
Å R S R A P P O R T

2 0 1 7
185 
Publikasjoner av Kre� registerets forskere

854
Kre� registeret ble omtalt i mediene

22
Forskere på Kre� registeret per 2017

Å R S R A P P O R T  2 0 1 7



2  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 72  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 7

Årsrapport fra Kre� registerets virksomhet 2017 - fokus på noen høydepunkter
Forskningsavdelingen fortsatte i 2017 sin høye forskningsaktivitet, noe som blant annet. 

resulterte i mange gode publikasjoner, nye prosjekter og samarbeidspartnere.

LES MER PÅ SIDE 8

Vitamin D, overvekt og fø� ekkre�  
Risikoen for å utvikle fø� ekkre�  øker i takt med økt vekt, spesielt blant menn.  Forskere ved 

Kre� registeret forsøker nå å bidra til mer kunnskap på dette området. 

LES MER PÅ SIDE 20

Kre� registerets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT)
KREMT er en web-basert innrapporteringsløsning som er tilgjengelig for alle som er tilknyttet 

Norsk Helsenett. 

LES MER PÅ SIDE 22

Tarmscreening- Nasjonalt program fra 2019
Over de siste tiårene har Norge har hatt en større økning i forekomst av tarmkre�  enn de andre 

nordiske landene.

LES MER PÅ SIDE 24

Livmorhalsscreening: God kvalitet i alle ledd
Gode resultater med HPV-test som primær screeningmetode i Livmorhals-

programmet gjorde at Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2017 besluttet at testmetoden 

skal bli standard for alle kvinner over 34 år.

LES MER PÅ SIDE 27



Å r s r a p p o r t  2 0 1 7  |  3

Innhold
Forord fra direktøren ..........................................................................................................................................................................4

Forord fra styreleder ved Kreftregisteret ...........................................................................................................................................6

Om Kreftregisteret ..............................................................................................................................................................................8

Kreftregisterets formål .......................................................................................................................................................................8

Kort beskrivelse av måloppnåelse for året 2017 .............................................................................................................................9

Risiko, overlevelse og risiko for ny kreftsykdom etter føfl ekkreft .................................................................................................20

Livmorhalsscreening til alle .............................................................................................................................................................21

Ny funksjonalitet i den elektroniske meldetjenesten ....................................................................................................................22

Prostatakreftpasienter får fortelle om livskvaliteten sin ................................................................................................................23

Tarmscreening- nytt nasjonalt program fra 2019 ...........................................................................................................................24

Utvikler nye metoder for å systematisere og ta vare på kreftdata ...............................................................................................25

Utforsker homomorf kryptering .......................................................................................................................................................25

Deling av prøvehistorikk blir mulig .................................................................................................................................................26

Livmorhalsscreening: God kvalitet i alle ledd .................................................................................................................................27

Ferdig med første runde i TOBE-studien .........................................................................................................................................28

Nordisk mammografi screeningsymposium i Oslo 2017 ................................................................................................................29

Kreftregisteret i tall ..........................................................................................................................................................................30

Årsregnskap 2017 .............................................................................................................................................................................33

Vitenskapelige publikasjoner ...........................................................................................................................................................37



4  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 7

Forord fra 
direktøren

 

Tomosyntesestudien i Bergen fikk 

midler fra Kreftforeningen i 2017, 

noe som innebærer at denne 

viktige studien får fortsette. 

Kre� tallene for 2016 ble publisert i oktober 2017. Selv om 
det ikke har vært en økning i kre� raten de seneste årene, 
må våre medisinske kodere hvert år registrere � ere kre� -
tilfeller enn året før. Mengden data som kodes øker også, 
ettersom nye biologiske markører skal inn i kvalitetsreg-
istrene. Det er derfor gledelig at vi blir stadig mer e� ek-
tive og klarer å opprettholde publiseringen av tallene 
til Cancer in Norway i oktober året etter. Her ligger vi 
fremdeles foran våre nordiske naboer. En enda tidligere 
rapportering av tall ville kreve at en større andel melding-
er, inklusive patologimeldinger, kommer inn elektronisk, 
og at klinikere i større grad fyller ut kliniske meldinger 
umiddelbart. Imidlertid ville det aller beste være å ta i bruk 
strukturerte EPJ-systemer, slik at meldingene automatisk 
kan � yte inn til Kre� registeret.

Onkologiske meldinger fylles ikke ut i tilstrekkelig 
grad. Et lyspunkt er brystkre� meldinger. Nasjonalt 
kvalitetsregister for brystkre�  søkte � nansiering fra 
Rosa Sløyfe-aksjonen, og prosjektet har bidratt til at 
� ere onkologimeldinger nå sendes inn. Dette var et � ott 
initiativ! Vi prøver også å få i gang et prosjekt for å se på 
automatisk innhenting av data fra sykehusene. Prosjektet 
mangler fremdeles � nansiering, men vi opplever at det er 
stor interesse. Siden den norske stat bruker 2,8 milliarder 
kroner på kre� legemidler i året, burde det holdes oversikt 
over i hvilken grad behandlingen gis i følge 
nasjonale retningslinjer og hvor e� ektiv den egentlig er. 

I desember 2017 � yttet vi første kre� form, lungekre� , 
over på Kre� registerets Nye Elektroniske IKT-Plattform 

(KNEIP). De resterende kre� formene vil bli 
overført fortløpende, og den nye plattformen 
vil ytterligere e� ektivisere og heve kvaliteten 
på kre� data.

Kre� data som Kre� registeret samler inn skal 
også kunne utleveres til forskningsprosjekter. 
Det gjøres i stor grad, og siden registreringen 
begynte i 2006 har Kre� registeret hatt over 
3 000 utleveringer. Data som Direktoratet 
for eHelse har publisert, tyder på at data 
fra Kre� registeret brukes i svært stor grad i 
forskningsrapporter, faktisk mer enn data fra 
andre helseregistre.

Krefttall for 2016 ble publisert i oktober 2017 og måneden etter fulgte kvalitetsregisterrapportene. I 2017 
passerte Kreftregisteret 3000 utleveringer av data til forskningsprosjekter. Helse- og omsorgsdepartementet 
har avsatt midler for planlegging av et nasjonalt tarmkreftscreeningprogram. Antall PhD-stipendiater og 
postdoktorer forblir høyt. 
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Giske Ursin
Direktør

Takk til alle som bidro i 2017!

Oslo, mars 2018.

I statsbudsjettet for 2018 avsatte Helse- og omsorgsdepar-
tementet midler til planlegging av et nasjonalt program 
for tarmkre� screening. Det pågår nå en intens logistikk- 
og IKT-planlegging. Vi har opprettet et stort prosjekt som 
skal utrede IKT-strukturen for alle de tre screeningpro-
grammene. Det pågående pilotprosjektet for tarmkre�  vil 
fortsette til 2019.

Mammogra� programmet avholdt et stort og vellykket 
nordisk mammogra� symposium i høst. I den forbindelse 
ble det også utarbeidet en rapport om resultater etter 20 år 
med mammogra� screening i Norge. Tomosyntesestudien 
i Bergen � kk midler fra Kre� foreningen i 2017, noe som 
innebærer at denne viktige studien, får fortsette. 

I Livmorhalsprogrammet er det avgjort at screening skal 
bli HPV-testbasert, men overgangen må være trygg. Dette 
innebærer randomisert implementering, og en reduksjon 
av antall laboratorier i hver region. For at dette skal kunne 
gjøres trygt, må kvinners screeninghistorikk fra Kre� reg-
isteret være tilgjengelig for laboratoriene. Det arbeides nå 
med en enkel IKT-løsning, samt en mer langsiktig løsning 
som vi håper de ulike helseforetakene kan implementere i 
løpet av 2018/2019. 

Det har vært stor forskningsaktivitet i Kre� registeret i 
2017. Dette er synlig både i antall søknader som er inn-
vilget til et bredt spekter av studier på primær, sekundær 
og tertiær forebygging av kre� sykdom, og i antall artikler 
som er publisert. I 2017 ble det publisert 185 artikler. 
Vi har nå et betraktelig høyere antall postdoktorer og 
PhD-kandidater enn for bare få år siden, og nye inn-
vilgede søknader har oppveiet for kandidater som avsluttet i 
2017. Formidlingen av resultatene våre er viktig, og vi har 
hatt svært god mediedekning i 2017. 

Økonomisk klarer vi å holde oss innenfor budsjett, noe 
som gir et godt grunnlag for økonomisk planlegging fra år 
til år. En viktig del av Kre� registerets budsjett er eksterne 
prosjekter og eksterne forskningsmidler. Dette krever 
mye arbeid med søknadsskriving, men resultatene viser at 
innsatsen vår er verdt det.
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Forord fra styreleder 
ved Kreftregisteret

Norge bruker mer enn 2,8 milliarder 

kroner årlig på ulike kreftlegemidler. 

Kreftregistret ønsker å undersøke 

effekten av slik behandling på pasienter 

som ikke er med i kliniske studier. 

Kre� registeret er blant de helseregistrene som brukes 
mest i forskning, og i 2017 passerte Kre� registeret 3 000 
datautleveringer til ulike forskningsprosjekter.

Til tross for økende datamengder klarte Kre� registeret 
også i 2017 å ferdigstille årsrapporten for kre�  i Norge i 
oktober. En utvikling i retning av mer strukturerte data 
i EPJ og patologisvar vil gjøre at denne rapporten kan 
komme enda tidligere.

Rosa Sløyfe-midler har bidratt til at det er en økning 
i antallet meldinger fra Nasjonalt kvalitetsregister for 
brystkre� , men det er fortsatt et lavt antall onkologiske 
meldinger fra øvrige kre� områder. Her er det rom for 
forbedring.

Norge bruker mer enn 2,8 milliarder kroner årlig på ulike 
kre� legemidler. Kre� registret ønsker å undersøke e� ekten 
av slik behandling på pasienter som ikke er med i kliniske 

studier. Det arbeides med å innhente ekstern � nansiering 
for å kunne gjennomføre dette og � ere prosjekter i 2018. 
Kre� registeret er budsjettmessig i balanse for 2017.

I 2018 legges planene for innføring av nasjonal 
tarmkre� screening, og her har Kre� registeret en 
sentral rolle i utviklingen av gode IKT-løsninger. 
Kre� registeret arbeider også med en IKT-løsning for å 
kunne implementere den besluttede HPV-screeningen i 
Livmorhalsprogrammet.

Styret er meget tilfreds med de resultater som er oppnådd 
i løpet av 2017, og ser at det er mange krevende og viktige 
oppgaver for Kre� registeret også i 2018.

Lisbeth Sommervoll
Styreleder

Oslo, mars 2018.

