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Årsrapport fra Kreftregisterets virksomhet 2016 - fokus på noen høydepunkter
Forskningsavdelingen fortsatte i 2016 sin høye forskningsaktivitet, noe som blant annet.
resulterte i mange gode publikasjoner, nye prosjekter og samarbeidspartnere.
LES MER PÅ S. 9

miRNA-forskning i Janus serumbank
Janus serumbank inneholder pre-diagnostiske serumprøver fra omlag 318 000 nordmenn
hvorav mer enn 80 000 har utviklet en kreftdiagnose senere i livet.
LES MER PÅ S. 16

HPV
Sykdomsbyrden som HPV-smitte medfører er betydelig, både målt i antall nye pasienter og
tapte leveår. På verdensbasis kan rundt 5 % av alle nye krefttilfeller tilskrives HPV.
LES MER PÅ S. 17

Innvandrere og kreft
Det pågår flere prosjekter ved Kreftregisteret for å undersøke kreft hos innvandrere, inkludert
forskning på innvandreres deltakelse i screeningprogrammene mot kreft..
LES MER PÅ S. 19

Tarmkreftscreening: Fra pilotprosjekt til screeningprogram- snart i mål?
I seksårsperioden 2012–2018 blir 140 000 kvinner og menn i alderen 50–74 år fra Østfold, Akershus
og Buskerud invitert til å delta i masseundersøkelse (screening) mot tarmkreft.
LES MER PÅ S. 20
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Forord fra
direktøren
I 2016 ga Kreftregisteret ut krefttallene for 2015 allerede i oktober. Etterslepet er nå helt tatt inn. En økende
andel kreftmeldinger kommer inn elektronisk. Fra og med 2016 ble kun elektroniske kliniske meldinger akseptert, de ﬂeste kom via Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT). Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering anbefalte at tarmkreftscreening innføres. Et Kreftregisterprosjekt ble nevnt i Visepresident Biden
sin «Cancer moonshot» tale i FN i september
Krefttallene for 2015 ble publisert allerede i oktober 2016.
Dette betyr at etterslepet Kreftregisteret har hatt, nå er helt
hentet inn. Faktisk ble tallene publisert så tidlig at dødsårsakene for 2015 ikke var ferdig registrert av Dødsårsaksregisteret. Publikasjonen inneholdt derfor ikke 2015-tall på antall
dødsfall av ulike krefttyper. Mye av innhentingen av etterslepet skyldes interne IKT-moderniseringer og digitalisering
av kodeprosessen. I 2016 aksepterte vi kun elektroniske
kliniske meldinger. Men halvparten av patologimeldingene
kommer fremdeles på papir, og svært få patologilaboratorier
overfører data elektronisk. En utfordring er de mange lokale

tilpasninger som er gjort, både i kodeverk og IKT-systemer.
Kreftregisteret avsluttet prosjektet for ny elektronisk
IKT-plattform for registrene (KNEIP) i slutten av 2015, og
deler av plattformen ble tatt i bruk. Dette har vært et viktig
IKT-prosjekt for Kreftregisteret, og har bidratt til at etterslepet i kodingen er tatt inn. Men, det gjenstår fortsatt endel
arbeid for å få tatt i bruk det fulle potensialet i denne nye
plattformen. Det resterende arbeidet er ikke finansiert og på
grunn av andre store IKT-oppgaver, har dette dessverre blitt
utsatt. Vi satser på å få tatt i bruk KNEIP for lungekreft data i
løpet av 2017.
De ni kvalitetsregistrene sammenstiller
mer informasjon om både diagnostikk og
behandling av kreft. Her har det vært store
fremskritt, og Kreftregisteret arbeider tett
med referansegruppene om at hvert register
må vise i hvilken grad behandling følger
nasjonale mål.
Kliniske meldinger kom fra 2016 kun inn elektronisk, og i all hovedsak via Kreftregisterets
elektroniske meldetjeneste (KREMT). Denne
portalen gir mulighet for å se statistikk om
egen virksomhet for det enkelte foretak.
Kreftregisteret arbeider aktivt for flere
løsninger for direkte overføring av data fra
de elektroniske pasientjournalene. I mellomtiden bør alle klinikere få inn i rutinen
at kliniske kreftmeldinger skal sendes inn.
Dette er lovpålagt, og sykehusledelsene bør
legge til rette for at innmelding skjer.
Patologirapportene burde vært enkelt å få
overført elektronisk, men her gjenstår det
mye arbeid, som kompliseres av at det er flere
patologisystemer med lokale tilpasninger.
IKT-systemer bør samordnes bedre på tvers
av regionene. Videre bør Kreftregisteret
involveres, ikke bare i nasjonale, men også
regionale IKT-initiativ når det gjelder sykehussystemer.
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Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering anbefalte i september 2016 at det opprettes nasjonal tarmkreftscreening.
Dette var etter en solid innsats av en arbeidsgruppe ledet
fra Kreftregisteret. Planleggingen fortsetter i 2017, og en
plan skal fremlegges i løpet av året. Det pågående pilotprosjektet vil fortsette ut 2018.
Mammografiprogrammet har gjort et stort arbeid å revidere
informasjonen til kvinnene. Dette har pågått over et helt
år, og mange har vært involvert. Innenfor forskning er det
mye aktivitet, og en NFR-finansiert studie av tomosyntese
ble startet i 2016.
En utfordring i Livmorhalsprogrammet er kvalitetssikring.
Lovverket har lagt strenge begrensninger på hvordan
Livmorhalsprogrammet kan bidra. Kreftregisteret har
likevel i samarbeid med laboratoriene foreslått en gjennomgang av tidligere prøver som er blitt gjennomført i
løpet av 2016. Vi arbeider opp mot Helsedirektoratet for
å finne løsninger for kvalitetssikring som ligger innenfor
dagens regelverk og som er praktisk gjennomførbare.

Et initiativ for å gjøre Livmorhalsprogrammet mer tilpasset
hver enkelt kvinne fikk mye oppmerksomhet i 2016. Via et
samarbeid med Lawrence Livermore National Laboratories i USA, fikk visepresident Joe Biden høre om planene.
Faktisk fortalte Biden i sin Cancer moonshot-tale i FN i
september at amerikanerne skulle samarbeide med Norge
for å utvikle personaliserte kreftforebyggende tiltak. Det
er første gang et Kreftregisterprosjekt er blitt nevnt av
en visepresident i USA! Vi tror kombinasjonen av våre
data med sterk analysekapasitet fra et av verdens ledende
datasentre, vil gi spennende resultater i årene fremover.
Det ble publisert hele 168 artikler fra Kreftregisteret i
2016. Mye arbeid ble lagt ned i å formidle forskningsaktiviteten vår, både faglig i konferanser, og i mediene.
Søknadsaktiviteten har økt de senere år, og særlig fra
Kreftforeningen fikk vi viktige nye forskningsprosjekter
finansiert i 2016.
Økonomisk fikk Kreftregisteret i løpet av 2016 tatt inn
hele underskuddet som var overført etter flytteåret 2015.
Det er vi godt fornøyd med.

Takk til alle som bidro i 2016!
Oslo, mars 2017.
Giske Ursin
Direktør

Via et samarbeid med Lawrence Livermore
National Laboratories i USA, fikk visepresident
Joe Biden høre om planene. Faktisk fortalte Biden
i sin Cancer moonshot-tale i FN i september at
amerikanerne skulle samarbeide med Norge for å
utvikle personaliserte kreftforebyggende tiltak.
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Forord fra styreleder
ved Kreftregisteret
Kreftregisteret har tatt inn etterslepet i registreringen av krefttilfeller og et stort utviklingsprosjekt innen IKT
er ferdigstilt.
Styret merker seg at Kreftregisteret nå har tatt inn hele
etterslepet i kreftkodingen, og at 2015 tallene ble publisert
allerede i oktober 2016. Norge var altså først blant de
nordiske land til å publisere krefttallene for året før. Det
er en gledelig utvikling at tallene blir mer dagsaktuelle.
For å kunne få tallene ut enda tidligere, må patologi inn
elektronisk.
Innenfor kvalitetsregistrene er en utfordring å få
inn kliniske meldinger tidlig. Dagens elektroniske
innrapporteringssystemer høster ikke data automatisk
fra pasientjournalsystemene, men krever at den som
rapporterer logger seg inn i egne systemer. Dette er
en utfordring, som det arbeides intenst med på mange
fronter for å løse. I mellomtiden er innmelding til
Kreftregisteret lovpålagt, og det er viktig at fagmiljøene
rapporterer inn data så snart som mulig etter
pasientkontakt. Kirurgene har vært flinke siden starten,
nå bør onkologene komme etter.
Styret har merket seg at Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering anbefaler at tarmkreftscreening innføres, og
at avgjørelsen ble tatt basert på grundig forarbeid ledet av
Kreftregisteret. Det blir viktig at en eventuell innføring får
god nok tid til planlegging og oppbygging av kompetanse.
En solid IKT-plan her, vil forhåpentligvis også komme de
andre screeningprogrammene til gode.
Kreftregisterets forskere fikk både innhentet
forskningsmidler og publisert mange artikler i 2016.
Styret er godt fornøyd med resultatene.
Styret er også svært fornøyd med at hele underskuddet fra
2015 ble håndtert i løpet av 2016

