sykehus har også selv evaluert og publisert resultater fra 
egen virksomhet. 
 
Det retrospektive kvalitetsregisteret har også bidratt til at Norge har kunnet delta med anonymiserte 
data til den gjeldende utgaven av TNM (internasjonalt klassifiseringssystem av krefttyper), som ble 
ledet av International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Cirka 2500 pasienter er 
inkludert, og dette utgjør det eneste populasjonsbaserte bidraget blant de 80 000 pasientene som er 
inkludert på verdensbasis.  
 

2.1.2 Registerets formål 
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter 
med lungekreft. 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 nr 4 § 11 og Kreftregisterforskriften. 

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.  
 
Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med referansegruppen. Referansegruppen for 
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft består av lungeleger, onkologer, kirurg og patolog1 fra hele 
landet. Lars Fjellbirkeland leder referansegruppen.  

2.4 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe 
I perioden august 2015 til september 2016 er det avholdt fire møter i referansegruppen. Hovedfokus i 
møtene har vært revisjon av meldinger og planlegging av årsrapport. 
 
Arbeidsgruppen for årsrapporten som ble nedsatt i januar 2015 er blitt supplert med en onkolog. 
Gruppen har hatt to møter. Øvrig korrespondanse har foregått på e-post. Hele referansegruppen har 
fått tilsendt årsrapporten med mulighet for å gi tilbakemeldinger og innspill før publisering. 
 
 

                                                      
 
1 En oversikt over referansegruppemedlemmer finnes i kapittel 11.2 

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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3 RESULTATER 

3.1 Forekomst 

 

 
 
Figur 2: Forekomstrater 

For å kunne vise forekomst av sykdommen over tid bruker en rater istedenfor det faktiske antallet 
pasienter. Rater er best egnet til å vise tidstrender siden man ikke trenger å ta hensyn til at 
befolkningen i Norge øker over tid.  
 
Forekomst er uttrykt som antall tilfeller per 100 000 personår for hvert enkelt kalenderår i perioden. 
Merk at skalaen er logaritmisk.  
 
Lungekreft utgjør rundt 10 % av alle nye tilfeller av kreft i Norge. Antallet som får lungekreft fortsetter 
å stige og har aldri vært så høyt som nå (Tabell 1). Gjennomsnittalderen på diagnosetidspunktet er 67 
år, og det er fortsatt flere menn enn kvinner som får lungekreft. Det er to hovedårsaker til at 
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Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner, gruppert etter alder 
 
År: 1984-2015 
 
Antall: N = 69 236 
Totalt antall nye lungekreftpasienter i perioden. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Forekomstrate: Antallet nye tilfeller som oppstår i en populasjon (forekomst) delt på antallet personer som er i risiko for å 
få kreft i samme periode. Raten uttrykkes som antall tilfeller per 100 000 personår. Personår er en beregning som 
kombinerer personer og tid (i år) som nevneren i rater. 
Logaritmisk skala: En skala som følger en logaritmefunksjon. En kurve som er diagonal på en logaritmisk skala er J-
formet (eksponentiell) på en lineær skala.  
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totalantallet stiger. Den ene er at vi blir flere eldre her i landet og at lungekreft er en sykdom som i 
hovedsak rammer mennesker over 50 år (det er færre enn 50 nye tilfeller i gruppen under 50 år). Den 
andre årsaken til økningen i totalantallet er at lungekreft blant kvinner øker, se Figur 2. Denne figuren 
viser at det er en stigning i forekomsten blant kvinner både i aldergruppen 50-69 år og i 70+. Blant 
menn er det til sammenligning en stabilisering av forekomsten blant de eldre (70+) og en nedgang i 
aldersgruppen 50-69 år. Dette har vært en tendens over flere år og medfører at det i 2015 for første 
gang er en større forekomstrate av lungekreft blant kvinner enn blant menn i alderen 50-69 år. Denne 
utviklingen var ventet basert på trender i yngre aldersgrupper og utvikling i røykeprevalens (antallet 
som til enhver tid er røykere i perioden). Røykeprevalens-toppen til kvinner kom et par tiår etter den 
tilsvarende toppen for menn. Det er derfor forventet at insidensen blant kvinner vil fortsette å øke, selv 
om menn har flatet ut og i gruppen 50-69 har gått ned. 
 
Tabell 1: Antall lungekrefttilfeller per år totalt og etter kjønn 

Diagnoseår Kvinner Menn Totalt 
1984 325 1125 1450 
1985 341 1086 1427 
1986 362 1197 1559 
1987 384 1113 1497 
1988 416 1145 1561 
1989 466 1149 1615 
1990 480 1188 1668 
1991 516 1168 1684 
1992 503 1220 1723 
1993 548 1250 1798 
1994 572 1263 1835 
1995 609 1248 1857 
1996 678 1306 1984 
1997 665 1295 1960 
1998 632 1247 1879 
1999 748 1289 2037 
2000 787 1308 2095 
2001 799 1345 2144 
2002 821 1367 2188 
2003 906 1438 2344 
2004 930 1425 2355 
2005 954 1425 2379 
2006 1043 1473 2516 
2007 1112 1505 2617 
2008 1162 1493 2655 
2009 1178 1543 2721 
2010 1284 1560 2844 
2011 1248 1658 2906 
2012 1338 1657 2995 
2013 1344 1583 2927 
2014 1474 1636 3110 

20152 1404 1502 2906 

                                                      
 
2 Tallene er ikke komplette. Gjelder registrerte tilfeller i Kreftregisteret per 29.08.2016. 
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Forekomsten av lungekreft i befolkningen avhenger av de historiske røykevanene og forekomsten for 
menn indikerer at den kan påvirkes av røykeslutt. Det betyr at om en slutter å røyke så reduseres 
risikoen for lungekreft.   
 
Trenden for forekomst av lungekreft viser en stabilisering blant menn og en svak nedgang i yngre 
aldersgrupper forårsaket av en langsom endring i røykevaner. Likevel forventer en i tiden fremover at 
befolkningsveksten og en økende andel eldre vil medføre at det faktiske antallet pasienter med 
lungekreft vil stige. Hvis en legger til grunn en tilnærmet lik endring i røykevaner de kommende årene 
som vi har sett i senere tid kan det estimeres at det i perioden 2025-2029 vil være gjennomsnittlig 
1870 nye lungekrefttilfeller blant menn og 1812 nye tilfeller blant kvinner. Det tilsvarer nesten 3700 
nye tilfeller av lungekreft årlig, hvorav halvparten av pasientene vil være under 75 år ved 
diagnosetidspunktet (langtidsfremskrivninger i NORDCAN3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
3 http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp 

http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp
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3.2 Fordeling av morfologiske undergrupper 
For at at en pasient skal få riktig tilbud om riktig behandling er morfologisk diagnose svært viktig. Det 
vil si at hvilken type svulst en lungekreftpasient har, er avgjørende for videre behandlingsvalg. I tillegg 
er fordelingen av lungekreftmorfologier viktig for å kartlegge hvilke typer lungekreft som er mer eller 
mindre vanlige i den norske befolkningen. 

 
 

Figur 3: Andel pasienter som har fått bekreftet morfologisk diagnose ved celle-, vevsprøve eller resektat etter 
morfologisk undergruppe 

Alle prosentangivelsene i Figur 3 er beregnet av antall nye lungekrefttilfeller i 2015 hvor diagnosen ble 
bekreftet ved enten celle-, vevsprøve eller operasjonsresektat (N = 2601). Omtrent 90 % av 
lungekreftpasientene fikk bekreftet sin diagnose histologisk og/eller cytologisk i 2015.  
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Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 2601 
Antall nye lungekreftpasienter hvor diagnosen er bekreftet enten ved celle-, vevsprøve eller operasjonsresektat. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Morfologisk undergruppe: Svulster klassifiseres i ulike undergrupper etter svulstenes ulike egenskaper og 
karakteristikker. 
Vevsprøve: Histologisk prøve, prøve tatt ved å ta ut en bit av svulstvevet. 
Celleprøve: Cytologisk prøve, prøve som er tatt ved å samle væske som inneholde svulstceller eller bruk av en børste for 
å skrape av celler fra svulstens overflate. 
Resektat: Operasjonspreparat. Hele eller deler av lungen. 
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Adenokarsinomer er blitt en dominerende morfologisk undergruppe samtidig som en nedgang i antall 
plateepitelkarsinomer er observert. Mellom 15 og 20 % av lungekrefttilfellene får diagnosen småcellet 
karsinom. Det er en relativt stabil andel. Storcellede karsinomer som tidligere utgjorde den tredje 
største karsinomgruppen er nå nesten borte. Det skyldes at med WHO-klassifikasjonen 2004 ble 
storcellet karsinom en diagnose som kun skal stilles på operasjonsresektater, og det fører til en 
nedgang i denne undergruppen. 
 
Andelen pasienter med ikke-småcellet karsinom UNS er lav sammenlignet med tidligere nasjonale og 
internasjonale tall (3, 4). En mulig årsak til dette er innføring av immunhistokjemiske undersøkelser 
som gjør det enklere for patologene å skille mellom plate- og adenokarsinomer på små biopsier og 
utstryk. Moderne behandlingsprinsipper forutsetter et skille mellom disse to formene for lungekreft og 
det er derfor en ønsket utvikling. Det er på sikt ønskelig å slutte å bruke betegnelsen ikke-småcellet 
karsinom UNS, til fordel for mer presis bestemmelse av morfologi. 
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3.3 Datakvalitet 
Siden Lungekreftregisteret er relativt nytt ønsker referansegruppen og Kreftregisteret å ha en grundig 
beskrivelse av datakvaliteten i registeret før resultater fra utredning og behandling blir presentert. God 
datakvalitet er en viktig forutsetning for adekvat bedømning av alle de andre kvalitetsindikatorene. 

3.3.1 Klinisk dekningsgrad  
  Kvaliteten bør forbedres 

 
God dekningsgrad er en forutsetning for å vurdere kvaliteten på utredningen og behandlingen av 
pasienter med kreft i luftrør, lunger og bronkier. Sykehusene rapporterer hvilke pasienter de utreder 
og behandler, og hva de gjør. Innrapportering til Lungekreftregisteret er derfor et verktøy som både 
kan og skal brukes til kvalitetsforbedringsarbeid på sykehusene.  

3.3.1.1 Innrapportering av utrednings- og kirurgimeldinger 
 
Utredningsmelding: 
 
Det sykehuset som foretar utredningen av pasienten og tar behandlingsbeslutningen skal melde inn 
utredningsmelding. Hvis flere sykehus har vært involvert i utredningen er det sykehuset som tar 
behandlingsbeslutningen som skal sende inn utredningsmeldingen. Hvis behandlingsbeslutning tas i 
et regionalt multidisiplinært møte er det lokalsykehuset som melder. Dette fordi de sitter med 
informasjonen som kreves i utredningsmeldingen. 
 
Lungekreftregisteret har få forutsetninger for å vite hvilket sykehus som tar behandlingsbeslutningen 
og purrer derfor etter utredningsmelding til det sykehuset som har tatt den diagnostiske vevs- eller 
celleprøven. 
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Figur 4: Dekningsgrad for utredningsmelding etter utredende sykehus 
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Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 2928 
Totalt antall nye lungekreftpasienter i perioden. Sykehus som har levert færre enn ti utredningsmeldinger er ikke vist i 
figuren. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Utredende sykehus: Beslutningstakende sykehus 
Utredningsmelding: Melding som sendes inn av beslutningstakende sykehus etter at utredningen er avsluttet og før 
behandlingen er startet. 
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Dekningsgrad for utredningsmelding er beregnet som antall utredningsmeldinger mottatt i 
Lungekreftregisteret i forhold til antall pasienter som er registrert med lungekreft i Kreftregisteret. 
Totalt antall lungekreftpasienter i Kreftregisteret er beregnet ut fra summen av all informasjon som er 
rapportert inn om pasientene. Informasjonen kommer fra kliniske meldinger (både det utgående 
skjema for solide svulster og de nye spesifikke lungekreftmeldingene), stråleterapidata, 
patologirapporter og dødsattester per 29.08.2016. Kreftregisterets insidensdatabase er en dynamisk 
database og endrer seg over tid slik at antallet kan forandre seg.  
 
Mål for dekningsgrad: 
Høy: 90 %  
Moderat: 70 % eller mer, men under 90 % 
Lav: Under 70 % 
 
Landsgjennomsnittet for dekningsgrad på utredningsmelding er 33 %. Det tilsvarer lav grad av 
måloppnåelse (se under for måltall). Kun ett sykehus oppnår moderat nivå for dekningsgrad på 
utredningsmelding. Det er likevel verdt å nevne at fem av sykehusene med lav måloppnåelse har 
dekningsgrad på 60 % eller mer, og registeret forventer å se en økt innrapportering fra dem i løpet av 
kort tid. 
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Kirurgimelding: 
 
Kirurgimelding skal meldes inn til kvalitetsregisteret etter kirurgi av primærsvulst, restsvulst eller 
metastase fra lungekreft i primærsituasjonen.  
 

 
 

Figur 5: Dekningsgrad for kirurgisk melding etter operasjonssykehus 

Dekningsgrad for kirurgimelding er beregnet som antall kirurgiske meldinger mottatt i 
Lungekreftregisteret i forhold til antall opererte pasienter som er registrert i Kreftregisteret. Totalt 
antall opererte er beregnet ut fra data rapportert på kliniske meldinger (både solide svulster og 
spesifikke lungekreftmeldinger) og patologirapporter. 
 
Mål for dekningsgrad: 
Høy: 90 % eller mer 
Moderat: mellom 70 % og 90 % 
Lav: Under 70 % 
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Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 626 
Totalt antall lungekreftpasienter som er operert i perioden. Figuren viser kun de åtte operasjonssykehusene og totalen for 
Norge. En pasient er operert ved et annet sykehus og sykehuset vises ikke i figuren av personvernhensyn. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Kirurgisk melding: Melding som skal sendes inn av opererende sykehus etter kirurgi av primærsvulst, restsvulst eller 
metastase i primærsituasjonen. 
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Landsgjennomsnittet for dekningsgrad på kirurgisk melding er 66 %. Det tilsvarer lav grad av 
måloppnåelse. To sykehus oppnår høy grad og ett sykehus oppnår moderat nivå for målet på 
dekningsgrad. 
 
Oppsummering figur 3 og 4: 
Dekningsgrad på henholdsvis 33 % for utredningsmeldingen og 66 % for kirurgimeldingen er ikke 
tilfredsstillende. Resultatene viser at det er stor variasjon mellom innrapportering fra de ulike 
sykehusene, noe som kan tyde på at enkelte sykehus ikke har etablert innrapportering av utredning 
eller lungekreftoperasjoner som en rutine. Lungekreftregisteret anbefaler derfor alle sykehus som 
utreder og/eller behandler lungekreftpasienter å utarbeide rutiner for utfylling og innsending av 
meldinger til Lungekreftregisteret.  
 