I 2017 ble første kreftform overført til Kreftregisterets Nye Elektroniske IKT Plattform (KNEIP). Dette markerer 
begynnelsen på en ny og bedre teknologisk hverdag, der data blir enda lettere tilgjengelige for forskning og 
kvalitetsforbedring.
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Om 
Kreftregisteret

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

 

Kre� registeret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er 
organisert som en selvstendig institusjon under Oslo uni-
versitetssykehus HF, med eget styre. Staben i Kre� registeret 
består av 174 personer (158,9 årsverk) og er organisert i 
tre fagavdelinger, tre seksjoner og en avdeling for stab- og 
støttefunksjoner.

 
 

 
 

 

Administrasjons-
avdelingen

Registerinformatikk-
avdelingen

Direktør

Seksjon for 
colorectalcancer-

 screening

Seksjon for 
mammografi-

screening

Seksjon for 
livmorhals-
screening

Register-
avdelingen

Forsknings-
avdelingen

   

Kreftregisterets styre
 

Helse- og omsorgsdepartementet

Kreftregisterets formål

Kre� registeret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kre� sykdom ved å:

• samle inn og behandle data om kre� tilfeller og kre� undersøkelser

• drive, fremme og gi grunnlag for forskning om kre� sykdommer

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

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

Kre� registerets målgrupper er befolkningen, helsevesenet, forskningsmiljøer og beslutningstakere.
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Registrering av kre�  er grunnlaget for Kre� registerets virksomhet. Innrapporteringen er lovpålagt og data om fore-
komst er tilnærmet komplett fra 1953. Kombinert med fødselsnummer og befolkningsregistre kan kre� forekomst, 
overlevelse og dødelighet følges i hele befolkningen over tid.

I tillegg til å registrere kre�  er hovedmålene å

• Utføre epidemiologisk forskning av høy internasjonal standard innenfor områdene:
 Forekomst, trender og framskrivninger av kre� tilfeller
 Årsaker til kre�  (primær forebygging)
 Screening mot kre�  (sekundær forebygging)
 Naturlig forløp, utredning og e� ekt av behandling av kre�  (tertiær forebygging)

• Forvalte, evaluere og videreutvikle screeningprogrammene mot kre� 

• Gi råd og informasjon om tiltak som kan forebygge kre� , og gi råd og veiledning om helsehjelp mot kre� sykdommer

Kort beskrivelse av måloppnåelse for året 2017 
Kreftregisterets visjon er å bekjempe kreftsykdom og de lidelser sykdommen påfører den enkelte 

og deres pårørende, samt redusere utfordringene kreft medfører for samfunnet. 

Hovedmål 
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Primær forebygging 

Kreftregisteret skal drive kreftepidemiologisk forskning på høyt internasjonalt nivå innen

Kreftforekomst,- overlevelse, 
-dødelighet, og framskrivninger 

Forskere fra Kreftregisteret har forsket på forekomst av HPV-relaterte kreftformer 
samlet, samt forekomst, dødelighet og overlevelse av peniskreft

Det er ferdigstilt en doktorgrad som har sett på forskjeller i overlevelse for vanlige 
kreftformer i Norge og effekten av forebygging ved tykk- og endetamrskreft (Katrine 
Damgård Skyrud) 

Det ble publisert en artikkel som viser resultater for sammenlikning av aldersspesifikke 
trender av mortalitets- og insidensrater for brystkreft og prostatakreft i de nordiske 
land (Kvåle et al IJC 2017)
 
Kreftregisteret deltok aktivt i det nordiske kreftregistersamarbeidet (ANCR) og var 
arrangør av ANCR symposium i Stavanger i 2017 

Årsaker til kreft
- Livsstilsfaktorer

Forskningsavdelingen, Gruppe for Etiologisk Forskning, studerer risiko for kreft knyttet 
til livsstilsfaktorer, yrkes- og miljøeksponeringer, genetiske og familiære forhold samt 
medisinske tilstander og behandlinger 

Vi arbeider også for å finne tidlige markører for kreft, for å kunne stille tidlig diagnose

I løpet av 2017 har vi arbeidet med et bedt spektrum av risikofaktorer (og mulige 
beskyttende faktorer), slik som ulike komponenter ved kostholdet (middelhavsdietten, 
frukt og grønnsaker, vitamin D, alkohol, kaffe og te 

Vi har også arbeidet med hvordan fysisk aktivitet, fysisk kondisjon og fedme/overvekt 
påvirker kreftrisikoen

Forekomsten av føflekkreft er økende for begge kjønn i Norge, og vi har funnet at til 
tross for at soling er den overveldende dominerende faktoren, har også høyde og vekt 
betydning for risikoen, og vektreduksjon synes å redusere risikoen. Vi arbeider også 
med studer av betydningen av vitamin D, fysisk aktivitet for risiko for og overlevelse 
av denne kreftformen

Av medisinske behandlinger og tilstander har vi sett på kreftrisiko etter 
levertransplantasjon, ved hormonell erstatningsterapi, samt risiko knyttet til 
glukosetoleranse/diabetes 

Vi har også startet opp et prosjekt for å studere om reseptbelagte medisiner påvirker 
risikoen for kreft, og vi har deltatt i et stort europeisk samarbeid for å undersøke 
mulig risiko for leukemi og hjernesvulst etter CT-undersøkelser som barn

Årsaker til kreft
- Yrkeseksponering/ekstern 
eksponering

Når det gjelder yrkes- og miljøeksponeringer har vi løpet av året startet opp et 
prosjekt vedrørende brannmenn og kreftrisiko i nært samarbeid med partene 

Vi har også studert risiko for ulike former for leukemi/lymfom og hudkreft blant ansett 
i offshoreindustrien, og forberedt oppfølgingsstudier i denne arbeidstakergruppen 

Vi har i løpet av året deltatt aktivt i et internasjonalt forskningssamarbeid når det 
gjelder kreftrisiko blant bønder, spesielt med fokus på effekten av eksponering for 
pesticider

Årsaker til kreft
- Arv og sårbarhet

Vi har sett på endringer i helseatferd blant kvinner i Skandinavia, som kan påvirke 
smitte av humant papillomavirus

Risikoen for testikkelkreft er uforklart høy i Norge. Dette har derfor vært et prioritert 
felt gjennom mange år, og vi arbeider med studier av genetiske og epigenetiske 
forhold knyttet til risiko for sykdommen, og til effekten og bieffekter av behandlingen



Å r s r a p p o r t  2 0 1 7  |  1 1

Primær forebygging 

Tidligmarkører for kreft Vi arbeider med å starte prosjekter om hvordan vårt mikrobiom, dvs. samlingen 
av bakterier og virus, i tarmen påvirker kreftrisiko og kan benyttes som markør for 
tykktarmskreft.
Vi studerer hvordan variasjon i HPV påvirker risikoen for kreft

Forebygging av kreft hos 
høyrisikogrupper

HPV-gruppen jobber sammen med Livmorhalsseksjonen med optimalisering av 
oppfølgingsalgoritmer for hrHPV-positive kvinner

HPV-vaksine og HPV-relaterte 
kreftformer

Kreftregisteret bidro i 2017 til rapport om langstidseffekten av ny 9-valent HPV-
vaksine. Vaksineprodusenten skal formidle resultater til administrative myndigheter 
som håndterer godkjenning av legemidler i Europa (EMEA) og i USA (FDA)

De som mottok HPV-vaksine i forbindelse med FUTURE II-studien (klinisk utprøving av 
vaksinen) er blant de første i verden som ble HPV-vaksinerte. Følgelig vil disse være 
de første det er muig å evaluere vaksinens effekt på. Resultater viser god beskyttelse 
av vaksinen i 10 år og trender mot 12 år

Antall krefttilfeller og forstadier til livmorhalskreft ble rapportert i 
Livmorhalsprogrammets årsrapporter

Krefttilfeller og forstadier til livmorhalskreft ble rapportert kvartalsvis til MSIS på 
Folkehelseinstituttet 
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Primær forebygging 
Kreftregisteret skal sikre gode forutsetninger for primær forebygging ved å:

Opprettholde høy datakvalitet Livmorhalsprogrammet kvalitetsikrer livmorhalskrefttilfellene

Kreftregisteret har opprettholdt nær 100 % kompletthet på data om kreftforekomst

Presentere resultater og 
statistikk som viser dagens 
og morgendagens kreftbilde, 
inkludert sammenlikninger med 
andre nordiske land

Kreftregisteret nådde målet om å publisere data innen ett år etter kreftdiagnose

Kreftregisteret deltok aktivt i arbeidet med å utvikle den nordiske 
kreftstatistikkportalen i samarbeid med NORDCAN

Bidra til å redusere variasjon 
i kreftforekomst ved å 
påpeke ulikheter basert på 
sosioøkonomi, bosted og 
landbakgrunn

Det er publisert en artikkel som viser resultater for etniske forskjeller i insidensrater i 
Norge (Hjerkind et al IJC, 2017)

Videreutvikle IKT-løsninger for å 
effektivisere datafl yt 

Kreftregisterets nye elektroniske IT-plattform er satt i produksjon i 2017, herunder 
også regelmotor som omfatter koderegler

Kreftregisteret utviklet i 2017 metadata- og variabeldokumentasjonssystemet ELVIS 
(Elektronisk Liste over Variabler I Systemene). ELVIS skal tilby oversikt over alle 
variabler i Kreftregisteret, med tilhørende metadatainformasjon. Ved datautleveringer 
fra Kreftregisteret skal søkere bruke ELVIS til å gjøre seg kjent med og bestille aktuelle 
variabler. Systemet skal også inneholde informasjon som skal brukes av andre 
systemer internt i Kreftregisteret, som kodebok og regelmotor



Å r s r a p p o r t  2 0 1 7  |  1 3

Sekundær forebygging
Kreftregisteret skal sikre gode forutsetninger for sekundær forebygging ved å:

Opprettholde høy kvalitet i alle 
deler av programmene ved 
kontinuerlig kvalitetssikring, 
evaluering og forskning basert 
på tidsaktuelle data

Kvalitetssikring av Livmorhalsprogrammet gjennomføres kontinuerlig

Oppdatert kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet ble publisert i nettbasert format

Det ble utarbeidet e-læringskurs for prøvetaking av celleprøver

Kreftregisteret ledet datainnsamlingen i et omfattende nasjonalt regranskningsprosjekt 
i Mammografiprogrammet. Målet er å lære mer om hva som kjennetegner langsomt- 
og hurtigvoksende svulster på mammografibildene. Dataene klargjøres nå for analyser

Første studie som dokumenterer innvandrerkvinners deltakelse i 
Mammografiprogrammet ble publisert