Oslo, mars 2017.
Øyvind Wøllo
Styreleder

Styret merker seg at Kreftregisteret nå har
tatt inn hele etterslepet i kreftkodingen, og at
2015 tallene ble publisert allerede i oktober
2016. Norge var altså først blant de nordiske
land til å publisere krefttallene for året før.
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Om
Kreftregisteret

Kreftregisterets formål
Kreftregisteret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom ved å:
•

samle inn og behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser

•

drive, fremme og gi grunnlag for forskning om kreftsykdommer

•

gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp mot kreftsykdommer og om tiltak som kan forebygge utvikling av
kreftsykdom

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Kreftregisteret ansvaret for å drive de nasjonale screeningprogrammene mot
kreft. I tillegg er Kreftregisteret ansvarlig for Janus serumbank.
Kreftregisterets målgrupper er befolkningen, helsevesenet, forskningsmiljøer og beslutningstakere.
Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste
nasjonale kreftregistre i verden. Dette, kombinert med
det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at
Kreftregisterets materiale, også i et internasjonalt perspektiv, er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom
forskning og å spre kunnskap om kreftsykdom.

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er
organisert som en selvstendig institusjon under Oslo universitetssykehus HF, med eget styre. Staben i Kreftregisteret
består av 171 personer (158 årsverk) og er organisert i tre
fagavdelinger, tre seksjoner og en avdeling for stab- og
støttefunksjoner.

Helse- og omsorgsdepartementet

Kreftregisterets styre

Direktør

Registeravdelingen

Registerinformatikkavdelingen

Seksjon for
livmorhalsscreening

Seksjon for
mammografiscreening

Forskningsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Seksjon for
colorectalcancerscreening
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Kort beskrivelse av måloppnåelse for året 2016
Kreftregisterets virksomhetsstrategi - rapportering på mål 2016

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

•

Kreftregisteret har opprettholdt målet om å publisere data innen et år etter
kreftdiagnose.
Krefttallene for 2015 ble publisert i oktober 2016, noe som innebærer at
statistikken for 2015 ble tilgjengelig to måneder tidligere enn året før.
Kreftregisteret har opprettholdt nær 100 % kompletthet på data om
kreftforekomst.

•
•

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

•
•
•
•
•
•

I 2016 pågikk flere prosjekter i Kreftregisteret med innvandrere og kreft som tema
Kreftregisteret:
deltar aktivt i det nordiske kreftregistersamarbeidet (ANCR).
har deltatt i artikler som har sett på langtidsoverlevelse etter testikkelkreft.
har deltatt i artikkel med amerikanske forskere som har sett på trender og
fremskrivninger av dødelighet av kreft og hjertesykdommer i USA.
har publisert artikler om forekomst og overlevelse av urinblærekreft, og om
økende forekomst av livmorhalskreft i Estland.
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3. Kreftregisteret skal ha
forskning på årsaker til kreft på
høyt internasjonalt nivå.

•

4. Kreftregisteret skal øke
forskningsaktiviteten basert på
biologisk materiale.

•

•

•
•
•
•
•

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

•

•
•
•
•
•

Det er ferdigstilt doktorgrad på kreftrisiko etter assistert befruktning i samarbeid
med Kvinnehelsesenteret.
Kreftregisteret har publisert artikler om:
• risiko for blærekreft etter yrkesgruppe og i sammenheng med eksponering
for løsemidler, sammenhengen mellom fysisk aktivitet i arbeidet og risiko
for kreft i tykk- og endetarm, samt yrke og risiko for føflekkreft.
• risiko for kreft i munn og svelg i relasjon til genetisk sårbarhet, røyking og
HPV16 status.
• prognostisk betydning av tumorlokalisasjon for melanompasienter.
• sammenhenger mellom kolesterol, BMI og fysisk form og risiko for
prostatakreft, samt sammenhenger mellom fysisk form og kreftrisiko og død.
• sammenhenger mellom serum vitamin D-nivå og kreftrisiko og dødelighet.
• infeksjon med polyomavirus og risiko for lungekreft.
• svangerskapsrelaterte risikofaktorer for sykdom og død senere i livet for
mor og barn, samt genetisk sårbarhet for kreft.
• folsyretilskudd under svangerskapet og risiko for barnekreft.
• familiær risiko for non-Hodgkin lymfom.
• DNA-metylering i relasjon til kroppsstørrelse hos unge jenter.
• legemidler og kreftrisiko (farmakoepidemiologi).
• etablering av screeningprogrammer og kreftregistrering i utviklingsland.
• hvorfor kvinner ikke deltar i livmorhalskreftprogrammet og
sosioøkonomiske forskjeller.
• livsstil og snusbruk og røyking blant norske kvinner.
Janus serumbank har, i samarbeid med Norsk Sekvenseringssenter, produsert
kvalitetssikrede miRNA-profiler fra 1800 langtidslagrede serumprøver.
Janus serumbank har styrket samarbeidet med kliniske miljøer i Oslo
Universitetssykehus.
Laboratoriefunksjonen ved Kreftregisteret er styrket med innkjøp av to Qiacube
maskiner til isolering av DNA, RNA og proteiner.
Janus serumbank er en aktiv part i Biobank Norges infrastrukturnettverk.
I 2016 ble det publisert en Cohort Profile-artikkel som beskriver hele Janus
serumbanks innhold og kvalitet.
Det er omlag 50 pågående prosjekter i Janusbanken i samarbeid med en rekke
nasjonale og internasjonale forskergrupper.
Kreftregisteret bidro i 2016 til en rapport om langtidseffekten av HPV-vaksinen.
Vaksineprodusenten formidlet rapporten til administrative myndigheter som
godkjenner legemidler i EU og i USA, (European Medicines Agency og U.S. Food
and Drug Administration).
Det ble publisert en artikkel som viste at kunnskapen om HPV generelt sett er
liten i Norge.
Langtidsovervåking av HPV-vaksinen, med hensyn til effekt, immunogenitet og
sikkerhet, pågår fram til henholdsvis 2020 og 2025.
Kreftregisteret har også initiert et prosjekt blant unge kvinner for å måle
effekten av innføringen av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.
Det er publisert en artikkel om korrelater av opptak av HPV-vaksine i Norge.
Kreftregisteret har publisert den andre rapporten etter kobling av
SYSVAK-registeret mot Kreftregisteret, som en del av årsrapporten for
Livmorhalsprogrammet 2015.
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Sekundær forebygging
6. Kreftregisteret skal styrke
sin posisjon som nasjonalt
senter for kreftscreening.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

•

8. Kreftregisteret skal forvalte
screeningopplysninger på
en måte som sikrer høy
datakvalitet.

•

Mammografiprogrammets leder har deltatt i arbeidet med å utarbeide nye
europeiske retningslinjer for brystkreftscreening.
Kreftregisteret har gjennomført et omfattende revisjonsprosjekt av
Mammografiprogrammets informasjonsmateriale inkludert fem fokusgrupper
med kvinner i målgruppen og to høringsrunder.
Mammografiprogrammet i Kreftregisteret:
publiserer nyhetssaker på Mammonett (Mammografiprogrammets intranett)
ukentlig, og sender jevnlig ut nyhetsbrev.
har deltatt aktivt med kronikker i ulike medier, bl.a om programmet, resultater
og fordeler og ulemper ved deltagelse.
har organisert en rekke faggruppe- og tverrfaglige møter.
Det er gjennomført to møter i styringsgruppen for Mammografiprogrammet og to
møter i styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.
Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret:
gjennomførte tre møter i rådgivningsgruppen og fire faglige panelmøter om HPV
i primærscreening i 2016.
hadde stand på primærmedisinsk uke for allmennleger med fokus på riktig
celleprøvetaking fra livmorhalsen og informasjon om viktigheten av økt
oppmøte.
hadde stand på gynekologisk årsmøte med informasjon om viktigheten av økt
oppmøte og om «Sjekkdeg»-dagen i 2017, i samarbeid med Kreftforeningen.
gjennomførte med samarbeidspartnere et tre-dagers praktisk kolposkopikurs for
gynekologer.
arrangerte tverrfaglig fagdag 7. november 2016 i samarbeid med
referanselaboratoriet på Akershus universitetssykehus og rådgivningsgruppen.

