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Dett e er 
Kreft registeret
Kreft registeret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig 
enhet under Oslo universitetssykehus HF, med eget styre. Kreft registeret 
samler inn data og utarbeider stati sti kk om kreft forekomsten i Norge, og har 
en utstrakt forskningsakti vitet. Vi har i ti llegg det administrati ve ansvaret for de 
off entlige screeningprogrammene mot kreft  i Norge; Mammografi programmet, 
Livmorhalsprogrammet og Tarmscreeningprogrammet.

Kreft registeret ble opprett et i 1951 og er et av de eldste nasjonale kreft registre i 
verden. Dett e, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, 
gjør at Kreft registerets materiale, også i et internasjonalt perspekti v, er særdeles 
godt egnet ti l å etablere ny viten gjennom forskning, og ti l å spre kunnskap om 
kreft sykdom.
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For tredje år på rad publiserte Kreft registeret kreft tallene 
innen slutt en av oktober året ett er. Det er gledelig at vi 
nå ser ut ti l å opprett holde publiseringen såpass ti dlig, 
og først i Norden. Stati sti kkbanken som vi lanserte 1. 
november 2018 vil forhåpentligvis gjøre kreft stati sti kk 
raskt og enda enklere ti lgjengelig for forskere, klinikere, 
presse og andre interesserte. 

Årsrapportene for kvalitetsregistrene ble publisert i 
november. For kvalitetsregistrene ønsker vi oss ti lgang ti l 
strukturerte data som allerede ligger i sykehussystemene 
på medikamentell kreft behandling. Dett e har vi satt  

i gang diskusjoner om, og vi har arbeidet for å skaff e 
fi nansiering for dett e arbeidet i 2018. Få land i verden 
har fått  ti lgang ti l denne informasjonen. Kan vi klare det?

I 2018 fi kk vi en endring i Kreft registerforskrift en som 
gjør at vi kan oppbevare informasjon om fødeland 
i Kreft registeret. Dett e vil gjøre det enklere å følge 
forekomsten av kreft  i ulike innvandrergrupper. Det vil 
også bidra ti l at screeningprogrammene får kunnskap om 
oppmøtet i ulike befolkningsgrupper, og gi et grunnlag 
for å planlegge og teste ut ti ltak for å bedre oppmøtet 
der det er lavt. 

I 2018 fi kk Kreft registeret ny stati sti kkdatabank, nytt  fryselager for Janus, ny 
løsning for sikkert oppslag av prøvehistorikk i Livmorhalsprogrammet, og vi fi kk 
valgt «vår» forskningsleder og mest profi lerte forsker ti l direktør i det som kanskje 
er verdens vikti gste kreft insti tusjon, WHO’s Internati onal Agency for Research on 
Cancer (IARC). 

Giske Ursin, direktør i Kreft registeret. 
Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreft registeret 

I 2018 ble data om prostatakreft  fl ytt et over på 
Kreft registerets Nye Elektroniske IKT-Plattf  orm (KNEIP), 
som den andre kreft formen i rekken. Arbeidet med 
tarmkreft dataene pågår. IKT-plattf  ormen gir oss mulighet 
for å implementere forbedringer som kan gjøre oss mer 
eff ekti ve. 

Kreft registeret deler også data med de andre nordiske 
land i databanken NORDCAN. Databanken gir forskere 
og myndigheter mulighet ti l å sammenlikne utviklingen 
i kreft forekomst og dødelighet på tvers av de nordiske 
landene. Sekretariatet for NORDCAN er nå i årsskift et 
2018/2019 fl ytt et ti l Norge. Dett e er en hyggelig 
ti llitserklæring fra våre samarbeidspartnere i Norden.

Forord fra 
direktøren
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Giske Ursin
Direktør

Takk ti l alle som bidro i 2018!

Oslo, februar 2019

Med ti den skal individdata fra Kreft registeret også deles 
på Direktoratet for eHelses Helseanalyseplattf  orm. Det 
første steget er å sørge for at informasjon om hvilke 
data Kreft registeret har blir lett  ti lgjengelig for forskere. 
Som ledd i prosjektet Health Registries for Research 
(HRR) og Biobank Norge II, begge fi nansiert av Norges 
Forskningsråd, er metadata fra Kreft registeret nå 
utarbeidet og lagt ut på HRR sine nett sider.

I 2018 ble kvinne nummer én million ti lbudt deltakelse 
i Mammografi programmet. Dett e er en vikti g milepæl. 
Kreft registeret har hatt  ansvar for drift  og kvalitetssikring 
av programmet i over 20 år. Programmet legger vekt 
på at drift en skal være kunnskapsbasert og publiserer 
forskningsresultater fra ulike aspekter av programmet, i 
anerkjente ti dsskrift er.

I Livmorhalsprogrammet er HPV-testen implementert 
fullt i fi re prøvefylker. Videre randomisert 
implementering er startet/planlagt i resten av landet. 
I Helse Sør-Øst er dett e en større oppgave, fordi HPV-
innføringen medfører en konsolidering av prøvene 
ti l langt færre laboratorier. Denne store omleggingen 
er vikti g for opti mal kvalitetssikring. Kvinners 
screeninghistorikk fra Kreft registeret må være ti lgjengelig 
for laboratoriene. Den første IKT-løsningen som sikrer 
at laboratorier trygt kan slå opp screeninghistorikk for 
enkeltkvinner er nå på plass og rulles ut. 

Tarmkreft piloten er i ferd med å fullføre inklusjon av nye 
deltagere. Alle de 140.000 deltagerne som ett er planen 
skulle inviteres, er nå invitert. Screening av kvinner og 

menn som er invitert ti l den ene av metodene, okkult 
blod i avføringen, vil fortsett e hvert annet år noen 
år framover. Planlegging av et nasjonalt program for 
tarmkreft screening i gang, og Styringsgruppen ledet av 
Helse Sør-Øst har hatt  sitt  første møte. 

Forskningsakti viteten ved Kreft registeret er solid, og i 
2018 hadde vi igjen et høyt antall arti kler og mange nye 
søknader som fi kk fi nansiering. Det nye halvautomati ske 
fryselageret ti l Janus serumbank ble installert i 
2018. Dett e nye fryselageret er fi nansiert av Norges 
Forskningsråd via Biobank Norge II. De siste justeringer 
pågår, og blodprøvene fl ytt es over ti l det nye lageret i 
løpet av 2019. Janusgruppen har gjort et stort arbeid for 
å planlegge, kjøpe inn og få installert fryselageret.

Den største nyheten innen forskning for 2018 er 
nok likevel at vår Elisabete Weiderpass, leder av 
forskningsavdelingen, ble valgt ti l ny direktør i IARC. 
Dett e er den internasjonalt vikti gste insti tusjonen for oss 
som driver med kreft registrering og kreft epidemiologi. Vi 
ser frem ti l mye fortsatt  godt samarbeid med IARC!

På medie-siden har vi fått  god pressedekning i 2018. 
Årsrapporten fremstår i nytt  design, og er ferdig allerede 
nå i januar. Det er vi stolte av! Vi har også opparbeidet en 
solid HR-stab som sørger for at vi tar godt vare på våre 
medarbeidere, og vi har igjen i 2018 hatt  god kontroll på 
økonomien.  

  Høydepunkter for Kreft registeret i 2018:

• Kreft tall for 2017 ble publisert allerede i oktober 2018 - og for tredje år på rad
publiserer vi kreft stati sti kken for en årgang i oktober påfølgende år

• Endring i kreft registerforskrift en – registrering av fødeland er nå mulig

• Elisabete Weiderpass ble valgt ti l ny leder av IARC

• Ny stati sti kkbank lansert

• Kvinne nummer én million invitert ti l Mammografi programmet

• Nytt  fryselager ti l Janus Serumbank

• Ny IKT-løsning for å dele screeninghistorikk trygt i Livmorhalsprogrammet
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Forord fra styreleder 
ved Kreft registeret
Kreft  er en folkesykdom som berører de fl este familier 
og truer liv og livskvalitet hos så mange. Screening for 
forebygging og ti dligdiagnosti kk av kreft , nye diagnosti ske 
metoder og ny behandling bedrer stadig sannsynligheten 
for overlevelse og god livskvalitet. Det er likevel en 
utf ordring for helsetjenesten at moderne kreft omsorg 
er svært ressurskrevende, og ikke minst gjelder dett e 
den nye medikamentelle behandling som har gjort sitt  
gledelige inntog.

Kreft registeret har bygget opp en sterk posisjon både 
nasjonalt og internasjonalt gjennom fl ere ti år. Verdien 
av et populasjonsbasert sykdomsregister som gir 
oversikt over nye kreft ti lfeller, antall kreft overlevere, 
overlevelse og dødelighet er uvurderlig som grunnlag 
for helsepoliti ske prioriteringer i planlegging av 
helsetjenestene på kort og lang sikt. 

Kreft registerets rolle i denne situasjon er blitt  
stadig vikti gere, ikke minst gjennom etablering 
av sykdomsspesifi kke kvalitetsregistre. Nasjonale 
retningslinjer skal ivareta at utredning, behandling og 
oppfølging av de ulike kreft formene er ensartet og sikre 
pasientene et likeverdigeti lbud. Kvalitetsregistrene er 
sentrale for å følge opp at dett e skjer i praksis. Flere 
registre bør opprett es. 

Innrapporteringen ti l kvalitetsregistrene bør bedres, 
spesielt gjelder dett e medikamentell behandling. 
Dataene vil i framti den kunne bli mer komplett e 
ved gjenbruk av strukturerte sykehusdata. 
Kreft registeret arbeider spesifi kt for å kunne bidra ti l 
en nasjonal oversikt over hvordan den nye og kostbare 
medikamentelle behandling brukes i praksis i de ulike 
sykehusene. Dett e krever et tett  samarbeid med 
helseforetak og direktorat. 

Kreft registeret er mer enn et register. Det er også 
et insti tutt  som driver omfatt ende forskning innen 
en rekke forskningsområder på høyt nivå, sammen 
med den norske helsetjenesten, universitetene og 
internasjonale forskningsinsti tusjoner. At Kreft registerets 
forskningsleder Elisabete Weiderpass ble direktør i 
Verdens helseorganisasjons kreft forskningsinsti tutt , 
IARC (Internati onal Agency for Research on Cancer), er 
nett opp et utt rykk for dett e.

Kjell Magne Tveit, styreleder i Kreft registeret. 
Foto: Oslo Universitetssykehus HF

Kreft registeret er mer enn et register. Det er også 
et insti tutt  som driver omfatt ende forskning innen 
en rekke forskningsområder på høyt nivå, sammen 
med den norske helsetjenesten, universitetene og 
internasjonale forskningsinsti tusjoner. At Kreft registerets 
forskningsleder Elisabete Weiderpass ble direktør i 
Verdens helseorganisasjons kreft forskningsinsti tutt , 
IARC (Internati onal Agency for Research on Cancer), er 
nett opp et utt rykk for dett e.
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Kjell Magne Tveit  
fagdirektør ved Oslo universitetssykehus og 
professor ved Universitetet i Oslo

Oslo, februar 2019

Kreftregisteret har en sentral rolle i den norske 
spesialisthelsetjenesten. Selv om Kreftregisteret er 
organisert som en del av Oslo universitetssykehus, i 
Helse Sør-Øst, har registeret en nasjonal funksjon av 
like stor betydning for de andre helseregionene og 
helseforetakene. Kreftregisterets styre har som sin 
hovedoppgave å påse at de nasjonale funksjoner ivaretas 
på en god måte.

Jeg vil framheve Kreftregisterets rolle i nasjonale 
kreftscreeningprogrammer. Det er helt sentralt at 
screening er evidensbasert, og gjennomføres på en 
måte som både gir et godt helsetilbud og som bidrar 
til god følgeforskning og høsting av ny kunnskap. 
Kreftregisteret har lagt stor vekt på dette. Nye metoder 
er under utvikling både i Mammografiprogrammet 
og i Livmorhalsprogrammet, og disse testes ut på en 
systematisk og vitenskapelig fundert måte. 

Det planlegges nå innføring av et nasjonalt 
tarmscreeningprogram for reduksjon av forekomst og 
dødelighet av tarmkreft. 55-åringer vil få tilbud om 
undersøkelse på blod i avføringen eller deltakelse i en 
vitenskapelig studie der koloskopi også vurderes som 
metode. Kreftregisteret vil ventelig få en sentral rolle 
i innføring og gjennomføring av dette programmet. 
Programmet baseres blant annet på erfaringer i 
pilotprogrammet som de siste årene er blitt gjennomført.

Styret i Kreftregisteret ser med stolthet på den sterke 
posisjon Kreftregisteret har nasjonalt og internasjonalt. 
Styret ser at Kreftregisterets potensiale er stort for i enda 
større grad å kunne bistå helsetjenesten med å ivareta en 
likeverdig og moderne kreftomsorg.
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Om 
virksomheten

Kreft registerets historie
Kreft registeret ble opprett et gjennom kongelig resolusjon 
17. oktober 1951, med bakgrunn i en innsti lling fra 
Kreft foreningen (da Landsforeningen mot Kreft ) ti l Sosial- 
departementet våren 1950. Sosialdepartementet ga 
pålegg ti l landets sykehus, patologiske insti tutt er og 
røntgenavdelinger om at alle kreft ti lfeller skulle meldes 
ti l Kreft registeret fra 1. januar 1952 med hjemmel i Lov 
om legers retti  gheter og plikter.

Kreft registeret ble administrati vt underlagt et styre med 
representanter fra Helsedirektoratet, Kreft foreningen, 
Det Norske Radiumhospital og Stati sti sk sentralbyrå. 
Finansieringen kom i hovedsak fra Kreft foreningen. 

Endringer i navn og organisatorisk 
ti lhørighet

I 1972 fi kk organisasjonen ti lleggsbetegnelsen Insti tutt  
for epidemiologisk kreft forskning, og i 1979 tok staten 
over totalansvaret for Kreft registeret. I 1994 ble 
insti tusjonen underlagt Sosial- og helsedepartementet, 
med etatsstyringsmøter, og styret opphørte. Ansvaret for 
fi nansieringen ble samti dig fl ytt et ti l departementet.

I 2001 fi kk insti tusjonen sitt  nåværende navn- 
Kreft registeret, Insti tutt  for populasjonsbasert 
kreft forskning. Samme år ble Kreft registeret utpekt av 
departementet ti l å være nasjonalt screeningsenter på 
kreft området i Norge. I 2001 ble også Kreft registerets 
virke hjemlet i Forskrift en om innsamling og 
behandling av helseopplysninger i Kreft registeret 
(Kreft registerforskrift en).  

Fra 1. januar 2002 ble Kreft registeret en del av Helse 
Sør RHF og Det norske Radiumhospital HF, men 
organisert som selvstendig insti tutt  med eget kapitt el 
i statsbudsjett et. Igjen ble et eget styre opprett et. Fra 
1. januar 2005 ble Kreft registeret overført ti l det nye 
Rikshospitalet Radiumhospitalet HF, og fra 2009 ble 
Kreft registeret en del av Oslo universitetssykehus HF, 
på samme premisser. Fra 2015 har Kreft registeret holdt 
ti l i lokaler i Oslo Cancer Cluster Innovati on Park på 
Montebello i Oslo.

Data i verdensklasse
Kreft registeret inneholder komplett e, nasjonale data av 
høy kvalitet helt fra 1953. Dett e gjør Kreft registeret ti l 
et av verdens eldste kreft registre. Muligheten vi har ti l 
å følge enkeltpersoner over ti d i Norge er unik på grunn 
av personnummersystemet vårt. Dett e gjør at data fra 
Kreft registeret er i verdensklasse, og gjør det mulig for 
forskere å følge en hel populasjon over svært lang ti d.

Stor organisatorisk vekst
Nye krav ti l registreringens kvalitet, og et ønske 
om økt innsats for yrkesrelaterte kreft sykdommer, 
masseundersøkelser, klinisk overvåkning, 
HPV-vaksinering og økende digitalisering av 
kreft rapporteringen har bidratt  ti l sterk vekst i 
virksomheten. Fra å være fi re ansatt e i 1951, har 
virksomheten per 31.12.2018 ti l sammen 193 ansatt e 
fordelt på 161 årsverk. 

Kreft registeret ble opprett et i 1951, og er et av de eldste nasjonale kreft registre i 
verden. Dett e, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør 
at Kreft registerets materiale, også i et internasjonalt perspekti v, er særdeles godt 
egnet ti l å etablere ny viten gjennom forskning og å spre kunnskap om kreft sykdom.



Å r s r a p p o r t  2 0 1 8  |  1 1

I 1994 fi kk Kreft registeret ansvar for Masseundersøkelsen 
mot livmorhalskreft , ett er et pilotprosjekt som startet 
opp i 1992. I 1995 startet Mammografi programmet opp 
sin virksomhet. Mammografi programmet ble rullet ut 
ti l et landsdekkende screeningprogram i 2005. Fra 2012 
har Kreft registeret hatt  ansvar for et pilotprosjekt for 
tarmkreft screening. 

Fra 1998 kan registeret inneholde informasjon om første 
ti lbakefall av kreft sykdom. Samme år kan Kreft registeret 
også rapportere om yrkesrelatert kreft sykdom, som kan 
utløse erstatning fra Rikstrygdeverket. 

I 2004 tok Kreft registeret over ansvaret for Janus 
serumbank fra Kreft foreningen. Janus serumbank er en 

populasjonsbasert biobank forbeholdt kreft forskning, 
og inneholder blodprøver fra over 318.000 personer 
tatt  i perioden 1972–2004. Janusbanken er unik når det 
gjelder størrelse og antall prøver i verdenssammenheng. 

I løpet av Kreft registerets første 35 år, ble det avlagt 
én doktorgrad (professor Bjelke), som ti l gjengjeld er 
internasjonalt meget vel ansett  og hyppig sitert. I de siste 
29 årene (1989-2018) er det gjennom Kreft registeret tatt  
54 doktorgrader, hvorav to disputerte i 2018 (Linn Merete 
Åsli og Witold Szczesny, les mer på side 32 og 41). 

Kreft registeret har siden 1950-tallet publisert data, stati sti kk og forskning 
om kreft forekomst i Norge.
Foto: Kreft registeret.



1 2  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 8

1951: Etablering
Etableres ett er innsti lling fra Landsforeningen mot Kreft . Eget styre

1952: Meldeplikt 
Obligatorisk for leger å rapportere alle kreft ti lfeller

1953: Første komplett e årgang
Registeret inneholder komplett e nasjonale data fra 1953

1972: Nytt  navn
Får betegnelsen Insti tutt  for epidemiologisk kreft forskning

1979: Staten tar over 
Staten tar over totalansvaret for Kreft registeret

1992: Pilot Livmorhalsscreening
Oppstart av pilotprogram for å vurdere implementering av livmorhalsscreening

1994: Departementet
Insti tusjonen legges under departementet og styret opphører

1994: Livmorhalsprogrammet 
Kreft registeret overtar ansvaret for livmorhalsscreeningen

1995: Mammografi programmet 
Mammografi programmet starter opp 

1998: Tilbakefall og yrkesrelatert kreft 
Rapportering av første ti lbakefall av kreft sykdom og yrkesrelatert kreft  

Kreft registerets historie
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2001: Nytt  navn igjen
Kreft registeret - Insti tutt  for populasjonsbasert kreft forskning

2001: Nasjonalt screeningsenter
Oppnevnes ti l nasjonalt screeningsenter på kreft området

2001: Kreft registerforskrift en
Registerets virke hjemles i forskrift 

2002: Helse Sør-Øst RHF
Blir en del av Det norske Raduimhospital HF. Eget styre

2004: Janus serumbank
Overtar ansvaret for Janusbanken fra Kreft foreningen

2005: Mammografi programmet nasjonalt
Mammografi programmet er nå innført i hele landet

2005: Riks-/radiumhospitalet HF
Overføres ti l det nye Rikshospitalet/Radiumhospitalet HF

2009: Oslo Universitetssykehus HF
Organiseres under det nye Oslo Universitetssykehus HF

2009: Kvalitetsregistre med nasjonal status
Kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft  og kvalitetsregisteret 
for prostatakreft  fi kk nasjonal status

2012: Tarmscreeningpilot 
Pilotprogrammet for tarmscreening starter opp

2013: Flere kvalitetsregistre 
Seks nye kvalitetsregistre får nasjonal status (barnekreft , brystkreft , 
gynekologisk kreft , føfl ekkreft , lungekreft  og lymfom)

2015: Flytt er 
Flytt er ti l Oslo Cancer Cluster Innovati on Park

2019: Tarmscreeningprogram

Figur 1: Tidslinje over høydepunkter i Kreft registerets historie
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1. samle inn og behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i 
Norge for å kartlegge kreftsykdommers utredning i landet og belyse 
endringer over tid,

2. drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny 
viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp 
og behandlingseffekter for å fremme og utvikle kvaliteten på 
forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot 
kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper,

3. gi råd og veiledning om helsehjelp mot kreftsykdommer,

4. gi råd og informasjon til øvrig forvaltning og befolkningen om tiltak

Formål:

Samfunnsoppdrag
Formålet med Kreft registeret er å samle inn og behandle data om kreft  i Norge, 
drive forskning og gi råd, veiledning og informasjon om kreft sykdom. 