Kreftregisteret overtok det nasjonale koordineringsansvaret for teknisk kvalitetskontroll 
i Mammografiprogrammet fra Statens strålevern. Ansvar for gjennomføringen ble lagt 
til de regionale helseforetakene 
Det ble publisert mer enn 20 vitenskaplige studier med data fra 
Mammografiprogrammet

Mammografiseksjonen har ledet en randomisert tomosyntesestudie i Bergen
 
Kreftregisterets forskere var medforfattere på 17 vitenskapelige studier
 
Det ble gjennomført analyser av risiko for livmorhalskreft, og det ble utarbeidet 
sikrere screeningalgoritmer 

Etablere validerte kvalitetsmål 
for å sikre høy kvalitet i alle 
deler av programmene/
pilotprosjektet og påfølgende 
behandling

Det vurderes å etablere validerte kvalitetsmål for utredning / behandling for gynekologer

Validerte kvalitetsmål for laboratoriene er innarbeidet i Kvalitetsmanualen for 
Livmorhalsprogrammet 

Etablere flere 
innbyggertjenester, med særlig 
vekt på tilgang til prøvehistorikk 
og resultater

Planlegging av deling av prøvehistorikk er gjennomført. Oppstart i april 2018

MinSide ble oppdatert i forhold til deling av prøvehistorikk

Utrede muligheter for og 
konsekvenser av et tilpasset 
screeningtilbud basert 
på risikoprofil (stratifisert 
screening)

Kreftregisteret utvidet i 2017 samarbeidet med Lawrence Livermore Research 
Laboratory i USA. To seniorforskere oppholdt seg på laboratoriet i 6 måneder for å 
undersøke mulighetene for å benytte innovativ dataanalysemetodikk (big data) i 
livmorhalskreftscreening

Informasjon om mammografisk tetthet ble innhentet fra fire brystsenter (11 
screeningenheter) i Mammografiprogrammet. Mammografisk tetthet er en risikofaktor 
for brystkreft og kan maskere svulster. Informasjonen skal benyttes til å vurdere en 
stratifisering av tilbudet 
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Videreutvikle samarbeidet med 
faggrupper

Rådgivningsgruppen har medlemmer fra ulike faggrupper som arbeider med 
livmorhalskreft og screening. Gruppen ble vedtatt utvidet i 2017

Mammografiseksjonen har initiert etablering av to nye faggrupper i 
Mammografiprogrammet. Sammen med faggruppene som allerede er etablert, 
har disse gruppene bidratt aktivt i utarbeiding av nye retningslinjer og revisjon av 
kvalitetsmanualen

Kreftregisteret arrangerte Nordisk mammografiscreeningsymposium, som samlet over 
400 fagpersoner fra inn- og utland

Mammonett, Mammografiprogrammets intranett, oppdateres ukentlig. Nyhetsbrev ble 
sendt jevnlig ut til ansatte i programmet

Mammografiprogrammet har utgitt en rapport som evaluerte 20 år med organisert 
mammografiscreening i Norge, og har produsert fire mini-rapporter med 
tilbakemelding på kvalitetsindikatorer til de brystdiagnostiske sentrene

Utvikle og innføre en 
ny IKT-plattform for 
screeningprogrammene

Screeningprogrammene er tilsluttet Nasjonalt program for sikker digital post. 40 % av 
kvinnene i Livmorhalsprogrammets målgruppe med postkasse i Digipost eller e-Boks 
mottok digitale brev i 2017 

Prosjektet “Plattform for screeningprogrammene” (PSP) startet arbeidet i 2017. 
Prosjektet skal avsluttes i 2020 og vil gi en felles IKT-plattform for alle tre 
screeningprogrammene

Livmorhalsprogrammet skal også:

Øke oppmøte i programmet Celleprøve til alle-studien avdekket at flere sosioøkonomiske årsaker som inntekt, 
utdanning og sysselsetting påvirker deltakelse i livmorhalskreftscreeningen i Norge. 
Å ha en mannlig fastlege kan hindre kvinnen i å ta celleprøve, spesielt hvis det ikke 
jobber en kvinnelig lege på samme legesenter.

Vi så også at innvandrerkvinner i mindre grad møter til screening, og at det finnes 
store ulikheter i oppmøte basert på fødeland og alder

Forskere fra Kreftregisteret utviklet og lanserte et mobilspill for å øke bevissthet 
rundt HPV og livmorhalskreft, særlig om hvordan vaksinen og screeningen forebygger 
sykdommen. FightHPV gir kvinner med norsk personnummer en mulighet til å delta 
i prosjektets studie. Siden FightHPV ble sluppet i april 2017, har spillet blitt lastet 
ned over 10 000 ganger i 47 ulike land. Norge, Kina og USA er landene med flest 
nedlastninger. Promoteringsvideoen er sett over 1 million ganger

Oppmøte (dekningsgrad) økte fra 2016 til 2017 med 1,3 prosentpoeng for 
aldergruppen 25–69 år og med 2,3 for aldersgruppen 25–39 år. Størst økningen var i 
aldersgruppen 25–29 med 3,5 prosentpoeng

Legge til rette for 
implementering av HPV-test i 
primærscreening

Kreftregisteret har bidratt, ved å lede Nasjonal Faglig Panel, til evaluering av 
implementering av HPV-screening i Norge

Planlegging av innføring av HPV som primærtest er klar for alle i aldersgruppen 34 til 
69 år i de fire første prøvefylkene fra 2018, resten av landet starter i 2019

Oppnå 100 % elektronisk 
innrapportering fra laboratorier 
og sykehus

Kun 5 av 19 patologiavdelinger rapporterte elektronisk til Kreftregisteret i 2017. All 
klinisk rapportering går elektronisk med unntak av ett stort sykehus og noen få private 
gynekologer

Sekundær forebygging
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Mammografiprogrammet skal også:

Utrede kunnskapsgrunnlaget 
for og konsekvenser av en 
eventuell endring i målgruppen 
for programmet 

Mammografiprogrammets leder har bidratt aktivt i internasjonalt arbeid som 
koordineres av European Commission Initiative on Breast Cancer, og som seksjonen vil 
bruke i det videre arbeidet med å vurdere målgruppen

Bidra til kunnskapsgrunnlaget 
for å vurdere om digital bryst-
tomosyntese (tredimensjonal 
avbildning) er egnet som ny 
screeningteknikk

Det pågikk en screeningrunde i tomosyntesestudien i Bergen i 2016 og 2017. Studien 
ledes av Kreftregisteret og finansieres av Forskningsrådet. Studien skal finne ut om 
tomosyntese er et bedre egnet screeningverktøy enn vanlig digital mammografi. 
Kreftregisteret fikk i november midler fra Kreftforeningen til å utvide studien med to 
nye år

Prøveprosjektet for nasjonalt screeningprogram mot tykk- og endetarmskreft skal også:

Bidra til kunnskapsgrunnlaget 
for å ta beslutning om 
etablering av et nasjonalt 
screeningprogram mot tykk- og 
endetarmskreft

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 (Prop.1 S 2017-2018) står det at det 
skal etableres et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft i Norge. Statsbudsjettet 
ble vedtatt uten endringer på dette punktet

Det var to doktorgrader om tarmkreftscreening høsten 2017. Benedicte 
Kirkøens doktorgradsarbeid undersøkte psykologiske reaksjoner og aksept for 
screeningundersøkelse blant deltagere. Markus Dines Knudsens avhandling undersøkte 
helserelatert livsstil ved tarmscreening. Begge konkluderte at det er trygt å invitere 
den generelle befolkningen til tarmscreening med hensyn på mulige ulemper for 
psykologiske reaksjoner og livsstilsvalg

Kreftregisteret skal bidra til å øke kunnskapen om tidlig diagnose og prognostiske faktorer ved å:

Forske på 
- Tidligmarkører for kreft  
- Genetikk og epigenetikk

I 2017 ferdigstilte Kreftregisteret en storskala RNA sekvenseringsanalyse av over 
3200 janusprøver for å studere små ikke-kodede RNA som tidligmarkører for syv ulike 
kreftsykdommer 

Det ble publisert flere artikler om deteksjon og profilering av sirkulerende RNA i serum

Kreftregisteret igangsatte i 2017 for første gang en metyleringsstudie på 
Janusmaterialet

Øke utnyttelsen av Janus 
serumbank

I 2017 fikk Kreftregisteret på plass viktig infrastruktur for lagring og sporing av prøvene 
i Janusbanken, samt oppgradert utstyr til laboratoriet for å kvalitetssikre prøvene

Det ble publisert Cohort Profile update artikkel med en samlet oversikt over alle 
tilgjengelige spørreskjemadata fra Janusgivere

Det ble ansatt en postdoc for å studere biomarkører for blærekreft

Det er igangsatt et stort internasjonalt prosjekt for å studere en rekke HPV-relaterte 
kreftformer hvor 2500 prøver fra Janusbanken inngår

Delta i utvikling og utprøving av 
nye screeningmetoder inkludert 
stratifisert screening

Det ble gjennomført bruk av hjemmetest istedenfor gynekologisk undersøkelse i 
screening mot livmorhalskreft

Det ble gjennomført analyse av nytteeffekt av bruk av hjemmetest istedenfor 
gynekologisk undersøkelse hos lege

Nataliia Moshina disputerte 17.11.17 for sin PhD-grad. I sitt doktorgradsarbeid 
forsket hun på mulighetene for å bruke mammografisk tetthet for stratifisering av 
Mammografiprogrammet. Prosjektet var finansiert av Extrastiftelsen

Sekundær forebygging
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Kreftregisteret skal ha data av høy kvalitet:

Opprettholde >98 % kompletthet på 
data om kreftforekomst

Dekningsgraden for alle kreftformer samlet var i 2016 97,4 % 

Oppnå 90 % kompletthet på data om 
utredning, behandling og oppfølging fra 
de etablerte kvalitetsregistrene

Komplettheten av data fra 2016 i kvalitetsregistrene varierte fra 33 % 
(Føflekkreftregisteret) til 90 % (Brystkreftregisteret) 

Videreutvikle Kreftregisterets IKT-
plattform for innrapportering og 
registerdrift slik at kreftdata blir 
effektivt tatt imot, og tilgjengeliggjort 
for statistikk og forskning
 
Videreutvikle elektroniske løsninger for 
klinisk innrapportering og purringer, ved å:
•	 Etablere strukturert innrapportering 

av patologisvar via patologimaler
•	 Tilgjengeliggjøre oppdatert klinisk 

statistikk til de som rapporterer inn 
 
Øke gjenbruk av data for å redusere 
dobbeltregistrering
•	 Hente data fra spesialistsystemer
•	 Arbeide for å integrere 

kreftmeldinger i strukturert 
elektronisk pasientjournal

•	 Utrede gjenbruk av data fra andre 
kilder

 
Kreftregisteret skal delta aktivt i fora 
hvor premisser legges og beslutning om 
IKT- løsninger tas for å sikre at nasjonale 
IKT-løsninger dekker Kreftregisterets 
krav og behov

Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT) ble viderutviklet i 2017, 
bl.a. med mer statistikk (dashboard, rapporteringsgrad) og alle purringer

Kreftregisteret utviklet, i samarbeid med Digital Patologi-prosjektet, 
patologimaler for å øke og forbedre elektronisk rapportering av 
patologiinformasjon

Det ble inngått samarbeid med Sykehuset Innlandet, DIPS og Sykehuspartner 
om å få til elektronisk rapportering via DIPS Classic

Det ble inngått samarbeid med Nasjonal IKT, DIPS, Esito og OUS om å få til 
elektronisk rapportering via DIPS Arena

Kreftregisteret videreførte samarbeidet med Oslo universitetssykehus HF om 
videreutvikling i MedInsight til å omfatte rapportering for flere kreftformer

Det var oppstart for prosjekt for å innhente opplysninger om medikamentell 
kreftbehandling fra sykehusene (INSPIRE)

Kreftregisteret deltar i Helsedataprogrammet som ledes av Direktoratet for 
e-helse og gjennomføres sammen med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet 
og de regionale helseforetakene

Det ble gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet om 
å få bruke Norsk pasientregister som datagrunnlag

Kvalitetsikrer registreringer av behandling av livmorhalskreftforstadier i Norge

Tertiær forebygging
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Tertiær forebygging

Kreftregisteret skal bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten ved å:

Sørge for kontinuerlig 
tilbakerapportering av 
resultater til sykehusene 
for lokalt kvalitetsarbeid, 
slik at uønsket variasjon i 
helsetjenesten reduseres

Kontinuerlig overvåking og oppfølging av opplysninger i Mammografiprogrammets 
database har gitt 100 % datakompletthet for invitasjoner, oppmøter, tyderesultater og 
etterundersøkelser

Det ble gitt jevnlige tilbakemeldinger på definerte kvalitetsmål til de brystdiagnostiske 
sentrene i Mammografiprogrammet

Klinisk statistikk er tilgjengelig i KREMT-portalen, som er under kontinuerlig videreutvikling

Årsrapporter som ble publisert i 2017 inneholdt resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå

Videreutvikle kvalitetsmål 
som er vesentlig for 
forbedring av helsetjenesten

I 2017 ble det for første gang publisert kvalitetsmål fra alle kvalitetsregistrene på 
kreftområdet. Det ble publisert både prosessmål og resultatmål 

Etablere minst åtte nye 
kvalitetsregistre for å kunne 
bidra til kvalitetsforbedring 
for flere grupper 
kreftpasienter 

Det ble ikke godkjent nye nasjonale kvalitetregistre på kreftområdet i 2017. I påvente av 
ny finansieringsmodell for kvalitetsregistrene ble dette arbeidet stoppet i Helse Sør-Øst og 
nasjonalt

Kreftregisteret skal etablere brukermedvirkning i kvalitetsregistrene

Kreftregisteret skal 
initiere samarbeid med 
pasientorganisasjoner for 
å få råd i utforming av 
rapporter og informasjon, 
samt hvilke mål 
kvalitetsregistrene bør 
arbeide mot 

Kreftregisteret organiserte to brukerpanelmøter i 2017
 
Kreftregisteret involverte flere pasientforeninger i årsrapportarbeidet. Pasientforeningene 
bruker nå årsrapportene fra kvalitetsregistrene i sitt arbeid

Kreftregisteret skal 
utarbeide løsninger 
for innsamling av 
pasientrapporterte mål til 
kvalitetsregistrene 

Kreftregisteret startet et pilotprosjekt for innsamling av Patient Reported Outcome 
Measures (PROMs) for pasienter med prostatakreft
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Kreftregisteret skal drive forskning og bidra med kompetanse innen klinisk epidemiologi ved å:

Forske på effekten av 
utredning, behandling 
og oppfølging av kreft- 
pasienters sykdomsforløp, 
i samarbeid med kliniske 
forskningsmiljøer, herunder 
populasjonsbaserte studier 
av bruken og effekten av 
nye kreftlegemidler 

Vi har forsket på effekten av lungefunksjon etter stamcelletransplantasjon blant 
pasienter med lymfom, samt analysert dødelighet og tap av forventede leveår blant 
pasienter med blærekreft i Norge

Det ble publisert en artikkel om effekt av strålebehandling før kirurgi ved endetarmskreft 
(Åsli et al Radioter Oncol, 2017) og om ti-årsoverlevelse etter ikke-metastatisk 
prostatakreft i Norge (Aas K et al, Urology, 2017)

Videreutvikle metoder for 
modellering av overlevelse

Artikkel: Dødelighet og tap av forventede leveår blant pasienter med blærekreft i Norge

Tertiær forebygging
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Råd og informasjon
Kreftregisteret skal være synlig og tydelig i offentligheten. Vi skal bidra til å øke befolkningens 
kunnskap om kreftforekomst, hva som forårsaker kreft og hvordan kreft kan forebygges. 
Dette gjør vi ved å:

Gi målgrupper for 
screeningprogrammer grunnlag 
for informerte valg om 
deltakelse i screening 

Forskere i Forskningsavdelingen og Livmorhalsprogrammet har svart på spørsmål fra 
media om HPV-vaksine og om forebygging av livmorhalskreft

Det ble laget en video om viktigheten av kreftscreening som ble publisert på 
Facebooksiden “Kreftsjekken“. Videoen har blitt sett av mer enn 1 million personer

Oppdatert Livmorhalsprogrammets hjemmeside og brevtekster
 
Flere mediaoppslag om kvalitet i Livmorhalsprogrammet, særlig i TV2, våren 2017

En omfattende revisjon av Mammografi programmets informasjonsmateriale ble 
ferdigstilt i 2017. Hensikten er å sikre at kvinnene tilbys god og oppdatert informasjon, 
som grunnlag for et informert valg om deltagelse i programmet

Vise hvorfor kreftstatistikken, 
Kreftregisterets 
populasjonsbaserte forskning 
og resultater fra de ulike 
kvalitetsregistrene, er viktige 
som grunnlag for beslutninger 
rundt kreftomsorg 

Publiserte årsrapporter fra de åtte nasjonale kvalitetsregistrene på kreftområdet. 
Resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er 
gjort kjent for fagdirektørene i helseforetakene

En pilotstudie som samler inn pasientrapporterte resultater for prostatakreft startet 
opp i 2017, og de første resultatene vil bli publisert høsten 2018

Bidra med faglig kompetanse i 
det offentlige rom 

Kreftregisteret har deltatt i NIASC konsortium (Nordic Information for Action eScience 
Centre of Excellence). Formålet er å utvikle et databasert verktøy som skal gi oversikt 
over biobanker i Norden, og skal bidra til at data fra nasjonale helseregistre og 
biobanker brukes bedre i helse- og omsorgssektoren

I 2017 ble det publisert en artikkel om hvordan kunstig intelligens kan brukes for 
utvikling av nye plattformer for informasjonsformidling
 
Livmorhalsprogrammet har deltatt aktivt i ulike medier, om dekningsgrad og kvalitet

Kreftsjekken, screeningprogrammenes Facebookside, hadde per 31.12.2017 7149 
følgere

Kreftregisteret har deltatt aktivt med kronikker i ulike medier, om 
Mammografi programmet herunder, resultater, fordeler og ulemper ved deltagelse 

Representanter for Mammografi programmet har forelest på ECR, ANCR og andre store 
internasjonale konferanser 

Deltakelse på Dagsrevyen i forbindelse med nyhetssak om sykehusvolum
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Risiko, overlevelse og risiko for ny kreftsykdom etter føfl ekkreft
Vitamin D, overvekt og føfl ekkreft:

Risikoen for å utvikle føfl ekkreft øker i takt med økt vekt, spesielt blant menn 
– men så langt har mye vært ukjent rundt hvorfor det er slik. Forskere ved 
Kreftregisteret forsøker nå å bidra til mer kunnskap på dette området.

Jo Stenehjem
Foto: Elisabeth Jakobsen

Foto: Inger M. Nergaard, Statens Strålevern

Norge har høy forekomst og dødelighet av fø� ekkre� . Dette 
skyldes solingsvaner og eksponering for ultraviolett (UV) 
stråling fra sol. UV-stråler er også vår hovedkilde til vitamin 
D, som er vist å kunne ha betydning for prognose etter 
kre� , men også forekomst av enkelte kre� sykdommer. 

UV spiller derfor en dobbel rolle i kre� sammenheng; UV 
forårsaker hudkre� , men kan, via vitamin D, beskytte mot 
utviklingen av annen kre� sykdom. 

Likevel, etter å ha hatt en fø� ekkre� -diagnose, som burde 
re� ektere et høyt vitamin D-nivå, øker risikoen for å få en 
ny primær kre� sykdom. Andre faktorer kan derfor være 
av betydning. En slik faktor er overvekt, som er et økende 
problem i befolkningen. 

Økende forekomst av fø� ekkre�  skjerper behovet for 
kunnskap om faktorer som påvirker både risiko for 
sykdommen og prognose etter diagnostisert sykdom. I en 
populasjonsbasert studie, med individuelle data på kre�  og 
død fra henholdsvis Kre� - og Dødsårsaksregisteret, serum-
prøver fra Janus serumbank, informasjon om høyde og 
vekt, fysisk aktivitet og røykevaner fra nasjonale helse-
undersøkelser og data på utdanning og yrke fra Statistisk 
sentralbyrå, skal overvekt, vitamin D og leptin studeres i 
forhold til risiko for og overlevelse etter fø� ekkre� . Videre 

vil det undersøkes om disse faktorene påvirker risiko for 
en ny kre� diagnose etter fø� ekkre� .

Så langt viser funn at antropometriske faktorer, som 
høyde og vekt, påvirker risiko for fø� ekkre� . Forskerne 
fant at kroppsmasseindeks (KMI), kroppsareal, vekt og 
høyde påvirker risiko hos menn, med en eksponentiell 
økning for alle faktorer. 

Hos kvinner var kun høyde og kroppsover� ate positivt 
assosiert med risiko - muligens fordi kvinner med høyere 
vekt og BMI soler seg mindre enn normalvektige kvinner. 

Videre fant de blant menn at vektreduksjon (2 kg eller 
mer) ga reduksjon i fø� ekkre� risiko. Også tumortykkelse 
ble funnet å være assosiert med kroppstørrelse.