Det innhentes informasjon om mammografisk tetthet fra fire screeningenheter i
Mammografiprogrammet. Mammografisk tetthet er en risikofaktor for brystkreft og
kan maskere svulster. Denne informasjonen skal benyttes til å vurdere en stratfisering
av tilbudet.
• Kreftregisteret ledet tomosyntesestudien i Bergen. Studien ble finansiert av
Forskningsrådet og startet i januar 2016. Hensikten er å finne ut om tomosyntese er et
bedre egnet screeningverktøy enn vanlig digital mammografi.
• Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret:
• implementerer HPV primærscreening i Hordaland, Rogaland, Nord- og SørTrøndelag.
• har utført kontinuerlig monitorering av den pågående implementeringen av
HPV-test i primærscreeningen.
• Har samarbeidet med laboratoriene om kvalitetssikring i 2016.

•
•
•

Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret publiserte en oppdatert årsrapport for
2015.
Mammografiprogrammet i Kreftregisteret har:
gitt jevnlig tilbakemelding om definerte kvalitetsmål til de brystdiagnostiske
sentrene.
startet et omfattende nasjonalt regranskningsprosjekt, hvor målet er å lære
mer om hva som kjennetegner langsomt- og hurtigvoksende svulster på
mammografibildene.
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9. Kreftregisteret skal
modernisere dagens
IKT-løsninger for
screeningprogrammene.

•

•

•

•
•

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

•
•
•

•

•
•

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

•

Screeningprogrammene i Kreftregisteret er tilsluttet Nasjonalt program for sikker
digital post. Kvinner med digital postkasse i Digipost eller e-Boks mottar digitale
brev. Av Mammografiprogrammets målgruppe mottar nå omlag 25 % av kvinnene
digitale brev, for Livmorhalsprogrammet er andelen omlag 30 %.
Kreftregisteret har fortsatt sin deltakelse i NIASC konsortium (Nordic Information
for Action eScience Center of Excellence) som har som formål å utvikle verktøy
basert på data som gir oversikt over biobanker i Norden. Dette muliggjør
at data fra nasjonale helseregistre og biobanker brukes bedre i helse og
omsorgsektoren. De nye verktøyene skal brukes i et pilotprosjekt for bedre og mer
kostnadseffektive screeningprogrammer mot kreft.
Kreftregisteret deltar aktivt i prosjekter med mål om å modernisere
screeningprogrammet for livmorhalskreft. Blant annet har vi en ledende posisjon i
arbeidet med innføring av hjemmetesting i screening, samt i evalueringsarbeidet
av HPV-testing i primærscreening. I samarbeid med Harvard School of Public
Health har gruppen publisert kost-nytte analyse av bruk av hjemmetester i
livmorhalsprogrammet.
Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret arbeider med å få flere laboratorier til å
melde elektronisk.
Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret fortsatte samarbeidet med DIFI om
utsendelse av påminnelser om celleprøve via digital postkasse samt utsendelse av
e-post til 25-åringer som ikke hadde opprettet digital postkasse.
Det er publisert mer enn 20 vitenskapelige studier med data fra
Mammografiprogrammet.
Kreftregisterets forskere har vært forfattere for 12 studier om
Mammografiprogrammet i 2016.
Kreftregisteret har i 2016 fortsatt samarbeidet med Lawrence Livermore
Research Laboratory, USA, for å undersøke mulighetene for å benytte innovativ
dataanalysemetodikk (big data) i livmorhalskreftscreening.
Kreftregisteret har utviklet et mobilspill for å øke bevissthet rundt HPV og
livmorhalskreft, særlig om hvordan vaksinen og screeningen forebygger
sykdommen. Appen er unik og banebrytende.
Livmorhalsprogrammets medarbeidere har vært første- og medforfattere på fire
studier publisert i fagtidsskrifter i 2016.
Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret mottok støtte fra Kreftforeningen for
prosjektet «Incremental improvement of cervical cancer screening: The balance
of benefits and harms». Midlene skal brukes til å ansette en PostDoc.
Prosjektet pågår
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Tertiær forebygging
12. Kreftregisteret skal
registrere kvalitetsregisterdata av høy
kvalitet.

•

•
•
•

Kvalitetsregistrene for kreft dekker nær 100 % av pasientene innen barnekreft,
brystkreft, føflekkreft, gynekologisk kreft, lungekreft, lymfekreft, prostatakreft
og tykk- og endetarmskreft. I tillegg finnes et kvalitetsregister for spiserørs-og
magekreft.
Kreftregisteret jobber kontinuerlig med å øke innrapporteringen av kliniske
opplysninger fra helsetjenesten.
Fra 2016 stilles det krav til at all innrapportering fra behandlende lege skal gjøres
elektronisk. Dette vil øke variabelkomplettheten og validiteten på dataene.
Flere patologilaboratorier har etablert elektronisk innsending av patologibesvarelser
til Kreftregisteret.

13. Kreftregisteret skal
ha etablert nye kvalitetsregistre med nasjonal status.

•
•

Kreftregisteret har ni kvalitetsregistre, hvorav åtte med nasjonal status.
I 2013 sendte Kreftregisteret søknader om opprettelse av fem nye kvalitetsregistre innen
kreft til Helse Sør-Øst. Søknadene ble avslått av Helse Sør-Øst i 2016, fordi de ikke finner
det riktig med hensyn på økonomiske og tekniske utfordringer. Helse Sør-Øst ønsker blant
annet å avvente nasjonalt arbeid med modell for finansiering av kvalitetsregistrene samt
Riksrevisjonens utredning av kvalitetsregistre som politisk styringsverktøy.

14. Kreftregisteret skal
rapportere kvalitetsregisterdata til behandlere
og samfunnet.

•

Kreftregisteret har utgitt årsrapporter for de åtte kvalitetsregistrene med nasjonal
status. 2016 hadde alle kvalitetsregistrene etablert kvalitetsmål for pasientgruppen.
I 2016 ga kvalitetsregisteret for kreft i spiserør og magesekk ut sin første årsrapport.

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

•

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

•

•

Det er publisert en artikkel om regionale forskjeller i overlevelse og betydningen av
sykdomsutbredelse, sosioøkonomisk status, tilleggssykdommer og type behandling.
• Det er publisert en artikkel som viser at behandlingsvalg ved lungekreft påvirkes av
pasientens inntekt, utdanningsnivå, alder og bosted.
• Det er publisert en artikkel om sammenligning av ulike metoder for prediksjon av
relativ overlevelse.
• Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret:
• startet diagnostisk audit som rutine av krefttilfeller fra 2013. Dette ble godt mottatt
av laboratoriene og resultatene vil presenteres i årsrapporten for 2017. I 2016
sendte programmet ut krefttilfellene for 2014 til de respektive laboratoriene.
• har gjennomført en studie sammen med Norsk pasientregister om kvaliteten på
registrene.
Det er publisert en artikkel om utvikling av overlevelse etter lungekreft fra 1997–
2011 som viser at overlevelsen øker.
• Kreftregisteret:
• startet i 2016 et prosjekt som skal kartlegge svangerskaps- og
fødselskomplikasjoner for kvinner som tidligere har hatt kreft. Videre skal et
prosjekt kartlegge prognostiske faktorer, utredning, behandling og prognose for
kvinner med brystkreft relatert til svangerskap.
• publiserte i 2016 to artikler som omhandler lymfekreftoverlevelse og fysisk form
og lungefunksjon relatert til behandling og livsstilsfaktorer.
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Strategiske mål for sentrale funksjoner
17. Kreftregisteret
skal modernisere
og effektivisere IKTløsningene.

•

Kreftregisteret har:
• arbeidet med flere prosjekter for å forbedre den elektroniske innrapporteringen
av kreftdata, herunder oppdatering av Kreftregisterets Elektroniske MeldeTjeneste
(KREMT), innrapportering direkte fra DIPS Classic (Samarbeid med Sykehuset
Innlandet, ProKom Stenersen og DIPS), innrapportering via nye systemer basert på
arketyper (samarbeid med Helse Nord, DIPS og Esito).
• har i et forskningsprosjekt, i samarbeid med SIMULA Reseach Laboratory, utviklet et
IKT-verktøy for utforming av koderegler med tilhørende regelmotor. Regelmotoren
vil bli en sentral del av Kreftregisterets Nye Elektroniske IT Plattform (KNEIP).
• har utviklet en IKT-løsning for å håndtere PROMS (Patient Reported Outcome
Measures) til kvalitetsregistrene på kreftområdet. Løsningen benytter Sikker
Digital Post og ID-porten for å hente inn data på en effektiv og automatisert måte.
Systemet settes i bruk 1. kvartal 2017.