Det er vikti g at alle kreft ti lfeller i Norge blir registrert 
i Kreft registeret. Innmelding ti l Kreft registeret er 
obligatorisk for leger som utreder, behandler og 
følger opp kreft pasienter og krever ikke samtykke fra 
pasientene. Meldeplikten ti l Kreft registeret er beskrevet 
i Kreft registerforskrift en § 2–1.  Kreft sykdom skal 
også meldes om diagnose sti lles for første gang ved 
obduksjon. Meldeplikten gjelder også ved undersøkelser 
for eventuell kreft sykdom og screeningundersøkelser. 
Kreft registeret innhenter også ruti nemessig data fra 
andre kilder og registre. 

Data fra Kreft registeret skal brukes i kreft forskning generelt, 
både forskning som skjer i regi av Kreft registeret og i 
regi av annen virksomhet. Data fra Kreft registeret kan 
dessuten gi grunnlag for oppfølging av

enkeltpersoner og pasientgrupper. I ti llegg er 
informasjonsformidling et vikti g mål, først og fremst 
råd og veiledning ti l personell innen kreft omsorgen, og 
informasjon ti l øvrig forvaltning og befolkningen generelt. 

Kreft registerets målgrupper er befolkningen, 
helsevesenet, forskningsmiljøer og beslutningstakere. 
Opplysninger i Kreft registeret brukes ti l styring, 
planlegging og kvalitetssikring av helse- og 
omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen, 
utarbeiding av stati sti kk og ti l forskning.
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Figur 2: Tidstrender i forekomst for utvalgte kreftformer, 1958–2017.  
Aldersstandardiserte insidensrater (norsk standardbefolkning 2014) per 100.000 person-år på logaritmisk skala.

Figuren viser utviklingen i insidens for utvalgte kreftformer. De aller fleste kreftformene har økt i forekomst. 
Føflekkreft og annen type hudkreft er de kreftformene som har økt mest hos begge kjønn, og blant kvinner har det 
vært en svært stor økning av lungekreft. Enkelte kreftformer har hatt en utflating, mens noen få kreftformer har hatt 
en nedgang (kreft i magesekk og livmorhals).
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Nasjonale 
kvalitetsregistre for kreft
Kreftregisterets kompetanse innen diagnostikk og 
behandling er stadig økende. Med bakgrunn i dette 
har Kreftregisteret, i samarbeid med det kliniske 
miljøet i Norge, de siste 20 årene utviklet nasjonale 
kvalitetsregistre for ulike typer av kreft.

Kvalitetsregistrene på kreftområdet er en del 
av Kreftregisteret. Hvert kvalitetsregister følger 
pasientgrupper innenfor én enkelt diagnose (for 
eksempel prostatakreft) eller en gruppe av diagnoser 
som hører naturlig sammen (for eksempel tykk- og 
endetarmskreft). 

Et kvalitetsregisters primære oppgave er å måle 
etterlevelsen av faglige retningslinjer. Videre er 
det også en forventning både blant pasienter og 
helsemyndigheter om at kvalitetsregistrene skal avspeile 
kvaliteten på helsetjenesten og eventuelle forskjeller - 
geografisk og mellom ulike aktører, og bidra til å styrke 
kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasientgruppene. 
Kvalitetsregistrene skal også drive, fremme og gi 
grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om 
kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, 
samt behandlingseffekter.

For å oppfylle formålet inneholder kvalitetsregistrene 
detaljert informasjon om utredning, behandling og 
oppfølging av kreftpasienter.

Kvalitetsregistrene opprettes med hjemmel i 
Kreftregisterforskriften § 1–7. Kreftregisteret ved 
Direktøren er databehandlingsansvarlig (§ 1–5). 
Opprettelse og drift av kvalitetsregistre på kreftområdet 
finansieres med midler fra Helse Sør-Øst. 

I Norge har vi per desember 2018 åtte nasjonale  
kvalitetsregistre på kreftområdet: 

• Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter 
– lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose

• Nasjonalt kvalitetsregister for melanom 

• Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft
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Kreftregisterets 
organisasjon
Kreftregisteret søker å bekjempe kreftsykdom og de 
lidelser sykdommen påfører den enkelte og deres 
pårørende, samt redusere utfordringene kreft medfører 
for samfunnet. Dette gjør vi ved å sikre registrering av 
krefttilfeller med høy kvalitet, drifting av de nasjonale 
screeningprogrammene mot kreft og forskning på kreft.  

Visjon: Kreftregisteret 
skal bekjempe kreft og de 
utfordringene sykdommen 

medfører

Kreftregisterets styre
Det nåværende styret for Kreftregisteret ble oppnevnt 1. 
januar 2016. Kjell Magne Tveit leder styret, og han gikk 
inn i styret våren 2018. Ansattrepresentantene velges for 
2 år av gangen og nåværende representanter tiltrådte 
høsten 2018. Alle helseregionene i landet er representert 
i Kreftregisterets styre. I tillegg er det representanter 
fra Advokatfirmaet Haavind AS og universitets- og 
høyskolesektoren. Kreftregisteret direktør møter 
fast, sammen med sekretær for styret – leder for 
Kreftregisterets administrasjonsavdeling. 

Avdelingene
Kreftregisteret består av tre fagavdelinger med 
ansvar for henholdsvis forskning, registrering og 
registerinformatikk. I tillegg er screeningprogrammene 
organisert som egne seksjoner direkte under direktøren.

Forskningsavdelingen har 21 ansatte som er forskere, 
postdoktorer og doktorgradsstipendiater, per desember 
2018, i tillegg til en stab av forskningsstøttepersonell. 
Forskningsavdelingen er organisert i Gruppe for 
etiologisk forskning, Gruppe for epidemiologisk 
HPV-forskning og Janus serumbank. For å fasilitere 
tverrfaglig samarbeid og forskning ble det i 2018 
opprettet tematiske samarbeidsgrupper på tvers 
av de organisatoriske gruppene innen følgende 
tema; yrke og kreft, molekylær epidemiologi, livsstil, 
legemiddelepidemiologi, infeksjon og kreft, samt 
forskningsstøtte. De tematiske gruppene representerer 
Forskningsavdelingens fokus og satsningsområder. 

Registeravdelingen samler inn, tolker, registrerer og 
kvalitetssikrer store mengder kreftinformasjon som 
sendes til Kreftregisteret. Koderne som har ansvar for 
dette er organisert i registerseksjonen som er delt inn 
i ulike organgrupper med ansvar for ulike kreftformer; 
mage- og tarmkreft (gastrointestinale - GI); gynekologisk 
og brystkreft (GyM); hud- (inkludert melanom), blære- og 
urinveiskreft (HUBRO); non-solide svulster, lungekreft, 
kreft i hormonproduserende celler, sentralnervesystemet 
og hode (NoLuNCH). Koderne har en Medisinsk 
faggruppe bestående av leger og patolog å støtte seg 
på i faglige utfordrende spørsmål. Dataflytseksjonen 
arbeider med prosesser for å få forbedre datafangsten til 
registeret, og har i tillegg oppgaver tilknyttet bearbeiding 
og kvalitetssikring av data internt i registeret. I 
seksjonen arbeides det også med tilgjengeliggjøring 
av data, både i form av webbaserte løsninger som 
statistikkbank og klinisk rapportering i Kreftregisterets 
elektroniske meldingstjeneste (KREMT), og ved at 
Datautleveringsenheten er organisert ved denne 
seksjonen. Registeravdelingen har en forskningsseksjon, 
med forskere og forskningsstøttepersonell, som har 
ansvar for produksjon av Cancer in Norway og annen 
forskningsvirksomhet.

Screeningvirksomheten ved Kreftregisteret er 
inndelt etter de nasjonale screeningprogrammene, 
Mammografiseksjonen, Livmorhalsseksjonen 
og Tarmscreeningseksjonen. Seksjonene 
drifter screeningprogrammene, gjennomfører 
informasjonsarbeid rettet mot målgruppen og 
helsepersonell og driver forskning på screening og 
forebygging av kreft.

Registerinformatikkavdelingen utvikler, vedlikeholder 
og drifter IT-systemer for kreftregistering og 
screening. Avdelingen er et av de største miljøene på 
registerinformatikk i Norge. Den høye kompetansen på 
utvikling av elektroniske systemer for innrapportering 
og bearbeiding av kreft er unik. Avdelingen består 
av fire grupper 1) Meldingsutvikling og regelverk, 
2) Utvikling screening og befolkningsløsninger, 3) 
Utvikling Registerløsninger, og 4) Systemadministrasjon, 
infrastruktur og nettverksseksjonen. Avdelingen er 
involvert i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

Administrasjonsavdelingen er en støtteavdeling 
for fagavdelingene og screeningprogrammene. 
Kompetanseområdene i avdelingen er HR, 
økonomi, kommunikasjon, jus, forskningsstøtte og 
virksomhetsstyring. 
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Figur 3: Kreftregisterets organisasjonskart per 31.12.2018
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Kjell Magne Tveit (f. 1949)
Styreleder

Styremedlem siden 2018

Andre styreverv:

Dr.med fra Universitetet i Oslo. Professor i onkologi, Universitetet i Oslo. Spesialist i 
onkologi, med særlig fokus på mage-tarmkreft. 
Arbeider som fagdirektør ved Oslo universitetssykehus. 

Leder av Kreftavdelingen/Kreftsenteret Ullevål sykehus 1997–2009 og Avdeling for 
kreftbehandling Oslo universitetssykehus 2009–2014. Strategidirektør for kreftområdet i 
Helsedirektoratet 2013–2018. 

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (Leder) 1991-1999;  
Kreftforeningens gruppe for klinisk forskning (Leder) 1992-1996;  
Fagråd kreft Helse Sør-Øst (Leder) 2009–2013;  
Redaktør (1995–2002) og styremedlem (2005–d.d.) i Acta Oncologica.

Ole Tjomsland (f. 1962)
Nestleder

Styremedlem siden 2016 
 

Andre styreverv:

Dr.med. fra Universitetet i Oslo. Spesialist i thoraxkriurgi. 
Jobber som prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF. 

Har hatt flere ledende stillinger i Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF, Aleris Helse, Omnia 
Helse og Novartis Pharma. Ledet prosjekt for etablering av nasjonal kvalitetsindikator 
for primær-og spesialisthelsetjensten. 

Global Comparator Program, Dr Foster Intelligence (Styremedlem) 2014–d.d;  
Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten (Styremedlem) 2011–2016.

Bjørg Ven (f. 1946)
Styremedlem siden 2014

Andre styreverv:

Jurist fra Universitetet i Oslo. Partner i Advokatfirmaet Haavind AS, hvor hun har 
vært ansatt siden 1974. Forretningsområde bygg, anlegg og offshore. Møterett for 
Høyesterett i 1988. Settedommer ved EFTA-domstolen i Luxemburg 1997-2013. 

Cermaq (styremedlem og nestleder) 1990–2002;  
Folketrygdfondets styre (Medlem og leder)1994–2002;  
Den Norske Advokatforenings Hovedstyre (Formann) 1994–1997;  
Børsklagenemda (Leder) 1999–2005;  
Gjensidige Livsforsikring og Vital Livsforsikring ASA (Styremedlem) 1999–2009;  
Telenor ASA (styremedlem og nestleder) 2001–2009;  
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Leder) 2002–2011;  
Orkla (styremedlem) 2006–2013;  
Statens finansfond (Styreleder) 2010–2015. 

Hartwig Kørner (f. 1959)
Styremedlem siden 2016

Andre styreverv:

Dr.med. Medisinsk embedseksamen fra State University of Groningen, Nederland. 
Doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Spesialist i mage-tarm-kirurgi. 
Jobber som kirurg ved Stavanger Universtitetssykehus. 
Bistillinger ved Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, og professor 
i kirurgi , Universitetet i Bergen. Leder av Campus Stavanger siden 2017. 

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe - tykk- og endetarm, NGICG-CR, (Medlem og leder) 2001-d.d.;  
Den nasjonale styringsgruppen for tarmscreening (Medlem) 2010–d.d.;  
Council of the European Society of Coloproctology (Norsk representant) 2011–2014; 
Generalforsamlingen for Kreftforeningen (Medlem) 2016–d.d.;  
Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe, NGICG, (styremeldem) 2017–d.d.;  
Editorial Board, British Journal of Surgery (medlem) 2018–d.d.

Kreftregisterets styre
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Siv Cathrine Høymork (f. 1965)
Styremedlem siden 2018

Dr.med fra Universitetet i Oslo. Spesialist i ansetesiologi. 
Jobber nå som Kvalitets- og forskningsdirektør ved Helse Nord RHF. 
Tidligere Fagsjef for Legeforeningens spesialisthelsetjenesteavdeling, avdelingsdirektør 
og leder av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og 
omsorgstjenesten, Kunnskapssenteret. Fast faglig medarbeider i Tidsskrift for Den 
norske legeforening. Fagfellevurderer for flere medisinske forskningstidsskrifter.

Jo-Åsmund Lund (f. 1967)
Styremedlem siden 2016

Dr. med. Spesialist i radioterapi og medisinsk onkologi. Jobber som overlege i onkologi 
ved Helse Møre og Romsdal HF og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og 
molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
Tidligere fagdirektør i Helse Møre og Romsdal HF 2017–2018. Leder av kreftklinikken, St. Olavs 
hospital 2013–2016. Leder av forskningsenheten, kreftklinikken, St. Olavs hospital 2009.

Eva Skovlund (f. 1959)
Styremedlem siden 2016

Andre styreverv:

Doktorgrad i biostatistikk, hovedfag i farmakologi. Professor ved Institutt for 
samfunnsmedisin, NTNU og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. 

Norwegian Colorectal Cancer Prevention, NORCCAP, (styremedlem) 1999–d.d.;  
Den vitenskapelige komiteen for vurdering av effekt og sikkerhet av legemidler i Europa 
(CHMP) 2004–2011;  
BDA Oncology (styremedlem) 2012–2014;  
Hjerte- og karregisteret (styremedlem) 2012–2017;  
Cancer Drug Development Forum (styremedlem) 2014–2016;  
Nasjonal komitee for medisinsk og helseforskningsetikk, NEM (medlem) 2014–d.d.;  
Nasjonal colorektalscreening (styremedlem), 2017;  
Det svenske forskningsrådet (Medlem av vurderingspanelet av klinisk terapiforskning) 2017–d.d. 

Bo Terning Hansen (f. 1971)
Ansattrepresentant

Styremedlem siden 2014

Doktorgrad fra Institutt for biologi, Universitetet i Oslo. Ansatt som forsker ved 
Kreftregisteret, Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning. Involvert i flere store 
internasjonale forskningsprosjekter, blant annet i HPV-vaksieneffektstudien Vaccine 
Impact in Population (VIP) og langtidsoppfølging av kvinner som fikk HPV-vaksinen i 
legemiddelutprøving (LTFU). Excecutive scientific officer i Concomittant Cohort Study. 
Deltatt i vitenskapelig evaluering ved OsloMet 2014. 

Anna Skog (f. 1977)
Ansattrepresentant

Styremedlem siden 2018

Cand. Scient fra Universitetet i Oslo. Rådgiver Dataflytseksjonen, Kreftregisteret. Jobbet 
som seniorrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, Oslo senter for biostatistikk og 
epidemiologi som seniorrådgiver mot drift og etablering av helseregistre, databaser og 
IT-løsninger i 2016–2017. 

Disse møter også:

Egil Engen (f. 1959)
Styresekretær

Utdannet ved Krigsskolen og Hærens Stabsskole. Ansatt som avdelingsleder i 
Kreftregisteret siden 1996. Leder av Administrasjonsavdelingen.
Jobbet før Kreftregisteret som daglig leder av IOGT i Norge 1993–96. 

Giske Ursin (f. 1961)
Møter i styret

Cand.med Unversitetet i Bergen, PhD i Epidemiologi fra University of California. 
Direktør for Kreftregisteret siden 2011.
Professor II ved Institutt for basal medisinsk forskning, Universitetet i Oslo. 
Jobbet i 15 år som forsker og professor ved Department of Preventive Medisine, 
University of Southern California, USA. 
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Om bruken av Kreft registeret
Kreft registeret inneholder helseopplysninger om alle 
personer i Norge som har eller har hatt  kreft , samt 
opplysninger om forstadier ti l kreft  og godartede svulster 
i sentralnervesystemet. Videre inneholder Kreft registeret 
helseopplysninger om personer som har deltatt  i 
undersøkelsesprogram for ti dlig diagnose og kontroll 
for kreft sykdom (screening). Kreft registeret kan også ti l 
en viss utstrekning registrere opplysninger om berørte 
slektninger ti l personer som er disponert for arvelig 
kreft sykdom. 

Kreft registeret mott ar klinisk informasjon om kreft ti lfeller 
fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Informasjonen 
blir sendt elektronisk og strukturert via Norsk Helsenett . 

Kreft registeret mott ar kopi av patologirapporter/
patologibesvarelser som gjelder kreft , forstadier ti l 
kreft  og godartede svulster i sentralnervesystemet fra 
alle landets patologiavdelinger. Innrapportering skjer 
både elektronisk og per papir. Kreft registeret mott ar 
også årlig informasjon fra alle landets stråleenheter om 
strålebehandling gitt  ti l kreft pasienter. 

Kvalitetskontroll
For å sikre at opplysningene i registeret er korrekte, 
relevante og nødvendige gjennomføres ruti nemessige 
samkjøringer mot Folkeregisteret, Norsk pasientregister 
og Dødsårsaksregisteret. Kvalitetskontroll av data 
er en løpende del av arbeidsprosessene med koding 
og registrering av opplysninger i registeret. I ti llegg 
gjennomføres en omfatt ende kvalitetskontroll av registrerte 
kreft ti lfeller i forbindelse med utgivelsen av den årlige 
kreft stati sti kken fra Kreft registeret, Cancer in Norway.

I ti llegg brukes data som er innsamlet i 
screeningprogrammene ti l administrasjon og 
kvalitetssikring av programmene.

Utlevering av data fra registeret
Kreft registeret plikter å utlevere data ett er søknad 
dersom utleveringen er eti sk ubetenkelig og at øvrige 
vilkår for datautlevering er oppfylt. Søknader om 
utleveringer blir behandlet i egne møter der hver 
enkelt søknad går igjennom en konkret vurdering. 
I siste periode er det ikke gitt  avslag på søknader, 
men saksbehandlingen har i noen ti lfeller blitt  utsatt  
på grunn av mangelfulle søknader eller feil. Det er 
Datautleveringsenheten som håndterer alle søknader om 
utlevering, og som står for fremsti lling av stati sti kk, samt 
utt rekk og bearbeiding av data ti l utleveringsformål.

Kreft registerforskrift en
Kreft registeret er regulert av en egen forskrift , 
kreft registerforskrift en, med hjemmel i 
helseregisterloven § 11. Forskrift en regulerer 
Kreft registerets formål og virke, inkludert hvilke 
helseopplysninger registeret kan inneholde, krav ti l 
kvalitetskontroll og datautleveringer.

Forskrift sendring i 2018

Kreft registerforskrift en ble endret i 2018 slik at 
Kreft registeret kan registrere og behandle opplysninger 
om de registrertes fødested. Dett e gjør det mulig å få 
kunnskap om sammenhengen mellom kreft forekomst og 
landbakgrunn på en mer eff ekti v og kostnadsbesparende 
måte enn ti dligere. Departementet har vurdert at 
potensielle personvernulemper oppveies av fordelene 
ved registreringen.

Kreft registeret har som ledd i kreft strategien fått  
i oppdrag fra Helsedirektoratet å utf øre ti ltak 
for å bedre oppmøtet i screeningprogrammene 
(Mammografi programmet og Livmorhalsprogrammet) 
blant innvandrerbefolkningen. Forskrift sendringen vil 
legge ti l rett e for å kunne gjennomføre dett e oppdraget, 
bidra ti l kunnskap for å sikre likeverdige tjenester og 
ved at det kan gis ti lpasset informasjon på bakgrunn av 
kjennskap ti l fødeland.



Årets 
akti viteter 
og resultater
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Årets 
akti viteter og resultater
Kreft registerets visjon er å bekjempe kreft sykdom og de lidelser sykdommen 
påfører den enkelte og deres pårørende, samt redusere utf ordringene kreft  
medfører for samfunnet. For å oppnå dett e har vi fokus på hovedformålene 
våre; registrering av alle kreft ti lfeller i Norge; utf øre epidemiologisk 
forskning av høy internasjonal standard; forvalte, evaluere og videreutvikle 
screeningprogrammene mot kreft ; og gi råd og informasjon om ti ltak som kan 
forebygge kreft , og gi råd og veiledning om helsehjelp mot kreft sykdommer.