For pasienter diagnostisert frem til og med 31.12.2015 var det mulig å melde inn pasienter med 
lungekreft på skjema for solide svulster. For pasienter diagnostisert fra og med 1.1.2016 er det nå 
obligatorisk å melde inn pasienter med lungekreft på kvalitetsregisterets egne skjemaer. 
Referansegruppen i Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft forventer derfor å se en bedring i 
dekningsgrad fra og med neste årsrapport. Det er også et ønske at utredningsmeldingen sendes inn 
så raskt som mulig, og helst før behandlingen starter (jmf. kapittel 3.3.1.3). 
 

3.3.1.2 Andel avkrysninger for «ukjent» 

 Mål ikke satt 
 
Hvor ofte meldingene har avkrysninger for «ukjent» kan si noe om komplettheten av dataene for de 
ulike sykehusene og indirekte hvor godt de dokumenterer utredningen i sin journal. En høy andel av 
avkrysninger for «ukjent» gir lav grad av kompletthet for de variablene der «ukjent» er et 
svaralternativ. Høy andel av avkrysning for «ukjent» kan være et uttrykk for at man enten fyller ut 
meldingene uten tilstrekkelig dokumentasjon, at den fylles ut før utredningen er ferdig eller at en ikke 
etterstreber å oppnå høy kvalitet på utfyllingen. Det vil medføre at viktig informasjon ikke blir 
rapportert til registeret.  
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Utredningsmelding: 
 
Tabell 2 viser den totale andelen avkrysninger for «ukjent» i utredningsmeldingen etter utredende 
sykehus for pasienter diagnostisert i 2015. Sykehus som har rapportert færre enn ti 
utredningsmeldinger vises ikke i tabellen. Det er mulig å krysse av for «ukjent» elleve steder i 
utredningsmeldingen som er relevant for kvaliteten på utredningen. Andelen avkrysninger for «ukjent» 
er vist som prosent av totalt antall mulige avkrysninger for «ukjent» samlet for alle 
utredningsmeldinger som er innrapportert fra det respektive sykehuset. N angir antall mottatte 
utredningsmeldinger. 
  
Tabell 2: Andel avkrysninger for «ukjent» i mottatte utredningsmeldinger for diagnoseåret 2015 

Sykehus N Andel avkrysninger 
for «ukjent» (%) 

Nordlandssykehuset, Bodø 27 1 
Helse Nord-Trøndelag, Levanger 14 1,9 
Helse Møre og Romsdal, Molde 32 2 
Stavanger universitetssjukehus 163 2,3 
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 102 2,3 
Vestre Viken, Hønefoss 32 2,8 
OUS, Ullevål 57 2,9 
Ahus, Lørenskog 123 3 
St. Olavs Hospital 58 3,1 
Norge 971 3,7 
Haukeland universitetssykehus 139 3,7 
Helse-Fonna, Stord 11 4,1 
UNN, Tromsø 39 4,9 
Sykehuset Telemark, Skien 13 4,9 
Helse-Fonna, Haugesund 21 5,2 
Sykehuset Østfold, Fredrikstad 13 8,4 
Helse-Førde, Førde 19 10,5 
Diakonhjemmets sykehus 26 12,9 

 
Registeret mottok 971 utredningsmeldinger på landsbasis for pasienter diagnostisert i 2015. 
Gjennomsnittlig andel avkrysninger for «ukjent» i utredningsmeldingen i Norge var 3,7 %. Tallene 
varierte fra gjennomsnittlig 1 % ved beste sykehus til gjennomsnittlig 12,9 % ved sykehuset med 
lavest kompletthet. Kvalitetsregisteret har ikke satt et spesifikt målnivå for indikatoren. 
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Kirurgimelding: 
 
Tabell 3 viser den totale andelen avkrysninger for «ukjent» i kirurgimeldingen etter opererende 
sykehus for nye pasienter diagnostisert i 2015. Det er mulig å krysse av for «ukjent» to steder i 
kirurgimeldingen som er relevant for kvaliteten på den kirurgiske behandlingen. Avkrysninger for 
«ukjent» når det gjelder om pasienten skal ha videre behandling er ikke med i analysen. Andel 
avkrysninger for «ukjent» er vist som prosent av totalt antall mulige avkrysninger for «ukjent» samlet 
for alle kirurgimeldinger som er innrapportert fra det respektive sykehuset. N angir antall mottatte 
kirurgimeldinger. 
  
Tabell 3: Andel avkrysninger for «ukjent» i mottatte kirurgimeldinger for diagnoseåret 2015 

Sykehus N Andel avkrysninger 
for «ukjent» (%) 

Haukeland universitetssykehus 3 0 
Nordlandssykehuset, Bodø 7 0 
UNN, Tromsø 21 0 
Ahus, Lørenskog 68 0 
St. Olavs Hospital 77 0 
OUS, Rikshospitalet 107 0 
Norge 410 0,4 
OUS, Ullevål 120 0,8 
Stavanger universitetssjukehus 7 7,1 

 
Registeret mottok 410 kirurgimeldinger for pasienter operert for lungekreft i Norge i 2015. 
Landsgjennomsnittet for andel avkrysninger for «ukjent» i kirurgimeldingen var 0,4 %. Tallene varierte 
fra 0 % til 7,1 %. Kvalitetsregisteret har ikke satt måltall for indikatoren. 

3.3.1.3 Samsvar mellom cTNM og pTNM 

 Mål ikke satt 
 
Klinisk TNM4 (cTNM) for pasientens sykdomsutbredelse settes på bakgrunn av utredningen som 
helhet. Det vil si bildediagnostikk, blodprøveresultat m.m. Patologisk TNM (pTNM) settes på bakgrunn 
av patologens vurdering av operasjonspreparat, eksempelvis målt tumorstørrelse, om det er innvekst i 
pleura og om det er svulstvev i lymfeknuter. Samsvaret mellom cTNM og pTNM kan si noe om 
pasientens sykdomsutbredelse er tilstrekkelig utredet før operasjon, det vil si om kvaliteten på 
utredningen er tilfredsstillende. Stor grad av samsvar mellom cTNM og pTNM er et tegn på at 
utredningen er god.    
 
Tabell 4 viser samsvaret mellom cTNM rapportert på utredningsmeldingen og pTNM hentet fra 
patologisvarene for operasjonspreparatene til opererte pasienter i 2015. cTNM er hentet fra 
utredningsmeldinger som er meldt før operasjonsdato for å sikre at cTNM ikke er supplert med 
informasjon fra operasjonspreparatet. Antall pasienter i tabellen er 83. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
4 Se kapittel 11.3 for oversikt over stadiumberegningen 
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Tabell 4: Samsvar mellom cTNM meldt inn før operasjonsdato og pTNM for pasienter operert i 2015 etter 
stadium 
  

pTNM 
 

  
Ukjent IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Samsvar 

cT
N

M
 

Ukjent 0 0 1 1 0 1 0 0 0 % 
IA 1 32 6 2 2 1 0 0 73 % 
IB 1 1 8 3 1 0 0 0 57 % 
IIA 0 1 0 1 2 1 0 0 20 % 
IIB 0 1 1 3 3 0 0 0 38 % 
IIIA 0 0 1 1 1 6 0 0 67 % 
IIIB 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 
Tabellen viser at graden av samsvar mellom cTNM og pTNM hos pasientene som er operert (antallet i 
hver gruppe i de skraverte feltene) varierer fra 0 % til 73 %. Den viser også at det forekommer både 
upstaging og downstaging etter kirurgi, dvs. at vurdering av pasientens sykdomsutbredelse endres 
etter kirurgi. På grunn av at det ikke foreligger tidligere data har ikke kvalitetsregisteret satt måltall for 
indikatoren i denne rapporten. 
 
Det vil være interessant å se på årsakene til up- og downstagingen som er observert i Tabell 4 når 
dekningsgraden på utredningsmeldingen oppnår et adekvat nivå. En mulig årsak til downstaging kan 
være overvurdering av svulstdiameter preoperativt. Likeledes kan årsaken til upstaging være 
mikroskopifunn av lymfeknutemetastaser i operasjonspreparatet. Det vil også være interessant å 
undersøke om det finnes en sammenheng mellom upstaging og tidsbruk fra behandlingsbeslutning til 
operasjon.  
   
Tabell 5: Samsvar mellom cTNM og pTNM etter sykehus for pasienter operert i 2015 

Sykehus N Andel meldt 
før kirurgi 

Samsvar når 
utredningsmld. 
er mottatt før 
kirurgi 

Samsvar når 
utredningsmld. 
er mottatt etter 
kirurgi 

Ahus, Lørenskog 35 74,3 61,5 55,6 
Norge 172 48,3 60,2 57,3 
OUS, Ullevål 16 25 50 66,7 
Stavanger universitetssjukehus 30 63,3 68,4 72,7 
Haukeland universitetssykehus 22 59,1 76,9 77,8 
St. Olavs Hospital 14 64,3 33,3 80 

 
Tabell 5 viser andelen utredningsmeldinger som er meldt til Lungekreftregisteret henholdsvis før og 
etter operasjon. Kolonnen «samsvar når utredningsmeldingmelding er mottatt før kirurgi» viser 
andelen av samsvar mellom cTNM og pTNM hos pasienter hvor utredningsmeldingen er meldt inn før 
operasjon eller samme dag som operasjonen. Kolonnen «samsvar når utredningsmelding er mottatt 
etter kirurgi» viser samsvaret mellom cTNM og pTNM der utredningsmeldingen er meldt inn etter at 
pasienten er operert.  
 
Dersom det er høyt samsvar mellom cTNM meldt før kirurgi og pTNM er det en indikasjon på at 
utredningen er god. Lavt samsvar indikerer at utredningen kanskje ikke er god nok. Høyt samsvar 
mellom cTNM meldt etter kirurgi og pTNM kan være en indikasjon på at innmeldt cTNM ikke 
representerer cTNM ved diagnosetidspunktet, men er en sammenblanding med pTNM.  
 
Foreløpig er det ikke satt noe tall for høy versus lav måloppnåelse.  
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3.3.2 Andel pasienter med ukjent stadium  
 Kvaliteten bør forbedres.  

 
Andelen pasienter i ukjent stadium5 ved diagnose er et mål på hvor god utredningen er og denne bør 
være så lav som mulig. Stadium er en av de viktigste parametrene for å ta en beslutning om riktig 
behandling og for å kunne forutsi prognosene til en pasient. Kravene til måloppnåelse er derfor satt 
høyt. Hensikten er at målene skal være noe å strekke seg etter. 
 

 

 

 
Figur 6: Andel pasienter i ukjent klinisk stadium ved diagnose etter utredende sykehus 

                                                      
 
5 Se kapittel 11.3 for oversikt over stadiumberegningen 
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Andel pasienter i ukjent klinisk stadium ved diagnose etter utredende sykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 972 
Totalt antall nye lungekreftpasienter i perioden med utredningsmelding. Sykehus som har rapportert inn færre enn ti 
utredningsmeldinger er ikke med i figuren. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Klinisk stadium: Stadium som settes av kliniker under utredningen. Dersom primærsvulst, regionale lymfeknuter eller 
fjernmetastaser ikke er utredet, kan ikke klinisk stadium settes. 
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Måloppnåelse: 
Høy: 2 % eller mindre 
Moderat: mellom 2 % og 5 % 
Lav: mer enn 5 % 
 
Landsgjennomsnittet for andel pasienter som er i ukjent klinisk stadium ved diagnose er 10 %. Tre 
sykehus oppnår høy grad og tre oppnår moderat grad av måloppnåelse. Resultatet er usikkert på 
grunn av dekningsgraden til utredningsmeldingen.  
 
Referansegruppen mener at den høye andelen pasienter med ukjent stadium kan være en 
kombinasjon av rapporteringsfeil og lav innrapportering av utredningsmeldinger. Registeret oppfordrer 
derfor sykehusene til å øke innmeldingen og være nøye med utfyllingen av meldingen. 

3.3.3 Median tid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding  
 God kvalitet 

 
Kvaliteten på utredningen blir målt på informasjonen som sendes inn på utredningsmeldingen. 
Dersom sykehusene utsetter å sende inn meldinger til Lungekreftregisteret øker sjansene for å gjøre 
feil i utfyllingen6 og det vil trolig medføre ekstraarbeid for melderen. Lungekreftregisteret har derfor 
valgt å bruke median tid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding som en 
kvalitetsindikator.  

                                                      
 
6 Se kapittel 3.3.1.3 for eksempel på feil utfylling 
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Figur 7: Median ventetid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding etter utredende sykehus 

Figur 7 viser median ventetid fra behandlingsbeslutning ved utredende sykehus til Kreftregisteret har 
mottatt utredningsmeldingen. Resultatene må sees i sammenheng med dekningsgrad for hvert 
sykehus som vises helt til høyre i figuren. Graden av usikkerhet er omvendt proporsjonal med 
dekningsgraden, det vil si at jo lavere dekningsgrad, dess høyere grad av usikkerhet er knyttet til 
resultatet. 
 
Måloppnåelse: 
Høy: 7 dager eller mindre ventetid 
Moderat: Mellom 7 og 28 dager ventetid 
Lav: 28 dager eller lengre ventetid. 
 
Median ventetid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding er 19,5 dager på landsbasis. 
Det tilsvarer moderat grad av måloppnåelse. To sykehus oppnår høy grad av måloppnåelse, mens 

205

126.5

123

117

54.5

51

41.5

37

37

34

31

24

19.5

8

8

N Dekningsgrad
14 40%

12 8%

21 30%

31 63%

32 63%

54 30%

98 60%

17 35%

13 67%

13 14%

10 65%

37 27%

926 33%

27 27%

160 87%

54 29%

142 48%

120 53%

Helse Nord-Trøndelag, Levanger

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Helse-Fonna, Haugesund

Vestre Viken, Hønefoss

Helse Møre og Romsdal, Molde

OUS, Ullevål

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Helse-Førde, Førde

Diakonhjemmets sykehus

Sykehuset Telemark, Skien

Helse-Fonna, Stord

UNN, Tromsø

Norge

Nordlandssykehuset, Bodø

Stavanger universitetssjukehus

St. Olavs Hospital

Haukeland universitetssykehus

Ahus, Lørenskog

0 50 100 150 200
Dager

Median ventetid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding etter utredende sykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 925 
Totalt antall nye lungekreftpasienter i perioden med utredningsmelding. Pasienter med manglende eller ugyldig 
behandlingsbeslutningsdato er ikke med i analysen.  
 