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

•

Kreftregisteret har:
• deltatt i prosjektet «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre».
• deltatt i arbeidsgruppen i Nasjonalt Helseregister Prosjekt.

19. Kreftregisteret skal
øke tilgjengeligheten av
kreftdata.

•

Kreftregisteret:
• har fått tildelt midler fra Biobank Norge som et ledd i å gjøre det lettere for
forskere å finne og få utlevert data. Prosjektet skal jobbe med dokumentasjon av
Kreftregisterets variabler og forenkling av prosessen med å søke data.
• deltar aktivt i arbeidet med å utvikle den nordiske kreftstatistikkportalen i
samarbeid med NORDCAN.
• har publisert klinisk statistikk for hvert sykehus i KREMT-portalen, og jobber
kontinuerlig med å gjøre mer statistikk tilgjengelig for klinikerne.

20. Kreftregisteret skal
formidle forskningsresultater
på flere arenaer.

•

Kreftregisteret:
hadde per 31.12.2016 3 870 følgere på sin facebookside, «Kreftsjekken».
deltar i arbeidsgruppen for nasjonal resultattjeneste for kvalitetsregistre.
har formidlet forskningsresultater i media, både via radio og TV.
publiserte i 2016 et sammendrag av all yrke/kreftforskning foretatt ved registeret
fra 1970-tallet (Yrke og kreft - forskning for forebygging, Cancer in Norway 2015,
Special Issue).
har spesifikt gitt råd og foretatt en vurdering av observert kreftforekomst i form
av rapporter i fire norske kommmuner, sett i sammenheng med eksponering for
diklorbenzen, kreosot, og opphopning av kreft på kommunal arbeidsplass.
Forskere i Kreftregisteret har svart på spørsmål fra kommunehelsetjenesten,
Kreftforeningen, journalister og befolkningen generelt om kreftforekomst i
enkeltkommuner og fylker. Veiledningen har bygd på nasjonale tall og trender,
erfaring fra utredning av opphopning av kreftsykdom, og kunnskap om eksponering
og yrkes- og miljørelatert kreftfare.

•
•
•
•

•

•

21. Kreftregisteret skal
styrke forskerstaben.

•

Kreftregisteret ansatte i 2016 en ny postdoktor, en forsker og en professor i
deltidsstilling. Vi har også hatt flere gjesteforskere med kortere opphold, og to
gjesteforskere med langvarig tilknytning til instituttet.
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22. Kreftregisteret
skal videreutvikle det
internasjonale samarbeidet.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Kreftregisteret:
leverer data til det europeiske samarbeidet EUROCARE (European Cancer Registry
based study on survival and care of cancer patients). Forskerne ved Kreftregisteret
deltar også i flere av prosjektene.
deltar i det store internasjonale samarbeidet med International Agency for Research
on Cancer, som estimerer og overvåker overlevelse hos mennesker med kreft
(SurvMark-2, Concord-2).
videreførte i 2016 nordisk nettverk for livmorhalsscreening med et møte i
Helsingfors.
Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret:
leverte data til NordScreen, for å kunne sammenligne nordiske screeningprogram.
er partner i utvikling av en veileder for europeisk kreftstrategi, som også omfatter
organisering av nasjonale screeningprogrammer (Joint Action in Comprehensive
Cancer Control - CANCON), og har deltatt på flere møter i utlandet i forbindelse med
CANCON.
har ledet arbeidsgruppen for livmorhalsscreening og har deltatt i utformingen av
kapittelet om screening i CANCON veilederen.
har deltatt i utformingen av den andre statusrapporten om implementering av
populasjonsbaserte kreftscreeningprogram i EU («Cancer Screening in the European
Union (2017) Report on the implementation of the Council Recommendation on
cancer screening»).
Det pågår et PhD-prosjekt om screeningbarrierer blant romfolk i Romania.
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miRNA-forskning i Janus serumbank

Janus serumbank inneholder pre-diagnostiske serumprøver fra omlag 318 000
nordmenn, hvorav mer enn 80 000 har utviklet en kreftdiagnose senere i livet. Det
at prøvene er tatt før diagnose og integreringen av biobanken i Kreftregisteret, gjør
at vi har en unik mulighet til å undersøke endringer i biomarkører i årene før
en kreftdiagnose.

Hilde Langseth

Helgenomisk profilering av miRNA i pre-diagnostiske
prøver fra Janus serumbank - for tidlig diagnose,
forbedret terapi og oppfølging av behandling.
Tykk- og endetarmskreft er blant de hyppigste kreftformene
både hos menn og kvinner. Norge har høyest forekomst
i Norden, noe vi ikke vet årsaken til. Forekomsten av
lungekreft har økt jevnt de siste 30 årene, og i de siste årene
har økningen vært høyest blant kvinner. Sykdommen
oppdages ofte i et langtkommet stadium og overlevelsen
av lungekreft er da dårlig. Disse kreftformene utgjør et
betydelig helseproblem i Norge, og tidlig diagnostikk og
bedret behandling vil kunne ha stor betydning for å bedre
overlevelsen.
Formålet med studien er å undersøke miRNA som
tidlig markør for tykk- og endetarmskreft og lungekreft.
miRNA er korte enkelttrådede RNA-molekyler (20–23
nukleotider). Det er kjent fra litteraturen at miRNA er
involvert i mange prosesser ved kreftutvikling. Vi skal ved
hjelp av pre-diagnostiske serumprøver fra Janus serumbank
studere betydningen av miRNA som tidlig markør, og
hvor lenge før diagnose endringer i miRNA-signaturer
kan observeres.
I 2016 ferdigstilte vi en storskala sekvenseringsanalyse av
ca. 1800 prøver fra over 1000 pasienter med kreft i lunge
og tykk – og endetarm, samt fra en kontrollgruppe på 500
personer. Dette er den første storskala sekvenseringsanalyse
som gjennomføres på Janusmaterialet. I gjennomsnitt har
vi en sekvenseringdybde på 18 millioner sekvenser per

serumprøve og vi har identifisert over 600 ulike miRNA per
prøve. Vi har produsert kvalitetssikrede miRNA-profiler fra
rådataene og resultatene viser at kvaliteten på langtidslagrede serumprøver fra Janus serumbank er tilstrekkelig
til å oppnå miRNA-ekspresjonsprofiler av høy kvalitet.
Opplysninger om livsstilsfaktorer som røyking og kroppsmasseindeks er innhentet fra landsomfattende helseundersøkelser og supplert datasettet.
Prosjektet genererer store mengder data som krever stor
lagringsplass og regnekapasitet. Vi har i løpet av 2016
etablert en tungregneressurs ved Kreftregisteret for å
håndtere de store datamengdene på en sikker måte. Vi
har ansatt en postdoc i bioinformatikk som skal analysere
data og viderutvikle bioinformatiske verktøy.
Prosjektet er initiert og ledes av Kreftregisterets forskere
Hilde Langseth og Trine Rounge, og gjennomføres i tett
samarbeid med Norsk sekvenseringssenter, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Vi samarbeider
også med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo,
nasjonale kliniske miljøer og internasjonale forskningsmiljøer innen miRNA og kreft.
Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråds program
Humane Biobanker og Helsedata – BIOBANK som har
som formål å optimalisere bruken av norske biobanker og
helseregistre.
I 2016 ble laboratoriet ved Kreftregisteret oppgradert med to
Qiacube maskiner for isolering av RNA fra Janusprøvene.
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HPV

Kreft i underliv og svelg blant både kvinner og menn er oftest forårsaket av
onkogene typer av et alminnelig forekommende virus kalt humant papillomvirus
(HPV). Sykdomsbyrden som kreftrelatert HPV-smitte medfører er betydelig,
både målt i antall nye pasienter og tapte leveår. HPV-gruppen forsker på tiltak
som kan forebygge HPV-relatert kreft i befolkningen.