Registering av kreft 
Registrering av kreft  er grunnlaget for Kreft registerets 
virksomhet. Innrapporteringen er lovpålagt, og data om 
forekomst er ti lnærmet komplett  fra 1953. Kombinert 
med fødselsnummer og befolkningsregistre kan 
kreft forekomst, overlevelse og dødelighet følges i hele 
befolkningen over ti d. 

Et vikti g prinsipp for Kreft registeret er å gjøre oppdatert 
klinisk stati sti kk ti lgjengelig for de som rapporterer 
inn data ti l oss, ti l beslutningstakere, media og ti l 
den generelle befolkningen. Kreft rapporteringen for 
foregående år blir stadig ti dligere ferdig. I år kunne vi 
publisere kreft tallene for 2017 allerede 29. oktober 
2018. Dett e er rekordti dlig. Kreft registeret har med det 
opprett holdt målet om å publisere data innen et år ett er 
kreft diagnose.

Kreft tallene presenteres årlig i rapporten Cancer in Norway. 

Mål: Kreft registeret skal 
presentere resultater og 

stati sti kk som viser dagens 
og morgendagens kreft bilde, 
inkludert sammenlikninger 

med andre nordiske land

Kreft registeret lanserte høsten 2018 en stati sti kkbank 
på nett . Her fi nnes forekomst av kreft  for perioden 
1953–2017, og det er mulig å gjøre utvalg av kjønn, 
kreft former, fylker og ulike aldersgrupper. Les mer om 
Stati sti kkbanken på side 88.

Kreft registeret bidrar i det nordiske 
kreft stati sti kksamarbeidet NORDCAN, en database 
med kreft stati sti kk for de nordiske landene inkludert 
Færøyene og Grønland. 

Sekretariatsfunksjonen for NORDCAN har frem ti l 2018 
ligget hos Kreft registerets søsterorganisasjon i Danmark, 
Kræft ens Bekæmpelse, men overføres ved årsskift et ti l 
Norge. NORDCAN arbeider med å utvikle en ny plattf  orm 
for publisering av de nordiske kreft tallene.

Livmorhalsprogrammet samarbeider med andre land i 
Norden for å lage en Nordscreen database, en database 
der man kan sammenligne screeningakti vitet. Det er 
planlagt at de andre screeningprogrammene (mot 
brystkreft  og tarmkreft ) skal inkluderes senere.

Kreft registeret deltar akti vt i det nordiske 
kreft registersamarbeidet, Associati on of the Nordic 
Cancer Registries, ANCR. Hvert år arrangerer ANCR en 
nordisk konferanse hvor forskning fra registrene og 
registerutf ordringer presenteres og diskuteres.  
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Registrering – 2018

8 kvalitetsregistere

221 datautleveringer

til 86 institusjoner

1.876.984
kreftdiagnoser hos

1.673.002
pasienter fra 1952–2017

Papir
Elektronisk 

51% 49%

Patologirapporter

28 kodere

98%
kompletthet
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Datakvalitet i Kreftregisteret 
Komplettheten av Kreftregisteret for perioden 2012–2016 var 
97,4 prosent (Mål: >98 prosent). Kompletthet beregnes 
annethvert år og er derfor ikke oppdatert for siste 
publiserte kreftårgang, 2017. 

Kvalitetsregistrene i 2018
I 2018 ble myelomatose og plasmacytom inkludert i 
Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter - 
lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose. Årsaken til 
at registeret utvides er at disse kreftformene oppfattes 
som samme type sykdom, eller nær beslektet sykdom - 
ikke minst med tanke på behandling. 

I 2018 skiftet Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 
navn til Nasjonalt kvalitetsregister for melanom. 
Bakgrunnen for endringen er at melanom også kan 
oppstå i andre organer enn hud, og at melanomer i hud 
oftere oppstår utenfor enn i en eksisterende føflekk. 

Kvalitetsregistrene publiserer årsrapporter med resultater 
og forbedringstiltak i henhold til mal fra Nasjoanlt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Resultatene 
er tilgjengelige via www.kvalitetsregistre.no og på 
Kreftregisterets nettsider (https://www.kreftregisteret.no/
Registrene/Kvalitetsregistrene), og deles med fagmiljøene. 

Tett samarbeid med fagmiljøene

Kreftregisteret samarbeider tett med de kliniske miljøene 
for å skape legitimitet og forankring i arbeidet med 
kvalitetsregistrene.

Samarbeidet ivaretas ved at det opprettes 
referansegrupper for hvert kvalitetsregister med 
representanter fra ulike regioner og fagområder. 
Referansegruppene sikrer tilgang til oppdatert medisinsk 
kunnskap for å underbygge kvalitetsregisterets kliniske 
relevans og styrke. 

Mål: Oppnå 90 prosent 
kompletthet på data om 

utredning, behandling og 
oppfølging fra de etablerte 

kvalitetsregistrene

Datakvalitet i kvalitetsregistrene

For å undersøke et registers kvalitet, undersøker vi hvor 
komplett innrapporteringen er. Kompletthet måles etter 
i hvilken grad de pasienter eller hendelser som skal 
registreres faktisk blir registrert (dekningsgrad), og i 
hvilken grad informasjonen som skal registreres for hver 
enkelt pasient faktisk blir registrert (rapporteringsgrad) 
(Kilde: www.kvalitetsregistre.no). 

Dekningsgraden angir forholdet mellom registrerte 
individer og det man, basert på uavhengige kilder (f.eks. 
Norsk Pasientregister), vet eller antar skal være det totale 
antall mulige registerbare individer det aktuelle året. 

Komplettheten av data fra 2017 (siste årgang) 
i kvalitetsregistrene varierte fra 43 prosent 
(Melanomregisteret) til 89 prosent (Brystkreftregisteret). 
Flere av de etablerte kvalitetsregistrene har altså fortsatt 
en vei å gå for å innfri det strategiske målet om 90 
prosent kompletthet på data om utredning, behandling 
og oppfølging innen 2019. 

For Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter 
er den kliniske rapporteringsgraden fortsatt langt 
dårligere enn ønskelig. Rapporteringen fra sykehusene har 
et etterslep som innebærer at det tar flere år før en årgang 
oppnår 80 prosent kompletthet. Rapporteringsgraden 
var 50 prosent for 2017. Fortsatt er vi optimister 
og tror registreringen vil bedres med nye reviderte 
rapporteringsskjema som prosent tas i bruk i 2019. 

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft har en økning 
i rapporteringen til registeret for 2017. Det har særlig 
vært en økning i rapporteringen av kirurgimeldinger, 
fra 68 prosent i 2016 til 85,8 prosent for 2017. Det vil si 
at rapporteringsgraden for kirurgimeldingen nå har en 
høy grad av måloppnåelse i forhold til målene registeret 
selv har satt for rapportering. Kreftregisterets mål om 
90 prosent kompletthet er ennå ikke oppnådd (over 
80 prosent). Det er imidlertid fortsatt langt igjen før 
rapporteringen av strålebehandling og medikamentell 
behandling er oppe på et akseptabelt nivå. Det er også 
en betydelig variasjon i rapporteringsgraden fra sykehus 
til sykehus. 

Styringen av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
er lagt til de fire regionale helseforetakene i form av 
en interregional styringsgruppe. I desember 2017 
fikk Melanomregisteret varsel fra den interregionale 
styringsgruppen om manglende faglig utvikling, og 
krav til forbedringer. Et av punktene i varselet var at 
rapporteringsgraden i 2016, som var 33 prosent for 
utvidet eksisjon (fjerning av vev) måtte forbedres kraftig. 
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Norsk Melanomgruppe og Kreft registeret, som 
samarbeider om Nasjonalt kvalitetsregister for 
melanom, har i 2018 iverksatt  ulike ti ltak for å øke 
innrapporteringen. Blant annet har Kreft registeret 
kommunikasjon med fagdirektører og klinikkledere om 
betydning av rapportering, etablering av kontaktpersoner 
ved de ulike sykehusene som behandler melanomer 
og sender purring ett er eksisjonsmelding. Det er 
planlagt et dekningsgradprosjekt for våren 2019 med 
opplæring i rapportering på utvalgte sykehus. I ti llegg 
er Melanomregisteret med incenti vordning som starter 
opp i 2019. Insenti vordningen innebærer at sykehusenes 
refusjon kobles ti l rapportering ti l kvalitetsregistrene, slik 
at full utbetaling ikke skjer før rapporteringen er fullført.

Rapporteringsgraden i melanomregisteret for 2017 
har økt ti l 43 prosent, som er en bedring med 10 
prosent, men fortsatt  langt under målet om 80 prosent 
rapporteringsgrad. (80 prosent er kvalitetsregisterets eget 
mål for innrapportering).

Kreft registeret har tro på at gode rapporteringsruti ner 
er nøkkelen ti l økt komplett het i kvalitetsregistrene. 
For å få ti l dett e må bevisstheten om rapportering 
blant sykehusledelse og helsepersonell øke. 
Helseinsti tusjonene må selv gå inn og defi nere 
ruti ner og prosedyrer som skal gjelde lokalt hos dem. 
Kreft registeret kan gjerne bistå i dett e arbeidet, men 
prosedyrene og ruti nene må hovedsakelig utarbeides 
lokalt. Kreft registeret jobber konti nuerlig med å forbedre 
og forenkle innrapporteringen ti l oss. Det er blant annet satt  
i gang fl ere IKT-prosjekter, les mer om dett e på side 35.

Kreft registeret jobber hele ti den med å øke rapporteringsgraden. Kreft registeret har gode 
data om kirurgi og strålebehandling, men lite informasjon om legemiddelbruk.
Foto: Kreft registeret.
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Tabell 1: Dekningsgrad- og rapporteringsgrad i de nasjonale kvalitetsregistrene med måloppnåelse  
(grønn: høy, gul: moderat, rød: lav)

Prosent (%) Måloppnåelse Mål
Barnekreft
Dekningsgrad 0–14 år 2012–2016: 96,0 % ≥98 %

Dekningsgrad 15–17 år 2012–2016: 97,0 % ≥98 %

Rapporteringsgrad, utredningsmelding: 82,0 % ≥80 %

Rapporteringsgrad, behandlingsmelding: 92,0 % ≥80 %

Brystkreft
Dekningsgrad 2012–2016: 99,9 % ≥98 % 

Rapporteringsgrad, utredningsmelding: 88,0 % ≥80 % 

Rapporteringsgrad, radiologimelding: 70,0 % ≥80 %

Rapporteringsgrad, kirurgimelding: 89,0 % ≥80 % 

Rapporteringsgrad, kontrollmelding: 84,0 % ≥80 %

Gynekologisk kreft
Dekningsgrad 99,0 % ≥98 %

Rapporteringsgrad, utredningsmelding: 84,0 % ≥80 % 

Rapporteringsgrad, kirurgimelding: 88,0 % ≥80 % 

Lungekreft
Dekningsgrad 2012–2016: 96,9 % ≥98 %

Rapporteringsgrad, utredningmelding: 64,8 % ≥80 %

Rapporteringsgrad, kirurgimelding: 85,8 % ≥80 % 

Rapporteringsgrad, strålemelding: 22,7 % ≥80 % 

Lymfoide maligniteter
Dekningsgrad 2012–2016: 97,3 % ≥98 % 

Rapporteringsgrad 2017: 47,8 % ≥80 %

Rapporteringsgrad 2011-2016: 73,1 % ≥80 %

Melanom     
Dekningsgrad 2012–2016: 99,8 % ≥98 % 

Rapporteringsgrad, utvidet eksisjon (2017): 42,3 % ≥80 %

Rapporteringsgrad, utvidet eksisjon (2016): 33,0 % ≥80 %

Prostatakreft
Dekningsgrad 2012–2016: 99,0 % ≥98 %

Rapporteringsgrad, utredningsmelding: 63,0 % ≥80 % 

Rapporteringsgrad, kirurgimelding: 77,0 % ≥80 %

Tykktarmskreft
Dekningsgrad 2012–2016: 99,0 % ≥98 %

Rapporteringsgrad, utredningsmelding: 52,0 % ≥80 %

Rapporteringsgrad, kirurgimelding: 70,0 % ≥80 %

Endetarmskreft
Dekningsgrad 2012–2016: 99,0 % ≥98 %

Rapporteringsgrad, utredningsmelding (2017): 53,0 % ≥80 %

Rapporteringsgrad, utredningsmelding (2016): 60,0 % ≥80 %

Rapporteringsgrad, kirurgimelding: 69,0 % ≥80 % 
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Mål: Kreftregisteret skal 
etablere brukermedvirkning 

 i kvalitetsregistrene

Pasienter og pårørende kan gjennom sine erfaringer 
gi nye perspektiver og bidra til å identifisere aktuelle 
områder det bør forskes på. Kreftregisteret har en aktiv 
målsetting om å samarbeide med pasientorganisasjoner 
for å få råd i utforming av rapporter og informasjon, samt 
hvilke mål kvalitetsregistrene bør arbeide mot. 

Flere pasientforeninger var involvert i årsrapportarbeidet 
i kvalitetsregistrene i 2018. Pasientforeningene bruker nå 
årsrapportene fra kvalitetsregistrene i sitt arbeid. 

Eksempel på brukermedvirkning i 2018 i tykk og 
endetarmskreftregisteret er samarbeid med Norilco. 
Brukerrepresentanter fra pasientorganisasjonen Norilco 
har vært involvert og kommet med innspill i forbindelse 
med utarbeidelse av årsrapporten for kvalitetsregisteret 
og prosjektsøknad for å samle inn pasientrapportert 
informasjon. Vi arrangerer også brukerpanelmøter 
2 ganger per år, med representanter fra ulike 
pasientorganisasjoner.

Pasientrapporterte resultater

Kreftregisteret skal utarbeide løsninger for innsamling av 
pasientrapporterte mål til kvalitetsregistrene. 

I 2017 startet et pilotprosjekt for innsamling 
av pasientrapporterte resultater hvor alle 
prostatakreftpasienter diagnostisert i 2017, 2018 og 
2019 blir invitert til å delta i en spørreundersøkelse. En 
kontrollgruppe bestående av menn som aldri har hatt 
prostatakreft blir også invitert. Målet med studien er å 
bidra til forbedring av pasienters livskvalitet, behandling 
og oppfølging ved prostatakreft.

Av de prostatakreftpasientene som inviteres til å delta i 
studien i 2018, svarte cirka 53 prosent.

Kreftregisteret har i 2018 fått nyttig erfaring med å samle 
inn befolkningsbaserte pasientrapporterte resultater, og 
infrastrukturen er bygget opp slik at andre kreftformer kan 
legges til. En regelmessig innsamling av pasientrapporterte 
resultater er imidlertid ikke mulig per dags dato på grunn 
av økonomiske forhold og juridiske restriksjoner. 

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. I tillegg skal Kreftregisteret øke 
tilgjengeligheten av statistikk om hele pasientforløpet, og 
videreutvikle kvalitetsmål som er vesentlig for forbedring 
av helsetjenesten. 

Årsrapportene fra kvalitetsregistrene presenterer 
utvalgte kvalitetsindikatorer på nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå. Kvalitetsindikatorer er indirekte mål 
og sier noe om kvaliteten på området som måles. 
Kvalitetsindikatorene bør sees i sammenheng, for å 
kunne gi et helhetlig bilde av kvaliteten på helsetjenesten 
som gis til kreftpasienter. Kvalitetsindikatorene er også 
viktige for å kunne vurdere om anbefalingene i de 
nasjonale retningslinjene blir fulgt. 

Mål: Kreftregisteret skal bidra 
til kvalitetsforbedring av 

helsetjenesten  

Det ble publisert både prosess- og resultatindikatorer 
med nivå for grad av måloppnåelse. Et kvalitetsregister er 
et viktig verktøy for å kunne følge med på hvordan ulike 
kreftformer behandles i Norge.
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Resultatene fra kvalitetsregistrene blir årlig 
presentert på www.kvalitetsregistre.no. De nasjonale 
kvalitetsindikatorene blir presentert på www.
helse-norge.no. Utvalgte kvalitetsindikatorer fra 
kvalitetsregistrene ble i år for første gang også 
publisert på www.kvalitetsregistre.no i et interaktivt 
publikasjonsverktøy. 

En gledelig nyhet Prostatakreftregisteret kunne 
melde i 2018 er at stadig flere pasienter med 
lavrisiko-prostatakreft nå står på aktiv overvåkning 
av sykdommen, og med det slipper eller utsetter 
operasjonen til det er nødvendig.

Det er i år satt måltall på nye kvalitetsindikatorer for

Tykk- og endetarmskreft:

• Relativ overlevelse fem år etter diagnose (nasjonal 
kvalitetsindikator)

• Andel pasienter operert med laparoskopi.

Lungekreft:

• Andel pasienter som er kurativt behandlet for 
lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft er 
i 2018 utvidet med registrering av kliniske data om 
livmorhalskreft.

Flere nye kvalitetsregistre innen 2019?

Kreftregisteret har en strategi om å etablere minst åtte 
nye kvalitetsregistre innen 2019. Målet er å kunne bidra 
til kvalitetsforbedring for flere grupper kreftpasienter. 
I 2018 var det ingen nye nasjonale kvalitetregistre på 
kreftområdet. Kreftregisteret sendte i mai inn en ny 
søknad til Helse Sør-Øst om nasjonal status for seks 
nye registre: kreft i spiserør- og magesekk, sarkom, 
svulster i sentralnervesystemet, blærekreft, maligne 
blodsykdommer og bukspyttkjertelkreft. 

Får registrere kreft blant innvandrere

Mål: Kreftregisteret skal 
bidra til å redusere variasjon 

i kreftforekomst ved å 
påpeke ulikheter basert på 
sosio-økonomi, bosted og 

landbakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) endret 
Kreftregisterforskriften i 2018 slik at Kreftregisteret 
nå kan registrere og behandle opplysninger om de 
registrertes fødekommune og fødeland. Formålet med 
endringen er at forskere bedre skal kunne forstå de 
utfordringene vi har på kreftområdet innenfor ulike 
befolkningsgrupper. Kreftforekomst henger tett sammen 
med hvor en person er født, men i mangel på data om 
fødestedet til kreftrammede, har Kreftregisteret slitt med 
å forklare en del av utviklingen.  

I dag er det færre innvandrere som møter til 
Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet 
enn i befolkningen for øvrig. Kreftregisteret har fått 
i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre tiltak for å 
bedre oppmøtet i screeningprogrammene i denne 
delen av befolkningen. Med forskriftsendringen har 
Kreftregisteret bedre forutsetning for å forstå hvorfor 
flere i innvandrerbefolkningen ikke møter til screening, 
og vurdere hvilke tiltak vi skal iverksette. Denne 
forskriftsendringen er en helt essensiell start for å 
redusere ulikheter i helsetilbudet, og forstå variasjon i 
kreftforekomst basert på landbakgrunn og bosted. 

Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekter 
for å undersøke sosioøkonomiske forhold på 
kreftområdet. Et særlig fokusområdet de senere årene 
har vært kreft hos innvandrere. I 2018 har blant annet 
Thøgersen H et al (2018) studert kreftoverlevelse blant 
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Mål: Kreftregisteret skal 
etablere brukermedvirkning 

 i kvalitetsregistrene

innvandrere og fant at innvandrere i Norge generelt sett 
har god kreftoverlevelse, sett i forhold til den norskfødte 
delen av befolkningen, men innvandrere fra Øst-Europa 
og Balkan hadde dårligere overlevelse av føflekk- og 
prostatakreft, mens kvinner fra Afrika sør for Sahara 
hadde dårligere overlevelse av brystkreft. 

Forskriftsendringen vil åpne nye muligheter for flere slike 
forskningsprosjekter, så vel som rutinemessig publisering 
av tall og statistikk på landbakgrunn.  

Kvalitetsregistre bidrar til kvalitets-
forbedring i helsetjenesten

I årsrapportene fra kvalitetsregistrene publiseres 
kreftforekomst fordelt på blant annet utbredelse 
av sykdommen. For flere kreftformer presenterer 
Kreftregisteret også statistikk som viser pasientenes 
sykehustilhørighet.

I årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for 
melanom viste vi at andelen pasienter med en lokal 
svulst, såkalt T1, var vesentlig lavere for pasienter fra 
Helse Møre og Romsdal. Helseforetaket har på bakgrunn 
av dette resultatet startet et informasjonsarbeid mot 
blant annet fastleger for å øke bevisstheten om melanom 
og viktigheten av at mistenkelige  føflekker undersøkes.

Dette viser at kvalitetsregistrene gir praktiske 
implikasjoner og også kan bidra til å redusere variasjon i 
kreftforekomst basert på sosioøkonomiske forhold som 
hvor i landet man bor. 

Mål: Kreftregisteret skal 
videreutvikle IKT-løsninger 
for å effektivisere dataflyt, 

innrapportering og 
registerdrift slik at kreftdata 

blir effektivt tatt imot, og 
tilgjengeliggjort for statistikk 

og forskning

Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT) 
er en web-basert innrapporteringsløsning som er 
tilgjengelig for alle som er tilknyttet Norsk Helsenett. 
De fleste helseinstitusjonene i Norge bruker denne 
løsningen for rapportering av klinisk informasjon til 
Kreftregisteret. KREMT gir også brukerne tilgang til klinisk 
statistikk basert på det som er rapportert inn.  