Sykehus som har rapportert færre enn ti utredningsmeldinger er ikke med figuren. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Dato for behandlingsbeslutning: Dato for tverrfaglig møte som avgjør behandlingsvalget for pasienten. 
Dato for mottatt melding: Den datoen meldingen er registrert mottatt hos Kreftregisteret. 
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fire sykehus oppnår moderat grad av måloppnåelse. Elleve sykehus oppnår lav grad av 
måloppnåelse. Resultatet er usikkert på grunn av dekningsgraden til utredningsmeldingen. 
 
Det er et ønske om at Lungekreftregisteret skal være mest mulig oppdatert og derfor oppfordrer 
referansegruppen og Kreftregisteret sykehusene til å redusere tiden fra behandlingsbeslutning til 
innsending av melding. Tidlig innsending av meldinger vil være både tidsbesparende for utfylleren og 
vil heve kvaliteten på dataene i registeret. 
 
Utredningsmeldingen for lungekreft kan være tidkrevende å fylle ut. Det er derfor viktig at sykehusene 
påser at det er tilstrekkelige ressurser til utfylling av kreftmeldinger. Kreftregisteret stiller ikke krav om 
at det må være en lege som fyller ut meldingene. Dersom kvaliteten på utfyllingen er ivaretatt kan 
sykepleiere, legesekretærer eller annet merkantilt personell fylle ut hele eller deler av meldingene. 
Det er nå også mulig å benytte seg av mellomlagring7 i den siste versjonen av Kreftregisterets 
meldetjeneste (KREMT) slik at meldingene kan fylles ut etterhvert som utredningen gjennomføres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 
7 Tilgang til mellomlagring i KREMT krever at sykehuset har inngått en databehandleravtale med 
Kreftregisteret. Sykehus som mangler en slik avtale kan kontakte Kreftregisteret på e-postadressen: 
dbavtaler@kreftregisteret.no  

mailto:dbavtaler@kreftregisteret.no
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3.4 Utredning 

3.4.1 Andel vevs- og celleprøver hvor det er utført immunhistokjemi  
 Svært god kvalitet 

 
Immunhistokjemi er en teknikk som brukes for å klassifisere morfologiske grupper. For ikke-
småcellede karsinomer brukes immunhistokjemi til å eksempelvis skille mellom adenokarsinomer og 
plateepitelkarsinomer. Adenokarsinomer undersøkes også ofte med immunhistokjemi for å lete etter 
etter ALK-mutasjoner. Merk at det i kvalitetsregisteret kun ble registrert om immunhistokjemi ble gjort i 
2015, ikke hvilke markører som ble brukt. Bruken av immunhistokjemiske markører varierer stort fra 
patolog til patolog, og målene for indikatoren er derfor satt relativt lavt. 
 

 

 

Figur 8: Andel pasienter med vevs- og celleprøver hvor det er utført immunhistokjemi etter patologilaboratorium 

Det ble i 2015 tatt vevs- eller celleprøve i forbindelse med utredningen på ca. 70 % av pasientene på 
landsbasis. 
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Utført immunhistokjemi: Ja Nei

Andel pasienter med vevs- og celleprøver hvor det er utført immunhistokjemi etter patologilaboratorium 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 1970 
Totalt antall celle- og vevsprøver tatt i perioden. Operasjonspreparater (resektater) er ikke med i analysen. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Immunhistokjemi: Undersøkelsesmetode benyttet av patologen for å bestemme svulsttype.  
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Måloppnåelse: 
Høy: 75 % eller mer 
Moderat: 50 % eller mer, men mindre enn 75 % 
Lav: mindre enn 50 % 
 
Landsgjennomsnittet for bruk av immunhistokjemi på biopsi/cytologi er på 76 %, noe som tilsvarer en 
høy grad av måloppnåelse for landet som helhet. Tolv av patologilaboratoriene oppnår høy grad og 
seks laboratorier oppnår moderat måloppnåelse.  
 
Figuren viser andelen pasienter med histologiske/cytologiske prøver hvor det er gjort 
immunhistokjemiske undersøkelser. I 2015 registrerte ikke kvalitetsregisteret hvilke immunmarkører 
som ble brukt og derfor bemerkes det at det ikke er tatt hensyn til hvilke eller hvor mange markører 
som er brukt per vevs- eller celleprøve eller hvorvidt bruk av immunhistokjemi er i henhold til 
anbefalingene gitt i WHO-klassifikasjonen av lungesvulster (5).  
 

3.4.2 Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er 
vurdert i tverrfaglig møte  

 God kvalitet 
 
Alle pasienter som er i stadium8 I-III og hvor enten allmenntilstanden eller annen sykdom ikke er til 
hinder (ECOG 0-2) skal vurderes for kurativ behandling. De nasjonale retningslinjene gitt i 
Helsedirektoratets handlingsprogram slår fast at beslutning om behandling og oppfølgning skal tas av 
et tverrfaglig team (6). 
 
Andelen pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er vurdert i tverrfaglig møte er 
derfor en prosessindikator for kvaliteten på utredningen av lungekreftpasienter. Målsetningen er at 
flest mulig pasienter som skal vurderes for kurativ behandling skal diskuteres i tverrfaglig møte. 
 
Pasienter i stadium IV eller med ECOG-score høyere enn 2 er ikke kandidater for kurativ behandling 
og er derfor ikke med i analysen. Analysen har heller ikke inkludert pasienter angitt å være i ukjent 
stadium eller med ukjent ECOG-score. 

                                                      
 
8 Se kapittel 11.3 for oversikt over stadiumberegningen 
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Figur 9: Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er vurdert i tverrfaglig møte etter 
utredende sykehus 
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Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er vurdert i tverrfaglig møte etter utredende 
sykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 479  
Antall utredningsmeldinger i perioden med klinisk stadium I-III og ECOG 0-2. Sykehus som har rapportert færre enn ti 
utredningsmeldinger i denne kategorien er ikke vist i figuren. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Tverrfaglig møte: multidisiplinært teammøte (MDT), thoraxmøte eller tilsvarende tverrfaglig forum der beslutningen om 
videre behandling av pasienten fattes. 
Ukjent: prosentandelen hvor det er krysset av for ‘ukjent’ på spørsmål om vurdering i tverrfaglig møte i 
utredningsmeldingen 
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Måloppnåelse: 
Høy: 95 % eller mer 
Moderat: Mellom 90 % og 95 % 
Lav: under 90 % 
 
Det var krysset av for «ukjent» om vurdering i tverrfaglig møte på 0,2 % av utredningsmeldingene i 
analysen. Lav andel ukjent er en indikasjon på høy grad av kompletthet for variabelen. 
 
Landsgjennomsnittet for andelen pasienter uten kjente fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet som 
er vurdert i tverrfaglig møte er 91 %. Det tilsvarer moderat måloppnåelse. To av de utredende 
sykehusene oppnår målsetningen i høy grad og fire oppnår målsetningen i moderat grad. Resultatet 
er usikkert på grunn av dekningsgraden til utredningsmeldingen. 
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3.4.3 Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er 
undersøkt med PET-CT  

 God kvalitet 
 
Alle pasienter i stadium9 I-III og hvor enten allmenntilstanden eller annen sykdom ikke er til hinder er 
aktuelle for kurativ behandling. Handlingsprogrammet anbefaler at alle lungekreftpasienter som 
vurderes aktuelle for kurativ behandling undersøkes med PET-CT (6). Andelen pasienter som kan 
være aktuelle for kurativ behandling som er undersøkt med PET-CT er derfor en prosessindikator for 
kvaliteten på utredningen av lungekreftpasienter. 
 

 

 

Figur 10: Andel pasienter kan være aktuelle for kurativ behandling som er undersøkt med PET-CT i utredningen 
etter utredende sykehus 

                                                      
 
9 Se kapittel 11.3 for en oversikt over stadiumberegningen. 
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Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er undersøkt med PET-CT i utredningen etter 
utredende sykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 479 
Antall utredningsmeldinger i perioden med klinisk stadium I-III og ECOG 0-2. Sykehus som har rapportert færre enn ti 
utredningsmeldinger i denne kategorien er ikke vist i figuren. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
PET-CT: Bildediagnostisk metode som benytter seg av et radioaktivt sporstoff i kombinasjon med CT for å kartlegge 
sykdomsutbredelse hos pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling.  
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Måloppnåelse: 
Høy: 90 % eller mer 
Moderat: Mellom 80 % og 90 % 
Lav: Under 80 % 
 
Landsgjennomsnittet for andelen pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er 
undersøkt med PET-CT er 83 %. Det tilsvarer moderat grad av måloppnåelse. To av de utredende 
sykehusene oppnår høy grad og fem oppnår moderat grad av måloppnåelse. Resultatet er usikkert på 
grunn av dekningsgraden til utredningsmeldingen. 
 
PET-CT er en god metode for å oppdage metastaser og er derfor blitt stadig viktigere i utredningen av 
lungekreftpasienter. Metoden er en ekstra sikkerhet mot å overse spredning som vil gjøre pasienten 
uaktuell for kirurgi eller kurativ strålebehandling. For å unngå feilbehandling er det viktig å få andelen 
som undersøkes med PET-CT så høy som mulig. 
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3.5 Kurativ behandling: 

3.5.1 Sykehusenes operasjonsvolum 
Sykehusenes operasjonsvolum benyttes ofte som en markør for kvalitet og en ledende hypotese er at 
en kirurg med et høyt antall operasjoner oppnår bedre kvalitet enn en kirurg med et lavt antall 
operasjoner. Kvalitetsregisteret har ingen egne kvalitetsmål for operasjonsvolum, men viser til 
rapporten «Kreftkirurgi i Norge» som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2015 (7). I denne rapporten er 
det anbefalt at sykehusavdelinger som utfører operasjoner av lungekreft skal utføre minst 40 
operasjoner per år. I tillegg er det anbefalt at kirurger som utfører lungekreftoperasjoner, skal utføre 
minst 20 operasjoner årlig.  
 
Det er tidligere vist at sykehus med høyere operasjonsantall har lavere peroperativ dødelighet og 
bedret langtidsoverlevelse sammenlignet med sykehus med et lavt operasjonsantall. Det er derfor 
gjennomført en sentralisering av lungekreftkirurgien i Norge. På 90-tallet ble det gjort lungekreftkirurgi 
på nær 30 sykehus men antallet sykehus som i dag utfører lungekreftoperasjoner er betydelig lavere. 
 

 

 
 

Figur 11: Operasjonsvolum: Antall opererte etter operasjonssykehus 
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Operasjonsvolum: Antall opererte etter operasjonssykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 624  
Totalt antall lungekreftpasienter registrert i Kreftregisteret i perioden som er operert ved å fjerne hele eller deler av lungen. 
Eksplorative thoraktotomier og operasjoner som ikke viste seg å være kreft er ikke med i analysen. Figuren viser kun de 
åtte sykehusene som opererer lungekreft i Norge.  
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Totalt antall opererte er beregnet ut fra data rapportert til Kreftregisteret på kliniske meldinger (både 
meldinger for solide svulster og spesifikke lungekreftmeldinger) og patologirapporter. Figur 11 viser 
antall opererte lungekreftpasienter etter sykehus i 2015. Totalt ble 626 pasienter operert i perioden.  
 
Robusthetskravene for lungekreftkirurgi er satt til å være 40 operasjoner per avdeling og 20 
operasjoner per kirurg (7). Tre av sykehusene oppnår ikke kravene til minimum 40 operasjon årlig. 

3.5.1.1 Antall opererte per måned 
For å sikre at alle lungekreftpasienter mottar et likt tilbud er det viktig å opprettholde 
operasjonsvolumet hver måned gjennom hele året.  

 

 

Figur 12: Antall opererte per måned 

Totalt antall opererte er beregnet ut fra data rapportert til Kreftregisteret på kliniske meldinger (både 
melding for solide svulster og spesifikke lungekreftmeldinger) og patologirapporter. Figur 16 viser 
antall opererte per måned på landsbasis i 2014 og 2015. Det ble i gjennomsnitt operert 50 tilfeller i 
måneden i 2014 og 2015. Figuren bygger på små tall og tilfeldige variasjoner kan derfor spille inn på 
resultatet. April er markert i fet skrift fordi det var påskemåned i både 2014 og 2015. 
 
Antall operasjoner per måned varierte fra 42 til 60 i 2015. Det viser at operasjonsvirksomheten ble 
opprettholdt, også i feriemånedene, og dette synes tilstrekkelig. 
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Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2014 og 2015 
 
Antall: N = 1197 
Totalt antall lungekreftpasienter registrert i Kreftregisteret i perioden som er operert ved å fjerne hele eller deler av lungen. 
Eksplorative thoraktotomier og tomme preparater er ikke med i analysen. 
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3.5.1.2 Kirurgi med pTNM-stadium10 
Patologens vurdering av sykdomsutbredelsen (pTNM) baseres på undersøkelse av 
operasjonsresektatet. I analysen under er patologens vurdering av metastaser (pM) satt til pM0 (ingen 
metastaser) dersom informasjon om metastasestatus for pasienten er oppgitt som ukjent av 
patologen i histologibeskrivelsen av resektatet. Begrunnelsen er at pasienter i stadium IV vurderes 
som inoperable og det er derfor rimelig å anta at de opererte (stadium I-III) ikke har fjernmetastaser 
på operasjonstidspunktet. Dette kan også begrunnes med at nesten alle pasienter undersøkes med 
PET-CT før operasjon (se figur 10), som også underbygger at de som faktisk blir operert ikke har 
fjernmetastaser. Pasienter med okkult karsinom er ikke med i analysen (pTxN0M0).  

 

 

Figur 13: Andel av de opererte etter pTNM-stadium 

Figur 13 viser fordelingen av pTNM-stadium11 hos pasienter som er operert i 2015. 57 % av de 
opererte pasientene var i stadium I, mens 26 % var i stadium II. Kun 11 % av de opererte var i 
stadium III. Det var ingen opererte pasienter i stadium IIIB. 
 
Merk at 6 % av de opererte var i ukjent stadium etter at de var operert. Dette skyldes registreringsfeil 
hos Kreftregisteret og dreier seg om pasienter der tumorstørrelse (pT) eller lymfeknutespredning (pN) 
er angitt å være pTX eller pNX (dvs. ukjent). Det skyldes i hovedsak manglende opplysninger på 

                                                      
 
10 Se kapittel 11.3 for oversikt over stadiumberegningen 
11 Se kapittel 11.3 for beskrivelse av TNM-klassifisering 
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Andel av de opererte etter pTNM stadium 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 518  
Totalt antall lungekreftpasienter med registrert med operasjonspreparat i perioden. Pasienter med okkult karsinom er 
ekskludert. 
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patologibeskrivelsene som er mottatt av Kreftregisteret og ikke at pasientene faktisk var i et ukjent 
stadium ved operasjonstidspunktet.  