Mari Nygård

De kreftfremkallende HPV-typene overføres gjennom
seksuell kontakt. Vi har dokumentert at den gjennomsnittlige seksuelle debutalder er sunket til 16 år blant
yngre skandinaviske kvinner i en spørreundersøkelse om
risikofaktorer for livmorhalskreft, hvor ca. 100 000 kvinner
deltok. Stadig flere debuterer også svært tidlig, det vil si
ved 14-års alder eller tidligere. Endringene i seksualvaner
fører til økt spredning av HPV, og er en sannsynlig årsak
til økt forekomst av HPV-relatert kreft i for eksempel
anus, penis, vulva og livmorhals.
Halvparten av kvinnene i begynnelsen av 20–årene, som
ikke er vaksinert mot HPV, tester positivt på kreftfremkallende HPV-typer. De aller fleste HPV-infeksjoner går
over av seg selv, men rundt 5 prosent av de som er smittet
utvikler forstadier til livmorhalskreft, som kan oppdages
ved screening og behandles slik at kreftutviklingen blir stoppet. Viktigheten av forebygging kan ikke undervurderes.
Kun 40 prosent av norske kvinner født før år 2000 har
hørt om HPV. For å fylle kunnskapshullet om HPV, screening og vaksinering utviklet HPV-gruppen mobilspillet
FightHPV som kan øke bevissthet og kunnskap om HPV
og følgene av det, især for livmorhalskreft. Økningen i bruk
av smarttelefon gjør det mulig å bruke spill for å formidle
helserelatert informasjon på en enkel og fengende måte.

oppfriskningsdose i de offisielle vaksinasjonsprogrammene.
Oppfølgingsstudien fortsetter, og resultatene blir jevnlig
formidlet av vaksineprodusenten til administrative myndigheter som håndterer godkjenning av legemidler i EU og i
USA (European Medicines Agency og U.S. Food and Drug
Administration).
Nåværende masseundersøkelse mot livmorhalskreft bør
endres for å inkludere nye teknologiske løsninger som
innebærer HPV-testing, samt tar hensyn til om kvinnen
er vaksinert mot HPV. Tilpasset screening ved hjemmeprøvetaking er et nytt og kostbesparende alternativ som
ga betydelig økt oppmøte til screening i en studie vi nylig
publiserte. Tilbudet er spesielt viktig for kvinner som
unnlater å møte til screening på grunn av sin fastleges
kjønn, alder og/eller landbakgrunn. Vi har også vist at
kvinner med lav inntekt, kortere skolegang eller
innvandrerbakgrunn sjeldnere møter til screening.

Vaksinen mot HPV ble tilgjengelig for kvinner og menn
for omtrent 10 år siden. HPV-vaksinen består av kunstig
fremstilte ikke-infeksiøse viruspartikler, og de dokumenterte vaksinerelaterte bivirkningene er forbigående og lite
alvorlige.
I et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark og
Island og vaksineprodusentene, følger HPV-gruppen opp
nesten 10 000 kvinner som fikk HPV-vaksine i en klinisk
fase-3 studie. Studien innhenter helsedata om kvinnene fra
populasjonsbaserte registre for å vurdere langtidseffekter av
vaksinen. Åtte år etter vaksinering av kvinner som ikke var
eksponert for HPV ved studiestart, ser vi fortsatt en meget
høy vaksineeffekt. Dette betyr at det ikke trengs en

HPV-gruppen forsker på flere aspekter rundt hjemmeprøvetaking som vil gi kunnskap om hvilke tiltak som
kan gi høyere oppmøte og mindre ulikheter i deltakelse til
screening.
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Doktorgrader og disputaser på Kreftregisteret

Kreftregisteret hadde to disputaser i 2016. Yngvar Nilssen undersøkte
blant annet endringer i lungekreftforekomst i Norge, mens Marte Myhre
Reigstad disputerte om kreftrisiko i forbindelse med prøverørsbehandling.

Lungekreft og faktorer som påvirker behandling og
overlevelse
Yngvar Nilssens doktorgradsprosjekt undersøkte endringer
i lungekreftforekomst i Norge 1997–2011. Forskningen
identifiserte de faktorene som påvirker behandling og
overlevelse og så også på sammenhengen mellom operasjon
for lungekreft og overlevelse.
Datamaterialet består av 34 157 lungekreftpasienter som
fikk sin diagnose fra 1997–2011. I løpet av perioden har
overlevelsen økt signifikant og den største økningen i
overlevelse ses hos de pasientene som blir operert og de
med lungekreft av type adenokarsinom. Det var minst
forbedring hos pasienter som var over 80 år ved diagnose.
Eldre pasienter og de med lav sosioøkonomisk status viste
seg å ha mindre sjanse for å bli operert eller få strålebehandling. Pasientens bosted påvirket også valget av type
behandling. I tillegg viste studien at det er regionale forskjeller i overlevelse hos lungekreftpasienter i Norge. Denne
forskjellen eksisterte fortsatt etter at forskerne justerte for ulik
pasientsammensetning i ulike deler av landet og hvor stor
andel som ble operert.

Kreftrisiko etter assistert befruktning
Mange par sliter med ufrivillig barnløshet, trolig så mange
som ett av ti. Antall kvinner som gjennomgår prøverørsbehandling har vært i stadig økning siden det første
prøverørsbarnet ble født i Norge i 1984. Lege Marte Myhre
Reigstad har i sin doktoravhandling “Risk of Cancer after
Fertility Treatment in Norway-Population-based studies on
women treated with and children conceived by assisted reproduction” sett på kreftrisiko hos kvinner som er behandlet
med assistert befruktning i Norge, samt kreftrisiko blant
barna deres. Data fra tre norske populasjonsbaserte registre
ble brukt: Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret og
Reseptregisteret.
Kreftrisiko blant kvinner som ble behandlet med assistert
befruktning var totalt sett ikke høyere enn blant ubehandlede
kvinner, men, enkelte kreftformer viste høyere forekomst hos
kvinner som hadde gjennomgått assistert befruktning. Brystkreftrisiko var økt med 20 prosent, spesielt blant kvinner
som fikk barn etter prøverørsbehandling. Kvinner som
forble barnløse etter assistert befruktning hadde høyere
risiko for eggstokkreft og livmorkreft. Blant barna var
prøverørsbarn noe mer utsatt for å få blodkreft (leukemi)
enn sine jevngamle, men totalt sett hadde de ikke høyere
risiko. Studien kan ikke avdekke om det er behandlingen
i seg selv eller det å være ufrivillig barnløs som forårsaker
de små økningene i risiko.
Reigstad og kollegaer konkluderer med at det stort sett er
trygt å få behandling med assistert befruktning i Norge.
Der man påviste risikoøkninger er det snakk om få krefttilfeller i utgangspunktet, og en risikoøkning vil svare til
noen få ekstra tilfeller per år. Derimot er det viktig å understreke at disse kvinnene og deres barn bør følges videre.

Yngvar Nilssen

Marte Myhre Reigstad
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Innvandrere og kreft

Det pågår ﬂere prosjekter ved Kreftregisteret for å undersøke kreft hos
innvandrere, inkludert forskning på innvandreres deltakelse i
screeningprogrammene mot kreft.

Kirsti Vik Hjerkind

Innvandrere og kreft
Ett av prosjektene har studert kreftforekomst i ulike innvandrergrupper
i Norge. Resultatene viser at det er forskjeller i kreftforekomst mellom
innvandrere og personer som er født i Norge. Generelt sett er kreftforekomsten
hos innvandrere lavere enn hos nordmenn. Derimot er lungekreft, leverkreft
og kreft i magesekken mer vanlige i noen innvandrergrupper. Den videre
forskningen kommer å fokusere på brystkreft blant yngre innvandrerkvinner
og celleforandringer og forstadier til kreft i livmorhalsen. Studien skal også
se på trender i kreftforekomst hos innvandrere i forhold til kjønn, alder ved
innflytting og hvor lenge de har bodd i Norge.
I 2016 startet et prosjekt som skal studere kreftomsorg blant innvandrere i
Norge fra diagnose til behandlingsslutt. Vi vet at innvandrere kan ha flere
barrierer for å oppsøke lege og helsehjelp. I verste fall kan dette føre til at
kreftsykdommen oppdages på et senere stadium enn hos nordmenn generelt,
men dette vet vi for lite om i dag. Studien er delt i tre delstudier hvor vi først
ønsker å studere om innvandrere, som får en kreftdiagnose, diagnostiseres med
et mer avansert stadium av kreftsykdommen enn den generelle befolkningen.
Videre vil vi undersøke forskjeller i kreftbehandling og overlevelse. Prosjektet
vil være et viktig bidrag til kunnskap om innvandreres helse.
Et tredje prosjekt fokuserer på screening og har som mål å vurdere om det er
forskjell mellom innvandrerkvinner og kvinner med norske
foreldre når det gjelder oppmøte til mammografiscreening, gjeninnkalling,
deteksjonsrate og tumorkarakteristikk.
Livmorhalsprogrammet har studert oppmøte til livmorhalsscreening blant
innvandrerkvinner og kvinner født i Norge av norske foreldre, og forsøkt å
identifisere faktorer som kan forutsi manglende oppmøte blant innvandrere.
Resultater viser at 55 prosent av innvandrerkvinnene ikke er screenet, og at det
er store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper.
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Tarmkreftscreening: Fra pilotprosjekt til screeningprogram- snart i mål?