KREMT-portalen flyttet i 2018 over på et nytt nettverk. 
Dette gir bedre muligheter for utvidelser og økt 
funksjonalitet fremover.

Kreftregisteret jobber kontinuerlig med å gjøre KREMT-
løsningen enda mer brukervennlig. Fremover ønsker vi å gi 
sykehusene enklere tilgang til deres egne innsendte data.

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

 

 



Doktorgrad
Linn Merete Åsli
Radiotherapy in Norway. Uti lizati on, access, and treatment outcome aspects

Lege og forsker Linn M. Åsli har i sitt  doktorgradsarbeid vist at bruk av 
strålebehandling i Norge er for lav sammenlignet med beregnet medisinsk behov, 
ti l tross for godt dokumentert nytt eeff ekt og utbygging av stråleterapikapasiteten.

Bostedsfylke og ikke-medisinske faktorer som sosial 
status og om sykehuset har stråleterapisenter, har 
mye å si for om kreft pasienter får lindrende eller 
livsforlengende strålebehandling.

Strålebehandling er en vikti g del av kreft behandling, med 
både kurerende og lindrende hensikt. Norsk Kreft plan 
(1997) anbefalte å fordoble stråleterapikapasiteten 
i Norge for å oppnå adekvat og lik ti lgang ti l 
kreft behandling.

Lindrende behandling
I avhandlingen «Radiotherapy in Norway. Uti lizati on, 
access, and treatment outcome aspects» har Åsli 
og medarbeidere studert utviklingen i andelen 
kreft pasienter som mott ar strålebehandling (1997–2010) 
og hvilke faktorer som påvirker ti lgang ti l lindrende 
strålebehandling, samt betydningen av strålebehandling 
før kirurgi hos pasienter operert for endetarmskreft  med 
kurende hensikt. 

Studien inneholdt data fra 25.000 pasienter som døde av 
kreft  i Norge i perioden juli 2009 ti l desember 2011.

Bruken av strålebehandling i Norge økte betydelig ett er at 
stråleterapikapasiteten økte, men utgjorde ti l tross for dett e 
bare to tredeler av det beregnede opti male nivået satt  i 
Norsk kreft plan fra 1997. Nesten fi re av ti  kreft pasienter 
trenger en mild strålebehandling, men studien ti l Åsli viser 
at ti lbudet varierer sterkt fra fylke ti l fylke.

Bostedsfylke hadde stor betydning for om pasienter som 
ikke kan kureres fi kk lindrende strålebehandling. Faktorer 
som lav husholdningsinntekt, høy alder og mangel på 
stråleterapisenter ved diagnosti serende sykehus reduserte 
også sannsynligheten for lindrende strålebehandling.

Bare Vest Agder er nær å gi et fullgodt ti lbud ti l disse 
pasientene. I ti dligere Nord-Trøndelag mott ar bare rundt 
22 prosent av kreft pasientene ti lbudet. 

- På nasjonalt grunnlag kan det være mer enn 800 
pasienter som ikke får hjelp de kan ha nytt e av, fortalte 
Åsli ti l NRK i et intervju om studien i juni i år.

Tarmkreft  og strålebehandling
Åsli og kollegene studerte også strålebehandling hos 
tarmkreft pasienter. De fant at bruken av strålebehandling 
før kirurgisk fj erning av endetarmskreft  har økt. 
Dett e er i tråd med norske behandlingsanbefalinger. 
Strålebehandling før kirurgi reduserte risiko for lokalt 
ti lbakefall av kreft  i endetarm og det var tendens ti l 
bedre overlevelse. Eldre pasienter hadde også god nytt e 
av slik strålebehandling.

Resultatene fra avhandlingen tyder på at det er 
nødvendig med ytt erligere ti ltak for å sikre bedre og lik 
ti lgang ti l strålebehandling for alle kreft pasienter i Norge.

Kreft pasienter ti lbys ikke lindrende strålebehandling

Hovedveileder: Overlege Tom Børge Johannesen,
Registeravdelingen, Kreft registeret, Oslo

Linn Merete Åsli har studert bruk av lindrende strålebehandling i sitt  
doktorgradsarbeid. 
Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreft registeret
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Videreutvikling av  
elektroniske meldesystemer

KNEIP er Kreftregisterets nye elektronisk plattform for 
registrering av kreft. Hovedformålet med KNEIP er å få på 
plass en ny løsning for funksjonell registerdrift som kan 
erstatte dagens systemer for behandling av kreftmeldinger. 

Rammeverket for KNEIP ble ferdigstilt desember 2015. 
Rammeverket inkluderer generell basisfunksjonalitet 
nødvendig for håndtering av meldinger for alle 
kreftformer, som for eksempel søk etter meldinger, 
hente neste pasient fra køen, kode meldinger og søk 
etter pasienter. De ulike kreftformene har imidlertid 
behov for spesialtilpasset funksjonalitet spesifikk for den 
enkelte kreftform. Systemet ble tatt i bruk for lungekreft i 
desember 2017.

For å kunne følge opp kreftdiagnoser, behandling og 
oppfølging har Kreftregisteret omfattende rutiner og 
løsninger for standardisering av koding, og sørge for at 
all informasjon skal tolkes likt hver gang, terminologi og 
meldingsformat og internasjonale kodeverk. Den interne 
regelmotoren GURI er en nøkkelkomponent i dette 
arbeidet. 

Kreftregisterets nye elektroniske IT-plattform (KNEIP) 
er videreutviklet med en ny kreftform (prostatakreft) 
i 2018. I tillegg er kodeverket i regelmotoren (GURI) 
oppdatert for å håndtere nye regler som ble innført med 
prostatakreft i året som har gått. 

Uttrekksprogrammet (KDBU), som benyttes for å trekke ut 
data fra kvalitetsregistrene, er utvidet til også å inkludere 
uttrekk om manglende kreftmeldinger og uttrekk fra KNEIP. 

ELVIS (Elektronisk Liste over Variabler I Systemene) 
tilbyr oversikt over alle variabler i Kreftregisteret, med 
tilhørende metadatainformasjon. Personer som ønsker 
datautleveringer fra Kreftregisteret skal kunne bruke 
systemet til å gjøre seg kjent med og bestille aktuelle 
variabler. Systemet inneholder informasjon som skal 
brukes av andre systemer internt i Kreftregisteret, 
som kodebok og regelmotor. Kreftregisteret har også 
i 2018 jobbet med utvikling av systemet, og i 2018 ble 
metadata for kjernevariabler fra insidensregisteret og 
prosjektdata for prostatakreft overført til ELVIS. Disse 
skal også gjøres tilgjengelig på helsedata.no i regi av 
Helsedataprogrammet. ELVIS versjon 1 ferdigstilles 
innen 1. mars 2019. Systemet må godkjennes av 
personvernombudet før det tas i bruk. 

 

Samarbeidsprosjekter 

I henhold til Kreftregisterets strategi 2016–2019 skal 
Kreftregisterets IKT-plattform videreutvikles for å få på 
plass elektroniske løsninger for klinisk innrapportering 
og purringer, ved å etablere strukturert innrapportering 
av patologisvar via patologimaler. For å oppnå dette har 
Registerinformatikkavdelingen videreutviklet interne 
mottaks- og preprosesseringssystemer til å håndtere 
flere varianter av xml for patologisvarrapporter i 2018.

Kreftregisteret jobber kontinuerlig med å øke den 
elektroniske rapporteringen og å øke graden av 
gjenbruk av data for å redusere dobbeltregistrering. For 
å oppnå dette samarbeider vi nært med flere miljøer 
og leverandører av IKT-løsninger for å sørge for en så 
hensiktsmessig datafangst som mulig, og for å ikke øke 
arbeidsbelastningen på klinisk personell. Eksempler på 
samarbeidsprosjekter er:

• Økt bruk av klinisk relevante data fra Norsk 
Pasientregister

• Innhenting av data om medikamentell behandling 
fra fagsystemer på sykehusene i samarbeid med 
Legemiddelindustrien (LMI), enkelte legemiddelfirma 
og Kreftforeningen i pilotprosjektet INSPIRE 
(INcreaSe PharmaceutIcal REporting)

• Samarbeid med patologimiljøet om å utarbeide 
løsninger for mer strukturert, elektronisk 
rapportering av patologiinformasjon (med 
utgangspunkt i veilederen for besvarelse for 
maligne svulster som utarbeides av Den norske 
patologforening)

•  Deltakelse i prosjektet «Digital patologi» der 
elektronisk rapportering til Kreftregisteret inngår

•  Samarbeid med Nasjonal IKT om etablering av 
arketyper for de kliniske konsepter som inngår i 
Kreftregisterets meldeskjemaer

• Samarbeid med Oslo Universtitetssykehus og 
MedInsight for rapportering til Kreftregisteret via 
MedInsight sine løsninger

• Samarbeid med Direktoratet for e-helse om 
mapping av kliniske konsepter i kvalitetsregistrene til 
SNOMED CT

• Pilot med Sykehuset Innlandet, Prokom og DIPS 
for å se om det er mulig å få til rapportering til 
Kreftregisteret fra DIPS Classic

• Pilot med Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst 
om å etablere rapportering til Kreftregisteret direkte 
fra DIPS Arena. Piloten tar utgangspunkt i skjema for 
utredning og kirurgi for tykk- og endetarmskreft

•  Samarbeidet med Helse Vest om robotassistert 
utfylling av kreftmeldinger i KREMT 
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Til stede der det skjer
Kreft registeret deltar i Helsedataprogrammet som 
ledes av Direktoratet for e-helse og gjennomføres i 
samarbeid med Kreft registeret, Helsedirektoratet, 
Folkehelseinsti tutt et og de regionale helseforetakene.

Kreft registeret deltar i to av delprosjektene i Digital 
Patologi-prosjektet: Samhandling og Kodeverk, 
rekvisisjon og svarrapport.

Dett e er i tråd med Kreft registerets strategi om å delta 
akti vt i fora hvor premisser legges og beslutning om IKT- 
løsninger tas for å sikre at nasjonale IKT-løsninger dekker 
Kreft registerets krav og behov. 

Kreft registeret får fortsatt  mange kreft meldinger på papir, men deltar i vikti ge satsinger der målet er å 
øke den elektroniske rapporteringen.
Foto: Kreft registeret.
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Kreft registeret gjennomfører omtrent 200 datautleveringer per år. Dataene 
utleveres innen de satt e ti dsfristene. Et bredt spekter av samfunnsaktører har 
bedt om datautleveringer fra Kreft registeret i 2018.

Dataene som utleveres fra Kreft registeret er både 
stati sti kk/sammensti lte (aggregerte) data og individdata. 
Andelen av de ulike typene datautleveringer er ganske 
stabil, med litt  variasjoner fra år ti l år, se fi gur 3. I 2018 
var nesten 70 prosent av dataene Kreft registeret utleverte 
stati sti kk, litt  over 20 prosent var individdata som var 
koblet mot en eller fl ere andre kilder, mens 10 prosent 
var individdata fra Kreft registeret som eneste kilde. Totalt 
ble det gjennomført 221 datautleveringer i 2018.

Kildene Kreft registeret oft est kobles sammen med er 
Stati sti sk sentralbyrå, helseundersøkelser, pasientjournal 
og fl ere av de sentrale helseregistrene, se fi gur 4. For å 
få utlevert individdata må prosjektet være godkjent av 
Regionale eti ske komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningseti kk, og gjennom en vurdering av hensikt og 
gjennomførbarhet i Kreft registerets datautleveringsråd. 

Mange er interessert i 
Kreft registerdata
Det ble utlevert data ti l 86 insti tusjoner i 2018. I ti llegg er 
det utlevert data ti l privatpersoner. Kreft registerdata blir 
brukt av mange samfunnsaktører. Flest datautleveringer 

skjer ti l universiteter, helseforetak, registre, inkludert 
Kreft registeret internt, legemiddelindustrien og 
kommuner som ti l sammen sto for nesten 85 prosent av 
datamott akerne i 2018.  

Kreft registeret utleverer data innen de 
satt e ti dsfristene

Kreft registeret skal utlevere stati sti kk og individdata, 
der kun data fra Kreft registeret er kilde innen 30 dager, 
mens individdata som skal kobles med andre kilder 
skal utleveres innen 60 dager. Figur 3 viser median 
utleveringsti d fra første mulige eff ektueringsdato ti l 
utleveringsdato. 

 I 2018 var median utleveringsti d for stati sti kk 9 dager, 
for individdata koblet med andre kilder 21 dager og 
individdata kun fra Kreft registeret 27 dager.

Det kan ta lengre ti d fra søknad er sendt inn ti l dataene 
er utlevert, blant annet på grunn av at søknaden ikke er 
komplett  eller at koblingsfi l ikke er mott att .

Figur 4: Andel individdata fra kun Kreft registeret (KRG), individdata koblet med andre kilder og 
stati sti kk/aggregerte data utlevert per år.

Datautlevering fra Kreft registeret
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Figur 5: Viser andelen koblinger der data kobles mot én kilde, og andelen der det 
kobles mot to eller fl ere kilder. Omtrent 1/5 av datautleveringene fra Kreft registeret i 
2018 besto av data fra mer enn én kilde. Dett e er lavere enn ti dligere år. 

Figur 6: Fordeling av Krefregisterdata (KRG) koblet mot en kilde og krefregisterdata koblet 
mot 2 eller fl ere kilder for koblede individdata.
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Stor økning i ett erspørselen ett er data 
fra kvalitetsregistrene

Prosjekt som søker om data fra Kreft registeret 
kan også søke om å få utlevert data fra 
Kreft registerets kvalitetsregistre. I 2018 var det 

en økning i datautleveringer som også inneholdt 
Kvalitetsregisterdata (Figur 8). 45 prosjekter søkte om 
data fra de nasjonale kvalitetsregistrene, dett e er en 
økning på 50 prosent fra 2017.

Figur 7: Median utleveringsti d (antall dager) fra dato for mulig eff ektuering (mott att  koblingsnøkkel, 
komplett  søknad, etc.) ti l dataene er utlevert.

Figur 8:  Antall datautleveringer der data fra Kreft registerets kvalitetsregistre inngår.



3 8  |  Å r s r a p p o r t  2 0 1 8

Forskning – 2018

185 
artikler

50 Førsteforfatterskap 20 
Nivå 2-artikler

61 sisteforfatterskap

Søknader om finansiering

Innvilget

Ikke invilget

0

20

40

60

80

100

201820172016

Utvikling i ekstern finansiering
2016-2018 (i millioner kroner)

35 
postere

151
vitenskapelige
presentasjoner

189
forsknings-
prosjekter

82,1

63,2
57,9

Kr

20 forskere

81%

19%



Å r s r a p p o r t  2 0 1 8  |  3 9

Kreft registeret har i 2018 publisert vitenskapelige arti kler om mer enn 20 ulike 
kreft former, og årsaker ti l kreft utvikling er sentralt i forskningsvirksomheten. Forskere 
ved Kreft registeret har fått  innvilget over 58 millioner kroner i eksterne midler i 2018.

Mål: Kreft registeret skal 
utf øre epidemiologisk 

forskning av høy internasjonal 
standard

Forekomst, trender og framskrivninger 
av kreft ti lfeller

Blant studiene i 2018 er det publisert en arti kkel fra 
Oslostudien om sammenheng mellom livssti lsintervensjon 
og kreft forekomst, og en arti kkel om eff ekt av en enkel 
livssti lsintervensjon med brev ved tarmscreening.

Årsaker ti l kreft  
Yrkeseksponering og kreft risiko

Når det gjelder yrkes- og miljøeksponeringer har 
Forskningsavdelingen i løpet av året startet opp 
videreføringen av NOCCA-prosjektet; New wave of 
joint Nordic studies on work and cancer (NOCCA New) 
- et prosjekt som ser på kreft  og yrke i hele Norden. 
I ti llegg jobbes det videre i prosjektet vedrørende 
brannmenn og kreft risiko. Off shoreprosjektet har 
utvidet prosjektgruppen og jobber videre med 
oppfølgingsstudier ett er støtt e fra Norges Forskningsråd i 
2017 på 13.500.000 kroner for perioden 2018–2021.

Basert på materiale fra NOCCA 1 har vi publisert arti kler 
om yrkesrelatert risiko for blærekreft , nyrebekkenkreft , 
nyrekreft , brystkreft  og brysthinnekreft  (mesoteliom) 
i nordiske land. I ti llegg har vi sett  på sammenhenger 
mellom benzeneksponering og tykktarmskreft , 
natt arbeid og hematologisk kreft , fysisk belastning på 
arbeidsplassen og prostatakreft , polyklorinerte bifenyler 
og organoklorin pesti cider og kreft  i skjoldkjertelen, samt 
sett  på kreft forekomst blant ansatt e i marinen. 

Livssti l og kreft 

Innen livssti l har vi i 2018 blant annet forsket på overvekt 
og fedme og risiko for ulike kreft former, kosthold (f.eks. 

kaff e, folat, metabolske faktorer), fysisk akti vitet, alkohol og 
tobakk. I ti llegg er det forsket mye på føfl ekkreft  (malignt 
melanom), se høydepunktsarti kkel side 81. Vi bidrar 
også i det europeiske samarbeidet European Prospecti ve 
Investi gati on into Cancer and Nutriti on (EPIC) som har 
publisert en rekke arti kler om kosthold og kreft  i 2018.

Av øvrige arti kler har vi blant annet i 2018 publisert 
om kreft risiko knytt et ti l svangerskap og fødsel, om 
overlevelse og prediktorer for overlevelse ved ulike 
kreft sykdommer, om risikofaktorer for molekylære 
undergrupper av brystkreft , og om kreft  ett er 
levertransplantasjon hos barn og unge voksne i nordiske 
land. I ti llegg har vi bidratt  ti l arti kkel om antall år med 
menstruasjon som en risikoindeks for postmenopausal 
kreft  i livmoren i studien Kvinner og kreft . 

Naturlig forløp, utredning og eff ekt av 
behandling av kreft  (terti ær forebygging)

Kreft registeret skal forske på eff ekten av utredning, 
behandling og oppfølging av kreft pasienters 
sykdomsforløp, i samarbeid med kliniske 
forskningsmiljøer, herunder populasjonsbaserte studier 
av bruken og eff ekten av nye kreft legemidler. 

Kreft registeret gjennomfører fl ere studier som fokuserer 
på bruk, sikkerhet og eff ekt av kreft legemidler, studier 
om økt eller redusert risiko for kreft  ved bruk av 
legemidler gitt  i andre sammenhenger, og studier 
om vaksiner som skal redusere risikoen for kreft . 
Kreft registeret samarbeider både med klinikere, akademia 
og legemiddelindustrien om denne type studier.

Blant annet har vi i 2018 fortsatt  arbeidet med å 
undersøke forekomst av kjevebensnekrose blant 
kreft pasienter som behandles med Xgeva, et 
legemiddel for å forhindre benbrudd hos pasienter med 
skjelett metastaser. 

I samarbeid med Enhet for seneff ekter på OUS 
Radiumhospitalet HF har vi studert fati gue 
relatert ti l blant annet fysisk form og overvekt 
blant lymfekreft overlevere som har gjennomgått  
høydosebehanding med stamcellestøtt e.
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Dett e forsker vi på 
De 100 hyppigst brukte ordene i sammendrag (abstracts) fra Kreft registerets 
vitenskapelige publikasjoner 2018. 



Doktorgrad
Witold Szczesny 
Survival aft er treatment for epithelial ovarian cancer in Norway. 
A populati on-based register study

I juni 2018 disputerte dr. Witold Szczesny med data fra Nasjonalt kvalitetsregister 
for gynekologisk kreft . Han så blant annet på betydningen av kirurgi ved ti lbakefall 
av eggstokkreft .

I sitt  doktorgradsarbeid fant Witold Szczesny at 
overlevelse ett er første ti lbakefall av eggstokkreft  
avhenger blant annet av hvor fullstendig operasjonen var 
ved førstegangsbehandling og om den var ett erfulgt av 
kjemoterapi. Fullstendig fj erning av all synlig svulstvev, 
ved såkalt radikal operasjon, lykkes i større grad 
ved universitetssykehusene. Hos disse pasientene 
fungerer kjemoterapi bedre og faren for utvikling av 
motstandsdykti ghet mot kjemoterapien blir dermed 
mindre, slik at behandlingen kan gjentas ved ti lbakefall.

Sentaliseringen av behandlingen 
av eggstokkreft  har fungert

For perioden 2002–2015 fant Szczesny og kollegene 
at total overlevelse og overlevelse ti l første ti lbakefall 
var dobbelt så høy for pasienter operert ved 
universitetssykehus sammenlignet med dem som ble 
behandlet ved sentral- eller fylkessykehus.