Lavt vitamin D-nivå er vist å være mer vanlig hos 
overvektige personer enn normalvektige, som kan tyde 
på at vitamin D-mangel er assosiert med overvekt og vice 
versa. Overvekt øker risikoen for � ere kre� former og 
hormonet leptin, som dannes i fettvev, er vist å ha sam-
menheng med økt risiko for fø� ekkre�  samt å stimulere 
tumorvekst hos mus. Forskerne skal nå studere hvorvidt 
de sammenhengene de � nner mellom kroppstørrelse og 
fø� ekkre�  er knyttet til nivå av vitamin D og leptin.
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Tidligere har den nasjonale SESAM I-studien, eller 
«Selv-innsamling av screeningprøve» vist at 44 % � ere 
kvinner sjekket seg for livmorhalskre�  hvis de kunne 
velge å ta en prøve hjemme. 

I SESAM II har vi sett at prøver tatt av kvinnene selv viste 
seg å være like gode som prøver tatt av en lege. Studien 
viste også at når en hjemmetest benyttes for å teste tilstede- 
værelse av høyrisiko HPV (hrHPV) DNA, fanges like 
mange pasienter med påvist alvorlige celleforandringer eller 
livmorhalskre�  opp, som hvis en tar celleprøve hos legen. 
hrHPV-hjemmetesten fungerte i tillegg bedre enn den 
cytologibaserte screeningen som til nå har vært standard-
metode i Livmorhalsprogrammet.

I SESAM II studien ble to forskjellige sett for hjemme-
prøvetaking prøvd ut, der den ene var enkel og billig 
og den andre var et mer avansert og dyrere alternativ. 
Studien viste at begge typer prøvetakingsutstyr ga like 
gode resultater som prøvene leger tok, dersom prøvene 
ble analysert for hrHPV innen � re uker. Ble tidsperioden 
mellom prøvetaking og analyse forsinket med mer enn 
� re uker, ble det mer problematisk å � nne HPV ved bruk 
av den ene typen av innsamlingsutstyr. Dette tyder på 
det er viktig at prøvene tatt av kvinner hjemme ikke blir 
liggende lenge før de analyseres. 

Spørreskjemaet som fulgte hjemmeprøvetaking i SESAM 
I og SESAM II avdekket at erfaringer fra hjemmeprøve-
taking var svært positive. Kvinnene var fornøyde med 
begge utstyrspakkene. Prøvetaking var enkel og ikke 
ubehagelig, og de � este av kvinnene ville foretrukket 
dette som screeningmetode i fremtiden, selv om noen 
stolte mer på en prøve tatt av legen.

Kre� foreningen har gitt � nansiering til arbeidet med å � nne 
gode løsninger der kvinner kan ta livmorhalsprøve hjemme.

Hjemmeprøvetaking kan være en bra alternativ for å 
øke andelen av norske kvinner som deltar i masseunder- 
søkelsen mot livmorhalskre� . Det er bekymringsfullt 

at deltagelse har sunket etter tusenårsski� et, ettersom 
screeningdeltakelse er forbundet med redusert forekomst 
og dødelighet av livmorhalskre� . Over halvparten av dem 
som får påvist livmorhalskre�  har ikke deltatt i 
livmorhalsscreeningen.

En populasjonsbasert registerkoblingsstudie viser at årsakene 
som hindrer deltakelse i Livmorhalsprogrammet er 
varierte, og den identi� serte også hittil ukjente årsaker for 
hvorfor mange kvinner ikke tar regelmessige celleprøver. 
Studien avdekker at � ere sosioøkonomiske årsaker, som 
inntekt, utdanning og sysselsetting påvirker deltakelsen 
i livmor- halsscreening i Norge. Å ha en mannlig fastlege 
kan hindre kvinnen i å ta celleprøve, spesielt hvis det ikke 
jobber en kvinnelig lege på samme legesenter. Vi så også at 
innvandrerkvinner i mindre grad møter til screening, og at 
det � nnes store ulikheter i oppmøte basert på fødeland og 
alder. Oppmøte var o� e høyere hvis kvinnen hadde vært 
bosatt i Norge 10 år eller mer. Dette gjaldt likevel ikke for 
alle innvandrergrupper. 

Resultatene gir noen særdeles viktige aspekter rundt 
livmorhalsscreeningen, spesielt sett ut fra et samfunns- 
perspektiv, der Norge bestreber seg på å ha likeverdige 
helsetjenester til alle. For å kunne tilby bedre helsetjenester 
til et � erkulturelt samfunn, må disse tilrettelegges gjen-
nom tolketjenester, og tilbud om informasjon på språk 
som ulike pasientgrupper forstår.

Prøvetaking hjemme kan bidra til å � erne � ere av årsakene 
som hindrer regelmessig oppmøte til livmorhalsscreening, 
og kan være et aktuelt tilbud for dem som ikke ellers møter 
opp. Utstyr- og leveringspris er de viktigste faktorene som 
påvirker om slik prøvetaking blir kostnadse� ektivt eller 
ikke, så kostnadsmessige vurderinger må også tas med for 
å avgjøre hvilken teknologi det er hensiktsmessig å benytte 
i fremtiden.

Kreftregisteret undersøker metoder som kan bidra til å forebygge livmorhalskreft 
bedre og fjerne årsakene som hindrer oppmøte til livmorhalsscreening. Ett av 
tiltakene forskerne prøver ut er hjemmeprøvetaking

Livmorhalsscreening til alle

Mari Nygård
Foto: Ann-Elin Wang
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KREMT er en web-basert innrapporteringsløsning som 
er tilgjengelig for alle som er tilknyttet Norsk Helsenett. 
De � este helseinstitusjoner bruker denne løsningen for 
rapportering av klinisk informasjon til Kre� registeret. 

Siden oppstarten av KREMT i 2012 har Kre� registeret 
mottatt omtrent 149 750 elektroniske kre� meldinger. 
Antall kre� meldinger mottatt i løpet av 2017 var 45 515.

KREMT har utviklet seg mye i løpet av sine seks års 
brukstid. Fokus i utviklingsarbeidet har hovedsakelig vært 
bedring av brukervennlighet og utvidelse av inkluderte 
funksjoner. Siste versjon av KREMT ble satt i produksjon 
i juni 2017 og inkluderer:

• Elektroniske meldeskjemaer for alle kre� typer

• Mulighet til å mellomlagre meldeskjemaer

• Alltid oppdaterte lister over manglende kre� -
meldinger (med mulighet til å sende inn eller 
avvise purringene direkte fra listen)

• Liste over kvitteringer på innsendte kre� meldinger

• Oppdatert statistikk over innsendte meldinger og 
dekningsgrad

• Oppdatert statistikk fra eget sykehus/helseforetak på 
utvalgte kliniske analyser (med mulighet til å sammen-
ligne eget sykehus med landsgjennomsnittet)

De markerte funksjonene i listen omfatter tilgang til 
pasientinformasjon og krever derfor høy sikkerhet ved 
identi� sering av brukerne og logging av deres aktivitet. 
Kre� registeret har tatt i bruk ID-porten til Direktoratet for 
forvaltning og IKT (Di� ) for å etterfølge sikkerhetskravene. 
KREMT-brukere som ønsker tilgang til disse funksjonene 
må søke til Kre� registeret via et elektronisk søknadskjema 
tilgjengelig i KREMT, eller ved å ta kontakt. I 2017 var 
det 340 personer som søkte og � kk tilgang til de aktuelle 
funksjonene. De øvrige funksjonene i listen krever ikke 
innlogging via ID-porten.

Kre� registeret jobber kontinuerlig med å gjøre 
KREMT-løsningen enda mer brukervennlig. Fremover 
ønsker vi å gi sykehusene enklere tilgang til sine egne 
innsendte data. 

Det jobbes også mot et samarbeid mellom KREMT og 
sykehusenes elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ). 
Informasjonsoverføring mellom KREMT og EPJ, samt 
automatisk innlogging fra EPJ er noe av det som kunne 
bidratt til en enklere hverdag for klinikerne som melder 
inn til Kre� registeret.

Ny funksjonalitet i den elektroniske meldetjenesten

I løpet av 2017 kom 45 515 kreftmeldinger inn til Kreftregisterets 
elektroniske meldetjeneste (KREMT). I løpet av året ble også en ny 
versjon med forbedret funksjonalitet satt i drift.



Alle norske menn som blir diagnostisert med prostatakre�  
i 2017, 2018, 2019 blir, uavhengig av alder og sykdommens 
utbredelse, invitert til å delta i en studie i form av en spørre-
undersøkelse om menns helse. En kontrollgruppe bestående 
av menn som ikke har og aldri har hatt prostatakre� , blir 
også invitert. 

Kre� registeret er med dette i gang med et banebrytende 
arbeid på Pasientrapporterte resultater, eller Patient Reported 
Outcome Measures (PROMs) og Patient Reported 
Experience Measures (PREMs). På sikt er målet at dette skal 
bli en naturlig del av datagrunnlaget i et kvalitetsregister. 

Målet med studien er å bidra til forbedring av prostatakre� -
pasienters livskvalitet, behandling og oppfølging. Det er i 
tillegg viktig å få erfaring med å samle inn befolknings-
baserte pasientrapporterte resultater, og infrastrukturen er 
bygget opp slik at andre kre� former kan legges til.

I Strategi- og handlingsplan 2016–2020 fra Nasjonalt 
Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (https://www. 
kvalitetsregistre.no/sites/default/fi les/strategirapport.pdf) 
er det satt som mål at 85 % av de nasjonale kvalitetsregistrene 
skal presentere pasientrapporterte resultater. Meld.St. 11 
(2015-2016) (https://www.regjeringen.no/no/dokument-er/
meld.-st.-11-20152016/id2462047/sec1) har som et av 
målene at pasientrapporterte resultater skal være en del av 
kvalitetsregistre.

Kre� registerforskri� en åpner så langt ikke for at Kre� regis-
teret kan samle inn pasientrapporterte resultater, og en slik 
innsamling har til nå ikke vært mulig innenfor kvalitetsreg-
istrenes økonomiske rammer. Derfor søkte Kre� registeret 
i 2015 om midler fra Movembersti� elsen til å sette i gang 
en pilotstudie med utgangspunkt i Nasjonalt kvalitets-
register for prostatakre� . Studien er godkjent av Regional 
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (ref.nr. 
2015/1297/REK sør-øst C). 

Prostatakre� pasienter blir raskt identi� sert i Kre� registeret 
på bakgrunn av klinisk melding fra sykehusene eller 
patologimelding fra laboratoriene. 