I seksårsperioden 2012–2018 blir 140 000 kvinner og menn i alderen 50–74
år fra Østfold, Akershus og Buskerud invitert til å delta i masseundersøkelse
(screening) mot tarmkreft.

Thomas de Lange
Leder

Pilotprosjektet inviterer befolkningen til enten en
avføringstest for usynlig blod (FIT) eller undersøkelse
med tarmkikkert (fleksibel sigmoidoskopi). Prosjektet
skal teste gjennomførbarhet og sammenligne effekt av de
to undersøkelsesformene.
Pilotrosjektet er basert på konseptet
Comparative Effectiveness Research (CER).

Den 22.09.2016 anbefalte Nasjonalt råd for prioritering
i helse- og omsorgstjenesten innføring av et nasjonalt
screeningprogram for tarmkreft i Norge under gitte
forutsetninger. Avgjørelsen er basert på fem omfattende
rapporter, tre om det faglige grunnlaget for screening,
en med etiske vurderinger og en med økonomiske
beregninger.

Sigmoidoskopi (FS) er en engangsundersøkelse som gjennomføres på sykehuset mens FIT er en hjemmetest som
gjentas hvert annet år, totalt fem ganger.

I september 2016 viste Oslo Economics’ analyse av kostnadene for kreftbehandling at tarmkreft er den dyreste
kreftformen å behandle med en total årlig behandlingskostnad på ca. 1,6 milliarder kroner.

Flere delstudier er inkludert for å evaluere ulike effekter
av tarmkreftscreening, inkludert evaluering av tarmkreftscreening på livsstil og psykisk helse.

I september sendte vi de første FIT runde 3-invitasjonene.
Disse ble sendt til personer som deltok første gang i 2012.

2016
Det ble publisert tre artikler om evaluering av livsstil og
psykologiske reaksjoner ved screening i 2016 - de første
artiklene fra hele pilotprosjektet.
Pilotprosjektets designartikkel er ferdig og ble tatt godt
imot av Tidsskriftet for Den norske legeforening - men er
ennå ikke publisert.

Helse Sør-Øst sitt regionale senter for endoskopiopplæring
har i 2016 hatt sitt andre hele driftsår. Undervisningsfasilitetene på SimOslo, Ullevål og gastroundersøkelsesenheten
på Rikshospitalet, har blitt utnyttet både til opplæring av
leger og sykepleiere til å bli fasilitatorer/instruktører og
leger i grunnleggende coloskopiopplæring. Et nivå 2-kurs
for sykepleiere er under planlegging.
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Forskningsbasert utvikling av IKT-verktøy for bearbeiding av kreftdata

“An Innovative Approach for Longstanding Development and Maintenance of the
Automated Cancer Registry System” er et samarbeidsprosjekt med Simula Reseach
Laboratory.

Jan Nygård
Avdelingsleder

Prosjektet har i løpet av 2016 ferdigstilt det automatiserte søkebaserte OCL
verktøyet, kalt iOCL. Programvaren bidrar til å utforme koderegler på en
strukturert og enhetlig måte. Regelutformingen og regelendringer vil nå
gjøres både med høyere kvalitet (færre feil) og raskere enn tidligere. Det
har blitt skrevet vitenskapelige artikler om ulike aspekter om programvaren, samt internasjonale konferansepresentasjoner.
Viktigste fokus i 2016 har vært å utarbeide programvare for å benytte
regelverket, som blir definert i iOCL, til å:
1) validere kreftmelding
2) beregne nye kreftvariable
3) etablere (aggregere) et krefttilfelle basert på kreftmeldinger
4) validere variable på krefttilfelle
Systemet inkluderer også et regeldepot som inneholder eksisterende regler,
og hvor man, via iOCL, kan legge til en ny regel, endre eksisterende regler,
og slette gamle regler.
Denne regelmotoren vil være den nye kjernen i Kreftregisteret. Første
utgave vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2017, og i andre halvår vil vi
ta denne i regulær bruk ved Kreftregisteret.
Vi planlegger flere artikler og konferansepresentasjon av denne
programvaren i 2017.
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Flere kvinner møter til livmorhalsscreening
Dekningsgraden i 2016 viser en positiv trend. Årets fokus har vært å informere
kvinner om viktigheten av å ta livmorhalsprøve, og legene om hvor viktig det er å ta
livmorhalsprøven riktig.

Oppmøte

Samarbeid med DIFI om opprettelse av digital postkasse.

Oppmøte i livmorhalsprogrammet er for lavt, spesielt
blant yngre kvinner hvor oppmøtet viste en synkende
trend frem til 2013. Siden har det snudd, og oppmøtetall
for 2016 viser en fortsatt positiv trend. Hos kvinner i
aldersgruppen 25–34 år har dekningsgraden økt med
7 prosentpoeng* i forhold til 59 % i 2013. Samlet har
dekningsgraden økt med 3 prosentpoeng* i forhold til 66
%. Samarbeidet med Kreftforeningen i forbindelse med
«Sjekkdeg» kampanjen, oppslag i media og kampanjer på
«Kreftsjekken», ser ut til å ha hatt en positiv effekt.

Livmorhalsprogrammet har i 2016 samarbeidet med DIFI
om ulike kampanjer for å øke antall brukere av digital
postkasse. Informasjon på «Kreftsjekken» og vedlegg om
digtal postkasse er sendt ut i påminnelsesbrevene. Ca. 35
prosent av påminnelsene ble sendt elektronisk i slutten
av 2016. Dette gir en betydelig kostnadsbesparelse ved
utsendelse av påminnelser.

Fagdag
Livmorhalsprogrammet arrangerte tverrfaglig fagdag 7.
november 2016 i samarbeid med referanselaboratoriet
på Akershus universitetssykehus og rådgivningsgruppen.
Målet med fagdagen var å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft. Målgruppen var allmennleger,
gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører og
medlemmer av andre faggrupper involvert i eller med
interesse for forebygging av livmorhalskreft. Med over 150
deltakere og svært mange positive tilbakemeldinger er ny
fagdag planlagt 5. mars 2018.

Primærmedisinsk uke og gynekologenes årsmøte
Fastleger og gynekologer er viktige samarbeidspartnere når
målet om økt oppmøte skal nås og kvaliteten i screeningen
skal forbedres. I 2016 deltok Livmorhalsprogrammet med
stand både på primærmedisinsk uke og gynekologenes
årsmøte. Plakater, informasjon til kvinnene og brosjyrer til
leger hvor blant annet viktigheten av å ta en livmorhalsprøve
riktig, ble delt ut. Alt informasjonsmateriell, som også er
tilgjengelig på vår nettside, ble laget av seksjonens ansatte.

* per mars 2017

Implementering av HPV-basert screening
Primær HPV-test i screening har potensiale til å forebygge
flere livmorhalskrefttilfeller og redusere dødeligheten av
sykdommen sammenlignet med konvensjonell cytologi.
HPV-basert screening ser ut til å ha aksept blant både
kvinner i målgruppen og blant legene som tar prøvene, og
de foreløpige resultatene er lovende. Forlenget tidsperiode
mellom hver screeningprøve en av de antatte fordelene
med primær HPV-testing, noe som reduserer antall legebesøk for kvinnene og kostnader for samfunnet. Arbeidet
med evaluering og videre implementering har foregått
gjennom hele 2016.
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Mammografiseksjonen og Mammografiprogrammet
Brystkreft er den kreftformen som rammer ﬂest kvinner. I 2015 ble 3415 kvinner
diagnostisert med sykdommen i Norge. Mammografiprogrammets målsetting er
å redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte kvinnene. Diagnostisering
av brystkreft i et tidlig stadium av sykdomsutviklingen er en forutsetning for å
oppnå en reduksjon i brystkreftdødelighet. Tidligdiagnostikk vil også føre til at
ﬂere kvinner kan tilbys mer skånsom behandling

Mammografiseksjonen på Kreftregisteret har ansvar for
invitasjoner og svarbrev og øvrig forvaltning knyttet til
kvalitetssikring, kvalitetsforbedring, evaluering og informasjon knyttet til programmet. To prosjekter fremheves i
2016:

Informasjonsarbeidet
Arbeidet med å revidere informasjonsmaterialet har hatt
mye fokus dette året, med fem fokusgrupper og det er gjennomført to høringsrunder. Prosjektgruppen har brukt tid
på å finne en god balanse mellom det målgruppen uttrykker av ønsker og behov for informasjon, og de ulike faglige
og etiske hensynene vi også må ta, til hva og hvordan vi skal
informere. I revisjonsarbeidet har vurderinger av hvordan
det er mest hensiktsmessig å presentere informasjon om
brystkreftdødelighet og overdiagnostikk vært sentralt.
Nytt invitasjonsbrev og tilhørende faktaark i Mammografiprogrammet er ferdigstilt og godkjent av prosjektets
styringsgruppe bestående av Solveig Roth Hoff, Nasjonal
Rådgivningsgruppe, Anne Hafstad, Helsedirektoratet og
Solveig Hofvind, Kreftregisteret. Informasjonsmaterialet
settes i produksjon 2. kvartal 2017. En rapport som dokumenterer arbeidet vil bli publisert.