Resultatene viser at beslutningen om sentraliseringen 
av eggstokkbehandling, som ble gjennomført i Norge 
mellom 2005–2007, ti l fi re regionsykehus (Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø) var en fordel for pasientene.

Antall pasienter operert slik at det ikke fi nnes synlig 
svulstvev igjen ett er operasjonen har økt fra 30 prosent 
før sentraliseringen ti l 50 prosent ett er sentraliseringen.

Reoperasjon ved ti lbakefall 
øker overlevelsen

Noen av de radikalt opererte pasientene kan opereres igjen 
ved det første ti lbakefallet. Dersom kirurgene er i stand ti l å 
fj erne alt synlig svulstvev også ved den andre operasjonen, 
kan pasientens overlevelse dobles, sammenlignet med 
kvinner som behandles med kun kjemoterapi.

Alle pasienter lar seg imidlerti d ikke radikalt opereres for 
annen gang på grunn av spredning av kreft en ti l steder 
som er uti lgjengelig for operasjon.

Om ti lbakefall av kreft en inntreff er mer enn ett  år ett er 
siste kontroll, og eventuell spredning av kreft en er 
begrenset, øker sjansen for en vellykket operasjon.

Antallet annengangsopererte per år har vært stabilt i 
studieperioden 2002–2015.

Studien var mulig å gjennomføre takket være god 
kvalitet på pasientdata ved førstegangsdiagnose 
ved Kreft registeret. Innrapportering av ti lbakefall av 
eggstokkreft  har derimot ikke vært ti lfredssti llende, og 
sti pendiaten har lagt ned mye arbeid for å samle inn 
data. Studien belyser behov for bedring av rapportering 
av ti lbakefall. 

Overlevelse ett er behandling for eggstokkreft  i Norge

Hovedveileder: Dr. Torbjørn Paulsen, DrMed
Kreft registeret/Universitetet i Oslo

Witold Szczesny har forsket på overlevelse ett er 
eggstokkfreft behandling i sitt  doktorgradsarbeid
Foto: Gunther Zerener/Kreft registeret
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Tidligmarkører for kreft 
Kreft registeret skal bidra ti l å øke kunnskapen om ti dlig 
diagnose og prognosti ske faktorer ved å forske på 
ti dligmarkører for kreft , geneti kk og epigeneti kk.

Forskere ved Kreft registeret har i 2018 vist hvordan 
nivået av små ikke-kodene RNA varierer i serum ut i 
fra tekniske og biologiske faktorer, samt alder, kjønn, 
røyking, BMI og fysisk akti vitet. Denne kunnskapen er 
vikti g for utvikling av RNA-baserte ti dligmarkører globalt.

CRCmikrobiom-prosjektet har etablert metoder for å 
profi lere bakterier i tarmen. 

Forskere ved Kreft registeret har deltatt  i prosjekt om HPV-
sekvensering som har påvist stor intra-individuell variasjon 
i HPV-genomet. Kreft registeret har også sendt inn en 
patentsøknad på en metode som detekterer HPV-variasjon. 

Forskere ved Kreft registeret ser på kardiovaskulære 
seneff ekter ett er kjemoterapi for testi kkelkreft . De første 
resultatene bekreft er hypotesen om at kjemoterapien 
fører ti l epigeneti ske forandringer.

Det er også publisert en arti kkel som ser på geneti ske 
bidrag ti l sammenhengen mellom voksne personers 
høyde og risiko for kreft  i hode-hals-regionen.

I ti llegg har forskere utviklet et stati sti sk verktøy for å 
identi fi sere metyleringsregioner, og publisert en arti kkel 
innen stati sti sk metodeutvikling for geneti ske data hvor 
overlappende informasjon kan være et problem. 

HPV-vaksine og 
HPV-relaterte kreft former

Kreft registeret har fått  i oppdrag fra amerikanske Food 
and Drug Administrati on å følge opp kvinner som fi kk 
HPV-vaksinen Gardasil i legemiddelutprøvingen. Det 

er påvist at HPV-infeksjon blant annet kan medføre 
livmorhalskreft , kreft  i hode-nakke-regionen, penis- 
og analkreft . Kreft registeret har nå fulgt opp disse 
kvinnene i 16 år. Oppfølgingen ble avslutt et i 2018. 
Resultatene viser at blant de som fi kk vaksine før en 
HPV-infeksjon, har ingen fått  livmorhalskreft  eller 
forstadier ti l livmorhalskreft  knytt et ti l vaksinerelaterte 
HPV-typer. Dett e støtt er opp HPV-vaksineringsstrategien 
myndighetene har valgt, med vaksinering av 12 år gamle 
barn - før seksuell debut - for å eliminere HPV-infeksjon 
og redusere HPV-relatert sykdomsbyrde.

Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning fortsett er 
å følge kvinner som fi kk den nye HPV-vaksinen, 
Gardasil9, som beskytt er mot ni HPV-typer, i 
legemiddelutprøvingen.

 I 2018 gjennomførte forskningsgruppen en stor 
registerkobling med fem sentrale helseregistre og SSB. 
Målet for prosjektet er å se på HPV-vaksineeff ekten i 
populasjonen. Dett e arbeidet fortsett er i 2019.

Videreutvikling av metoder for 
modellering av overlevelse

Kreft registeret arrangerte en konferanse i stati sti sk 
metode og bruk av stati sti kkprogrammet Stata i 
september 2018. 70 deltakere deltok på Stata User 
Group Conference og det påfølgende minisymposiumet 
for registerbasert kreft overlevelsesmetoder. Konferansen 
ble arrangert i samarbeid med Metrika Consulti ng, 
distributøren av Stata i Norden og Balti kum. 

Det er også publisert en arti kkel som ser på betydningen 
av kode- og registeringspraksis på forekomst- og 
overlevelsestrender for brystkreft  (Larsen IK et al 2018).

Foredragsholdere ved Stata User Group Conference 
Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreft registeret
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Ekstern fi nansiering

Mål: Kreft registeret skal øke 
utnytt elsen

av Janus serumbank
Janusbanken har fått  nytt  fryselager på Myrens Verksted. 
Prøvene overfl ytt es i begynnelsen av 2019. I 2018 har 
ansatt e ved Janus serumbank planlagt fl ytti  ngen, og 
midlerti dig ansatt e har jobbet med barkoding av prøver 
og esker. Alle eskene er ferdig barkodet og av 700.000 
prøver er 80 prosent ferdig barkodet. Les mer om det 
nye fryselageret på side 89.

Data fra Janus serumbank lagres nå i 155 separate 
prosjektf iler med analysesvar fra over 90.000 prøver. 
Dett e gjør dataene lite ti lgjengelig for gjenbruk. 
Med økonomisk støtt e fra Biobank Norge jobber nå 
Janusbanken med å harmonisere og ti lgjengeliggjøre 
metadataene.

Hitti  l i år er det utlevert om lag 3000 prøver i fem 
forskjellige forskningsprosjekter. Det er publisert 11 
arti kler, hvor biologisk materiale eller data fra Janus er 
benytt et, med både interne forskere fra Kreft registeret 
og eksterne forskere som prosjektledere.

Forskere ved Kreft registeret leverte inn 55 søknader som 
forskningsfi nansiering for sine prosjekter i 2018.

12 prosjekter fi kk innvilget fi nansiering fra Kreft foreningen, 
Helse Sør-Øst, Norges Forskningsråd, Brystkreft foreningen og 
Norske Kvinners Sanitetsforening. Prosjektene som har fått  
bevilgning i 2018 er presentert i årsrapporten. 

Kreft registeret hadde en ti ldelingsprosent på 19 prosent i 
søknader om ekstern forskningsfi nansiering, der Kreft registeret 
var hovedsøker i 2018. 

Tabell 2: Antall utleverte prøver, prosjekter og publiserte arti kler der Janusmateriale inngår i perioden 2016–2018

2016 2017 2018
Utleverte prøver 1970 3422 3000

Antall prosjekter Janusmateriale inngår i 2 5 5
Antall publiserte arti kler hvor materiale eller data fra Janus er benytt et 9 10 11

Tabell 3: Oversikt over utvikling av eksterne fi nansieringskilder 
ti l Kreft registerets virksomhet

2016 2017 2018
57.917.000 63.217.000 82.116.000

Mål: Kreft registeret 
skal øke antall 

eksternt fi nansierte 
forskningsprosjekter 

samt arbeide for 
etablering av senter 

for fremragende 
forskning
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Land der Kreft registeret har samarbeid med insti tusjoner eller enkeltf orskere.

Forskningssamarbeid der Kreft registeret har en sentral rolle –  første/siste-forfatt er

Samarbeidsland i 2018
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Deltakelse på vitenskapelige 
møter og konferanser

Ansatt e ved Kreft registeret deltok på over 200 
vitenskapelige møter i 2018, holdt over 150 foredrag og 
hadde 35 posterpresentasjoner. 

Mål: Kreft registeret skal 
initi ere, lede og delta i 

internasjonale og nasjonale 
forskningsprosjekter og 

konsorti er

Deltakelse i konsorti er
Kreft registerets direktør, Giske Ursin, har ledet to 
internasjonale konsorti er i 2018

• Vitenskapelig komité, Internati onal Agency for 
Research on Cancer (IARC)

• Stryringsgruppe, NCI cohort consorti um

Kristi na Kjærheim, Nestleder Forskningsavdelingen, 
er styremedlem i AGRICOH et konsorti um for 
kohortestudier1 innen jordbruk initi ert av US Nati onal 
Cancer Insti tute (NCI) og IARC.

I forbindelse med våre pågående og fremti dige 
forskningsprosjekter har Kreft registeret og 
tarmscreeningseksjonen etablert samarbeid med 
ledende forskere innen kosthold, tarmbakterier og 
tarmkreft  i Norge og internasjonalt. Kreft registeret er 
initi ati vtaker og leder på disse prosjektene.

Forskere ved tarmscreeningseksjonen har også innledet 
samarbeid med Japanske forskere om bruk av kunsti g 
intelligens i tarmscreening (ENDObrain). Vi skal 
sammenligne computer assistert diagnosti sering (CAD) 
av polypper med tradisjonell vurdering av polypper hos 
patolog.

SurvMark2 er et internasjonalt prosjekt ledet av IARC 
som har som målsetti  ng å sammenlikne internasjonale 
forskjeller i kreft overlevelse, og å sammenlikne 
registreringspraksis for ulike nasjonale kreft registere og 
hvordan ulik registeringspraksis påvirker de nasjonale 
overlevelsestallene. Kreft registeret deltar akti vt i 
prosjektet og deler ledelsen av en av arbeidspakkene i 
prosjektet, som ser på hvordan forskjellige ruti ner for 
kreft registrering påvirker tallene for kreft overlevelse.

1 Kohortestudier følger en gruppe mennesker over ti d, for å se hvem som utvikler sykdom.
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Kreftregisteret 2018

Døds-
årsaker

Patologi-
rapporter

Norsk Pasient-
register – NPR

Medikamentell 
behandling

Klinisk 
informasjon

Stråle-
behandling

KREFTREGISTRERING
KREFTREGISTERET 2018



Legeforeningens pris for forebyggende medisin

Legeforeningens pris for forebyggende medisin 2018 gikk ti l forfatt erne bak en 
arti kkel om lungekreft  og radon i Norge. Tom Kristi an Grimsrud og Steinar Tretli, 
forskere ved Kreft registeret har bidratt  ti l arti kkelen

Legeforeningen delte ut en rekke priser ti l leger og forskere på sitt  landsstyremøte i mai 2018. 

Prisen for forebyggende medisin ble gitt  ti l forfatt erne av arti kkelen Lungekreft forekomst knytt et ti l radoneksponering 
i norske boliger, publisert i Tidsskrift  for Den norske legeforening nr. 14-15/2017.

Radongass i boliger regnes som den nest vikti gste risikofaktoren for lungekreft  ett er akti v tobakksrøyking.

Forfatt erne Christi na Søyland Hassfj ell (førsteforfatt er), Tom Kristi an Grimsrud, William Standring og Steinar Tretli 
har brukt data for radonforekomst i norske boliger og brukt en europeisk dose-responsmodell for å vurdere om noen 
ti lfeller av lungekreft  kan unngås ved radonreduserende ti ltak.

110 ti lfeller kunne vært unngått 
Forskerne har gjort matemati ske beregninger som viser at det hvert år kunne vært 110 færre ti lfeller av lungekreft  i Norge.

Forutsetningen for dett e er at nordmenn konsekvent mått e fulgt opp anbefalingen fra Statens strålevern om 
radonreduserende ti ltak i alle boliger med radonnivå på 100 Bq/m3 eller høyere.

De påpeker også at radonreduserende ti ltak gir langt høyere risikoreduksjon hos røykere og ti dligere røykere enn hos 
de som aldri har røyket.

- Da de fl este ti lfellene av radonassosiert lungekreft  rammer røykere eller ti dligere røykere, kan en reduksjon av 
radonkonsentrasjonen i boligen være et vikti g risikoreduserende ti ltak, især for personer som ikke klarer å slutt e å 
røyke, skriver forfatt erne i arti kkelen. 

Arti kkelen «Lungekreft forekomst knytt et 
ti l radoneksponering i norske boliger», 
publisert i Tidsskrift  for Den norske 
legeforening nr. 14–15/2017.

Tom Kristi an Grimsrud 
Foto: Ann Elin Wang

Steinar Tretli
Foto: Ann Elin Wang
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Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller 
forstadier til kreft så tidlig som mulig. Da har behandlingen bedre forutsetninger 
for å lykkes. Per i dag har Kreftregisteret ansvar for drift av de nasjonale 
screeningprogrammene mot brystkreft og livmorhalskreft. 

 

Mål: Kreftregisteret skal 
opprettholde høy kvalitet i 
alle deler av programmene 

ved kontinuerlig 
kvalitetssikring, evaluering 

og forskning basert på 
tidsaktuelle data

 

I 2001 ble Kreftregisteret utpekt av Sosial- og 
helsedepartementet til å være et nasjonalt 
screeningsenter i Norge. I tillegg til de to landsdekkende 
programmene, har det også gjennom flere år pågått 
et pilotprosjekt på tarmscreening. Stortinget besluttet 
i 2017 at også tarmscreening skal rulles ut som et 
nasjonalt screeningprogram, og arbeidet med å 
forberede et slikt program er nå i gang. 

Kreftregisteret jobber for å opprettholde høy kvalitet i 
alle deler av screeningprogrammene. Dette gjør vi blant 
annet ved kontinuerlig kvalitetssikring, evaluering og 
forskning på tidsaktuelle data. 

Begge de eksisterende screeningprogrammene, mot 
livmorhals- og brystkreft, har kvalitetsmanualer. 
Kvalitetsmanualene er beregnet på helsepersonell. De tar 
for seg prosedyrene som skal følges i programmene, og 
skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører 
i programmet holdes på et høyt nivå. 

Forskning og evaluering sørger for videreutvikling av 
programmene. 

Tilbakemeldinger til fagmiljøene er essensielt for 
gode screeningprogram. Å opprettholde et godt 
samarbeid med faggruppene involvert i screening 
er essensielt for Kreftregisteret. Å tilbakeføre 

informasjon til de som rapporterer data inn til oss, og 
å formidle ny forskningsbasert kunnskap er viktig for å 
opprettholde gode screeningmiljøer ute der deltakerne 
i screeningprogrammene befinner seg. Både skriftlige 
rapporter og å gjennomføre faglige møteplasser er 
virkemidler som screeningprogrammene benytt er seg av.

Livmorhalsprogrammet

Kvalitetsarbeid i Livmorhalsprogrammet

Oppdatert kvalitetsmanual for  
Livmorhalsprogrammet 2018 

Hovedmålsettingen for Livmorhalsprogrammet er å 
redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. 
Dette kan best oppnås gjennom høy deltakelse (minst 
80 prosent), gode tester og høy kvalitet på det arbeidet 
som gjøres ved prøvetakingen og i laboratoriene. I 
kvalitetsmanualen finner prøvetakere informasjon om 
riktig prosedyre ved prøvetaking, prøvefiksering og 
forsendelse. Videre er alle viktige prosedyrer omkring 
håndtering av prøver og diagnostikk beskrevet, 
sammen med de kompetansekrav som settes til 
avdelinger, bioingeniører og leger. Manualen inneholder 
klassifikasjonskriteriene for celleprøver fra livmorhalsen, 
hvordan resultatene registreres og evalueringen av 
disse samt hvordan oppfølgingen av målsettingen for 
Livmorhalsprogrammet skal gjennomføres. I 2018 er 
kvalitetsmanualen for Livmorhalsprogrammet oppdatert.

Økende, men fortsatt for lavt oppmøte i 
Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet bygger på forutsetningen 
om at kvinnene selv tar initiativ til å oppsøke lege for 
livmorhalsprøve. Når det nærmer seg tre år etter siste 
registrerte prøve, eller fem år siden siste HPV-test, 
sendes en påminnelse, dersom det ikke er registrert en 
ny prøve. Kvinnen får enda en påminnelse etter ett år. 

Screening mot kreft
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Livmorhalsprøver tas som regel av allmennprakti ker eller 
gynekolog. I noen kommuner tar også jordmødre prøver. 

Kreft registeret jobber for å øke oppmøtet ti l 
screeningprogrammene. Hvor stor andel kvinner som 
møter ti l screening, kalles dekningsgrad. Dekningsgraden 
i fi guren på neste side viser hvor stor andel av 
målgruppen som screenes innenfor det anbefalte 
screeningintervallet på tre år for celleprøver fra 
livmorhalsen. Den mørke blå linjen viser dekningsgrad 
for alle kvinner som er i målgruppen, i alderen 
25–69 år, men deltakelsen varierer mye for de ulike 
aldersgruppene. Det har vært en betydelig økning i 
dekningsgraden for aldersgruppen 55–69 år (lys blå 
linje) fram ti l 2004, derett er ser vi en nedgang. For 
aldersgruppen 25–39 år (turkis linje) har det vært en 
betydelig nedgang fram ti l 2012, men med en økende 
trend de siste fi re årene. 

Dekningsgraden for fem og ti  år er henholdsvis 74 og 
83 prosent. Ti års dekningsgrad gir oss en indikasjon 
av hvor mange som faller helt utenfor programmet. 
Det innebærer at det er 17 prosent som ikke har tatt  
prøve siste 10 år i aldersgruppen 25–69 år. Det har vært 
en økning i dekningsgraden de siste årene, særlig hos 
kvinner i alderen 25–39. Mer detaljerte analyser av 
dekningsgraden hos kvinner 25–29 år viser at deltakelsen 
har økt fra 53 prosent i 2013 ti l 62 prosent i 2016, men 

den ligger fremdeles langt under målet på 80 prosent. 

Flere avisarti kler og TV-innslag i 2013–16 og 
#Sjekkdegkampanjen i 2015 og 2016 omtalte manglende 
oppmøte blant yngre kvinner. Livmorhalsprogrammet 
har også vært synlige i off entligheten gjennom 
innføring av HPV-screening, lansering av Facebooksiden 
«Kreft sjekken», og pilotstudier for økt oppmøte der 
hjemmetest og invitasjoner med ti d og sted har blitt  
utprøvd. Dett e har sannsynligvis vært medvirkende 
årsaker ti l en økning i dekningsgraden i alle 
aldersgrupper i denne perioden.

Tiltak for å øke oppmøtet

Kvinner som ikke tar celleprøve jevnlig har økt risiko for 
å få livmorhalskreft . Det er over 250.000 kvinner som 
ikke har tatt  celleprøve de siste ti  årene. Kreft registerets 
forskere søker mer kunnskap om hvorfor mange kvinner 
utsett er å gå ti l legen. Som ledd i det prøver forskerne nå 
ut hjemmetest som et lavterskelti lbud for at enda fl ere 
skal sjekke seg. Prosjektet gjennomføres med støtt e fra 
Kreft foreningen. 

Det pågår også andre forskningsprosjekter for å se på 
alternati ver for å øke oppmøte ti l livmorhalsscreening. 
Et eksempel er et forskningsprosjekt der forskerne 
undersøker om kunnskap om HPV og livmorhalskreft  

Figur 9: Dekningsgrad i Livmorhalsprogrammet i prosent ett er aldersgrupper
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kan økes ved hjelp av en mobil applikasjon med spillet 
FightHPV, og hvorvidt dett e påvirker oppmøtet ti l 
screening. Spillet er ti lgjengelig for både Android- og 
iOS-telefoner, og har per desember 2018 nesten 3800 
nedlastninger. 

Dekningsgraden varierer ikke bare mellom aldersgrupper, 
men også mellom fylkene, og særlig Sogn og Fjordane og 
Finnmark har en meget lav dekningsgrad i aldersgruppen 
25–34 år (begge 60 prosent). Kreft registeret har 
satt  i verk særlige ti ltak mot disse to fylkene, med 
Facebookannonser og presseoppslag. Dekningsgraden i 
Sogn og Fjordane og Finnmark økte med henholdsvis 1 
og 3 prosent fra 2015 ti l 2016 i aldersgruppen 25–34 år, 
men økningen i hele landet var på 4 prosent, så fylkene 
ligger fortsatt  bak resten av Norge. Kreft registeret 
fortsett er å holde fokus og vurderer andre ti ltak mot 
disse fylkene spesielt. 