3.5.1.3 Andel av de opererte med kjent N2 metastase før kirurgi 

 Mål ikke satt 
 
N2 står for metastaser i mediastinale lymfeknuter på samme side som primærsvulst og/eller 
metastaser i lymfeknuter under carina. Handlingsprogrammet anbefaler ikke rutinemessig operasjon 
av pasienter med kjente N2-metastaser før kirurgi (stadium IIIA og IIIB) på grunn at av at slike 
lymfeknutemetastaser forverrer prognosen (6). 
 
For 10 år siden ble lungekreftpasienter med N2-metastaser (cN2) ansett for å være inoperable. 
Fagmiljøene diskuterer om det er riktig å tilby operasjon til utvalgte pasienter med singel N2-knute (én 
enkelt N2 metastase) da det ikke foreligger god dokumentasjon på nytteverdien av kirurgi. Figur 14 
illustrerer denne diskusjonen.  
 
Det er ikke satt noen kvalitetsmål for indikatoren fordi det ikke foreligger klare retningslinjer for når det 
er riktig å operere pasienter med klinisk sikre N2-metastaser. 
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Figur 14: Andel av de opererte som hadde en kjent N2 metastase før operasjon etter operasjonssykehus 

Figur 14 viser andelen av de opererte som hadde en klinisk kjent N2 metastase før operasjonen. Av 
82 opererte pasienter på landsbasis hadde 10 % en kjent N2 metastase før operasjonen. Andelen 
med tidligere erkjent N2 metastase varierer fra 0 % til 15 %. Resultatene må tolkes med forsiktighet 
da de er avhengige av dekningsgrad på utredningsmeldingen. 
 
OUS Ullevål, OUS Rikshospitalet, UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø vises ikke i figuren 
fordi disse sykehusene har sendt inn færre enn 10 utredningsmeldinger før operasjon for 
lungekreftpasienter.  
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Andel av de opererte som hadde en kjent N2 metastase før operasjon etter operasjonssykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 82 
Totalt antall lungekreftpasienter som er registrert med et operasjonspreparat i perioden og som har en utredningsmelding 
meldt før kirurgi. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Operasjonspreparat: Remisse fra patologilab som beskriver et kile-, segment-, lobektomi-, bi-lobektomi- eller 
pulmonektomiresektat. 
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3.5.2 Andel lobektomier utført med thorakoskopi (VATS)  
 Mål ikke satt 

 
Alle avdelinger som opererer pasienter med lungekreft må i dag ha mulighet til å operere pasientene 
med både åpen thorakotomi og med thorakoskopisk teknikk. De siste årene har andelen som 
opereres med thorakoskopi økt, og synes fortsatt å øke. Foreløpig har registeret ikke valgt noe nivå 
for måloppnåelse, men det bør trolig være et mål at andelen thorakoskopiske operasjoner ligger 
mellom 40 % og 60 % for hele landet. 
 
 

 

 

Figur 15: Andel av de opererte som har fått utført lobektomi med thorakoskopisk operasjonsteknikk etter 
operasjonssykehus. 

Resultater for Nordlandssykehuset, Bodø, Stavanger universitetssjukehus og Haukeland 
universitetssykehus vises ikke fordi det er sendt inn for få kirurgimeldinger (under ti). 
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operasjonssykehus. 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 355 
Totalt antall lungekreftpasienter operert i perioden med kirurgimeldig hvor lobektomi er angitt som reseksjonstype. 
Inkluderer bi-lobektomier og pulmonektomier.   
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Landsgjennomsnittet for de opererte som har fått utført lobektomi med thorakoskopisk 
operasjonsteknikk er 36 %. Tallene varierer fra 66 % ved St. Olavs Hospital til 11 % ved OUS Ullevål. 
Resultatet er usikkert på grunn av dekningsgraden til kirurgimeldingen. 

3.5.3 Andel lungekreftpasienter som opereres, etter pasientenes bostedsfylke  
 

 

 

Figur 16: Andel av alle lungekreftpasienter som opereres etter deres bostedsfylke 
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Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: Diagnoseår 2014 og 2015 
 
Antall: N = 6016 
Totalt antall nye lungekreftpasienter utredet i perioden. 
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Fylkene som har et eller flere operasjonssykehus er markert i figuren med fet skrift. 
Landsgjennomsnittet var 21 % opererte i 2015. Hvor stor andel av lungekrefttilfellene som opereres 
varierer stort, fra 8 % av de som bor i Aust-Agder til 37 % av de pasientene som bor i Møre og 
Romsdal. Figuren viser også at det er stor variasjon fra år til år.  
 
Selv om landsgjennomsnittet for hvor mange lungekreftpasienter som ble operert i 2015 lå på rundt 
21 % og treffer målsetningen, er det flere fylker som ligger under dette nivået. Kvalitetsregisteret har 
ikke undersøkt årsakene til dette, men en hypotese kan være at flere pasienter sluses til stereotaktisk 
strålebehandling fremfor kirurgi. Se kapittel 3.5.4.    

3.5.4 Andel pasienter som er behandlet i kurativ hensikt med kirurgi eller 
sterotaktisk strålebehandling etter pasientenes bostedsfylke 

 Ikke mulig å måle kvaliteten 
 
Kirurgi og stereotaktisk strålebehandling er i praksis de to eneste formene for kurativ behandling av 
lungekreft. Handlingsprogrammet sier at pasienter som er medisinsk inoperable i stadium12 I eller II 
kan tilbys stereotaktisk strålebehandling (6). Andelen pasienter som mottar en av av disse kurative 
behandlingsmodalitetene er en viktig kvalitetsindikator.  
 
Tidligere, da kirurgi var eneste kurative behandlingstilbud, var retningslinjene at om lag 25 % av 
pasientene med lungekreft burde opereres. På landsbasis ble det målet aldri nådd. Tilbud om 
stereotaktisk strålebehandling har kommet for fullt i løpet de siste fem årene. Dette fører til at målet 
for hvor mange som bør bli operert må justeres i takt med økningen av stereotaktisk strålebehandling. 
At en større andel av pasientene nå får stereotaktisk strålebehandling gjør at et mål om å tilby mer 
enn 35 % av pasientene kurativ behandling i form av kirurgi eller stereotaktisk strålebehandling kan 
være realistisk. 
 
Referansegruppen har satt følgende mål for indikatoren. 
 
Måloppnåelse: 
Høy: 30 % eller mer 
Moderat: Mellom 20 % og 30 % 
Lav: mindre enn 20 % 
 
På grunn av lav dekningsgrad for strålemeldingene og sen innrapportering av stråledata er det ikke 
mulig å gi ut tall på andelen pasienter som totalt har mottatt kurativ behandling mot lungekreft i Norge 
i 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
12 Se kapittel 11.3 for oversikt over stadiumberegningen 
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3.5.5 Tidsforløp fra biopsi til operasjon 
 Mål ikke satt 

 
På grunn av lav dekningsgrad på utredningsmeldingen er det ikke mulig å lage en analyse som viser 
andelen lungekreftpasienter som opereres innen 14 dager etter behandlingsbeslutning. Registeret vil i 
fremtiden vise analyser på om pakkeforløpstidene overholdes når datagrunnlaget tillater det. Inntil det 
skjer velger vi å vise median ventetid fra prøvetakingsdatoen (av primærsvulst) til operasjonsdatoen. 
Begge datoer kan hentes fra patologiinformasjonen og er ikke avhengig av klinisk dekningsgrad.    
 

 

 

Figur 17: Median ventetid fra biopsidato til operasjonsdato etter operasjonssykehus 

N
16

65

31

73

18

105

438

72

58

Nordlandssykehuset, Bodø

St. Olavs Hospital

UNN, Tromsø

OUS, Rikshospitalet

Stavanger universitetssjukehus

OUS, Ullevål

Norge

Haukeland universitetssykehus

Ahus, Lørenskog

0 10 20 30 40 50 60 70
Dager

Median ventetid fra biopsidato til operasjonsdato per operasjonssykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 438 
Totalt antall nye lungekreftpasienter i perioden som er operert og undersøkt med biopsi eller cytologisk prøve før 
operasjonen. 
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Det ble innført pakkeforløp for lungekreft i 2015. Pakkeforløpstidene sier ikke noe om tidsbruken fra 
prøvetakning til behandlingsbeslutning, men sier at det ikke bør gå mer enn 21 dager fra første 
fremmøte i utredende avdeling til behandlingsbeslutning, og at det ikke bør gå mer enn 14 dager fra 
behandlingsbeslutning til operasjon.  
 
Resultatene viser at ventetiden for lungekreftpasientene fra prøvetakingsdato til operasjonsdato er ca. 
28 dager, hvilket innebærer at ventetiden ikke har endret seg i større grad på ca. 20 år (8, 9). 
Samtidig har omfanget av utredningen økt i løpet av disse 20 årene. Det tyder på at pasientene 
gjennomgår mer utredning i dag på like lang tid som ble brukt på utredning for 20 år siden.  
 
Selv om det ikke finnes god vitenskapelig dokumentasjon på at ventetid påvirker overlevelsen ved 
lungekreft bør den ikke bli for lang. Det er ønskelig å få median ventetid i Norge ned fra 28 dager uten 
at det går på bekostning av utredningens kvalitet. I neste års rapport håper vi at det er gode nok tall til 
at vi både kan se hvor lang utredningstiden er og hvor lenge den ferdig utredede pasienten må vente 
på operasjon. 
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3.5.6 Andel pasienter som har fri bronkial reseksjonsrand ved 
lobektomi/pulmonektomi 

 Svært god kvalitet 
 
Andelen pasienter som har fri bronkial rand etter operasjon, reflekterer kirurgisk kvalitet. Ved 
undersøkelse av operasjonspreparatet etter lungekreftkirurgi undersøker patologen om det finnes 
kreftceller i snittflaten hvor bronkien ble skåret løs av pasientens bronkialtre. Sannsynligheten for ufri 
bronkial reseksjonsrand øker med størrelsen på svulsten og utbredelsen av regionale 
lymfeknutemetastaser. Andelen pasienter med fri bronkial rand etter operasjon er derfor en viktig 
prosessindikator for registeret for å måle kvaliteten på lungekreftkirurgien. 
 
 

 

 

Figur 18: Andel pasienter som har fri bronkialrand etter operasjon, etter opererende sykehus 
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Andel pasienter som har fri bronkial rand etter operasjon, etter opererende sykehus 
 
Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 335 
Totalt antall nye pasienter som er operert med lobektomi, bilobektomi og pneumonektomi og som det er registrert 
reseksjonspreparat på ved de åtte operasjonssykehusene. Sublobare reseksjoner er ikke med i analysen. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Lobektomi: Kirurgisk fjerning av en lungelapp 
Bilobektomi: Kirurgisk fjerning av to av høyre lunges lungelapper 
Pneumonektomi: Kirurgisk fjerning av en hel lunge.  
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Måloppnåelse: 
Høy: 90 % eller mer 
Moderat: Mellom 80 % og 90 % 
Lav: Under 80 % 
 
Landsgjennomsnittet ligger på 96 %, noe som tilsvarer høy grad av måloppnåelse. Alle 
operasjonssykehus oppnår høy grad av måloppnåelse.  
 
Høy andel pasienter som har fri bronkial rand etter operasjon, reflekterer høy grad av kvalitet på 
kirurgien. Det er likevel ikke den eneste indikatoren på kirurgisk kvalitet og en må ta høyde for blant 
annet stadiefordelingen av pasientene som opereres på de ulike sykehusene, samt kirurgisk teknikk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

        Side 49 av 86 
Årsrapport 2015 – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 
 

3.5.7 Dødelighet 30 og 90 dager etter kirurgi 
 Svært god kvalitet 

 
Andelen pasienter som dør under operasjon og opp til 30 dager etter operasjon, har vært brukt som 
en standard for å vurdere kvaliteten for svært mange kirurgiske behandlingstilbud. Bedret 
intensivmedisin etter kirurgi har ført til at dødelighet opp til 90 dager etter operasjon også har blitt et 
viktig kvalitetsmål.   
 

 

 

Figur 19: Dødelighet 30 og 90 dager etter kirurgi etter opererende sykehus 

Figur 19 viser dødeligheten 30 og 90 dager etter lungekreftkirurgi i Norge for pasienter diagnostisert i 
2015.  
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Måloppnåelse: 
 

Grad 30 dager 90 dager 
Høy : 1 % eller mindre 3 % eller mindre 
Moderat: Mellom 1 % og 3 % Mellom 3 % og 5% 
Lav: Mer enn 3 % Mer enn 5 % 

 
I 2015 var 30 og 90 dagers postoperativ dødelighet i Norge henholdsvis 0,9 % og 2,1 %. Det tilsvarer 
høy grad av måloppnåelse. For dødelighet 30 dager etter operasjon oppnår fem av åtte 
operasjonssykehus høy grad av måloppnåelse. For dødelighet 90 dager etter operasjon oppnår syv 
av åtte operasjonssykehus høy grad av måloppnåelse, mens ett oppnår lav grad av måloppnåelse.  
 
Tallene for død i forbindelse med operasjon og opp til 30 dager etter operasjon, og 90 dager etter 
operasjon på henholdsvis 0,9 % og 2,1 % er ett godt resultat. Til sammenligning er det nylig publisert 
tilsvarende nasjonale resultater i Danmark på henholdsvis 2,1 % og 4,6 % (10). 
 
Dødeligheten i tiden etter operasjon i Norge har sunket betraktelig de siste 25 årene. Dette er vist 
under, i Figur 20. Dødelighet 30 dager etter operasjon har sunket fra nærmere 5 % i 1990 til rundt 
1 % i 2015. Dødelighet 90 dager etter operasjon har sunket fra omtrent 10 % i 1990 til rundt 2 % i 
2015.  
 

 
 

Figur 20: Utviklingen i dødelighet 30 og 90 dager etter operasjon de siste 25 år 
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3.6 Livsforlengende behandling 

3.6.1 Palliativ strålebehandling 
 Mål ikke satt 

 
Palliativ strålebehandling gis både for å forlenge livet og for å forbedre livskvaliteten til 
lungekreftpasienter. Det er særlig ved symptomer fra sentrale luftveier eller metastaser til hjerne eller 
skjelett at palliativ strålebehandling blir gitt.   
 
Referansegruppen og Kreftregisteret ønsker å se om det er regionale forskjeller mellom pasientenes 
bostedsfylker. Eventuelle forskjeller kan ha sammenheng med stadium ved diagnosetidspunktet eller 
avstand til sykehus til nærmeste behandlende sykehus. I stedet for å gi livsforlengende cellegift kan 
det være at noen sykehus velger å gi palliativ strålebehandling i stedet for cellegift. Det medfører en 
kortere behandlingsperiode hvor pasienten kan være innlagt på sykehus og pasientene slipper å reise 
lange avstander flere ganger i uken for å få behandling. Det er ikke satt måltall for palliativ 
strålebehandling ved lungekreft. 
 