Invitasjoner blir sendt ut både elektronisk og på papir, og 
uansett hvordan deltakerne mottar invitasjonen, kan de 
selv velge om de vil svare elektronisk eller ved å sende inn 
papirskjema. De som har en digital postkasse (Digipost 
eller e-boks), mottar invitasjonen der. De som ikke har en 
digital postkasse, får tilsendt invitasjonsbrev, spørreskjema 
og ferdigfrankert returkonvolutt. Deltakere som svarer 
elektronisk, logger på med BankID, som ligger på det 
høyeste sikkerhetsnivået for elektronisk identi� kasjon. 

Deltakelse i studien er frivillig, og samtykket til deltakelse 
kan når som helst og uten å oppgi noen årsak trekkes 
tilbake. Responsraten blant pasienter er omtrent 56 % 
etter ett år med invitasjoner, og er jevnt fordelt på tvers av 
aldersgrupper og regioner. Responsraten i kontrollgruppen 
ligger på rundt 35 %. 

Den første invitasjonen til å delta i spørreundersøkelsen 
sendes ut innen to måneder etter diagnose. De to neste 
invitasjonene sendes ut etter ett og tre år. Spørreskjemaet 
består av spørsmål om generell helse, symptomer som er 
typiske for kre� pasienter og symptomer/bivirkninger som 
kan være typiske for menn med prostatakre� . 

Hensikten med spørsmålene er å få et mest mulig hel-
hetlig bilde av helsetilstanden til den enkelte deltaker, 
samtidig som det er mulig å sammenligne resultater fra 
prostatakre� pasientene med resultater for andre grupper 
kre� pasienter, andre pasientgrupper og kontrollgruppen. 

Sykehus som har nødvendig etisk godkjenning (forhånds-
godkjenning fra REK, konsesjon fra Datatilsynet eller 
tilrådning fra personvernombud), kan få individuelle 
spørreskjemasvar fra sine pasienter. Disse skal brukes til 
oppfølging og behandling og/eller kvalitetssikring. Slik 
kan spørreundersøkelsen være nyttig både for dagens 
deltakere og fremtidens prostatakre� pasienter.
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Prostatakreftpasienter får fortelle om livskvaliteten sin

15. mars 2017 fi kk de første personene med prostatakreft invitasjon til
spørreundersøkelsen om livskvalitet. Under en halv time senere kom det
første svaret inn! I løpet av 2017 har Kreftregisteret invitert mer enn 5000
menn til prosjektet med pasientrapporterte data.

Ylva Gjelsvik
Foto: Elisabeth Jakobsen 

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/strategirapport.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/
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Personer Totalt siden 2012 2017*

Randomisert 140 000  

Invitert 126 069 (90 %) 36 976

Deltatt 73 009 20 503

Positiv primærundersøkelse 8 408** 1 443

Antall tarmkrefttilfeller 403 45

Undersøkelser Totalt siden 2012 2017***

Koloskopier 8 335 1 531

Sigmoidoskopier 26 768 5 363

Tarmscreening- nytt nasjonalt program fra 2019

I 2017 anbefalte Helsedirektoratet innføring av et nasjonalt screeningprogram 
mot tarmkreft i Norge. Målet er å få et landsdekkende screeningprogram for 
både menn og kvinner i løpet av fem år etter oppstart.

 Faksimile: dagbladet.no, nrk.no og regjeringen.no

* 2017 er invitasjonstidspunkt. 
Inkluderer også deltakere i 2. og 3. runde med FIT-testing.
** For FIT-deltakere er dette antallet som har testet positivt én gang i løpet av 1-3 runder
*** 2017 er tidspunkt for undersøkelse

Pilotprosjekt    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

    
   Tar

mscreening                                               

Kre�  i tykk- og endetarm (tarmkre� ) er den hyppigst fore-
kommende kre� typen i Norge. De siste tiårene har Norge 
har hatt en større økning i forekomst av tarmkre�  enn de 
andre nordiske landene. Store randomiserte studier har 
vist at screening reduserer risikoen for tarmkre� dødelighet 
sammenlignet med ingen screening.

Et pilotprosjekt for et nasjonalt screeningprogram mot 
tarmkre�  ble satt i gang i 2012 i Helse Sør-Øst (HSØ). I 
Pilotprosjektet skal 140 000 personer inviteres til screening 
i løpet av seks år. Målet er å forebygge utviklingen og døds-
fall av tarmkre� . Pilotprosjektet har allerede gitt nyttige 
erfaringer knyttet til organisering, oppmøte og endoskopi-
opplæring. 

Viktige hendelser for seksjonen i 2017 inkluderer:

- 20 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet for 2018 
til planlegging av nasjonalt screeningprogram mot tarm-
kre� , herunder rekruttering av personell, endoskopiskole 
og investeringer i utstyr og IT 

- Inkludering av deltagere har tatt lengre tid enn planlagt, 
men det er gjort tiltak for å bli ferdig før oppstart av nasjonalt 
program i 2019.

- Det er ansatt ny leder og ny planlegger for screening- 
seksjonen. Sekretariatet er utvidet med datamanager og 
det er ansatt ny leder for endoskopiskolen. 

- HSØs regionale senter for endoskopiopplæring har i 2017 
hatt sitt tredje hele dri� sår. Skolen bruker undervisnings-
fasilitetene på SimOslo, Ullevål og gastroundersøkelsesenhet 
Rikshospitalet både til opplæring av leger og sykepleiere som 
skal bli fasilitatorer/instruktører, og til leger i grunnleggende 
koloskopiopplæring.

- To doktoravhandlinger ble ferdigstilt. Benedicte Kirkøens 
doktorgradsarbeid undersøkte psykologiske reaksjoner og 
aksept for screeningundersøkelse blant deltagere. Markus 
Dines Knudsens avhandling undersøkte helserelatert livsstil 
ved tarmscreening. Avhandlingene konkluderte at det er 
trygt å invitere generell befolkning til tarmscreening med 
hensyn på mulige ulemper for psykologiske reaksjoner og 
livsstilsvalg. De fant at screeningdeltagelse ikke øker angst, 
og at aksepten for screeningundersøkelse generelt er god 
hos deltagere. Lavere aksept for sigmoidoskopiundersøkelse 
ble knyttet til smerte ved undersøkelsen. Screeningresultat 
uten funn førte ikke til ugunstige endringer i livsstil. Det 
ble også funnet at livsstil som ikke er i tråd med helse-
anbefalinger er knyttet til lavere deltagelse i gjentatte 
screeningtester og større sannsynlighet for screeningfunn 
med forstadier for kre� .

- Prosjekt «� e microbiome as a colorectal cancer screening 
biomarker» skal undersøke sammenheng mellom bakterie- 
sammensetning i tarmen og utvikling av tarmkre� . Pilotering 
av prosjektet ble startet i 2017. Prosjektet er � nansiert gjennom 
Kre� foreningen og Norges forskningsråd
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Utvikler nye metoder for å systematisere og ta vare på kreftdata

Regelmotoren GURI hjelper Kreftregisteret med å systematisere 
kreftmeldinger og krefttilfeller. 

Prosjektet An Innovative Approach for Longstanding 
Development and Maintenance of the Automated Cancer 
Registry System er utført i samarbeid med Simula Research 
Laboratory, og ble avsluttet ved utgangen av 2017. 

Prosjektet har publisert sju vitenskapelige artikler, en 
rekke konferansepresentasjoner, samt to MSc-oppgaver 
som ble forsvart i 2017 ved Institutt for Informatikk ved 
Universitet i Oslo. I tillegg til det vitenskapelige arbeidet 
har prosjektet utviklet to programvarer; 

• Regelmotoren “Guri” som nå er en nøkkelkomponent i 
kodings- og registreringssystemet

• Det automatiserte søkebasert OCL-verktøyet, kalt 
iOCL, som benyttes til å utforme koderegler på en 
strukturert og enhetlig måte

Prosjektet har utarbeidet et modell-basert rammeverk (MBF-
4CR). MBF4CR beskriver systematisk domenekunnskap (for 
eksempel kre� meldinger og kre� tilfeller) som et UML-klas-
sediagram (Uni� ed Modeling Language ), samt designet og 
utviklet et nettbasert verktøy kalt interaktiv OCL (iOCL) 
for spesi� sering av kre� kodingsregler og andre medisinske 
regler, for å lette arbeidet for leger og forskere. 

Det er viktig at kodereglene uttrykt i OCL er enkle å forstå 
og vedlikeholde. Vi har derfor utarbeidet et automatisert 
søkebasert OCL verktøy ved å bruke og de� nere � re re-
faktoreringsoperatører (dvs. Context Change, Swap, Split 
og Merge) og tre OCL kvalitetsberegninger (Complexity, 
Coupling og Cohesion) for å øke forståelsen, og redusere 
vedlikeholdsarbeidet med kodereglene. 

Videre har prosjektet utviklet en automatisert regelbasert 
endringsanalyse (RCIA) for å analysere mulige endringer i 
kre� data ved endring eller innføring av nye koderegler. 

RCIA inkluderer: 

1. en endringsklassi� sering for å fange de potensielle 
endringene som kan forekomme

2. en rekke endringsvirkningsanalyseregler, inkludert 
avhengighetsregler og konsekvensregler 

3. en e� ektiv algoritme for å analysere endringer og 
produsere konsekvenser.

Koderegelmotoren GURI er utviklet og tatt i bruk i det 
daglige kode- og registreringsarbeidet i Kre� registeret. 
GURI har følgende funksjoner:

1. validere kre� melding

2. etablere (aggregere) et kre� tilfelle basert på kre� -
meldinger

3. kre� tilfellevalidering

4. regeldepot som viser eksisterende regler, kan legge 
til en ny regel, endre eksisterende regler og slette 
gamle regler.

Utforsker homomorf kryptering

Kre� registeret undersøker muligheten for å jobbe med
homomorf kryptering i arbeidet med kre� statistikk.

Datasikkerhet og personvern er sentralt i Kre� registeret, 
og vi har � ere prosjekter som har som mål å styrke dette. 
Et prosjekt har undersøkt om Homomorf kryptering kan 
benyttes i produksjon av rutinestatistikk. Homomorf 
kryptering er en spesiell type krypteringsteknikk som gjør 
at beregninger kan gjøres på krypterte data uten å kreve 
tilgang til en dekrypteringsnøkkel.

Resultatene av beregningene forblir krypterte og kan kun 
avsløres av eieren av den hemmelige nøkkelen. Hvis det 
gjøres endringer i krypterte data, blir de tradisjonelt ugyldige, 
og kan ikke dekrypteres.

Med homomorf kryptering kan vi kombinere krypterte data 
på en slik måte at dekrypteringen er kombinasjonen av indi-
viduelle dekrypteringer. 