HPV-test i primærscreening

Kreft registeret skal legge ti l rett e for implementering 
av HPV-test i primærscreening som et alternati v ti l 
celleprøve. Humant papillomavirus (HPV) er årsaken 
ti l nesten alle ti lfeller av livmorhalskreft , og HPV-test i 
stedet for celleprøver vil gi et bedre screeningprogram 
mot livmorhalskreft . 

Rogaland, Hordaland og Trøndelag har gjennomført en 
randomisert og gradvis innføring av HPV-screening i 
perioden fra 2015 ti l 2018, og har i løpet av 2018 innført 
HPV-screening for alle kvinner mellom 34 ti l 69 år. 
Resultatene viser ti lsvarende oppmøte ti l HPV-screening 
som ti l screening med celleprøve. Resultatene viser at 
6,5 prosent av kvinnene er HPV-positi ve. Disse kvinnene 
vil få tett  oppfølging. Med HPV-test oppdages 50 prosent 
fl ere alvorlige celleforandringer enn med celleprøver. 
Oppfølgingen ett er positi v HPV-test har vært mer intensiv 
enn oppfølgingen ett er unormale celleprøver, hvilket 
har ført ti l mange normale vevsprøver hos kvinner med 
positi v HPV-test. Livmorhalsprogrammet har derfor 
endret oppfølgingsruti nene for kvinner med positi v HPV-
test i 2018. 

I 2019 starter en gradvis og randomisert innføring av 
HPV-screening i fylkene Østf old, Sogn og Fjordane, Møre 
og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark for kvinner 
mellom 34 og 69 år født på partallsdato. Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestf old, Telemark, Aust-
Agder og Vest-Agder vil følge ett er i 2020. HPV-screening 
skal være innført for alle kvinner mellom 34 og 69 år 
innen utgangen av 2021.

Evaluering av livmorhalskreft ti lfeller øker 
kvaliteten i diagnosti seringen

Diagnosti sk audit er en metode som brukes i 
Livmorhalsprogrammet der Kreft registeret sender 
ut lister over kvinner som har fått  livmorhalskreft  ti l 
laboratoriene slik at de kan analysere ti dligere prøver 
på nytt . Diagnosti sk audit brukes for å øke forståelsen 
om årsaker ti l utvikling av kreft  i målgruppen for 
screening, og for konti nuerlig faglig opplæring. I 2018 
er ruti nene for gjennomføringen av auditen revidert, 
og det er nedsatt  en spesialistgruppe som, i ti llegg ti l 
laboratoriene, skal regranske kvinnens siste prøve før 
kreft diagnose.

Utviklingsarbeid i Livmorhalsprogrammet

Utbygging av innbyggertjenester

I henhold ti l Kreft registerets strategi skal 
screeningprogrammene etablere fl ere 
innbyggertjenester, med særlig vekt på ti lgang ti l 
prøvehistorikk og resultater fra screening. 

Et av årets høydepunkt for Kreft registeret er at 
prøvehistorikken ti l kvinnene i Livmorhalsprogrammet 
nå kan søkes opp av helsepersonell. Les mer om dett e 
arbeidet på side 82.

Enklere og billigere med digitale brev

Screeningprogrammene er ti lslutt et Nasjonalt 
program for sikker digital post. Dett e gjør det mulig 
for screeningprogrammene å sende ut invitasjoner 
og påminnelsesbrev ti l kvinnene ved bruk av digital 
postkasse i Digipost eller e-Boks. Nærmere 50 prosent av 
kvinnene i Livmorhalsprogrammets målgruppe mott ok 
digitale brev i 2018. Dett e er en økning fra ti dligere år. 

Utf ordringer med elektronisk 
innrapportering i Livmorhalsprogrammet

Kreft registeret har en målsetti  ng om å oppnå 100 prosent 
elektronisk innrapportering ti l Livmorhalsprogrammet 
fra laboratorier og sykehus. Per 2018 er det kun tre 
av 19 laboratorier som rapporterer elektronisk ti l 
Kreft registeret. Årsaken ti l dett e er at det er tekniske 
utf ordringer. Kreft registeret jobber konti nuerlig med 
løsninger, men helseforetakene må også prioritere dett e 
arbeidet.
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Livmorhalskreftscreening – 2016

Kvinner 25–69 1.493.000 (hvert 3. år)

Cyotologi 430.000

Histologi 38.000

HPV-test 87.000

Konisering 6489

Kreft
369

Død
95

6489 
koniseringer

Målgruppe

1.493.000
kvinner

Screeningundersøkelser 472.938
Etterundersøkelser 7536

369 
livmorhalskreft-
tilfeller i målgruppen

70%
dekningsgrad
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Forskning i Livmorhalsprogrammet

Forskningssamarbeid på tvers

Livmorhalsseksjonen har et nært samarbeid med 
Gruppe for HPV-relatert kreftforskning i Kreftregisterets 
forskningsavdeling for å optimalisere oppfølgingsrutinene 
for hrHPV-positive kvinner, maskinlæringsteknikker 
og annen forskning på livmorhalskreft og humant 
papillomavirus (HPV).

Økt antall koniseringer - reelt eller bedret 
rapportering?

I Livmorhalsprogrammets årsrapport for 2016 (siste 
årgang, publisert september 2018) sees en økning 
på nesten 60 prosent i antall koniseringer (kirurgisk 
inngrep der området med celleforandringer på 
livmortappen opereres bort) sammenlignet med det 
som er dokumentert i tidligere rapporter. Tall fra 2016 
viser at det blir gjennomført over 6400 koniseringer 
årlig, noe som er betraktelig høyere enn estimatene. 
Økningen skyldes flere ting; som en reell økning i 
utførte koniseringer, en reell økning, at gynekologer 
i større grad melder inn utførte koniseringer, og 
at patologilaboratoriene i større grad bruker riktig 
medisinsk kode for konisering ved rapportering til 
Kreftregisteret.

Informasjonsarbeid i Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet har opprett et faglige panel og 
rådgivningsgruppe som har jevnlige møter. Ansatte i 
Livmorhalsprogrammet har holdt foredrag og kurs om 
livmorhalsscreening. 

Mandag 5. mars 2018 arrangerte Livmorhalsprogrammet 
fagdag. Målet med fagdagen var å formidle kunnskap 
om forebygging av livmorhalskreft. Blant deltakerne var 
allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, 
bioingeniører, jordmødre og andre faggrupper involvert i, 
eller med interesse for, forebygging av livmorhalskreft. På 
fagdagen ble det blant annet diskutert: 

• nye oppfølgingsrutiner

• god prøvetakingsteknikk

• overscreening

• informasjon til kvinnen om et positivt HPV-svar

Kontinuerlig overvåkning og  
feedback til rapportører

Kontinuerlig overvåking og oppfølging av opplysninger 
registreres i Livmorhalsprogrammet. Det blir gitt årlig 

tilbakemeldinger på definerte kvalitetsmål til laboratorier 
og gynekologiske avdelinger.

Mammografiprogrammet

Kvalitetsutvikling av  
Mammografiprogrammet

Kontinuerlig overvåking og oppfølging av opplysninger 
i Mammografiprogrammets database har gitt 100 
prosent datakompletthet for invitasjoner, oppmøter, 
tyderesultater og etterundersøkelser. Det ble gitt 
jevnlige tilbakemeldinger på definerte kvalitetsmål til de 
brystdiagnostiske sentrene i Mammografiprogrammet. 

Kartlegging av bruk av uorganisert screening

Tall fra Cancer in Norway 2017 viser en økning i antall 
brystkrefttilfeller bant kvinner over 70 år. Kreftregisteret 
mistenker at dette kan skyldes kvinner som går til private 
mammografiundersøkelser etter at den organiserte 
mammografiscreeningen opphører (målgruppen for 
Mammografiprogrammet er kvinner mellom 50 og 69 
år). Kreftregisteret mottar ikke mammografirapporter fra 
private klinikker, og kan derfor ikke være sikre på denne 
forklaringen. Kreftregisteret vil fortsette å følge med på 
utviklingen. 

Digital postkasse

Over 40 prosent av kvinnene i Mammografiprogrammet 
mottok invitasjon via digital postkasse i 2018.

Forskning på Mammografi og brystkreft

Nye forskningsprosjekter i  
Mammografiprogrammet

Forskningsprosjektet Maskinlæring i 
Mammografiprogrammet startet i 2018, og skal 
kombinere automatisk bildeanalyse med radiologisk 
ekspertise. Hovedmålsetting er å utvikle en metode 
som kan brukes til å tyde screeningmammogrammer. 
Nevrale nettverk skal brukes på en ny måte, med såkalt 
«deep learning», for å utvikle en metode for automatisk 
maskinlæring for tyding av screeningmammogrammene.

Er digital bryst-tomosyntese fremtidens 
screeningmetode for brystkreft?

Digital brysttomosyntese er tredimensjonal avbilding av 
brystet. Kreftregisteret skal bidra til kunnskapsgrunnlaget 
for å vurdere om digital brysttomosyntese er egnet som 
ny screeningteknikk i Mammografiprogrammet. 
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Studien ledes av Kreft registeret og fi nansieres av 
Forskningsrådet. Studien skal fi nne ut om tomosyntese 
er et bedre egnet screeningverktøy enn vanlig digital 
mammografi . Foreløpige resultater viser lovende 
resultater for bruk av tomosyntese i screening, mens det 
også ble funnet at radiologene brukte noe mer ti d på 
tyding av tomosyntese enn vanlig digital mammografi . 

Tomosyntesestudien i Bergen (TOBE-studien) gikk i 2018 
over i sin andre fase, der kvinner som ønsker å delta i 
forskningsstudien blir randomisert ti l screening med 
tomosyntese i to påfølgende screeningrunder. Forskerne 
vil sammenligne bruk av tomosyntese ett er digital 
mammografi  i forrige screeningrunde.

Ny kunnskap om brystkreft screening

Forskerne ved Mammografi  programmet har funnet at 
automati serte tett hetsmålinger av brystvevet i screening 
gir like pålitelige resultater som når tett het vurderes 
subjekti vt av tydende radiolog og at ti dligindikatorer 
i programmet i stor grad påvirkes av mammografi sk 
tett het. Så langt vi kjenner ti l er dett e første studie 
noensinne som har brukt automati serte målesystemer 
på denne måten i screening. Studien ble presentert i 
det internasjonalt anerkjente ti dsskrift et Radiology sin 
podcastserie i sommer. 

Kreft registeret skal utrede muligheter for og 
konsekvenser av et ti lpasset screeningti lbud 
basert på risikoprofi l (strati fi sert screening). 
Mammografi programmet bekreft er i publisert arbeid at 
kvinner med tett  kjertelvev har høyere risiko for å utvikle 
brystkreft  enn kvinner med fett rike bryst. Ved å benytt e 
automati sk måling av mammografi sk brystt ett het kan 
en bidra med ny kunnskap som kan legge ti l rett e for 
individualisert screening i fremti den. 

Forskning ved Mammografi programmet har også gitt  
ny kunnskap om at risikoen for intervallkreft  (kreft  som 
oppstår mellom to screeningundersøkelser) er mye 
høyere for kvinner som har hatt  en forutgående falsk 
positi v screeningundersøkelse enn for kvinner med 
forutgående normalt screeningresultat. 

Mammografi seksjonen jobber konti nuerlig med å 
vurdere kunnskapsgrunnlaget for og konsekvenser 
av en eventuell utvidelse i aldersgruppen som ti lbys 
mammografi undersøkelse. I 2018 har seksjonen 
også bidratt  med arti kler om ressursbruk i og utenfor 
screening/pakkeforløp. Mammografi programmets 
leder har deltatt  i fl ere arbeidsgrupper som koordineres 
av European Commission Initi ati ve on Breast Cancer, 
hvor kunnskapsbevisene for mammografi screening og 
konsekvenser av en eventuell endring i målgruppen for 
programmet vurderes (htt p://ecibc.jrc.ec.europa.eu/).

Kompresjon og trykk - sammenheng 
med opplevd smerte og ubehag?

I 2018 kom resultater fra mammografi programmet 
som viste at det var kvinnene som hadde fått  minst 
kompresjon og trykk under mammografi undersøkelsen 
som i størst grad lot være å møte igjen ved neste 
undersøkelse. Skyldes dett e at kvinnene har gitt  
utt rykk for smerte eller ubehag før de ble undersøkt, 
og at radiografene av den grunn har valgt å bruke 
mindre kompresjon og trykk? Dett e er et vikti g og 
interessant tema som undersøkes nærmere i de såkalte 
«Smerte-studiene» som ledes av Kreft registeret, og 
som er gjennomført ved Ahus, Stavanger og Bodø. 
I 2018 er datainnsamlingen gjennomført ved hjelp 
av egenutviklede spørreskjemaer der kvinnene blir 
spurt om sine opplevelser av ubehag og smerte ved 

Radiologene Cecilia Sandvik og Hildegunn Aase tyder bilder ved BDS Haukeland. 
Foto: Berit Hanestad, Haukeland universitetssjukehus.
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Brystkreftscreening – 2018

74% dekningsgrad*
*også ved etterundersøkelser

Oversikt over brystsentre, 
stasjonære enheter og mobile 
enheter i Mammografi-
programmet i Norge

Screeningundersøkelser 221.966
Etterundersøkelser 8023

1305 brystkreft-
tilfeller oppdaget 
ved screening

Målgruppe

610.000 
kvinner

Bysentre (n=16)
Stasjonære enheter (n26)
Mobile enheter (n=4)
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screeningundersøkelsen.

Informasjonsarbeid i Mammografi programmet

Mammografi programmet har opprett  et faglige panel 
og rådgivningsgruppe som har jevnlige møter. Ansatt e i 
Mammografi programmet har holdt foredrag og kurs om 
brystkreft forebygging. Ansatt e i Mammografi programmet 
publiserer i vitenskapelige ti dsskrift er. Av nasjonalt 
høydepunkt i 2018 var informasjon og retningslinjer 
for henvisning ti l diagnosti sk utredning publisert i 
Fastlegenytt .

Minirapporter fra Mammografi programmet

Mammografi programmet har i 2018 produsert seks 
minirapporter med ti lbakemelding på kvalitetsindikatorer 
ti l de brystdiagnosti ske sentrene. Et vikti g tema var 
gjennomgangen av tydearbeidet ved hvert senter og for 
hver radiolog som har jobbet i programmet. Rapporten 
gikk blant annet inn på i hvor stor grad de to radiologene 
som tyder hvert enkelt mammografi bilde har gitt  samme 
vurdering av i hvilken grad bildene gir grunnlag for å 
mistenke brystkreft . Tyding av bildene er en manuell 
prosess som gjøres uavhengig, av to radiologer som har 
spesialutdanning. Hver radiolog gir en score fra 1 ti  l 5, 
som indikerer mistanke om sykdom. 1 betyr negati vt, 2 
sannsynlig negati v, 3 betyr usikker, 4 sannsynlig sykdom 
og 5 høy sannsynlighet for sykdom. 

Resultatene i minirapportene er i all hovedsak 
ti lfredssti llende, men på noen områder indikerer 
resultatene tydelig at prosedyrer bør vurderes og ti ltak 
iverksett es. Spesielt gjelder dett e tydeti der. Enkelte 
brystdiagnosti sk sentre har ti l dels store utf ordringer 
med hvor lang ti d det tar å tyde et mammogram og 
lange venteti der for ti lleggsundersøkelser. Dett e er lite 
ti lfredssti llende for kvinnene i målgruppen. Årsakene ti l 
de lange tyde- og venteti dene er sammensatt e, og er en 
situasjon som fortsatt  må følges opp for sentrene det 
gjelder.

Fagmøte i Mammografi programmet

Mammografi programmet og Vestre Viken HF 
arrangerte et svært vellykket fagmøte i Mammografi  
programmet 30. og 31. august 2018. Over 100 
radiologer, radiografer og medisinske fysikere ti lknytt et 
Mammografi programmet deltok. 

Hensikten med møtet var å øke bevisstheten om hvordan 
bildekvalitet påvirker kvaliteten på diagnosti kken, og gi 
muligheter for erfaringsutveksling og felles diskusjoner 
om hvordan bildekvalitet skal videreutvikles og vurderes 
i fremti den. Spennende og framti dsrett ede temaer 
som bruk av maskinlesing og kunsti g intelligens i 

mammografi tyding, og bruk av «deep learning» og «Big 
Data» i Mammografi programmet ble også presentert.

Tarmscreeningseksjonen
Kvalitetsutvikling i Tarmscreeningseksjonen

Kvalitetsregister for kvalitet på skopier koblet 
ti l Kreft registret

Tarmscreeningpiloten ble i 2018 koblet opp mot det 
nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet, et register for 
kvalitet på mage-tarm-undersøkelser med endoskop. 
Hovedfokuset ti l Gastronet er kvalitetsforbedring 
av endoskopier, spesielt undersøkelse av tykktarm 
(koloskopi) og undersøkelse av galleganger og 
bukspytt kjertel (ERCP). Koblingen mot Gastronet gjør 
Tarmscreeningpiloten i stand ti l å hente ut data om 
koloskopier og sigmoskopier.

Tarmscreeningpiloten har i 2018 bidratt  ti l å lage 
nasjonale kvalitetsindikatorer for koloskopi: 

• polyppdeteksjonsrate

• smerter under koloskopi

• cøkum intubasjonsrate

Kartlegging av bruk av uorganisert screening

Uorganisert tarmscreening er kartlagt over 
fl ere år i Gastronet. Personer som ønsker en 
tarmscreeningundersøkelse uten forutgående risiko for 
tarmkreft  utgjør cirka en prosent av alle koloskopier, 
mens ått e prosent av alle koloskopier skjer på bakgrunn 
av kreft  i slekten. 

Utviklingarbeid i tarmscreeningseksjonen

Ny IKT-pla�  orm for screeningprogrammene

De regionale helseforetakene under ledelse av Helse 
Sør-Øst, fi kk i oppdragsbrevet for 2018 ansvaret for 
å forberede innføring av nasjonalt screeningprogram 
for tarmkreft  inklusive utvikling av nytt  IT-program. 
Hensikten med å utvikle en ny IKT-plattf  orm ti l 
tarmscreening er å administrere opplysninger 
om deltakerne i screeningprogrammet, håndtere 
invitasjoner og kvalitetssikring av screeningprogrammet. 
Løsningen skal utvikles for tarmscreening og skal 
senere kunne videreutvikles/utvides ti l de andre 
screeningprogrammene. Kreft registeret bistår nå Helse 
Sør-Øst med å få på plass endelig mandat og eierstruktur.
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Forskning i Tarmscreeningseksjonen

Nye postdoktorsti pendiater

I Tarmscreeningseksjonen er det startet to 
postdoktorprosjekter som skal undersøke muligheter 
for personlig ti lpasning av screeningmetode basert på 
livssti l, samt undersøke årsaker ti l at noen velger ikke å 
møte ti l screening mot tarmkreft .

Hvilken tarmscreeningmetode er best?

Screeningpiloten mot tarmkreft  som sammenligner 
sigmoideoskopi med en undersøkelse som tester for 
blod i avføringen (iFOBT) er inne i en avslutt ende fase 
når det gjelder sigmoidoskopidelen av studien, siste 
pasient blir undersøkt i løpet av mars/april 2019. 
iFOBT-delen av studien fortsett er ti l 2023. Kvaliteten av 
undersøkelsene overvåkes konti nuerlig med tanke på 
komplikasjoner ett er fj erning av store polypper og fl ere 
andre indikatorer. 

Resultatene viser at omlag 75 prosent av 
tarmkreft ti lfellene oppdages i stadium I eller II. I vanlig 
sykehusdrift , uten screening, vil under 50 prosent 
av kreft ti lfellene være i stadium I eller II. Under 
screeningpiloten oppdages altså kreft en ti dligere, noe 

som gir pasienten bedre prognose. Resultatene fra 
screeningpiloten viser også at iFOBT-undersøkelsene 
fi nner fl ere kreft ti lfeller, spesielt i høyre del av 
tykktarmen, enn man gjør ved sigmoidoskopi.

Informasjonsarbeid i 
Tarmscreeningseksjonen

Tarmscreeningseksjonen har opprett  et faglige panel 
og rådgivningsgruppe som har jevnlige møter. Ansatt e i 
Tarmscreeningseksjonen har holdt foredrag og kurs om 
tarmkreft screening, og publisert arti kler i vitenskapelige 
ti dsskrift er.

Tarmscreeningseksjonen har deltatt  i Kreft foreningens 
informasjonsprosjekt om risikofaktorer for tarmkreft .