På grunn av lav dekningsgrad for strålemeldingene og sen innrapportering av stråledata er det ikke 
mulig å gi ut tall på andelen pasienter som totalt har mottatt palliativ strålebehandling mot lungekreft i 
Norge i 2015. 

3.6.2 Median tid til oppstart livsforlengende behandling etter dato for 
behandlingsbeslutning om livsforlengende behandling  

 Mål ikke satt 
 
Pasienter som får livsforlengende kjemoterapi som første behandling er en stor gruppe. I følge 
pakkeforløpet skal disse ha kortest ventetid fra behandlingsbeslutning til oppstart behandling. Vi vet 
lite om hvordan dette forholder seg for pasienter som får strålebehandling som første livsforlengende 
behandling.  
 
Med gode data for ventetider vil registeret eventuelt kunne si noe om betydningen av ventetid ved 
livsforlengende behandling. Slike data er viktige for eventuelle forbedringstiltak som kan få betydning 
for pasientene. For å få et tilstrekkelig godt datagrunnlag på dette er registeret avhengig av flere 
kliniske meldinger.  
 
På grunn av lav dekningsgrad er det foreløpig ikke mulig å si noe om denne kvalitetsindikatoren. 

3.6.3 Andel pasienter som får 1. linje medikamentell behandling innen 7 dager 
fra behandlingsbeslutning  

 Mål ikke satt  
 
Det nasjonale pakkeforløpet for lungekreft fremsetter krav om at alle pasienter som skal ha 
medikamentell behandling, skal starte opp denne innen en uke etter at behandlingsbeslutningen er 
tatt (11). Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft ønsker i fremtiden å vise resultater for dette, men på 
grunn av for lav dekningsgrad er det foreløpig ikke mulig å si noe om denne kvalitetsindikatoren.  

3.6.4 Andel pasienter som er EGFR-positive som har fått tyrosin-
kinasehemmer i 1. linje  

 Mål ikke satt 
 
I henhold til de nasjonale retningslinjene skal pasienter med ikke småcellet lungekreft (NSCLC) testes 
for tilstedeværelsen av EGFR mutasjon i kreftcellene (gjelder ikke pasientene med 
plateepitelkarsinom). For pasientene som har metastaser med EGFR mutasjon anbefales behandling 
med en tyrosin-kinasehemmer i 1. linje (6). Basert på en studie fra Vestfold sentralsykehus, vet vi at 
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95% av pasientene ble testet for EGFR mutasjon i 2013 (12), men registeret har ikke nasjonale data 
på hvor mange pasienter som blir behandlet med en tyrosin-kinasehemmer ut fra EGFR-svar.  
 
For å kunne si noe om andelen norske pasienter som utredes og behandles i henhold til 
retningslinjene, må innmeldingen av medikamentmeldinger til registeret øke. Innholdet i meldingene 
gir viktig informasjon som vil kunne bidra til å heve kvaliteten i det kliniske arbeidet for disse 
pasientene. 
 

3.6.5 Medikamentell behandling planlagt gitt som del av klinisk studie 
 Mål ikke satt 

 
Regjeringens strategi «HelseOmsorg21» er tydelig på at man ønsker mer klinisk forskning og at 
denne skal være tilgjengelig i hele Norge (13). Det regjeringen skriver er også en klar anbefaling i den 
nye strategien om persontilpasset medisin (se under). 
  
 
«Klinisk forskning er en nødvendig forutsetning for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i 
helsetjenesten, og bidrar til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk. Kliniske studier handler om å 
dokumentere effekt, nytteverdi og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Det inkluderer kliniske 
studier initiert av legemiddelindustri, forskere eller det offentlige. Mange pasienter ønsker å delta i 
kliniske studier når det ikke kan tilbys behandling som er basert på tilstrekkelig vitenskapelig 
dokumentasjon. Tjenestetilbudet på dette området er imidlertid begrenset og ujevnt geografisk fordelt. 
Pasientenes rettigheter bør derfor styrkes, og helsetjenesten må utvikle tenkningen rundt trygg og 
effektiv tilrettelegging for og gjennomføring av kunnskapsbringende kliniske studier. Helsetjenesten 
har en klar forpliktelse til å dokumentere effekter, eller sørge for at det er gjennomført gode konklusive 
kliniske studier før ny diagnostikk og behandling tas rutinemessig i bruk i tjenestene.»  
 
I dag pågår en del kliniske studier for lungekreftpasienter i Norge, men det er behov for enda flere. 
Fagmiljøet har en rimelig god oversikt over pasienter som deltar i kliniske studier i dag, mest fordi det 
er forholdsvis lav aktivitet. Tilgjengeligheten av kliniske studier for lungekreftpasienter er også ulik i de 
ulike regionene, til tross for at pasienter fra hele landet inkluderes i de pågående studiene. Det bør 
settes av ressurser til å drifte kliniske studier og for å sikre pasienter denne tilgangen. 
 
For å få et sikkert bilde av antall pasienter som inkluderes i kliniske studier og utviklingstrender for 
dette, må kliniske medikamentmeldinger sendes inn.  
 
På norsk lungekreftgruppes (NLCG) hjemmeside13 er det en «app» eller kalkulator14 der man kan 
undersøke om det pågår aktuelle kliniske studier for en aktuell lungekreftpasient. Informasjon om 
ulike kliniske studier i Norge er også lagt ut der15. I tillegg kan deltakelse i studier innenfor 
samarbeidet «Nordic Nect»16 være aktuelle for noen av pasientene. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
13 http://www.nlcg.no  
14 http://www.icgi.no/studieapp  
15 http://www.nlcg.no/node/96  
16 http://www.nordicnect.org  

http://www.nlcg.no/
http://www.icgi.no/studieapp
http://www.nlcg.no/node/96
http://www.nordicnect.org/
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3.7 Fem års relativ overlevelse 
Relativ overlevelse er forholdet mellom overlevelsen i en pasientgruppe og overlevelsen i 
normalbefolkningen med samme alders- og kjønnssammensetning i samme tidsperiode. Relativ 
overlevelse kan tolkes som overlevelsen i en tenkt situasjon hvor en ser bort fra at pasientene kan dø 
av andre årsaker enn den aktuelle kreftsykdommen. Relativ overlevelse gjør også at man kan se på 
overlevelsestrender over tid uten å måtte ta hensyn til at befolkningen øker. 
 
Analysene i dette kapittelet viser beregninger for fem års overlevelse basert på hva som har skjedd 
med lungekreftpasienter i tidsperioden 2013-2015. 
 

 

 

Figur 21: Fem års relativ overlevelse etter kjønn 

Overlevelsen for pasienter med lungekreft har vært økende de siste 10-15 årene, spesielt for 
pasienter med begrenset sykdom (lokalisert stadium) på diagnosetidspunktet. Femårsoverlevelsen i 
perioden 2013-2015 er en av de høyeste som noensinne tidligere er registrert i Norge. For kvinner var 
relativ overlevelse 23,2 % og for menn var den 16,3 %. Den relative overlevelsen er generelt lavere 
for menn enn for kvinner. Se Figur 22 og Figur 23 for fem års relativ overlevelse fordelt på stadium for 
begge kjønn. 
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I figur 24 og figur 25 har man brukt andre betegnelser på sykdomsutbredelse enn TNM-stadium17 
(som ellers er brukt i rapporten). Tidligere delte man inn lungekreft i lokal, regional og fjernmetastatisk 
sykdom, se faktaboksene til Figur 22 og Figur 23 for nærmere forklaring. I utredningsmeldingen finnes 
en oppdatert internasjonal TNM-klassifisering av sykdomsutbredelse ved lungekreft som er mer i tråd 
med dagens praksis og som vil gjøre det lettere å sammenligne resultater med andre land. 
Kvalitetsregisteret kommer å vise resultater for overlevelse etter TNM-stadium når det foreligger nok 
data.  
 
Fem års relativ overlevelse for kvinner: 
 

 

 

Figur 22: Fem års relativ overlevelse for kvinner, etter stadium 

Figur 22 viser fem års relativ overlevelse for kvinner diagnostisert med lungekreft 2013-2015. For 
lokalisert stadium var den relative overlevelsen 54,6 %. For kvinner med lungekreft med regional 
                                                      
 
17 Se kapittel 11.3 for oversikt over stadiumberegningen 
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Ordforklaringer/forkortelser: 
Lokalisert sykdom: Svulsten vokser kun i primærorganet. 
Regional spredning: Svulsten vokser inn i nabostrukturer og/eller spredning til regionale lymfeknutemetastaser eller 
samsidige lungemetastaser.  
Utbredt spredning: Metastaser til andre organer, inkludert motsidige lungemetastaser og/eller fjerne lymfeknuter (utenfor 
thorax).  
Ukjent: Ukjent spredning eller sykdomsutbredelse 
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spredning var fem års relativ overlevelse 25,1 %. Kvinner med utbredt sykdom på 
diagnosetidspunktet hadde 3,4 % relativ overlevelse. For kvinner med ukjent stadium var den relative 
overlevelsen 14,4 % i perioden 2013-2015. 
 
Tabell 6 viser fem års relativ overlevelse for kvinner etter stadium og år etter diagnose. Fem års 
relativ overlevelse er vist som andelen kvinner som overlever kreftsykdommen sin.  
     
Tabell 6: Fem års relativ overlevelse for kvinner etter stadium og år etter diagnose 
 

Stadium 
År etter 
diagnose 

Andel 
overlevere 
totalt, alle 
stadier 

Andel 
overlevere 
med lokalisert 
sykdom 

Andel 
overlevere 
med regional 
spredning 

Andel 
overlevere 
med fjern-
metastaser 

Andel 
overlevere 
med ukjent 
stadium 

0 100 100 100 100 100 
1 51,3 80,3 66,0 24,4 56,2 
2 36,3 69,7 44,9 10,9 35,3 
3 29,3 62,5 34,3 6,4 27,1 
4 25,4 58,1 27,9 4,3 19,2 
5 23,2 54,6 25,0 3,4 14,4 
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Fem års relativ overlevelse for menn: 
 

 

 

Figur 23: Fem års relativ overlevelse for menn med lungekreft, etter stadium 

Figur 25 viser fem års relativ overlevelse for menn diagnostisert med lungekreft 2013-2015. For menn 
med lungekreft med lokalisert stadium var den relative overlevelsen 41,2 %. For menn med regional 
spredning var fem års relativ overlevelse 19,3 %. Menn med utbredt sykdom på diagnosetidspunktet 
hadde 2,4 % relativ overlevelse. For menn i ukjent stadium var den relative overlevelsen 9,0 % i 
perioden 2013-2015. 
 
Tabell 7 viser fem års relativ overlevelse for menn etter stadium og år etter diagnose. Fem års relativ 
overlevelse er vist som andelen menn som overlever kreftsykdommen sin.  
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Ordforklaringer/forkortelser: 
Lokalisert sykdom: Tumor vokser kun i primærorganet 
Regional spredning: Tumor vokser inn i nabostrukturer og/eller spredning til regionale lymfeknutemetastaser eller 
samsidige lungemetastaser. 
Utbredt spredning: Metastaser til andre organer, inkludert motsidige lungemetastaser og/eller fjerne lymfeknuter (utenfor 
thorax) 
Ukjent: Ukjent spredning eller sykdomsutbredelse 
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Tabell 7: Fem års relativ overlevelse for menn etter stadium og år etter diagnose 
 

Stadium 
År etter 
diagnose 

Andel 
overlevere 
totalt, alle 
stadier 

Andel 
overlevere 
med lokalisert 
sykdom 

Andel 
overlevere 
med regional 
spredning 

Andel 
overlevere 
med fjern-
metastaser 

Andel 
overlevere 
med ukjent 
stadium 

0 100 100 100 100 100 
1 42,7 73,7 56,0 18,6 35,2 
2 27,5 59,1 36,2 6,5 20,5 
3 21,8 51,7 27,4 3,6 12,7 
4 18,4 45,5 22,4 2,7 10,8 
5 16,3 41,1 19,4 2,4 9,0 

 
Oppsummering 
 
Det er summen av mange faktorer som har bidratt til bedre overlevelse for lungekreftpasientene. Økt 
fokus på kreftformen, bruk av nye diagnostiske metoder som PET-CT, bedre seleksjon av pasienter til 
behandling, økt bruk av stereotaktisk strålebehandling, målrettet behandling og bedret postoperativ 
intensivbehandling kan ha bidratt til økt overlevelse.   
 
Ikke alle pasienter med lungekreft som overlever fem år er operert. Heller ikke alle som blir operert for 
lungekreft overlever fem år. Både pasienter som strålebehandles eller får medikamentell behandling 
lever lenger enn før. Det kan tyde på at bedre behandling generelt er en årsak til at flere lever lengre i 
dag enn for 15 år siden.   
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4 METODER FOR DATAFANGST 
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, 
se Kreftregisterforskriften § 2-1.  
 
Kreftregisteret purrer etter manglende meldinger, både fra klinikere og patologilaboratorier. 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 
meldingene er utviklet i XML-format. Kreftregisteret tilbyr en portal på Norsk Helsenett der 
helsepersonell kan rapportere inn 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 er det fra og med 1.1.2016 kun mulig å melde elektronisk, men 
for primærhelsetjenesten er det fortsatt mulig å melde på papir fordi alle ikke har tilgang til Norsk 
helsenett.  
 
For alle kreftformer samlet er spontaninnmeldingsgraden – det vil si andelen kliniske meldinger som 
sendes uten at Kreftregisteret må etterspørre meldingen – på om lag 50 prosent. 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. Kreftregisteret håper dette 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 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 inntrykket. Sykehusene får med den 
nye funksjonaliteten se statistikk på det de selv har meldt inn. 
 

• 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. Annet helsepersonell, 
merkantilt personell eller spesifikke kodegrupper på sykehuset kan ivareta innrapporteringen. 
Kreftregisteret har, i samarbeid med Kreftforeningen, arrangert opplæringskurs for ikke-
klinikere i innrapportering til kvalitetsregistre. Under forutsetning at det blir gitt ressurser til det 
vil denne type tiltak sannsynligvis bli videreført. 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. Helseinstitusjonene må selv gå inn og definere rutiner og prosedyrer som skal 
gjelde lokalt hos dem, men Kreftregisteret bistår gjerne i arbeidet.  
 

• Det har tidligere ikke vært mulig å mellomlagre skjemaer i KREMT. Referansegruppene og 
Kreftregisteret har forsøkt å lage meldeskjemaer som er enkle og lite tidkrevende å fylle ut, 
men funksjonalitet for mellomlagring er likevel hensiktsmessig. Med mellomlagring kan flere 
personer ved samme helseforetak være involvert i utfylling av samme melding, og det blir 
også enklere å kvalitetssikre informasjon før den sendes til Kreftregisteret. Mellomlagring ble 
tilgjengelig i KREMT våren 2016, men forutsetter at det er etablert en databehandleravtale 
mellom helseforetaket/helseinstitusjonen og Kreftregisteret.     