Nasjonalt regranskningsprosjekt av screening- og
intervallkreft i Mammografiprogrammet
Intervallkreft er brystkreft som diagnostiseres mellom to
planlagte undersøkelser, eller tilsvarende tidsperiode, i et
screeningprogram. Den foregående screeningundersøkelsen
ble konkludert negativ enten etter screeningundersøkelsen
alene eller etter supplerende undersøkelser. I 2006–2013
utgjorde intervallkreft 25 prosent av brystkrefttilfellene i
Mammografiprogrammet. Regranskingsstudier har vist at
3–35 prosent av intervallsvulstene er synlige på foregående
screeningundersøkelse.

Forskning viser at risikoen for intervallkreft etter en falsk
positiv screeningtest er 2–3 ganger høyere enn etter en
negativ screeningtest. Men, prognostisk og prediktiv
svulstkarakteristikk er mer gunstig for de med falsk positiv
enn for de med negativ screeningtest. Dette kan tyde på at
intervallkreft etter en negativ screeningtest er mer hurtigvoksende og vanskeligere å se mammografisk enn de som
oppstår etter en falsk positiv screeningtest. Det er usikkert
om dette også er tilfelle for screeningoppdaget brystkreft
blant kvinner som møtte i forrige screeningrunde. For
å finne ut mer om dette må screening og diagnostiske
mammogrammer for de aktuelle tilfellene granskes på
nytt etter at diagnosen er kjent.
Et omfattende nasjonalt regranskningsprosjekt, hvor
målet er å lære mer om hva som kjennetegner langsomtog hurtigvoksende svulster på mammografibildene, er
derfor startet. Alle 16 brystdiagnostiske sentre (BDS)
deltar. Mammogrammene til om lag 150 intervall- og
screeningoppdagede brystkrefttilfeller fra hvert BDS skal
gjennomgås. Prosjektet har til hensikt å øke radiologenes
kompetanse og redusere brystkreftdødeligheten blant
kvinner i Mammografiprogrammet. Formålet er i tråd
med Kreftregisterets strategi for 2016–2019, der målene er
å opprettholde høy kvalitet i alle deler av programmet ved
kontinuerlig kvalitetssikring, etablere validerte kvalitetsmål
for å sikre høy kvalitet, utrede muligheter for stratifisert
screening, og videreutvikle samarbeidet med faggrupper.
Prosjektet er å regne som kvalitetssikring i Mammografiprogrammet, og er et inspirerende prosjekt både for
Kreftregisteret og engasjerte radiologer ved alle BDSene
omkring i landet.
Prosjektet er tildelt midler fra Olav Raagholt og Gerd
Meidel Raagholts stiftelse for forskning, Vestre Viken
HF, Kreftregisterets Fond og Oslo Breast Cancer Research
Consortium (OSBREAC). Radiolog Tone Hovda fra Vestre
Viken HF vil gjøre sitt doktorgradsarbeid på data fra
prosjektet.
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Kreftregisteret i tall
Kref td at a
Antall krefttilfeller registrert i
Kreftregisteret siden 1952–2015 *

1 789 340
kreftdiagnoser hos
1 425 470 personer

Antall krefttilfeller registrert i
Kreftregisteret i 2015

32 592

Antall døde av kreft 2014
(Kilde: Dødsårsaksregisteret)

10 971

Antall registrerte
kreftoverlevere per 31.12.2015,
begge kjønn

252 997

Fem års relativ overlevelse 20112015, alle kreftformer: Menn (%)

71,1 %

Fem års relativ overlevelse 20112015, alle kreftformer: Kvinner
(%)

70,5 %

Beregnet kreftrisiko før fylte 75 år
i 2011-2015: Menn

36,2 %

Beregnet kreftrisiko før fylte 75
år i 2011-2015: Kvinner

29,5 %

Antall kreftmeldinger mottatt i
Kreftregisteret 2016

Antall elektroniske meldinger
mottatt i Kreftregisteret 2011-2016
Antall kvalitetsregister i drift per
31.12.2016

243 440
patologimeldinger
og 65 885 kliniske
meldinger
94 292

Antall purringer etter ikke
mottatte kreftmeldinger i 2016
Antall datautleveringer
fra Kreftregisterets
datatutleveringsenhet i 2016

Ca 100 000

236

9 kvalitetsregistre, 8
med nasjonal status

* Inkludert benigne svulster og forstadier til kreft

Fo r s k n i n g
Antall forskere på Kreftregisteret
per 31.12.2016 **

47

Antall artikler i tidsskrifter i 2016

168

49

Antall publikasjoner fra
Kreftregisterets forskere i 2016
(Publikasjoner med mindre enn
30 medforfattere)5

119

Antall gjennomførte doktorgrader
ved Kreftregisteret 1951 - 2016

50

Antall gjennomførte
doktorgrader ved Kreftregisteret
i 2016

2

Publikasjoner - antall
førsteforfattere fra Kreftregisteret
i 2016

29

Publikasjoner - antall
sisteforfattere fra
Kreftregisteret i 2016

30

Antall publiseringer i tidsskrifter
på vitenskapelig nivå 2 i 2016

58

Antall publikasjoner fra
Kreftregisterets forskere i 2016
(Publikasjoner med mer enn 30
medforfattere)

** 29 overleger og forskere (22 hel-, 7 deltid), 9 postdoktorstillinger og 9 stipendiater
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M am m o g raf i p ro g ra m m et
Antall kvinner screeningundersøkt
i 2016

219 590

Frammøte på landsbasis i 2016
(%) ***

73,9

Antall kvinner med
mammografiske funn
etterundersøkelser i 2016
Andel etterundersøkelser med
mammografiske funn i 2016 (%)

7 038
3,2

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

M asseu ndersø k e l s e n m ot l i v m o r h a l s k ref t
Antall tilfeller av livmorhalskreft
registrert i Kreftregisteret i 2015

370

Antall døde av livmorhalskreft i
2015 (Kilde: Dødsårsaksregisteret)

79

Antall celleprøver i 2015

462 095

Antall utsendte påminnelser i 2015

571 221

Dekningsgrad i
Masseundersøkelsen for kvinner
25-69 år siste 3,5 år 2014 (%)

67,7

Dekningsgrad i
Masseundersøkelsen for kvinner
25-69 år siste 10 år 2014 (%)

82,8

Premaligne lesjoner, funn i
2015

6 134

Antall koniseringer rapportert i
2015

3 163

Prøveprosjekt: Nas jo nalt s cre e n i n g p ro g ra m mot t a r mk reft
Utsendte invitasjoner per 2016

22 395

Frammøte i 2016 (%)

53 %

Antall etterundersøkelser i 2016
Antall krefttilfeller påvist i
2016

1 583
80

Org ani s a s j o n e n 2 0 1 6
Antall ansatte per 31.12.2016 ****

Antall brutto årsverk per 31.12.2016 *****

Sykefravær i Kreftregisteret 2016 (%)

171

158,7

6,8

Antall ganger Kreftregisteret
omtales i dags- og fagpresse,
nettmedier og kringkasting

712

Antall loggførte
mediehenvendelser

11

Antall nyhetssaker publisert
på www.kreftregisteret.no per
31.12.2016

28

Antall ansettelser 2016

13

Antall brukersesjoner på www.
kreftregisteret.no (fra 19.05.2016)

162 435

Antall avsluttede arbeidsforhold 2016

15

Antall brukere på www.
kreftregisteret.no (fra 19.05.2016)

122 184

Antall sidevisninger på www.
kreftregisteret.no (fra 19.05.2016)

460 802

**** Inkludert timelønnede 180 ansatte per 31.12.2016
***** All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk.
Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten.
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Årsregnskap 2016
Kreftregisteret fikk i 2016 tildelt 107,7 mill. kroner over statsbudsjettet. Dette er en økning på 2,18 % fra 2015.
Det ble inntektsført 57,9 mill. kroner for ekstern finansierte prosjekter (se note 2) mot 60,3 mill. kroner i 2015.
Fra Helse Sør-Øst er 14 mill. kroner finansiering av kvalitetsregistre, 14,5 mill. kroner gjelder pilotprosjekt på screening for tykk- og endetarmskreft og 1,1 mill. kroner gjelder andre prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst.
Det er en økning av lønnskostnader på 0,3 mill. kroner inkludert prosjektene. For annen driftskostnad er det en kostnadsnedgang på 13,1 mill. kroner fra 2015 til 2016. Årsaken til nedgangen er at det i 2015 var kostnader ved flytting til
Montebello.

RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.2016

Note nr

Inntektsført av tilskudd over statsbudsjettet
Overført fra tidligere år

2016

2015

(Alle tall i NOK 1 000)

(Alle tall i NOK 1 000)

107 700

105 400

-1 338

9 951

Annen driftsinntekt Kreftregisteret

1

642

784

Annen driftsinntekt eksternt finansierte prosjekter

2

57 917

60 377

164 921

Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester (kreftmeldinger)
Lønn og annen personalkostnad

176 512

36

302

3

127 906

127 589

4

36 944

49 959

Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

164 886

177 850

35

-1 338
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Noter til årsregnskapet 2016
Note 1 DRIFTSINNTEKTER
INNTEKTSFØRT KREFTREGISTERET

BELØP

(Alle tall i NOK 1 000)

Vestre Viken

46

Sykehuset Telemark

60

Sykehuset Innlandet

36

Akershus universitetssykehus

38

Helse Stavanger

36

Sykehuset i Vestfold

19

Innbetalt ifm datautlevering

335

Annen inntekt

72

TOTALT KREFTREGISTERET

Note 2 INNTEKTSFØRT EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER

642

BELØP

(Alle tall i NOK 1 000)

Finansiert av Helse Sør-Øst

29 779

Finansiert av Oslo Universitetssykehus

-5 086

Finansiert av Forskningsrådet
Finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden
Finansiert av Kreftforeningen
Finansiert av Kreftregisterts Fond

4 308
813
8 421
775

Finansiert av Brystkreftforeningen

1 179

Finansiert av Nordic Cancer Union

888

Finansiert av Karolinska Institutet

1 008

Finansiert av Natinal Cancer Institute
Finansiert av EØS-midler
Finansiert av EU-midler
Finansiert av MSD
Finansiert av Aarhus universitet
Finansiert fra andre eksterne kilder

TOTALT EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKTER

211
2 387
52
11 095
1 393
694

57 917
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Note 3 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER M.M.

2016

(Alle tall i NOK 1 000)

2015

(Alle tall i NOK 1 000)

Lønnskostnader

96 493

94 398

Arbeidsgiveravgift av lønnskostnader

12 920

13 009

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift *

21 955

21 578

Andre ytelser **

(3 462)

(1 396)

127 906

127 589

Sum lønn og andre personalkostnader

*Frem til og med 2013 har en begrenset del av pensjonskostnadene blitt belastet virksomhetsområdene i Oslo Universitetssykehus. Pensjonskostnadene blir nå synliggjort der de oppstår, på kostnadssteder hvor det er ansatte.
Til og med 2013 har arbeidsgivers sats for pensjonskostnad som er belastet driften vært 12 %. Justeringen gjøres ved at postering av pensjonskostnader
blir økt. Den økte pensjonssatsen må dermed korrigeres. For Kreftregisteret betyr dette at pensjonskostnadene er korrigert med en kreditering på (-6 361)
fra Oslo Universitetssykehus HF. Kfr. Note 4 «Andre ytelser».
**Posten andre ytelser består av
Kurs/seninarer/konferanser (794), stillingsannonser (34), refusjon av sykepenger og fødselspenger (-4 416) og annen personalkostnad (126).

Note 4 POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Fraktutgifter

2016

(Alle tall i NOK 1 000)

2015

(Alle tall i NOK 1 000)

141

78

7 841

8 446

454

605

17 956

23 690

Reparasjon og vedlikeholdskostnader

4 313

4 235

Kontor- og kommunikasjonskostnader **

7 307

6 796

3

3

Reisekostnader

2 755

3 384

Øvrige driftskostnader ***

-3 826

2 722

Sum andre driftskostnader

36 944

49 959

Kostnader bygninger og kontorlokaler
Leiekostnad kopimaskiner m.m.
Konsulentbistand og andre eksterne tjenester *

Lisens- og patentkostnader

*Revisjon (73), IT-tjenester (405), invitasjonstjenester utført av DIFI (6 791), overhead/driftskostnader belastet prosjekter (4 232), professorater
(480), utgifter til lagring av Janus-prøver (285), eksterne tjenester i.f.m. prosjekter (5 690).
**Kostnader til trykking (1 585), telefon- og datakostnader (1 245), portokostnader (729), bøker og tidsskriftkostnader (1 168) og rekvisita og
andre kontorkostnader (2 580).
***Anskaffelse IT-utstyr/inventar (2 558), kontingenter/gaver eksterne (141) og interne føringer Oslo Universitetssykehus som er: korrigering av
pensjon (se note 3) (-6 361), utleie av personell internt (115) og diverse tjenester (-279).
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Vitenskapelige publikasjoner
Kreftregisteret er et av Norges største miljøer innen forskning på årsaker til, og forekomst av kreft.
Våre forskere er hoved- eller medforfattere på en rekke vitenskapelige publikasjoner om kreft i
samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt, hovedsakelig i EU-land og USA.

http://www.cristin.no/cristin/statistikk/nvi/

Se mer om hvilke institusjoner Kreftregisterets forskere har samarbeidet med i sine publikasjoner fra 2011–2015 på
http://www.cristin.no/cristin/statistikk/internasjonalt/

Publikasjonsliste 2016
over 30 forfattere
Anantharaman D, Muller DC, Lagiou P, Ahrens W,
Holcatova I, … Kjaerheim K, … Weiderpass E, …
Brennan P. Combined effects of smoking and HPV16
in oropharyngeal cancer. Int J Epidemiol. 2016.
doi:http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyw069.
Bakker MF, Peeters PH, Klaasen VM, Bueno-de-Mesquita HB, Jansen EH, … Weiderpass E, … van Gils
CH. Plasma carotenoids, vitamin C, tocopherols, and
retinol and the risk of breast cancer in the European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
cohort. Am J Clin Nutr. 2016;103(2):454-64. doi:http://
dx.doi.org/10.3945/ajcn.114.101659.
Berndt SI, Camp NJ, Skibola CF, Vijai J, Wang Z,
…Weiderpass E, … Slager SL. Meta-analysis of
genome-wide association studies discovers multiple
loci for chronic lymphocytic leukemia. Nature
communications. 2016;7:10933. doi:http://dx.doi.
org/10.1038/ncomms10933.

Burton A, Byrnes G, Stone J, Tamimi RM, Heine J
,… Ursin G, … McCormack VA. Mammographic
density assessed on paired raw and processed digital
images and on paired screen-film and digital images
across three mammography systems. Breast Cancer
Res. 2016;18(1):130. doi:http://dx.doi.org/10.1186/
s13058-016-0787-0.
Chuang SC, Boeing H, Vollset SE, Midttun O, Ueland
PM, … Weiderpass E, … Aleksandrova K. Cellular
immune activity biomarker neopterin is associated
hyperlipidemia: results from a large population-based
study. Immun Ageing. 2016;13:5. doi:http://dx.doi.
org/10.1186/s12979-016-0059-y.
Couch FJ, Kuchenbaecker KB, Michailidou K, Mendoza-Fandino GA, Nord S,…Ursin G,… Weiderpass
E,… Antoniou AC. Identification of four novel
susceptibility loci for oestrogen receptor negative
breast cancer. Nature communications. 2016;7:11375.
doi:http://dx.doi.org/10.1038/ncomms11375.

Dewi NU, Boshuizen HC, Johansson M, Vineis P,
Kampman E, …Weiderpass E, … Bueno-de-Mesquita
HB. Anthropometry and the Risk of Lung Cancer in
EPIC. Am J Epidemiol. 2016;184(2):129-39. doi:http://
dx.doi.org/10.1093/aje/kwv298.
Duarte-Salles T, Misra S, Stepien M, Plymoth A,
Muller DC, …Weiderpass E, … Beretta L. Circulating
Osteopontin and Prediction of Hepatocellular Carcinoma Development in a Large European Population.
Cancer Prev Res (Phila). 2016;9(9):758-65. doi:http://
dx.doi.org/10.1158/1940-6207.capr-15-0434.
Emaus MJ, Peeters PH, Bakker MF, Overvad K,
Tjonneland A, … Weiderpass E, … van Gils CH.
Vegetable and fruit consumption and the risk of
hormone receptor-defined breast cancer in the EPIC
cohort. Am J Clin Nutr. 2016;103(1):168-77. doi:http://
dx.doi.org/10.3945/ajcn.114.101436.
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