Kristi n Ranheim Randel er en av Kreft registerets sti pendiater som jobber med å fi nne ut av hvilke 
screeningmetoder som er best egnet i et norsk screeningprogram. 
Foto: Elisabeth Jakobsen/ Kreft registeret.
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Tarmscreening – 2018

41 
tarmkrefttilfeller 
påvist i screeningpiloten

81.617 
Screeningprøver siden 2012

Screeningundersøkelser 15.849
Etterundersøkelser 1166

Oppstart screeningpilot: 2012
Nasjonalt screeningprogram gradvis utrulling fra 2019

Antall inviterte:

32.722
kvinner og menn

48% dekningsgrad*
*ikke komplett, vil øke noe
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Også i år har Kreft registeret bidratt  med tall, kunnskap og meninger i 
off entligheten. Bidragene har kommet både i nyhetsarti kler, featurereportasjer, 
innslag i radio og på TV, og i deba�  nnlegg og som Viten-arti kler. I ti llegg har 
Kreft registeret gitt  informasjon og råd direkte blant annet ti l beslutningstakere, 
befolkningen, fagmiljøet og bidratt  i undervisning.

Mål: Kreft registeret skal 
være synlig og tydelig i 

off entligheten. Vi skal bidra ti l 
å øke befolkningens kunnskap 
om kreft forekomst, hva som 
forårsaker kreft  og hvordan 

kreft  kan forebygges.
Kreft registerets direktør Giske Ursin innledet medieåret 
med et nytt årsforsett  i Aft enposten – nemlig å bli 
best i verden på ny kreft behandling. For å få ti l det, 
trenger vi blant annet å kunne kartlegge bruken av nye 
kreft legemidler godt og eff ekti vt, understreket hun.

I løpet av første halvår i 2018 bidro Kreft registeret ti l fl ere 
store mediesaker om forebygging av kreft , blant annet i 
forbindelse med studier om hvilken betydning anbefalt 
kosthold har for forebygging av kreft , og hvilket potensial 
røykeslutt  har for å bremse kreft forekomsten.

I juni disputerte Linn Merete Åsli fra Kreft registeret 
og Oslo Universitetssykehus med sin avhandling om 
lindrende strålebehandling, se side 32. Noen av hennes 
hovedfunn om store sosiale og geografi ske ulikheter 
i ti lbudet fi kk bred oppmerksomhet i mediene, blant 
annet med innslag i Dagsrevyen.

Tiden rundt lanseringen av Cancer in Norway byr på 
mye omtale og saker med tall og data om kreft . Cancer 
in Norway ble i år publisert 29. oktober, og norsk presse 
publiserte i månedsskift et oktober/november om lag 140 
arti kler med nye kreft tall.

Cancer in Norway for første gang presentert i et åpent 
frokostmøte for alle med interesse for kreft feltet. 
Journalister, Kreft foreningen, pasientgrupper og kliniske 
fagfolk var blant deltakerne på arrangementet, som var 
en stor suksess. 

Temaer som det i stor grad var oppmerksomhet rundt, 
var at Kreft registeret nå spør seg om lungekreft toppen 
for kvinner kan være passert, og saker om fylkesvise 
forskjeller i kreft forekomst. For 2017 så vi blant annet 
at Rogaland nå er fylket med mest kreft  blant menn. 
Tidligere var det Vestf old, mens det fortsatt  er minst kreft  
i Finnmark, på tross av høy forekomst av lungekreft .

Kreft registerets ansatt e har også skrevet egne innlegg 
og Viten-arti kler i løpet av året. Blant disse fi nner vi 
Benedicte Kirkøen og Markus Knudsens arti kkel der de 
oppsummerer funn i sine doktoravhandlinger om mulige 
skadevirkninger av tarmscreening. 

I prostatamåneden november var Prostatakreft registerets 
leder Erik S. Haug og direktør Giske Ursin blant 
forfatt erne av en arti kkel om hvorfor operasjon ikke 
nødvendigvis er rikti g behandling ved prostatakreft . 

I 2018 er det publisert årsrapporter fra de ått e nasjonale 
kvalitetsregistrene på kreft området. Rapportene 
inneholder resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I 2018 ble resultatene 
presentert i fagdirektør/fagsjefmøtene i alle de fi re 
regionale helseforetakene. 

Kreft registeret i pressen

Linn Merete Åsli ble intervjuet av Dagsrevyen om bruk av lindrende 
strålebehandling. 
Skjermdump: NRK
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Nyhetsarti kler i pressen i 2018
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Informasjon og rådgivning

248.079 
nettsidebrukere

23% 
Økning i 
nettsidebrukere 
fra 2017

18 
clustersaker

Sosiale medier 
Antall følgere

Kreftsjekken  7771

        FB – Kreftregisteret 1305

        LinkedIn 890
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Å ti lbakeføre den kunnskapen vi produserer ti l de som rapporterer data inn ti l oss, 
beslutningstakere, media og allmenheten er en bærebjelke i Kreft registerets virke. 

Presentasjoner og debatt er
Kreft registeret deltar på ti lstelninger som er åpent for 
publikum og holder presentasjoner. I 2018 har vi blant 
annet vært på Arendalsuka og snakket om bruk av 
helsedata og fremti dens helsesektor. 

Informasjon ti l beslutningstakere og 
befolkningen om årsaker ti l kreft  og 
opphoping av kreft 

Kreft registeret mott ar jevnlig henvendelser fra blant 
annet helsepersonell, privatpersoner, arbeidstakere 
og media om kreft forekomst som de synes er 
påfallende høy. Noen av disse henvendelsene 
behandles av Datautleveringsenheten, noen 
av kommunikasjonsrådgiver, og overlege med 
erfaring og kunnskap fra årsaksrett et kreft forskning 
(Forskningsavdelingen). Svarene varierer fra kortf att et 
stati sti kk eller en forklaring, ti l mer omfatt ende historikk 
med utvikling av ulike former for kreft  over fl ere ti år. 
Noen ganger blir det gitt  kortf att ede redegjørelser 
for særskilte problemsti llinger eller miljøfaktorer som 
spørsmålssti lleren har utt rykt bekymring for. Graden av 
detaljer avpasses for å ivareta personvern, og det ligger 
en begrensning i at kommunenivå (alternati vt bydel i de 
største byene) er den minste geografi ske enheten det 
kan produseres stati sti kk for.

Overlegen ansvarlig for denne type saker ved 
Forskningsavdelingen besvarte 18 større eller mindre 
henvendelser av denne typen i 2018. Det lokale ansvaret 
for folkehelsespørsmål er lagt ti l kommuneoverlegen. 
I saker som involverte kommuner ble tall, fi gurer og 
vurderinger av kreft forekomst derfor også formidlet ti l 
kommuneoverlegen, uten at spørsmålssti llers identi tet 
ble gjort kjent. 

Informasjon og råd ti l 
nasjonale  rådgivningsorganer

Forskere ved Kreft registeret gir faglig støtt e og innspill ti l 
nasjonale rådgivningsorganer for forebygging av kreft . 
Et eksempel er deltakelse i utarbeidelse og oppfølging 
av Nasjonal UV- og hudkreft  strategi, samt deltakelse 
i Kreft foreningens konsesusmøter. Forskere ved 
Kreft registeret deltar også i Folkehelseinsti tutt ets faglige 
utvalg som arbeider med en oppdatering av kunnskapen 
om kreft  og bruk av snus.

Undervisning
Flere av våre forskere underviser på universiteter og 
høyskoler, veileder master- og doktorgrandsstudenter, 
deltar i evalueringer og professorbedømmelser, samt 
opponentarbeid i disputaser. 

Informasjonskampanjer i 
screeningprogrammene
Primærmedisinsk uke 2018

Under kurskongressen for leger og medarbeidere i 
primærhelsetjenesten, Primærmedisinsk uke, 22. og 23. 
oktober stod Livmorhals- og Mammografi programmet 
sammen på stand og holdt foredrag. Målet var å 
nå fl est mulig allmenleger med informasjon om 
screeningprogrammene, og å vise fastlegens betydning 
i arbeidet med å få kvinner ti l å møte ti l screening. 
Programmene utarbeidet informasjonsmateriell rett et 
mot allmennlegers behov for informasjon. Dett e var to 
vellykkede dager, der det ble levert ut 200 poser med 
informasjonsmateriell og der mange kontaktet standen.

InformasjonsformidlingInformasjon og rådgivning

248.079 
nettsidebrukere

23% 
Økning i 
nettsidebrukere 
fra 2017

18 
clustersaker

Sosiale medier 
Antall følgere

Kreftsjekken  7771

        FB – Kreftregisteret 1305

        LinkedIn 890
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#Sjekkdeg 2018
#sjekkdeg-kampanjen ble startet av Thea Steen i 
2015, i samarbeid med Det Nye og Kreft foreningen. 
Målet med #sjekkdeg-kampanjen er at fl ere kvinner 
tar livmorhalsprøve og unngår livmorhalskreft . 
Tall fra Kreft registeret viser at siden #sjekkdeg-
kampanjen startet, har over 72.000 fl ere kvinner tatt  
livmorhalsprøve. Mange har med det unngått  forstadier 
ti l livmorhalskreft  og livmorhalskreft . Dett e viser at 
kampanjen er vikti g.

Under #sjekkdeg-kampanjen 2018 fi kk alle fastlegekontor 
ti lsendt informasjonsmateriell som oppfordrer kvinner 
ti l å ta livmorhalsprøve. Baker Hansen delte ut grati s 
kaff e ti l alle kvinner i målgruppen mot at de brukte 
kaff epausen på å ringe fastlegen for å besti lle ti me ti l 
livmorhalsprøve. Magasinet «Det Nye» bidro med mye 
oppmerksomhet om #sjekkdeg i sine kanaler, blant annet 
i to magasinutgaver og i sosiale medier.

Sammen med kleskjeden Bik Bok ble det designet en 
egen #sjekkdeg-kolleksjon med mål om å nå ut ti l enda 
fl ere kvinner. Bik Bok ga 10 prosent av salgsinntektene ti l 
det videre arbeid med å forebygge livmorhalskreft .

Livmorhalsprogrammet bidro med oppdaterte tall ti l 
Kreft foreningen og ti l media.

Livmorhalsprogrammet og Mammografi programmet hadde stand og informerte om programmene 
under Premedisinsk uke 2018. 
Foto: Elisabeth Jakobsen.
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Nytt  screeningprogram 
- nytt  informasjonsmateriell

Det er lagt ned mye arbeid i utf orming av 
informasjonsmateriell ti l deltakere i det nasjonale 
tarmscreeningprogrammet i året som har gått . 
Tarmscreeningseksjonen jobber for å utf orme 
informasjonsmaterialet slik at det er forståelig for 
fl est mulig. Tilbakemelding fra brukere har vært 
vikti g i dett e arbeidet, og det er gjennomført fl ere 
fokusgruppeintervjuer for å sjekke forståeligheten i 
informasjonen som skal sendes ut. 

Grafi sk profi l
Kreft registeret har i 2018 fått  en oppdatert grafi sk profi l, 
med oppussing av logo, både for virksomheten som 
helhet og for de tre screeningprogrammene. 

Figur 10: Kreft registerets nye logo og skisser ti l screeningprogrammenes nye logoer. 
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Kreftregisteret som virksomhet forvalter store verdier, inkludert 
sensitiv helseinformasjon om mer enn 1,5 millioner personer i Norge, 
og god internkontroll er derfor viktig. Kreftregisteret skal ha en riktig 
kompetansesammensetning for god oppgaveløsning for alle områder av 
virksomheten. Informasjonssikkerhet og personverntenking skal integreres i 
organisasjonen gjennom trening, opplæring og kommunikasjon. 
 
Internkontroll og 
risikohåndtering
Kreftregisteret skal gjennom planlagte og systematiske 
tiltak sørge for god informasjonssikkerhet med hensyn 
på konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet 
ved behandling av helseopplysninger. Kreftregisteret 
jobber derfor kontinuerlig med aktiviteter og tiltak for å 
forsterke styring og kontroll med virksomheten og data 
om de registrerte. I utviklingen av styringsmekanismer for 
effektiv internkontroll og risikovurdering i Kreftregisteret 
er det lagt vekt på at denne skal være i samsvar med 
Kreftregisteret lovkrav, risiko, ansvar og størrelse. 

Kreftregisteret har faste, årlige gjennomganger der 
ledelsen vurderer virksomhetens styring og kontroll. 

Kreftregisterets internkontrollsystem skal bidra 
til at uønskede hendelser ikke inntreffer, og gjøre 
virksomheten i stand til å effektivt gjenopprette 
normaldrift og begrense skaden dersom en uønsket 
hendelse skulle inntreffe. 

Sikkerhet, beredskap og risikostyring er en integrert 
del av styringen av virksomheten. Ansvar, myndighet 
og roller er tydeliggjort og tilgjengelig for ledere 
og medarbeidere. Virksomheten har utarbeidet 
interne prosedyrer som beskriver hvilke rutiner 
som skal følges for å sikre overholdelse av kravene 
i kreftregisterforskriften, helseregisterloven, 
personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. 
Rutinene er tilpasset det enkelte formål og retter seg mot 
ulike målgrupper. Rutinene er lagret på eget område der 
ansatte har tilgang. Avdelingsledere og seksjonsledere 
har ansvar for å påse at rutinene gjøres kjent for ansatte i 
egen enhet som har behov for det.

I 2018 har hovedfokus vært på å sikre at virksomheten er 
i overensstemmelse med EUs personvernforordning. 

Ny personvernforordning i 2018
2018 har vært et begivenhetsrikt år med tanke 
på personvern. Innføringen av den europeiske 
personvernforordningen (GDPR) var planlagt til 25. 
mai, men på grunn av enkelte forhold ble den utsatt 
til juli i Norge. For å møte utfordringene knyttet til 
nytt personvernregelverk satte Kreftregisteret ned 
en tverrfaglig gruppe i desember 2017. Målet for 
gruppen var å identifisere momenter av betydning for 
Kreftregisteret som følge av GDPR, og videre foreslå tiltak 
for å møte nye krav og plikter. Kreftregisterets ansatte, og 
særlig ansatte med juridisk ansvarsområde, har måttet 
tilegne seg relevant kunnskap via kurs, seminarer og 
litteratur, for videre å vurdere hvilke tiltak som er best 
egnet for Kreftregisteret.

Kreftregisteret har som en konsekvens av den nye 
personvernforordningen gjennomført en vurdering av 
om informasjonsbehandlingen vi utøver i forsknings- og 
kvalitetssikringsprosjekter. Den juridiske vuderingen er 
at Kreftregisterets informasjonsbehandling i pågående 
prosjekter er i henhold til det nye regelverket.

Blant de viktigste nye aktivitetene som har startet etter 
implementeringen av GDPR er etablering av rutiner 
for gjennomføring av personvernkonsekvensvurdering, 
og etablering av rutiner for protokollføring av 
databehandling. I tillegg har det vært et økt fokus 
på opplæring av ansatte innenfor personvern, 
informasjonssikkerhet og informasjonsformidling, og mer 
spesifikt hvilke konkrete endringer som følger av GDPR. 
GDPR har også medført endringer i rammeverket knyttet 
til utlevering av data.

Styring og kontroll 
i virksomheten
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Kreftregisterets nettsider er oppdatert med en klar og 
forståelig personvernerklæring. 

For personaladministrasjon er det satt iverk tiltak for 
sletting av personopplysninger sendt via epost ved 
jobbsøknader. I løpet av året er Webcruiter tatt i bruk for 
søknadshåndtering.

Kreftregisterets beredskap for å møte det nye regelverket 
har bidratt til at vi har evnet å omstille oss raskt, og 
videre implementert de endringene som har vært 
nødvendig for å oppfylle de nye kravene.

Viktige suksessfaktorer i møtet med GDPR har også vært 
Kreftregisterets  velfungerende sikkerhetsinfrastruktur. 
I tillegg er det stor forståelse og etterlevelse av 
personvernhensyn blant de ansatte.

Informasjonssikkerhet
Kreftregisterets IKT-system er delt inn i flere soner. Det 
skilles mellom soner med internettilgang, soner med 
sensitiv informasjon og soner som er koblet opp mot 
andre helseforetak over Norsk Helsenett. Virksomheten 
praktiserer prinsippet om minst mulig tilgang til soner 
som inneholder sensitiv og /eller personidentifiserbar 
informasjon. Dette praktiseres gjennom rutiner 
for autorisasjon og tilgangsstyring som sikrer at 
opplysningene i registeret kun gjøres tilgjengelig for de 
som har autorisert tilgang. 

Alle oppslag i databasene logges og alle typer 
personoppslag og årsak til personoppslag logges. Det 
gjøres regelmessig gjennomgang og analyse av disse 
loggene. Det føres også logg over alle utleveringer av 
personidentifiserbare helseopplysninger.

På IT-sikkerhetsområdet koordinerer registeret med 
myndigheter som Nasjonalt beskyttelsesprogram for 
helse- og omsorgssektoren for å prioritere innsatsen mot 
nye sikkerhetsutfordringer.

Innebygget personvern

I databaser som inneholder helseopplysninger lagres det 
ikke personopplysninger, kun et kryptert fødselsnummer. 
Personopplysninger lagres i egen database. 
Fødselsnummer krypteres/dekrypteres av en matematisk 
algoritme, implementert i egen applikasjon.

Kreftregisterets arkitektur gjør at registeret ikke er avhengig 
av sikkerhetsfunksjoner fra en bestemt leverandør. 

Personer og organisasjoner som behandler 
personopplysninger på oppdrag fra Kreftregisteret, 
skal behandle opplysningene i samsvar med rutiner 

behandlingsansvarlige har oppstilt. Kreftregisteret 
benytter databehandleravtaler i tilfeller der eksterne 
behandler opplysninger fra registeret.

Risikovurderinger
Kreftregisteret holder oversikt over hvilke 
personopplysninger som behandles. Kriterier for 
akseptabel risiko forbundet med behandlingen av 
personopplysninger er fastsatt. Det gjennomføres 
risikovurderinger ved endringer som har betydning 
for informasjonssikkerheten. Risikovurderingene 
følger kravene i Norm for informasjonssikkerhet i 
helsetjenesten. Datatilsynet fant i en brevlig kontroll i 
2016 at dette er i tråd med krav til gjennomføring av 
risikovurderinger. 

Ved Kreftregisteret gjøres det kontinuerlige 
risikovurderinger i tilknytning til IT-systemene gjeldende 
både infrastruktur, fagapplikasjoner og løsninger for 
ekstern kommunikasjon, herunder publikumstjenester 
og tjenester publisert på Norsk Helsenetts stamnett. 
Alle risikovurderinger knyttet til dette baserer 
seg på malen for risikovurderinger gitt av Oslo 
Universitetssykehus HF. Når en risikovurdering er utført, 
går denne alltid til Kreftregisterets personvernombud 
for uttalelse og informasjon. Kreftregisteret tar alltid 
personvernombudets uttalelser til etterretning, og 
retter opp eventualiteter i både system og kode, før vi 
aksepterer mulig restrisiko. I 2018 er det rettet opp to 
restanser fra personvernombudet i risikovurderingen 
av KREMT fra 2017. Ut over dette er det gjort 
risikovurderinger på følgende større prosjekter i 2018: 

• Prøvesvarshistorikk i Livmorhalsprogrammet

• Kreftregisterets Elektroniske MeldeTjeneste (KREMT; 
oppdatering - ny funksjonalitet eller endring)

• MinSide (oppdatering - ny funksjonalitet eller 
endring)

• Pasientrapporterte resultater (PROMS)

• Avvikshåndtering

Kreftregisteret tilstreber at avvik avdekkes og utbedres 
så snart som mulig. I tillegg analyseres avvik for å 
kunne oppdage eventuelle tendenser og vurdere om 
bakenforliggende årsaker er skyld i avviket og gjøre noe 
med dem. Avvik skal rapporteres – eksempler på avvik er 
skader, ulykker, nestenulykker, tekniske feil, manglende 
vernetiltak og verneutstyr, vedtatte ansvarsforhold og 
rutiner som ikke er fulgt. Også avvik som er knyttet 
til bruk av helse- og personopplysninger og biologisk 
materiale i og utenfor forskning skal meldes.
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Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten 
skal i tillegg meldes til Datatilsynet. Unntak fra dette 
gjelder hvis det er usannsynlig at avviket medfører en 
risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern. 
Avviksmeldingen skal leveres til Datatilsynet innen 72 
timer etter at avviket ble oppdaget. I de tilfellene det 
mangler full oversikt over avviket, kan avviket sendes 
trinnvis. Kreftregisteret fører dokumentasjon på alle 
avvik og hvilke tiltak som er iverksatt.

Avviksrapporter i 2018

Alle avvikene ble gjennomgått, og er vurdert til ikke å 
innebære vesentlig styringssvikt, feil eller mangler, og 
samtlige avvik er lukket. Kreftregisterets jurist, i samråd 
med personvernombudet i én av sakene, vurderte at 
de rapporterte avvikene i 2018 heller ikke har medført 
sikkerhetsbrudd.