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1477
https://portal.kreftregistrering.no/
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Elektroniske kliniske meldinger for lungekreft ble gjort tilgjengelig for innrapportering via KREMT 
20.11.2013.  

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 lungekreft ble innført i 
2014, og innebærer at detaljert patologinformasjon blir registrert i kvalitetsregisteret for lungekreft fra 
og med 12.06.2014 (det vil si på lungekreftpasienter som fikk sin diagnose fra 01.01.2013 og 
fremover). 
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5 METODISK KVALITET 

5.1 Antall registreringer 
For årgangen 2015 er det registrert 5985 patologimeldinger og 2157 kliniske meldinger i nasjonalt 
kvalitetsregister for lungekreft. 
 

 
Figur 24: Totalt antall innrapporterte meldinger etter meldingstype 

Figur 24 viser det totale antallet innrapporterte elektroniske kliniske meldinger på lungekreft fordelt på 
meldingstype for hele landet i 2015. Det kan være innmeldt flere meldinger for en pasient. 

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad  
Dekningsgraden for utredningsmeldingen er beregnet som andelen av tilfellene diagnostisert med 
lungekreft i 2015 hvor det er mottatt og registrert en utredningsmelding. Tilsvarende er 
dekningsgraden for kirurgimeldingen regnet ut som andelen av de opererte hvor det er mottatt og 
registrert en kirurgimelding.  

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer 
innrapportering til kvalitetsregister for lungekreft.  
 
Klinisk innrapportering til nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft skjer gjennom innrapportering av 
seks ulike kliniske skjema. Se innledningen av kapittel 2 for beskrivelse av skjemaene. Klinisk 
innrapportering for Lungekreftregisteret er lav. Årsrapport 2015 er den første som presenterer 
dekningsgradsanalyser på institusjonsnivå. Det blir derfor ikke vist endringer fra forrige rapport. 
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5.3.1 Utredning 
For pasienter diagnostisert i 2015 mottok nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 972 
utredningsmeldinger. Det utgjør en dekningsgrad på 33 % på landsbasis. Se kapittel 3.3 Datakvalitet 
for analyse av dekningsgrad for utredningsmelding på institusjonsnivå. 

5.3.2 Kirurgi 
Kvalitetsregisteret mottok 410 kirurgimeldinger for lungekreftpasienter operert i 2015. Det tilsvarer en 
dekningsgrad på 66 %. Se kapittel 3.3 Datakvalitet for dekningsgradsanalyse av kirurgi på 
institusjonsnivå.  

5.3.3 Oppstart og avslutning av strålebehandling 
Strålebehandling skal meldes til Lungekreftregisteret på oppstartsmelding og avslutningsmelding for 
strålebehandling av lungekreft. Det er behandlende sykehus som skal fylle ut meldingene. Figur 25 
under viser innrapporteringen av strålebehandling i Norge i 2015 på institusjonsnivå. 
 

 

 

Figur 25: Antall registrerte strålemeldinger etter sykehus med stråleenhet 
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Krefttype: Luftrør, lunger og bronkier, menn og kvinner 
 
År: 2015 
 
Antall: N = 523 
Totalt antall registrerte strålemeldinger (oppstart av og avsluttet behandling) for nye pasienter i perioden. 
 
Ordforklaringer/forkortelser: 
Oppstart strålebehandling: Skjema for planlagt behandling. Meldes ved oppstart av strålebehandling. 
Avsluttet strålebehandling: Skjema for utført behandling. Meldes ved avsluttet strålebehandling. 
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Det er ti sykehus som tilbyr strålebehandling i Norge. Kun fem sykehus har sendt inn meldinger til 
kvalitetsregisteret og bare ett har sendt inn et betydelig antall meldinger. Kvalitetsregisteret har 
mottatt 551 meldinger om oppstart eller avslutning av strålebehandling for pasienter behandlet i 2015.  
 
Kreftregisteret har ikke tilgjengelig stråleterapidata for 2015. Stråleterapidata er data som rapporteres 
direkte fra alle landets strålemaskiner. På grunn av manglende sammenligningsgrunnlag er det ikke 
laget en dekningsgradsanalyse for strålebehandling.  
 
Det er likevel mulig å sammenligne antallet innmeldte strålemeldinger med antallet pasienter som ble 
strålebehandlet mot lungekreft i 2014. Figur 26 viser antallet pasienter som ble stålebehandlet mot 
lungekreft i Norge i 2014. 

 

 

Figur 26: Antall bestrålte pasienter innrapportert fra strålemaskinene 

Minst 1089 pasienter fikk strålebehandling mot lungekreft i Norge i 2014. Det er rimelig å anta at flere 
ble strålebehandlet, men Kreftregisteret mangler stråleterapidata fra Sykehuset Innlandet, Gjøvik for 
2014 og antallet som ble behandlet der er ukjent. Det er også rimelig å anta at antallet 
strålebehandlede pasienter ikke har gått ned fra 2014 til 2015. Med de antagelsene er det tydelig at 
innrapporteringen til Lungekreftregisteret er alt for lav når en sammenligner Figur 25 med Figur 26. 
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Sykehusene må bli flinkere til å melde inn, men det har vært utfordrende å melde inn strålebehandling 
på grunn av meldeskjemaenes utforming. Det er derfor utført revisjon av 
strålebehandlingsmeldingene og nytt revidert skjema vil bli tilgjengelig i 2017. Det er håp om at 
innmeldingen og dermed dekningsgraden vil øke når det nye skjemaet kommer på plass. Men det 
forutsetter at sykehusene oppretter gode rutiner for å melde inn strålebehandling. 
 

5.3.4 Oppstart og avslutning av medikamentell behandling 
Medikamentell behandling av lungekreft skal meldes på oppstarts- og avslutningsmelding. Det er 
behandlende sykehus som skal fylle ut meldingen. Figur 27 viser antallet oppstarts- og 
avslutningsmeldinger for medikamentell behandling i 2015 som er registrert i registeret på 
institusjonsnivå.  
 

 

 

Figur 27: Antall registrerte medikamentmeldinger etter sykehus 

Det er vanskelig å beregne dekningsgrad for medikamentmeldingene da medikamentell behandling 
generelt er underrapportert til Kreftregisteret. Figur 27 viser derfor antall registrerte 
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medikamentmeldinger i 2015 og ikke andel. Det er svært usannsynlig at bare omtrent 150 
lungekreftpasienter fikk medikamentell behandling i 2015 og dermed stor grunn til å tro at 
dekningsgraden er lav. 
 
Også medikamentmeldingene er revidert og nytt skjema vil bli tilgjengelig i 2017. Sykehusene bør 
også for medikamentmeldingene opprette gode rutiner for rapportering med sikte på å øke antallet 
innrapporteringer. 
 
Oppsummering:  
 
Kun ett av 34 utredende sykehus har en dekningsgrad på utredningsmelding over 70 %. Fire av åtte 
operasjonssykehus har en dekningsgrad på kirurgimelding over 70 %. Se redegjørelse for 
dekningsgrad og måltall i kapittel 6.2.  
 
Det er svært viktig at sykehus i alle regioner bedrer sin registrering. Først ved over 70 % kan vi gi 
valide tolkninger av resultatene. Alle sykehus under 70 % i dekningsgrad bør innføre tiltak lokalt slik at 
de kommer opp i en dekningsgrad som tillater at kvaliteten på deres behandling kan vurderes opp 
mot nasjonale mål.  
 
Det er ikke utført noen dekningsgradsanalyse for strålebehandling og medikamentell behandling. 
Figur 25 og Figur 27 viser en opptelling av antall registrerte meldinger i registeret.      

5.4 Dekningsgrad på individnivå 
Alle pasienter med kreft i luftrør (ICD-10 C33) og lunger og bronkier (ICD-10 C34) i Norge skal være 
inkludert i registeret. Pasienter med diagnosen lymfom, malignt melanom, sarkom eller mesoteliom i 
de oppgitte lokalisasjonene er ekskludert fra registeret.  
 
Et omfattende arbeid på datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i 200918. Komplettheten i 
Kreftregisteret ble der evaluert og estimert til å være 99 % for alle krefttilfeller totalt. Dette innebærer 
at det er svært få tilfeller som ikke finnes i det hele tatt i Kreftregisteret. For årene 2001-2005 ble 
komplettheten for lungekreft og kreft i luftrør beregnet til 97 %. Metodene for innsamling av data er 
uendret, slik at komplettheten anslås å være tilsvarende god også i 2015. Kreftregisteret har likevel 
startet et arbeid med å studere kompletthet i registeret, men dette blir dessverre ikke ferdigstilt før 
publisering av årsrapportene for 2015. 

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

• Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger.  
• Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet  
• Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til til Kreftregisterets 

egen kodebok og internasjonale kodeverk  
• IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med 

mer   
• Kreftregisteret gjør 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    

 

                                                      
 
18 Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, 
completeness, validity and timeliness. Europeans Journal of Cancer. Volume 45.  May 2009.  
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5.5.1 Validitet og reliabilitet  
Kreftregisteret har en unik kompetanse på kreftregistrering. Validiteten (gyldigheten) av data  
og reliabiliteten (påliteligheten) på de data som registreres er fundamentert i et solid kodeverk, og i 
spesialkompetanse på området. I studien fra 2009 (referert i kapittel 5.4) 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) 
2. Andel av tilfellene som er registrert kun med en dødsmelding  
3. Andel av tilfellene som er registrert med ukjent stadium  
4. Andel av tilfellene som er registrert med ukjent primærutgangspunkt  

 
Analyse 1-4 rapporteres nå årlig i Cancer in Norway. . Vi har ennå ikke laget rutiner for å gjøre disse 
analysene for de kliniske dataene i kvalitetsregisteret.   

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

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

• Kvalitetsregister: detaljert informasjon relatert til utredning, behandling, oppfølging samt 
komplikasjoner, ved primærsykdom 

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

5.7 Vurdering av datakvalitet 
En helhetlig vurdering av datakvalitet vil komme i senere årsrapporter, men det har i denne rapporten 
blitt avdekket en rekke forbedringsområder når det gjelder datakvalitet.   
 
Alle variablene i de kliniske meldeskjemaene til registeret er obligatoriske å fylle ut. Datakvaliteten er 
derfor direkte knyttet til dekningsgraden. Dekningsgraden for utredningsmeldingen ble funnet å være 
33 % på landsbasis. Det vil si at registeret mangler informasjon om 67 % av utredningene. I tillegg er 
dekningsgraden for stråle- og medikamentmeldinger så lav at registeret ikke kan rapportere på 
indikatorer som er viktige for å måle kvaliteten på livsforlengende behandling. 
 
Selv om alle variablene er obligatoriske er det særlig i utredningsmeldingen en rekke steder hvor 
innmelder kan velge å krysse av for «ukjent». Andelen avkrysninger for «ukjent» er derfor knyttet til 
komplettheten av dataene i registeret. En veldig høy andel av avkrysninger for «ukjent» kan derfor 
være en indikasjon på at meldingene ikke fylles ut med all bakgrunnsinformasjon om pasienten 
tilgjengelig. Det ble i denne rapporten funnet at andelen avkrysninger for «ukjent» i 
utredningsmeldingen var på 3,7 % på landsbasis. Hvorvidt det er et høyt eller lavt tall må vurderes i 
senere rapporter. 
 
Tiden det tar fra behandlingsbeslutning til innsending av utredningsmeldingen påvirker også 
datakvaliteten. Kvalitetsregisteret ønsker derfor at utredningsmeldingen helst ikke sendes inn senere 
enn syv dager etter avsluttet utredning. Et eksempel på hvordan sen innrapportering påvirker 
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kvaliteten på dataene finnes i kapittel 3.3.1.3. Der ble det vist at det er forskjell på samsvaret mellom 
cTNM og pTNM når utredningsmeldingen er sendt inn før respektive etter operasjon.  
 
Sen innrapportering kan blant annet føre til at upresis eller feil cTNM blir meldt inn. Dette vil igjen 
påvirke analyser som er avhengige av at korrekt cTNM er meldt inn, som f.eks. andelen av de 
opererte med kjent N2 metastase før kirurgi.  
 
For å bedre datakvaliteten må dekningsgraden for alle kliniske meldinger øke og utredningsmeldingen 
må sendes inn tidlig, helst rett etter at utredningen er avsluttet. 

5.8 Statistisk metode 
Deler av den statistikken som presenteres i rapporten er basert på enkle opptellinger eller 
fremstillinger av gjennomsnitt, median og andeler. For å sikre at tilfeldig variasjon ikke påvirker 
resultatene i for stor grad er det satt krav til en viss utvalgsstørrelse for de ulike analysene. Kriteriene 
for utvalgsstørrelse kan variere og er derfor spesifisert for de analysene der det er behov for dette. 
 
I noen analyser der det presenteres resultater på sykehus-/regionsnivå vises det 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 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+). 
Aldersstandardiserte rater er et vektet gjennomsnitt av aldersspesifikke rater (det brukes 18 
aldersgrupper; 0-4,5-9,...,85+). Vektene som er brukt er bestemt ved aldersfordelingen for den norske 
befolkningen i 2014. For å bedre kunne illustrere trender over tid er det i disse figurene presentert 
glattede rater, beregnet ved hjelp av vektet lokal regresjon (LOWESS). Insidensratene er basert på 
uttrekk fra Kreftregisterets insidensdatabase, som er komplett til og med 31. desember 2014. 
 
Kreftregisteret har komplett oppfølging med hensyn til dødstidspunkt for alle pasienter til og med 31. 
desember 2015. 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 interesse, for eksempel død. For en del av 
pasientene i kohorten vet man ikke om de opplever hendelsen siden de enten har forsvunnet ut av 
kohorten på et tidspunkt, eller siden de ikke har opplevd hendelsen ved siste oppdaterte 
oppfølgingsdato. I statistikken kalles dette sensurering, noe som må tas hensyn til for å kunne 
estimere korrekte andeler/sannsynligheter. Den mest brukte metoden for å gjøre slike analyser er den 
såkalte Kaplan-Meier metoden (14). Estimater for postoperativ dødelighet er beregnet ved hjelp av 
denne metoden.  
 
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-metoden (15). For å kunne estimere 
så nye tall som mulig ble periode-tilnærmingen brukt. Denne tilnærmingen bruker pasientenes 
overlevelseserfaring fra et gitt tidsvindu for å estimere overlevelsen.  
 