I samarbeid med Crayon og Microso�  Research har vi 
demonstrert og veri� sert at homomor� sk kryptering kan 
brukes til å reprodusere resultater fra Cancer in Norway 
rapporten på fullstendig kryptert måte

Jan Nygård
Avdelingsleder
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Deling av prøvehistorikk blir mulig

Et viktig arbeid i løpet av 2017 har vært å få på plass løsninger for å 
kunne dele prøvehistorikk.

Livmorhalsprogrammet og Kre� registeret har over � ere år 
jobbet med å få på plass en løsning som gjør det mulig å 
dele prøvehistorikk mellom ulike aktører som er involvert 
i screeningoppfølging – og i 2017 kom gjennombruddene 
som gjør at slik deling lar seg gjennomføre i praksis.

Når livmorhalsprøver analyseres, kan kunnskap om 
tidligere prøvesvar være avgjørende. Har en kvinne en 
historikk med høygradige celleforandringer, er dette svært 
viktig informasjon når en ny prøve skal tolkes. 

Livmorhalsprogrammet har oversikt over resultatene fra 
alle livmorhalsprøver, men har tidligere ikke hatt mulighet 
til å dele denne informasjonen med de som tolker prøven, 
for eksempel dersom tidligere prøver har blitt behandlet 
ved et annet laboratorium. 

I løpet av 2017 har løsninger for å ivareta sikker og e� ektiv 
deling av prøveresultater mellom relevant helsepersonell 
kommet på plass, og fra første halvdel av 2018 blir endringene 
implementert.

Livmorhalsprogrammet jobber hele tiden for å opprettholde 
og forbedre kvaliteten i alle ledd av screeningkjeden, slik at 
alle deler at screeningen skal være så robuste som mulig. 

Arbeidet med prøvehistorikk stod sentralt i 2017, men 
programmet har også hatt satsinger rundt høyere opp- 
møte, bedre prøvetaking, samt innføring av HPV-test som 
primærscreening.



I 2015 startet et pilotprosjekt hvor cytologi ble erstattet med 
primær HPV-test som screeningtest. I � re prøvefylker har 
kvinner mellom 34 og 69 år, født på partallsdato, fått til-
bud om HPV-test. Internasjonale studier har vist at HPV-
test er en mer sensitiv metode enn tradisjonell cytologi 
for å oppdage alvorlige celleforandringer, og resultatene 
så langt viser at det samme er tilfellet i rutinebruk under 
norske forhold.

Flere alvorlige celleforandringer oppdages

Kre� registeret har fulgt den tre-årige implementeringen av 
HPV-screening tett, og er svært fornøyd med jobben som 
prøvetakere (fastleger, gynekologer og jordmødre) har 
gjort sammen med laboratoriene ved St.Olav, Haukeland 
og Stavanger Universitetssykehus. 

Oppmøte, andel HPV-positive og antall kvinner diagnostisert 
med høygradige celleforandringer (CIN2+) er korttidsende-
punkter som Kre� registeret har monitorert jevnlig. 

Oppmøtet er ikke endret på grunn av ny screeningtest. 

6,5 % av kvinnene har fått beskjed om at de er HPV-positive, 
og har trengt tettere oppfølging av fastlegen, eller har blitt 
henvist til gynekolog for kolposkopi og biopsi. 

Andel kvinner med alvorlige celleforandringer (CIN3+) er 
50 % høyere i gruppen som har fått tilbud om HPV-test, 
og det er dermed en større andel som er blitt behandlet. Vi 
venter at dette vil resultere i en reduksjon i antall alvorlige 
celleforandringer i neste screeningrunde, og håper vi på sikt 
får se en bedre kre� forebyggende e� ekt. 

Nasjonal implementering

På grunn av de gode resultatene fra prosjektet er det 
bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet at prøvefylkene 
skal begynne med HPV-test som primærscreening for 
alle kvinner mellom 34 og 69 år i 2018, og resten av landet 
følger på fra 2019. 

Erfaringene viser at det er viktig med en trygg, gradvis og 
randomisert innføring av en ny screeningmetode. 

Gode resultater med HPV-test som primær screeningmetode i Livmorhalsprogrammet 
gjorde at Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2017 besluttet at testmetoden 
skal bli standard for alle kvinner over 34 år 
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Livmorhalsscreening: God kvalitet i alle ledd

Birgit Engesæter
Foto: Elisabeth Jakobsen 



2 8  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 7

Ferdig med første runde i TOBE-studien

Kreftregisteret og Haukeland universitetssjukehus er nå halvveis i 
screeningundersøkelsene i studien som kan bidra til svar på hvor hensiktsmessig 
tredimensjonale mammografi bilder er i screening.

Forskningsstudien «Digital bryst-tomosyntese –fremtidens 
screeningmetode for brystkre� ?» er en studie som utføres 
i Mammogra� programmet, på Brystdiagnostisk senter ved 
radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. 
Studien kalles også Tomosyntesestudien i Bergen (TOBE- 
studien). Studien vil gi oss kunnskap som kan bidra til å gi 
svar på om det er hensiktsmessig å ta i bruk tomosyntese 
(tredimensjonale bilder) som screeningmetode i Mammo-
gra� programmet. Dette er svært etterspurt kunnskap også 
internasjonalt, og studien følges derfor med stor interesse 
fra utenlandske fagmiljøer.

Alle kvinner som er invitert og har møtt til screening på 
Danmarksplass i Bergen i studieperioden, får tilbud om å 
delta i TOBE-studien. For å delta må det gis et informert 
samtykke ved å signere en samtykkeerklæring. Studien er 
delt i to deler, TOBE-1 og TOBE-2, som korresponderer 
til to screeningrunder, henholdsvis januar 2016-desember 
2017 og januar 2018-desember 2019.

Kre� registeret � kk i oktober 2015 tildelt 12 millioner kroner 
fra Norges forskningsråd for å utføre TOBE-1. Studien ledes 
av Solveig Hofvind på Kre� registeret, og Kre� registeret er 
ansvarlig for innsamling og kvalitetssikring av data, samt 
analyser og publisering. 

I oktober 2017 ble Kre� registeret tildelt syv millioner kro-
ner fra Kre� foreningen for å utvide studien med tre nye år 
(TOBE-2). 

Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus 
er ansvarlig for billedtaking, tyding, konsensus, tilleggs-
undersøkelser, diagnostikk og behandling. Institutt for helse 
og samfunn ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for kost-
nadsanalysene som skal utføres i forbindelse med studien. 

TOBE-1
I TOBE-1 ble kvinnene som ønsket å delta i studien i 
screeningrunden januar 2016-desember 2017 randomisert 
(tilfeldig valgt) til å screenes med enten standard digital 
mammogra�  eller tomosyntese. Like mange kvinner ble 
randomisert til hver teknikk. Dette var viktig for å sikre et 
godt sammenligningsgrunnlag mellom de to teknikkene. 

I TOBE-1 blir resultater fra screening med tomosyntese 
sammenlignet med resultater fra screening med digital 
mammogra�  for å � nne styrker og svakheter ved de to 
teknikkene. Kvinner som ikke ønsket å delta, ble screenet 
med digital mammogra� , som regnes som standard 
screeningmetode i Norge. Analysene fra TOBE-1 for-
ventes avsluttet i desember 2019.

TOBE-2
I TOBE-2 blir alle som er villige til å delta i studien i perioden 
januar 2018-desember 2019 screenet med tomosyntese 
(andre screeningrunde i TOBE). Dette gir oss muligheten til 
å undersøke bruk av tomosyntese i to påfølgende screening - 
runder, samt sammenligne bruk av tomosyntese etter digital 
mammogra�  i forrige screeningrunde. Kvinner som ikke 
ønsker å delta screenes med digital mammogra� . TOBE-2 
forventes avsluttet i desember 2022. 



Helseminister Bent Høie stod for den o�  sielle åpningen, 
og kunne i den anledning blant annet gi en hyggelig gratu-
lasjon til Mammogra� programmet som samme dag hadde 
publisert en omfattende rapport som viser gode resultater fra 
20 års arbeid med mammogra� screening i Norge. Arrange-
mentet � kk bred omtale i media og svært gode tilbake-
meldinger både på faglig og sosialt program.

Et av de sentrale temaene som ble diskutert på symposiet 
var hvor langt kunnskapen egentlig er kommet når det 
gjelder å strati� sere mammogra� screeningprogrammene 
for å oppnå enda bedre balanse mellom fordeler og ulemper 
ved screeningen. 

Er det i dag, ut fra en kombinasjon av ulike risikofaktorer, 
mulig å plukke ut kvinner som har en høyere eller lavere 
risiko for brystkre� , for så å invitere disse hyppigere eller 
sjeldnere til screening enn dagens opplegg, som er to års 
mellomrom for alle? 

Eller � nnes det grupper av kvinner som ville hatt nytte av 
å screenes med andre modaliteter i tillegg til, eller i kombi-
nasjon med, vanlig digital mammogra� ?

Konklusjonen på dette er foreløpig at det fortsatt er behov 
for mer kunnskap om de ulike risikofaktorene, hvordan de 
kan endre seg over tid hos den enkelte, og hvor tre� sikre 
ulike modaliteter i screeningen er for å oppdage brystkre� . 

Først når mer kunnskap foreligger kan vi være sikre nok på 
at eventuelle omlegginger av mammogra� screeningpro-
grammene vil gi økt nytteverdi for kvinnene.

Et annet høyst aktuelt tema som ble lø� et fram på sym-
posiet, var utfordringer rundt oppdagelsen av sovende eller 
saktevoksende brystkre� svulster i mammogra� screeningen, 
noe som o� e kalles overdiagnostikk. Temaet ble belyst ut fra 
både epidemiologiske, biologiske, genetiske og molekylære 
perspektiver, og synliggjorde at det fortsatt er et stort behov 
for å forstå mer av disse svulstene, hvilket omfang de har, 
hvordan de utvikler seg og bør behandles, og hvordan de 
eventuelt skal kunne skilles biologisk fra de svulstene som 
utvikler seg og kan ta liv. Blant de utfordrende punktene 
som ble fremhevet med disse saktevoksende svulstene, var 
hvordan biologien er et kontinuum som gir usikkerhet og 
variasjon i eventuell kategorisering av brystkre� svulstene.

På tilsvarende måte ble det også fremhevet hvordan de 
valgene som tas i de statistiske beregningene som brukes 
for å anslå omfanget av slike sovende eller saktevoksende 
svulster også innebærer variasjon og usikkerhet i estimatene 
som kommer ut. 
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Nordisk mammografi screeningsymposium i Oslo 2017

Over 400 fagpersoner fra inn- og utland deltok på det 8. nordiske mammografi s-
creeningsymposiet som Mammografi programmet og Kreftregisteret arrangerte i 
Oslo 16.–18. oktober 2017.

Helseminister Bent Høie åpnet konferansen. En rapport med 20 års resultater fra Mammografi programmet 
ble publisert på symposiets første dag.
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Kreftregisteret i tall
Kreftdata 2016–2017

Antall krefttilfeller registrert i 
Kreftregisteret 1952–2016

1 862 411 kreftdiagnoser 
hos 1 483 365 personer1. 

Antall krefttilfeller registrert i 
Kreftregisteret i 2016 32 827

Antall døde av kreft 2016 Kilde: 
Dødsårsaksregisteret 10 944

Antall registrerte 
kreftoverlevere pr. 
31.12.2016, begge kjønn

262 884

Fem års relativ overlevelse 
2012–2016, alle kreftformer: 
Menn (%)

72,2 %
Fem års relativ overlevelse 
2012–2016, alle kreftformer: 
Kvinner (%)

71,6 %

Beregnet kreftrisiko før fylte 70 
år i 2016: Menn (%) 36,0 % Beregnet kreftrisiko før fylte 

70 år i 2016: Kvinner (%) 29,6 %

Antall kreftmeldinger mottatt i 
Kreftregisteret 2016

Antall kliniske meldinger 
mottatt i KREMT i 2017:  

45 515

Antall purringer etter ikke 
mottatte kreftmeldinger i 2016 59 789

Antall elektroniske meldinger 
mottatt i Kreftregisteret 2011–
2016

Kliniske meldinger: 
150 107 

Patologimeldinger:  
366 840

Antall datautleveringer 
fra Kreftregisterets 
datatutleveringsenhet i 2017

193

Antall kvalitetsregister i drift pr. 
31.12.2017

9 kvalitetsregistre,  
8 med nasjonal status

Forskning 2017
Antall forskere på Kreftregisteret 
pr. 31.12.20172

22 Artikler med førsteforfattere 
fra Kreftregisteret i 2017 

50

Totalt antall artikler fra 
Kreftregisteret i 2017 185

Artikler med sisteforfattere 
fra Kreftregisteret i 2017 

61

Artikler i tidsskrifter på 
vitenskapelig nivå 2 i 2017 51

Antall gjennomførte 
doktorgrader ved 
Kreftregisteret 1951–2017

52

Artikler i tidsskrifter med Impact 
factor over 7 i 2017

20
Antall gjennomførte 
doktorgrader ved 
Kreftregisteret i 2017

3

Artikler med under 25 forfattere 136
Andre publikasjoner fra 
Kreftregisteret

13

1 Inkludert beningne svulster og forstadier til kreft
2 Forskere i hel-og deltidsstillinger
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Mammograf iprogrammet 2016–2017
Antall kvinner 
screeningundersøkt i 20173 

221 270
Antall kvinner etterundersøkt i 
20173 

7 536

Frammøte på landsbasis første 
halvår (av 2017 (%)4 

75,80 %
Antall kvinner med 
screeningoppdaget brystkreft 
(DCIS og infiltrerende) i 20163 

1 226

Antall henvendelser 
(e-post og telefoner) til 
Mammografiseksjonen i 2017 

Ca. 150 per uke

L ivmorhalsprogrammet 2016–2017

Antall tilfeller av livmorhalskreft 
registrert i Kreftregisteret i 2016 382

Dekningsgrad i 
Masseundersøkelsen for 
kvinner 25–69 år siste 3,5 år 
20174 (%)

68,6

Antall døde av 
livmorhalskreft i 20163 (Kilde: 
Dødsårsaksregisteret)

95
Dekningsgrad i 
Masseundersøkelsen for kvinner 
25–69 år siste 10 år 20173 (%)

82,6

Antall celleprøver inludert HPV 
primær prøver i 20163 472 938

Premaligne lesjoner - funn i 
20163 6 735 

Antall utsendte påminnelser i 
20163 406 417

Antall koniseringer rapportert 
i 20163 6 489

Prøveprosjekt: Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft 2016–2017

Utsendte invitasjoner pr. 2017 36 976 Positiv primærundersøkelse (stk) 1 443

Frammøte i 20173 (%) 55,4 %
Antall krefttilfeller (stk) påvist 
i 20173 

45 

3 Siste tall som foreligger  
4 Data gjelder kun kvinner som ikke har reservert seg fra lagring av personopplysninger 

1 Inkludert beningne svulster og forstadier til kreft
2 Forskere i hel-og deltidsstillinger
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Antall ansatte pr. 31.12.20175 174
Antall ganger Kreftregisteret 
omtales i dags- og fagpresse, 
nettmedier og kringkasting i 2017

854

Antall brutto årsverk pr. 31.12.20176 158,9
Antall nyhetssaker publisert på 
www.kreftregisteret.no pr. 31.12.2017

30

Sykefravær i Kreftregisteret 2017 (%)7 5,2
Antall brukersesjoner på 
www.kreftregisteret.no pr. 
31.12.2017

275 317

Antall ansettelser 2017 18
Antall brukere på 
www.kreftregisteret.no pr. 31.12.2017

201 621

Antall avsluttede arbeidsforhold 2017 14
Antall sidevisninger på 
www.kreftregisteret.no pr. 31.12.2017

763 033

Organisas jonen 2017

5 180 inkludert timelønnede
6 All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. 
7 Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. 
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Årsregnskap 2017
Kreftregisteret fi kk i 2017 tildelt 110,8 mill. kroner over statsbudsjettet. Dette er en økning på 2,14 % fra 2016. 

I tillegg ble det bevilget 5,2 mill. kroner i revidert statsbudsjett. Av dette ble det brukt 1,0 mill. kroner i 2017.

Det ble inntektsført 63,2 mill. kroner for eksternt � nansierte prosjekter (se note 2) mot 57,9 mill. kroner i 2016.

Fra Helse Sør-Øst er 13,4 mill. kroner � nansiering av kvalitetsregistre, 13,1 mill. kroner gjelder pilotprosjekt vedr. 
screening for tykk- og endetarmskre�  og 0,8 mill. kroner gjelder andre prosjekter � nansiert av Helse Sør-Øst. 

Det er en økning av lønnskostnader på 4,4 mill. kroner inkludert prosjektene. For annen dri� skostnad er det en økning 
av kostnadene på 9,2 mill. kroner fra 2016 til 2017.

RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.2017 Note nr 2017
(Alle tall i NOK 1 000)

2016
(Alle tall i NOK 1 000)

Inntektsført av tilskudd over statsbudsjettet 111 798 107 700

Overført fra tidligere år 35 -1 338

Annen driftsinntekt Kreftregisteret 1 5 594 642

Annen driftsinntekt eksternt fi nansierte prosjekter 2 63 217 57 917

Sum driftsinntekter 180 644 164 921

Kjøp av helsetjenester (kreftmeldinger)  36

Lønn og annen personalkostnad 3 132 272 127 906

Avskrivninger  

Annen driftskostnad 4 46 193 36 944

Sum driftskostnader  178 465 164 886

DRIFTSRESULTAT 2 179 35 
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Noter til årsregnskapet 2017 
 

Note 1 DRIFTSINNTEKTER 
INNTEKTSFØRT KREFTREGISTERET

BELØP 
(Alle tall i NOK 1 000)

IKT kostnader nasjonale kvalitetsregistre 641 

Sykehuset Telemark 60 

Meeting Management 424 

Inntektsført driftskostnader eksterne prosjekter 4 187 

Innbetalt ifm datautlevering 256 

Annen inntekt. 26 

TOTALT KREFTREGISTERET 5 594 

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

Finansiert av Helse Sør-Øst 27 350 

Finansiert av Oslo Universitetssykehus HF 119 

Finansiert av Norges forskningsråd 7 129 

Finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden 3 508 

Finansiert av Kreftforeningen 9 764 

Finansiert av Kreftregisterets Fond 233 

Finansiert av Brystkreftforeningen 1 108 

Finansiert av Nordic Cancer Union 327 

Finansiert av Karolinska Institutet 789 

Finansiert av National Cancer Institute 220 

Finansiert av EØS-midler 926 

Finansiert av EU-midler 18 

Finansiert av MSD 9 258 

Finansiert av Aarhus universitet 1 177 

Finansiert av International Agency on Research on Cancer (IARC) 126 

Finansiert fra andre eksterne kilder 1 165 

TOTALT EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKTER 63 217  
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Note 3 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER M.M. 2017 
(Alle tall i NOK 1 000)

2016 
(Alle tall i NOK 1 000)

Lønnskostnader 99 126 96 493 

Arbeidsgiveravgift av lønnskostnader 13 409 12 920 

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift * 22 935 21 955 

Andre ytelser ** (3 198) (3 462)

Sum lønn og andre personalkostnader 132 272 127 906

 

*Pensjonskostnaden for Kreftregisteret er korrigert med en kreditering på 6 891, jfr. note 4 «Andre ytelser». 

**Posten andre ytelser består av:  
Kurs/seminarer/konferanser (1 415), stillingsannonser (71), refusjon av sykepenger/fødselspenger (-4 814) og annen personalkostnad (130). 
 

 

Note 4 POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET 
       ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2017 
(Alle tall i NOK 1 000)

2016 
(Alle tall i NOK 1 000)

Fraktutgifter 90 141

Kostnader bygninger og kontorlokaler 12 468 7 841

Leiekostnad kopimaskiner m.m. 422 454

Konsulentbistand og andre eksterne tjenester * 22 878 17 956

Reparasjon og vedlikeholdskostnader 5 463 4 313

Kontor- og kommunikasjonskostnader ** 7 083 7 307

Lisens- og patentkostnader 3 3

Reisekostnader 3 099 2 755

Øvrige driftskostnader *** -5 313 -3 826

Sum andre driftskostnader 46 193 36 944

* Denne posten består av revisjon (32), IT-tjenester (1 249), invitasjonstjenester utført av DIFI (5 701), overhead/driftskostnader belastet prosjekter 
(4 187), professorater (444), utgifter til lagring av Janus-prøver (307), eksterne tjenester i.f.m. prosjekter (10 884).

** Denne posten består av kostnader til trykking (1 189), telefon- og datakostnader (1 171), portokostnader (703), bøker og tidsskriftkostnader 
(1 166) og rekvisita og andre kontorkostnader (2 854).

*** Denne posten består av anskaffelse IT-utstyr/inventar (1 804), kontingenter/gaver eksterne (131), annen kostnad (328) og interne føringer 
OUS som er: korrigering av pensjon (se note 3) (-6 891), og diverse tjenester (-685).
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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. 

Totalt antall artikler 2017:
https://www.kreft registeret.no/Forskning/Publiserte-artikler/publiserte-artikler-2017/

Andre publikasjoner:
https://www.kreft egisteret.no/Generelt/Publikasjoner/

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Publiserte-artikler/publiserte-artikler-2017
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Publikasjoner/