 
Alle statistiske analyser ble utført med Stata versjon 14 (StataCorp LP, USA). 
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6 FAGUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRING AV 
TJENESTEN 

6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret 
Alle pasienter med kreft i luftrør (ICD-10 C33), lunger og bronkier (ICD-10 C34), med unntak av 
pasienter med lymfom, malignt melanom, sarkom eller mesoteliom i luftrør, lunger og bronkier, er 
inkludert i nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. 

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål 
Lungekreftregisteret samler inn data på utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å 
bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene og kan være til hjelp for å 
vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet. 

Datakvalitet:  

Kvalitetsindikator A:  Klinisk dekningsgrad: alle kliniske meldinger 
Måloppnåelse: høy 90 %, middels 70 %, lav < 70 %  

  
Kvalitetsindikator B:  Andel avkrysninger for «ukjent» i kliniske meldinger 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
  
Kvalitetsindikator C:  Samsvar mellom cTNM og pTNM 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
  
Kvalitetsindikator D: Andel pasienter med ukjent stadium 
 Måloppnåelse: høy 2 %, middels 5 % lav > 5 %  
  
Kvalitetsindikator E: Median tid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding 
 Måloppnåelse: høy 7 dager, middels 28 dager, lav > 28 dager 
  
Utredning:  
  
Kvalitetsindikator F:  Andel celle- og vevsprøver hvor det er utført immunhistokjemi 
 Måloppnåelse: høy 75 %, middels 50 %, lav < 50 % 
  
Kvalitetsindikator G:  Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er 

vurdert i tverrfaglig møte 
 Måloppnåelse: høy 95 %, middels 90 %, lav < 90 % 
  
Kvalitetsindikator H:  Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er 

undersøkt med PET-CT 
 Måloppnåelse: høy 90 %, middels 80 %, lav < 80 % 
  
Kurativ behandling:  
  
Kvalitetsindikator I:  Andel av de opererte med kjent N2 metastase før kirurgi 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
  
Kvalitetsindikator J:  Andel lobektomier med thorakoskopi (VATS) 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
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Kvalitetsindikator K:  Andel som er behandlet i kurativ hensikt med kirurgi eller stereotaktisk 

strålebehandling 
 Måloppnåelse: høy 30 %, middels 20 %, lav < 20 % 
  
Kvalitetsindikator L:  Tidsforløp fra biopsi til behandling 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
  
Kvalitetsindikator M:  Andel pasienter med fri bronkial reseksjonsrand ved 

lobektomi/pulmonektomi 
 Måloppnåelse: høy 90 %, middels 80 %, lav 80 % 
  
Kvalitetsindikator N: Dødelighet 30 og 90 dager etter kirurgi 
 Måloppnåelse: 30 dager: høy 1 %, middels 3 %, lav > 3 % 
 Måloppnåelse: 90 dager: høy 3 %, middels 5 %, lav > 5 % 
  
Livsforlengende behandling: 
  
Kvalitetsindikator O: Andel pasienter som behandles med palliativ strålebehandling 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
  
Kvalitetsindikator P:  Median tid til oppstart livsforlengende behandling etter 

behandlingsbeslutning om livsforlengende behandling 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
  
Kvalitetsindikator Q:  Andel pasienter som får 1. linje medikamentell behandling innen 7 dager 

etter behandlingsbeslutning om medikamentell behandling 
 Måloppnåelse: - ikke satt 
  
Kvalitetsindikator R:  Andel EGFR-positive som har fått tyrosin-kinasehemmer i 1. linje. 
 Måloppnåelse: høy 90 %, middels 80 %, lav < 80 %  
  
Kvalitetsindikator S: Medikamentell behandling gitt som del av klinisk studie 
 Måloppnåelse: - ikke satt 

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) 
Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål er så langt ikke inkludert i registeret. Kreftregisteret 
bruker prostatakreftregisteret som pilotregister for innsamling av PROMs (Patient Reported Outcome 
Measures). Movemberstiftelsen finansierer studien, og Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk har godkjent prosjektet.  
 
Pilotstudien vil invitere alle prostatakreftpasienter som blir diagnostisert fra 2017-2019, samt kontroller 
som matcher på alder og bosted (fylke). Det innebærer at for hver prostatakreftpasient som inviteres 
til å delta så inviteres også en mann uten prostatakreft til undersøkelsen, som er like gammel og bor i 
samme fylke. Deltakerne vil bli bedt om å besvare et spørreskjema så snart som mulig etter at 
diagnosen er satt, og ett og tre år etter behandling. Innsamlingen av disse dataene kan bidra til at 
pasienter får bedre behandling og oppfølging, og bedre livskvalitet. Sykehusene kan få en kopi av 
pasientens svar, hvis pasienten samtykker til det. Slik kan sykehusene bruke PROMs-dataene både 
til behandling av hver pasient, og kvalitetssikring av egen virksomhet. Prosjektgruppen vil benytte 
dataene til forskning. I tillegg vil prosjektgruppe publisere informasjon på eksempelvis websider, for 
studiens deltakere og andre interesserte hvor de kan se ulike resultater fra studien på gruppenivå. 
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Det er et viktig mål for studien å sette opp et system for innsamling av PROMs nasjonalt, som også 
kan brukes for andre kreftformer. Innsamlingen og bruken av de pasientrapporterte dataene er 
samtykkebaserte. Deltakerne kan velge om de vil besvare skjemaene elektronisk eller på papir. 

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, siden 
invandrergrupper har en annen forekomt av kreft enn den øvrige befolkningen. Et prosjekt med dette 
som tema begynte på Kreftregisteret i begynnelsen av 2016. Det er påvist at innvandreres helse 
varierer etter landbakgrunn og videre at risiko for spesifikke kreftformer endrer seg over tid etter 
innvandring (16). 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 kvalitetsregisteret. For å få tilgang til slike data fra Statistisk sentralbyrå, må 
Kreftregisteret per i dag søke om konsesjon fra Datatilsynet. Et PhD-arbeid ved Kreftregisteret, som 
blant annet vurderte regionale ulikheter i behandling og overlevelse, ble ferdigstilt i år (17). Bosted, 
inntekt og utdanning var noen av faktorene som ble vurdert (18-20). 

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

Kvalitetsregisteret skal fungere som en revisor for det nasjonale handlingsprogrammet for utredning 
og behandling av lungekreft. Registeret har foreløpig ikke vært brukt til å oppdatere retningslinjene på 
grunn av manglende tilgang på kliniske data.  
 
Når registeret avdekker at en behandling eller et tiltak enten ikke har ønsket effekt, eller er mer 
effektivt enn andre metoder, vi det kunne føre til endringer i retningslinjene. 

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 
Nasjonale retningslinjer for utedning og behandling av lungekreft er beskrevet i handlingsprogrammet 
for lungekreft (6). I tillegg er det innført pakkeforløp (11) for kreftformen og anbefalinger for kreftkirurgi 
i Norge (7). Registeret har variabler for å måle etterlevelsen av disse retningslinjene.  

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder 
Først og fremst må innrapporteringen til registeret øke. Dekningsgraden for alle typer kliniske 
meldinger er for lav og sykehusene bør innføre bedre rutiner for innrapportering. Uten god 
dekningsgrad kan heller ikke kvalitetsregisteret brukes til å identifisere kliniske forbedringsområder. 

Muligheter for å mellomlagre skjema i KREMT har vært sterkt etterspurt og finnes nå i KREMT for 
sykehus som har opprettet databehandleravtale med Kreftregisteret. Det er heller ikke krav at en lege 
fyller ut kliniske meldinger til Kreftregisteret, så lenge kvaliteten på utfyllingen er ivaretatt.19 

                                                      
 
19 Se kapittel 3.3.1. 
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6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 
Referansegruppens medlemmer jobber hele tiden med å informere om registeret. I 2015 ble det sendt 
ut brev til norsk lungelegeforening og det ble holdt innlegg på flere konferanser, blant annet på 
onkologisk forum og kirurgisk høstmøte. 
 
Referansegruppen ser at registerets meldeskjema er svært omfattende og har derfor revidert de 
kliniske meldingene. Nye reviderte kliniske meldinger blir klare for bruk fra 2017. 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft vil i løpet av høsten 2016 ta kontakt med sykehusene for å 
skaffe kontaktpersoner, for å bedre kommunikasjonen mellom klinikere og kvalitetsregisteret.  

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret 
praksis) 

Evaluering vil bli gjort i senere årsrapporter når den kliniske dekningsgraden for registeret er 
tilstrekkelig for å gjennomføre analyser.  

Siden forrige årsrapport har dekningsgraden for kliniske meldinger i registeret økt, men fortsatt 
gjenstår mye for at dekningsgraden skal bli god nok. Fra 1.1.2016 ble det obligatorisk å bruke de 
spesifikke lungekreftmeldingene for å rapportere lungekreft. Kvalitetsregisteret forventer derfor å se 
en ytterligere forbedring i dekningsgrad i neste årsrapport. 

6.10 Pasientsikkerhet 
Kvalitetsregisteret registrerer flere variabler som kan bidra til å øke pasientsikkerheten. Registeret 
inneholder komplikasjoner og/eller uønskede hendelser i forbindelse med kirurgi, strålebehandling 
eller medikamentell behandling:  
 

• Årsak til at pasienten er funnet inoperabel under operasjon (avansert sykdom (eksempelvis 
T4, N2, M1a utspedd pleura og/eller annet), medisinske komplikasjoner eller andre årsaker) 

• Kirurgi utover lungereseksjon 
• Stans av planlagt medikamentell behandling og årsak (eksempelvis toksisitet/bivirkninger, 

progresjon, interkurrent sykdom, pasientens ønske eller dødsfall) 
• Endring av planlagt medikamentell behandling og årsak (hematologisk eller non-hematologisk 

toksisitet) 
• Avvik fra planlagt strålebehandling og årsak (eksempelvis bivirkninger, progresjon, 

interkurrent sykdom, dødsfall eller annen årsak) 
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7 FORMIDLING AV RESULTATER 
Kreft er en gruppe sykdommer som utredes, behandles og følges opp over lang tid. Det innebærer at 
kreftstatistikk på informasjon som er sammenstilt fra flere kilder tidligst kan publiseres året etter 
diagnoseåret.  

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 
Formidling av resultater fra kvalitetsregisteret til deltagende fagmiljø 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 statistikk fra Lungekreftregisteret er: 

• Alder ved diagnosetidspunktet 
• Funksjonsstatus/ECOG etter utredning 
• Tid fra mottatt henvisning til første konsultasjon 
• Tid fra mottatt henvisning til diagnosedato 
• Tid fra første konsultasjon til diagnosedato 
• Bruk av bildediagnostikk og/eller endoskopi 
• cT ved diagnosetidspunktet 
• Planlagt primærbehandling 
• Tid fra diagnosedato til operasjonsdato 
• Kirurgisk tilgang 
• Kirurgi utover lungereseksjon 
• Radikaloperert 
• Median operasjonstid i minutter 
• Oppfølgning/tiltak etter kirurgi 
• Tid fra diagnosedato til behandlingsbeslutning 
• Tid fra behandlingsbeslutning til start behandling 
• Tid fra mottatt henvisning til start behandling 
• Stadium20 
• cTNM  

 
 
Kreftregisteret mangler i dag hjemmelsgrunnlag i Kreftregisterforskriften for å gi helseinstitusjonene 
tilgang til personidentifiserbare opplysninger de selv har sendt inn om sine egne pasienter21. Vi har 
bedt om at Helse- og omsorgsdepartementet endrer dette ved oppdatering av Kreftregisterforskriften. 
Inntil denne endringen er på plass, kan vi håndtere dette ved at helseinstitusjonene skriver 
databehandleravtaler med Kreftregisteret. Flere helseinstitusjoner har allerede etablert slike 
databehandleravtaler, og vi oppfordrer de som ikke har en slik avtale til å ta kontakt med 
Kreftregisteret så snart som mulig.  

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 
Kreftregisteret sender ut årsrapportene til alle RHFene, slik at de kan bruke rapportene i 
kvalitetsforbedrende arbeid regionalt og i de ulike helseforetakene. Rapportene sendes også til 
kontaktpersoner og avdelingsledere.  

                                                      
 
20 Se kapittel 11.3 for oversikt over stadiumberegningen 
21 For mer informasjon, se Kreftregisterets nettsider: 
http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Stans-i-tilbakeforing-av-innrapporterte-opplysninger--
Palegg-fra-Datatilsynet/  

http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Stans-i-tilbakeforing-av-innrapporterte-opplysninger--Palegg-fra-Datatilsynet/
http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Stans-i-tilbakeforing-av-innrapporterte-opplysninger--Palegg-fra-Datatilsynet/
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7.3 Resultater til pasienter 
På www.kvalitetsregistre.no publiseres resultater fra kvalitetsregistrene som er tilpasset pasienter og 
publikum. Disse sidene driftes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. I forbindelse 
med offentliggjøringen av årsrapportene lages det nyhetssaker som publiseres på Kreftregisterets 
hjemmesider (www.kreftregisteret.no). Årsrapportene ligger tilgjengelig på begge disse nettsidene.  

7.4 Offentliggjøring av resultater til institusjonsnivå 
Registeret offentliggjør resultater på institusjonsnivå. Alle RHFene får tilsendt årsrapportene for 
kvalitetsregistrene på kreftområdet i god tid 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. I år sendes årsrapporten fra Lungekreftregisteret til RHFene 1. oktober, mens 
offentliggjøringen ikke finner sted før 14. november. 
 

http://www.kvalitetsregistre.no/
http://www.kreftregisteret.no/
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8 SAMARBEID OG FORSKNING 

8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre 
Kreftregisteret samarbeider med og innhenter rutinemessig data fra andre registre. De registrene 
Kreftregisteret rutinemessig får data fra er: 
 

• Norsk pasientregister 
• Dødsårsaksregisteret 
• Folkeregisteret 

 
I tillegg mottar Kreftregisteret data fra alle stråleavdelingene i Norge.  

8.2 Vitenskapelige arbeider 
Det finnes foreløpig ingen vitenskapelige arbeider som tar utgangspunkt i kvalitetsregisterets data, 
men det er interesse for bruk av data fra registeret i flere registerstudier fremover. Referansegruppen 
for lungekreft og Kreftregisteret har et felles ansvar for at dataene i registeret benyttes til 
forskningsformål. 
 
Kreftregisteret har siden 2001 fokusert på å fremskaffe resultater for kirurgiske lungekreftpasienter. 
Materialet som er samlet gjelder opererte lungekreftpasienter i perioden 1993-2010. Det er gitt ut flere 
publikasjoner med utgangspunkt i disse dataene.  
 
Fullstendig liste over publikasjoner: 
 

Rostad H, Naalsund A, Norstein J, Jacobsen R, Aalokken TM. Er behandlingen av lungekreft i 
Norge god nok? Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Sep 30;122(23):2258-62. Norwegian.  

 
Berstad AE, Kolbenstvedt A, Aalokken TM, Naalsund A, Rostad H. Computertomografi ved 
lungekreft - teknikk og kvalitet. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003 Dec 4;123(23):3384-6. Norwegian.  

 
Rostad H, Naalsund A, Jacobsen R, Strand TE, Norstein J. Årsaker til mortalitet etter reseksjon 
for lungekreft. Tidsskr Nor Laegeforen. 2004 Feb 5;124(3):313-5. Norwegian.  

 
Strand TE, Malayeri C, Eskonsipo PK, Grimsrud TK, Norstein J, Grotmol T. Adolescent smoking 
and trends in lung cancer incidence among young adults in Norway 1954-1998. Cancer Causes 
Control. 2004 Feb;15(1):27-33.  

 
Rostad H, Naalsund A, Jacobsen R, Eirik Strand T, Scott H, Heyerdahl Strom E, Norstein J. Small 
cell lung cancer in Norway. Should more patients have been offered surgical therapy? Eur J 
Cardiothorac Surg. 2004 Oct;26(4):782-6.  

 
Rostad H, Naalsund A, Strand TE, Jacobsen R, Talleraas O, Norstein J. Results of pulmonary 
resection for lung cancer in Norway, patients older than 70 years. Eur J Cardiothorac Surg. 2005 
Feb;27(2):325-8.  

 
Strand TE, Malayeri C, Eskonsipo PK, Grimsrud TK, Norstein J, Grotmol T. Tenåringsrøyking og 
lungekreft i tidlig voksen alder, 1954 - 98. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 May 4;125(9):1174-6. 
Norwegian.  

 
Strand TE, Rostad H, Moller B, Norstein J. Survival after resection for primary lung cancer: a 
population-based material of 3,211 resected patients. Thorax. 2006 Apr 6.  

 
Rostad H, Strand TE, Naalsund A, Talleraas O, Norstein J. Lung cancer surgery: the first 60 days. 
A population-based study. Eur J Cardiothorac Surg. 2006 May; 29(5):824-8. Epub 2006 Mar 7.  
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Strand TE, Rostad H, Damhuis RAM, Norstein J. Risk factors for 30‐day mortality after resection 
of lung cancer and prediction of their magnitude. Thorax. 2007;62:991-7  

 
Rostad H, Strand TE, Naalsund A, Norstein J. Resected synchronous primary malignant lung 
tumors: a population-based study. Ann Thorac Surg. 2008;85:204‐9.  

 
Strand TE. Editorial: More emphazise on resection rates! J Thorac Oncol. 2012;7:1067-8  

 
Rostad H, Strand TE, Langmark FY, Naalsund A. [Lung cancer without metastases‐‐are all 
patients with resectable tumor operated?]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008;128:920‐3.  

 
von Plessen C, Strand TE, Wentzel‐Larsen T, Omenaas E, Wilking N, Sundstrøm S, Sörenson S. 
Effectiveness of third‐generation chemotherapy on the survival of patients with advanced non‐
small cell lung cancer ‐ a national study. Thorax. 2008;63:866-71.  

 
Strand TE. Rostad H, Wentzel-Larsen T, Von Plessen C. A population-based evaluation of the 
seventh edition of the TNM system for lung cancer. Eur Respir J. 2010;36:401-7  

 
Holmberg L, Sandin F, Bray F, Richards M, Spicer J, Lambe M, Klint Å, Peake M, Strand TE, 
Linklater K, Robinson D, Møller H.National comparisons of lung cancer survival in England, 
Norway and Sweden 2001-2004: differences occur early in follow-up. Thorax. 2010;65:436- 41.  

 
Strand TE, Brunsvig PF, Johannessen DC, Sundstrøm S, Wang M, Hornslien K, Bremnes RM, 
Stensvold A, Garpestad O, Norstein J. Potentially curative radiotherapy for non-small cell lung 
cancer in Norway – a population-based study of survival. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 
2011;80:133-41. Epub 2010 May 6.  

 
Naalsund A, Rostad H, Strøm EH, Lund MB, Strand TE. Carcinoid lung tumors - incidence, 
treatment and outcomes: a population-based study. Eur J Cardiothorac Surg. 2011;39:565-9.  
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Del 2 

Plan for forbedringstiltak 
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9 MOMENTLISTE 

9.1 Datafangst 
Kreftregisteret samarbeider nært med flere miljøer og leverandører av IKT-løsninger for å sørge for en 
så hensiktsmessig datafangst som mulig. Eksempler på samarbeidsprosjekter er:  
 

• Økt bruk av klinisk relevante data fra Norsk Pasientregister 
• Innhenting av data om medikamentell behandling fra fagsystemer på sykehusene 
• Samarbeid med patologimiljøet om å utarbeide løsninger for mer strukturert, elektronisk 

innrapportering av patologiinformasjon 
 
Kreftregisteret har også fått bevilget NOK 100.000,- for gjennomføring av et prosjekt for å øke bruken 
av KREMT ved de ulike helseinstitusjonene. Prosjektet ble gjennomført i 2015. Alle kvalitetsregistrene 
har lav innrapportering av medikamentell behandling. Med støtte fra Brystkreftforeningen skal 
Kreftregisteret fra høsten 2016 arbeide for å øke innrapporteringen av medikamentell behandling til 
Brystkreftregisteret. Målet er at dette arbeidet skal bidra til å etablere rutiner for innmelding som også 
kan videreføres til de andre kvalitetsregistrene. 

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 Lungekreftregisteret, 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 
Registeret har mottatt tilbakemeldinger fra det kliniske miljøet om at utfyllingen av de kliniske 
meldingene blant annet er utfordrende og tidkrevende å fylle ut. I tillegg ønsket referansegruppen å ta 
høyde for en ny TNM-klassifikasjon som kommer i 2017. Det ble våren 2016 foretatt en revisjon av 
registerets kliniske meldinger og nye reviderte meldinger vil bli satt i produksjon fra våren 2017. 
 
Kvalitetsregisteret er avhengig av tilbakemelding fra brukerne av skjemaene. 
Kvalitetsregisteransvarlig tar i mot innspill og forslag til endringer. 
 
Revisjon av patologmodulen som brukes på Kreftregisteret for å registrere detaljerte opplysninger fra 
patologisvarene er gjennomført og vil bli tatt i bruk fra 2016-årgangen. Den reviderte modulen 
muliggjør blant annet mer detaljert registrering av immunhistokjemiske markører.  
 
Referansegruppen vil fortsette å jobbe for å øke innrapporteringen til registeret og vil ta kontakt med 
sykehusene for å skaffe kontaktpersoner på sykehusavdelingene. Gruppen mener at 
ledelsesforankring helt oppe fra politisk nivå og ned til RHF, sykehusdirektører, fagdirektører og 
avdelingsdirektører trengs dersom kvalitetsregisteret skal få nødvendig oppbacking i det videre 
arbeidet, eksempelvis å prioritere ressurser til å melde inn til registeret.  

9.4 Formidling av resultater 
Det er svært viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 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 Lungekreftregisteret gjøres på følgende måter:  
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• I årsrapporter etter årsrapportmal fra Nasjonalt servicemiljø 
• På nettsidene for de nasjonale kvalitetsregistrene 
• 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.  

9.5 Samarbeid og forskning 
En svært viktig del av kvalitetssikring og utvikling av Lungekreftregisteret 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 Lungekreftregisteret og bidra til å utjevne forskjeller i behandling, 
minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter.  
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Del 3 

Stadievurdering 
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10 REFERANSER TIL VURDERING AV STADIUM 
 
 
 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft  
      

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%  5.4 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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11.3 TNM (7. utgave, 2009) 
 
TX – primærsvulst kan ikke vurderes; eller maligne celler funnet i ekspektorat eller 

bronkialutstryk, men ikke synlig ved bildediagnostiikk eller bronkoskopi 
T0 – ikke erkjent primærsvulst 
Tis – carcinoma in situ 
T1 – svulst ≤ 3 cm  i største diameter – omgitt av lunge eller visceral pleura. Bronkoskopi viser 

ingen tegn til innvekst nærmere enn lappebronkus. 
T1a – svulst ≤ 2 cm i største diameter 
T1b – svulst > 2, men ≤ 3 cm i største diameter 
T2 – svulst > 3-7 cm eller en av følgende: 

• svulst med involvering av hovedbronkus ≥ 2 cm fra carina 
• svulst med innvekst i visceral pleura 
• atelektase eller obstruktiv pneumonitt i hilus regionen; involverer ikke hele lungen  

T2a – svulst > 3 cm, men ≤ 5 cm i største diameter 
T2b – svulst > 5 cm, men ≤ 7 cm i største diameter 
T3 – svulst > 7 cm, eller en av følgende: 

• svulst med innvekst til brystvegg, diafragma, parietal perikard, mediastinal pleura 
eller nervus phrenicus 

• svulst i hovedbronkus <2 cm distalt for carina, men som ikke inkluderer carina  
• atelektase av hele lungen 
• separat svulst i samme lapp 

T4 – en av følgende: 
• svulst med innvekst til mediastinum, hjerte, store kar, carina, trakea, øsofagus, 

corpus vertebrae eller nervus recurrens 
• separat svulst i annen lapp i samme lunge 

   
NX – lymfeknutemetastaser kan ikke vurderes 
N0 – ingen lymfeknutemetastaser 
N1 – metastaser til peribronkiale eller hilære lymfeknuter på samme side som primærsvulsten 
N2 – metastaser til  mediastinale knuter på samme side som primærsvulsten, og/eller 

subcarinale lymfeknuter  
N3 – metastaser til hilære eller mediastinale knuter på motsatt side av primærsvulsten, eller til 

supraclaviculære eller scalene lymfeknuter 
  
MX – fjernspredning kan ikke vurderes 
M0 – ingen fjernmetastaser 
M1 – fjernmetastaser 
M1a – fjernspredning til lungen på motsatt side av primærsvulsten, pleurale knuter eller malign 

pleural eller perikardial effusjon 
M1b – fjernmetastaser 
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Stadium T-verdi N-verdi M-verdi 
Okkult karsinom TX N0 M0 
0 Tis N0 M0 
IA T1a,b N0 M0 
IB T2a N0 M0 
IIA T2b 

T1a,b 
T2a 

N0 
N1 
N1 

M0 
M0 
M0 

IIB T2b 
T3 

N1 
N0 

M0 
M0 

IIIA T1a,b, T2a,b 
T3 
T4 

N2 
N1, N2 
N0, N1 

M0 
M0 
M0 

IIIB T4 
Alle T 

N2 
N3 

M0 
M0 

IV Alle T Alle N M1 
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	Lungekreft årsrapport 2016_endeligRETTET
	Årsrapport
	1 Sammendrag
	1.1 Sammenfatning av resultatene fra nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
	SUMMARY IN ENGLISH

	2 registerbeskrivelse
	2.1 Bakgrunn og formål
	2.1.1 Bakgrunn for registeret
	2.1.1.1 Det retrospektive kvalitetsregisteret for kirurgiske lungekreftpasienter

	2.1.2 Registerets formål

	2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
	2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
	2.4 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe

	3 Resultater
	3.1 Forekomst
	3.2 Fordeling av morfologiske undergrupper
	3.3 Datakvalitet
	3.3.1 Klinisk dekningsgrad
	3.3.1.1 Innrapportering av utrednings- og kirurgimeldinger
	3.3.1.2 Andel avkrysninger for «ukjent»
	3.3.1.3 Samsvar mellom cTNM og pTNM

	3.3.2 Andel pasienter med ukjent stadium
	3.3.3 Median tid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding

	3.4 Utredning
	3.4.1 Andel vevs- og celleprøver hvor det er utført immunhistokjemi
	3.4.2 Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er vurdert i tverrfaglig møte
	3.4.3 Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er undersøkt med PET-CT

	3.5 Kurativ behandling:
	3.5.1 Sykehusenes operasjonsvolum
	3.5.1.1 Antall opererte per måned
	3.5.1.2 Kirurgi med pTNM-stadium9F
	3.5.1.3 Andel av de opererte med kjent N2 metastase før kirurgi

	3.5.2 Andel lobektomier utført med thorakoskopi (VATS)
	3.5.3 Andel lungekreftpasienter som opereres, etter pasientenes bostedsfylke
	3.5.4 Andel pasienter som er behandlet i kurativ hensikt med kirurgi eller sterotaktisk strålebehandling etter pasientenes bostedsfylke
	3.5.5 Tidsforløp fra biopsi til operasjon
	3.5.6 Andel pasienter som har fri bronkial reseksjonsrand ved lobektomi/pulmonektomi
	3.5.7 Dødelighet 30 og 90 dager etter kirurgi

	3.6 Livsforlengende behandling
	3.6.1 Palliativ strålebehandling
	3.6.2 Median tid til oppstart livsforlengende behandling etter dato for behandlingsbeslutning om livsforlengende behandling
	3.6.3 Andel pasienter som får 1. linje medikamentell behandling innen 7 dager fra behandlingsbeslutning
	3.6.4 Andel pasienter som er EGFR-positive som har fått tyrosin-kinasehemmer i 1. linje
	3.6.5 Medikamentell behandling planlagt gitt som del av klinisk studie

	3.7 Fem års relativ overlevelse

	4 Metoder for datafangst
	4.1 Innrapportering av klinisk informasjon
	4.2 Innrapportering av patologiinformasjon

	5 Metodisk kvalitet
	5.1 Antall registreringer
	5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
	5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå
	5.3.1 Utredning
	5.3.2 Kirurgi
	5.3.3 Oppstart og avslutning av strålebehandling
	5.3.4 Oppstart og avslutning av medikamentell behandling

	5.4 Dekningsgrad på individnivå
	5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet
	5.5.1 Validitet og reliabilitet
	5.5.2 Case mix/confounding

	5.6 Metoder for validering av data i registeret
	5.7 Vurdering av datakvalitet
	5.8 Statistisk metode

	6 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
	6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
	6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål
	6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
	6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
	6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l.
	6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
	6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
	6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
	6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis)
	6.10 Pasientsikkerhet

	7 Formidling av resultater
	7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
	7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
	7.3 Resultater til pasienter
	7.4 Offentliggjøring av resultater til institusjonsnivå

	8 Samarbeid og forskning
	8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
	8.2 Vitenskapelige arbeider

	Plan for forbedringstiltak
	9 Momentliste
	9.1 Datafangst
	9.2 Metodisk kvalitet
	9.3 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
	9.4 Formidling av resultater
	9.5 Samarbeid og forskning

	Stadievurdering
	10 Referanser til vurdering av stadium
	11 Vedlegg
	11.1 Forfattere og andre bidragsytere til årsrapporten
	11.2 Referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
	11.3 TNM (7. utgave, 2009)
	11.4 Figurer
	11.5 Tabeller

	12 Referanser

	forside_lungekreft