Ledelsens gjennomgang

Bruk av informasjonssystemet skal jevnlig, 
eksempelvis årlig, gjennomgås for å kartlegge om 
den er hensiktsmessig for virksomhetens behov 
og om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet som resultat. Sikkerhetsstrategier 
vil omfatte grunnleggende beslutninger om organisering 
og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Kreftregisterforskriften har egne krav i § 4–4 første ledd 
pkt. 7 der det stilles krav til dokumentasjon av rutiner 
for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig 
gjennomgår sin internkontroll for å kontrollere at 
aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens 
med det det system virksomheten har fastlagt, og om 
det medfører oppfyllelse av helseregisterlovgivningen. I 
2018 er dokumentasjonskravene i GDPR implementert i 
ledelsens årlige gjennomgang. 

Personal og arbeidsmiljø
Kreftregisteret besto per 31.12.2018 av 193 ansatte i 161 
årsverk.

ForBedring 2018 
- medarbeiderundersøkelsen

Kreftregisteret deltar på den nasjonale medarbeider- og 
pasientundersøkelsen «ForBedring». Hensikten med 
undersøkelsen er å gi ledere og medarbeider et godt 
verktøy for dialog og lokalt forbedringsarbeid basert på 
bred medvirkning.

Deltakelse i ForBedring skal sikre at vi driver 
systematisk og kontinuerlig forbedring av det 
psykososiale arbeidsmiljøet. Forbedring starter med en 
spørreundersøkelse hvor medarbeidere vurderer sin 
egen arbeidsplass.

Svarene presenteres i en rapport og resultatene brukes 
til dialog og lokalt forbedringsarbeid i den enkelte 
enhet.  Det opprettes en handlingsplan i enhetene for 
kontinuerlig forbedringsarbeid.

Av de 174 ansatte som mottok undersøkelsen, svarte 
129 på spørreskjemaet.  Dette tilsvarer en svarprosent 
på 74 prosent. Spørreskjemaet omfattet spørsmål 
om temaområdene engasjement, teamarbeidsklima, 
sikkerhetsklima, psykososialt arbeidsmiljø, opplevd 
lederadferd, fysisk arbeidsmiljø og oppfølging.

Kreftregisteret har gjennomsnittlig god score på alle 
parametere, men HR og ledelsen følger opp enkeltsaker 
som har kommet fram i undersøkelsen.

Helse, miljø og sikkerhet
Utleier (Utstillingsplassen) og Oslo universitetssykehus 
stiller krav til system for internkontroll brann og 
elektrisitet i Kreftregisterets lokaler. Driftsansvarlig og 
verneombud gjennomfører to internkontroller etter 
sjekkliste årlig.  

Antall rapporterte avvik i 2018

4
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Tabell 4:  Ansatt e i Kreft registeret ett er sti lling og kjønn, i faste og midlerti dige sti llinger 
(eksl. ti melønnede og bisti llinger) 

Menn 
%

Kvinner 
%

Totalt 
(N)

Totalt i Kreft registeret 35 65 174

Direktør 0 100 1
Avdelingsledere 75 25 4
Seksjonsledere 33 67 6

Gruppeledere 13 88 8

Spesialrådgivere 22 78 23

Rådgivere 46 54 67

Spesialkonsulenter 13 87 15

Førstekonsulenter 0 100 8

Konsulenter 0 100 6

PhD-sti pendiater 57 43 7

Postdoktorsti pendiater 42 58 12

Forskere 55 45 20
Forskningsassistent 9 91 11

Sekretær 33 67 3

Overlege/patolog - 100 1

Tabell 4 viser faste og midlerti dig ansatt e i Kreft registeret 
per 31.12.2018. Ansatt e som er regnet med er ansatt e 
i faste sti llinger, vikariater, engasjement, ansatt e i 
permisjon og delti dssti llinger. Timeansatt e og bisti llinger 
er ikke inkludert i denne oversikten.

Kreft registeret er en kvinnedominert bedrift  med en 
kvinneandel på 65 prosent. I ledergruppen (ikke vist 
her) er kjønnsbalansen, per 31.12.2018, 50/50. For de 
øvrige ledernivåene i virksomheten er det en overvekt av 
kvinner. For forskere, PhD- og postdoktorsti pendiater er 
det en større grad av kjønnsbalanse. 

Figur 11: Fordeling av ansatt e ett er enheter. Antall ansatt e i parentes  

Registeravdelingen (56)

Forskningsavdelingen (41)

Registerinformati kkavdelingen (28)

Administrasjonsavdelingen (15)

Mammografi seksjonen (15)

Tarmscreeninseksjonen (12)
Livmorhalsseksjonen (7)
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Kreftregisteret har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, 
tillitsvalgte og HR-rådgivere som kanaler for å ivareta 
helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Kreftregisteret har også etablert et medvirkningsutvalg 
som består av de tillitsvalgte og ansattrepresentantene 
til Kreftregisterets styre, som har jevnlige møter med 
direktøren og HR-rådgiver.

Verneombudstjenesten er utvidet fra ett til to 
verneombud i 2018.

HMS-tiltak

I Kreftregisteret er det tett samarbeid mellom HR, 
vernetjenesten, driftsansvarlig og ledere for å avdekke 
problemstillinger og iverksette nødvendige HMS-tiltak i 
enkeltsaker. Det gjennomføres årlige HMS-runder.

I 2017 ble det utarbeidet en rapport om inneklima, 
og denne har blitt fulgt opp i samarbeid med 
yrkeshygieniker i 2018. Vi har fortsatt utfordringer når 
det gjelder temperatur og inneklima på enkeltkontorer, 
som vi vil følge tett opp. I 2018 fikk vi også tilgang til 
låsbar sykkelparkering til ansatte, i parkeringskjelleren. 

Kreftregisteret er omfattet av IA-avtalen, og bruker 
den aktivt for å tilpasse tiltak til egen organisasjon, 
slik at de oppleves nyttige både for den sykmeldte og 
den som følger opp. NAV arbeidslivssenter er en god 
sparringspartner, og tilbyr nyttige kurs til både ledere, 
tillitsvalgte og medarbeidere. Kreftregisteret vil fortsette 
å benytte seg av dette gode tilbudet.

HR jobber tett med ledere også i oppfølgingen av 
sykefraværet vårt. Vi ønsker å ha en tett dialog med 
medarbeidere som er helt eller delvis sykmeldt 
for å sammen finne de beste tiltakene utfra den 
enkeltes behov. Vi ønsker aktiv deltakelse i egen 
sykefraværsoppfølging, og god forebygging, slik at 
medarbeiderne tar kontakt med leder hvis de er i 
en utfordrende situasjon, enten knyttet til helse, 
arbeidsmiljø eller andre forhold. Kreftregisteret har også 
tilgang på bedriftsjordmor, som har fokus på det å være 
gravid på jobben, og å være lengst mulig i jobb og føle 
seg trygg som gravid arbeidstaker.  

Arbeidsmiljøutvalg

I november 2018 ble arbeidsmiljøutvalget opprettet 
som et eget utvalg. Utvalget har tidligere vært en del av 
medvirkningsutvalget, der verneombud og tillitsvalgte 
sammen med ledelsen har løst og diskutert ulike 
problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø.

Det nye arbeidsmiljøutvalget består av tre 
ansattrepresentanter, utnevnt av tillitsvalgtstjenesten, og 
tre arbeidsgiverrepresentanter.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av 
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i Kreftregisteret, og skal 
delta i planlegging av verne- og miljøarbeid, og følge 
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og velferd (jf. Arbeidsmiljøloven §7–2). 
Arbeidsmiljøutvalget skal ha et tett samarbeid med 
ledelsen og medvirkningsutvalget.

Varsling og arbeidsulykker

Kreftregisteret har etablert varslingsrutiner for HMS og 
personalsaker, i tråd med Oslo Universitetssykehusets 
prosedyrer. Disse er gjort kjent i organisasjonen.

Det ble ikke rapportert noen varslingssaker i 2018. Det 
ble ikke rapportert om jobbrelaterte skader eller ulykker 
i 2018.

Psykososialt arbeidsmiljø

Kreftregisteret er opptatt av å ivareta medarbeiderne. I 
år har vi satt søkelys på det psykososiale arbeidsmiljøet, 
og markerte Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

En av våre medarbeidere innledet med sin historie, der 
hun fortalte oss om hvordan det er å leve med depresjon 
og angst. Vi hadde også besøk fra NAVs arbeidslivssenter, 
som snakket om konsekvenser og gode grep for å 
håndtere psykiske helseutfordringer på jobb.

Dagen gjorde stort inntrykk i organisasjonen, og 
inspirerte til fortsatt å jobbe for mer åpenhet og mer 
bevissthet rundt psykisk helse. Kreftregisteret vil 
fortsette å markere Verdensdagen for psykisk helse. 

Kompetanse
Lederutvikling

Kreftregisteret har fokus på å ha HR-rådgivere som 
jobber tett med lederne, og er tilgjengelige støtte-, 
opplærings- og sparringspartnere i saker når de 
dukker opp. HR bidrar også til prosessveiledning. 
Lederne melder tilbake at dette er - utviklende og 
kompetansebyggende.

I 2018 har alle ledere fått tilbud om kurs i modellen 
kontaktskapende kommunikasjon. Kurset var også 
åpent for tillitsvalgte og verneombud i virksomheten. 
Det er også vært holdt kurs i ulike tema relatert til 
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arbeidsmiljøloven og arbeidsgivers plikter. Særlig fokus 
har vært varsling og varslingsrutiner. I 2018 ble det 
åpnet en ny mulighet til å melde nye ledere på Oslo 
Universitetssykehusets lederprogram, der fem av våre 
ledere skal delta. 

Medarbeiderutvikling

Riktig kompetanse til rett tid er essensielt for en 
kunnskapsbedrift som Kreftregisteret. Høsten 2018 
startet vi internundervisningen på nytt, i en revidert 
utgave.  Alle ansatte tilbys en times internkurs i uken, 
både med fagtema og tema knyttet til arbeidsmiljø 
og utvikling. Kursene holdes i all hovedsak av 
Kreftregisterets egne ansatte, men vi har også 
flere bidrag fra eksterne. I høst har det blant annet 
vært holdt kurs i den nye personvernforordningen, 
informasjonssikkerhet og innen HMS og arbeidsmiljø, 
blant annet varsling. 

Ledere og ansatte ved Kreftregisteret har tilgang til støtte 
og opplæring av Arbeidsmiljøavdelingen som er Oslo 
Universitetssykehus sitt HMS-kompetansesenter, og 
godkjent leverandør av bedriftshelsetjeneste.

Nyansattkurs

Det er også etablert et mer helhetlig nyansattprogram 
i 2018, som nå består av fadderordning, nettbaserte 
kurs, opplæring på egen avdeling og sentral kursing i 
informasjonssikkerhet og personvernreglement samt 
plikter og rettigheter som arbeidstaker. Kurset tilbys også 
for våre engelskspråklige arbeidstakere. Opplæringen av 
nyansatte inkluderer også kurs i brannsikkerhet i regi av 
driftsansvarlig. 

Opplæring i  
informasjonssikkerhet og personvern

Medarbeidere som behandler helseopplysninger i 
Kreftregisteret får grundig individuell opplæring i kravene 
som gjelder for behandling av helseopplysninger, og må 
undertegne taushetserklæring, før arbeidet tiltar.

Nyansatte må gå igjennom og signere kontrakt om 
bruk av Kreftregisterets datapark før de får tilgang til 
data. Kontrakten inneholder informasjon om gjeldende 
regelverk og sikkerhetsbestemmelser. Nyansatte får 
også veiledning og oppfølging av en fadder og av 
nærmeste leder. Kreftregisteret gjennomfører kurs 
om informasjonssikkerhet og personvern, og om 
meldesystemer. I tillegg skal samtlige ansatte årlig 
gå igjennom en e-læringsmodul i personvern og 
informasjonssikkerhet i Læringsportalen. Informasjon om 
regelverk og annen informasjon legges fortløpende ut på 
Kreftregisterets intranett. 

Tabell 5: Ansettelsesforhold 
Antall ansatte i arbeid per 31.12.2018. Sykefravær per 30.11.2018. 

 Ansatte 
(N)

Årsverk 
(N)

Nye ansatte 
(N)

Faste 
ansatte 

(%)

Midlertidig 
ansatte 

(%)

Sykefravær 
(%)

193 161 16 70,5 29,5 3,3
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Innvilgede søknader 
om eksterne 
forskningsmidler 2018 
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Pasientrapporterte resultater ett er behandling for tarmkreft 

Målet med prosjektet er å analysere type og grad av seneff ekter og 
komplikasjoner rapportert fra pasientene selv. 

Tarmkreft  behandles oft est med operasjon, noen får også strålebehandling, 
cellegift  eller symptomlindrende behandling. Behandlingen kan gi seneff ekter 
og komplikasjoner.

Prosjektet vil kontakte alle pasienter som er diagnosti sert med tarmkreft  i 
Norge i en 2-års periode, samt en kontrollgruppe uten tarmkreft , og be dem 
fylle ut spørreskjema om livskvalitet, seneff ekter og funksjon.

Resultatene er vikti ge for å forbedre behandling og oppfølging av denne 
pasientgruppen, både for de som blir friske og de som må leve med 
kreft sykdommen. Studien utgår fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og 
endetarmskreft .

Inger Kristi n Larsen
Prosjektleder

Kreft foreningen 
- Kraft tak mot kreft 
Søknadskilde

2.630.000 kroner
Innvilget beløp
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Giske Ursin
Prosjektleder

Helse Sør-Øst
Søknadskilde

3.285.000 kroner
Innvilget beløp

Mestring av seneff ekter ett er brystkreft 

Mange kvinner får seneff ekter som fati gue, angst, depresjon eller har smerter 
ett er brystkreft behandling. Vi vet for lite om hvorfor det skjer og hvem som 
får store plager med redusert livskvalitet. Forskerne vil gjennomføre en 
systemati sk innsamling av informasjon om helserelatert livskvalitet direkte 
fra brystkreft pasienter like ett er diagnose. De vil også utvikle og teste digitale 
programmer for stressmestring som har potensiale ti l å redusere seneff ekter 
eller bedre mestringen av slike plager.

Forskerne skal oversett e og videreutvikle to digitale programmer, basert på 
kogniti v stressmestring og på «mindfulness». Forskerne vil teste programmene 
ut på nydiagnosti serte brystkreft pasienter, og følge dem opp for å vurdere 
eff ekten de har på livskvalitet.

Overlevelse av prostatakreft  med spredning før og ett er 
innføring av nye medikamenter

Dett e populasjonsbaserte forskningsprosjektet skal studere overlevelsen 
blant prostatakreft pasienter med spredning før og ett er introduksjonen 
av nye medikamenter, som prolongerende cellegift , hormon-agenter og 
radiofarmasøyti ske preparater. Studien fokuserer på norske pasienter 
diagnosti sert i perioden 2004-2018.

Forskerne vil undersøke om kliniske og sosioøkonomiske forhold påvirker 
hvilke pasienter som får de nye medikamentene, og hvordan dett e eventuelt 
påvirker overlevelse og ti lgang ti l lindrende behandling. 

Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvilke pasienter som blir behandlet med de 
nye medikamentene, og har nytt e av dem. Dett e kan hindre både over- og 
underbehandling av denne pasientgruppen. 

Forskerne vil ved dett e prosjektet få mer kunnskap om hvordan prostatakreft  
utvikler seg, og hvordan faktorer, som bruk av reseptbelagte medikamenter, 
påvirker prognosen ti l denne pasientgruppen.

Giske Ursin
Prosjektleder

Kreft foreningen/Rosa sløyfe
Søknadskilde

7.000.000 kroner
Innvilget beløp
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SmartMed      
Sikker og ansvarlig deling av medisinske journaler ved bruk 
av smartkontrakter og blokkjeder

Administrering og bruk av data ti l medisinsk forskning på en sikker måte 
ved å minimere personvernkonsekvensene er en overordnet strategi 
for Kreft registeret. Dett e prosjektet vil jobbe mot å fi nne bedre og mer 
eff ekti ve løsninger for å dele sensiti ve data fra helseregistre ved å bruke 
smartkontrakter og det revolusjonerende blokkjedeparadigmet.

Fra et datasikkerhetsperspekti v er blokkjeder en perfekt måte å dele 
medisinske journaler på, siden de gir en enkelt ti lgjengelig og transparent 
historikk over alle data noensinne registrert og godkjent, og kan brukes ti l å 
bygge sikre og stabile applikasjoner.

Bruken av smartkontrakter medfører fl ere fordeler ved deling av 
medisinske data fra helseregistre: administrasjon av samtykke, bedre 
personvernkontroll, økt transparens, redusert byråkrati  og reduserte utgift er. 

Giske Ursin
Prosjektleder

Kreft foreningen/Rosa sløyfe
Søknadskilde

7.000.000 kroner
Innvilget beløp

Partnerprosjekt

Jan F. Nygård
Prosjektleder ved Kreft registeret

Norges Forskningsråd
Søknadskilde

16.900.000 kroner
Innvilget beløp

Universitetet i Oslo, 
Insti tutt  for informati kk
Ledende insti tusjon

Totalbevilgning ti l prosjektet:
20.200.000 kroner
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Paula Berstad
Prosjektleder

Helse-Sør-Øst
Søknadskilde

3.721.000 kroner
Innvilget beløp

Tarmbakterier og livssti l i ti dlig oppdagelse av tarmkreft 

Tarmscreening reduserer tarmkreft dødeligheten, men dagens tester er enten 
omfatt ende og ubehagelige, eller unøyakti ge. Det er et sterkt behov for bedre 
screeningtester.

Prosjektet vil utvikle nye tarmbakterietester som kan avdekke hvilke bakterier 
som spiller en rolle i tarmkreft utviklingen. Forskerne har som mål å gjøre 
prøvetakingen enklere og resultatet sikrere, og at forstadier og kreft  oppdages 
ti dligere.  Målet er at testene kan tas i bruk i tarmscreeningprogrammet.

Prosjektet skal også undersøke om det er sammenheng mellom kosthold 
og livssti lsvaner som røyking, fysisk akti vitet, alkoholkonsum og overvekt 
med tarmfl ora og tarmkreft utvikling. Disse resultatene kan gi bedre råd om 
forebygging av kreft , samt øke nøyakti gheten på testene.

Tildelingen gjør det mulig å videreføre et prosjekt der Trine Rounge er 
prosjektleder, og som fi kk ti ldelt 3,5 millioner kroner fra Kreft foreningen i 2017.

Individuell ti lpassing av tarmscreening ved hjelp av livssti l

Prosjektet har et mål om å undersøke hvordan informasjon om 
deltagernes livssti l kan integreres i tarmscreeningtjenesten for bedre å 
forebygge tarmkreft . Forskerne skal undersøke hvordan livssti lsfaktorer 
kroppsvekt, kosthold, fysisk akti vitet og røyking predikerer utf allet 
av screeningundersøkelsen, ved første screeningrunde og ett er at en 
screeningdeltaker har hatt  to runder uten påvist kreft sykdom.

Via et nytt , webbasert spørreskjema vil studiedeltakere få spørsmål om sin 
livssti l, med individuell ti lbakemelding på denne. 

Forskerne skal også undersøke sammenheng mellom endringer i livssti l og 
risiko for ti lbakefall av polypper i tykk- og endetarmen ett er tarmscreening ved 
hjelp av data fra en stor amerikansk forskningsstudie.

Forskerne håper at resultatene kan brukes i strategier for mer eff ekti v 
utnytt else av screeningressurser.

Prosjektet fi kk ti ldeling også fra Extrasti ft elsen i 2018 (2.560.000 kr, med 
prosjektleder Edoardo Bott eri).

Paula Berstad
Prosjektleder

Kreft foreningen
Søknadskilde

5.600.000 kroner
Innvilget beløp
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Årsaker ti l manglende deltagelse i screeningprogram mot 
tarmkreft 

Screening mot tarmkreft  skal innføres i Norge fra 2019, men 
hvilken screeningmetode som er den beste er ukjent. For at 
screeningprogrammet skal være eff ekti vt er det nødvendig at 
befolkningen fakti sk møter ti l screening. Målet med prosjektet er 
undersøke om screeningmetode påvirker hvem som deltar i screening.

Forskerne skal undersøke om to ulike screeningmetoder – avføringstest 
eller undersøkelse av nedre del av tykktarmen (sigmoidoskopi) – fører ti l 
ulik deltagelse blant forskjellige grupper i befolkningen.

I ti llegg skal forskeren studere om sosioøkonomisk status, 
innvandrerstatus, kroniske sykdommer eller avstand ti l screeningsenter 
spiller en rolle for screeningdeltagelse.

Øyvind Holme
Prosjektleder

Kreft foreningen
Søknadskilde

1.170.000 kroner
Innvilget beløp

Paula Berstad
Prosjektleder

Helse-Sør-Øst
Søknadskilde

3.721.000 kroner
Innvilget beløp

Paula Berstad
Prosjektleder

Kreft foreningen
Søknadskilde

5.600.000 kroner
Innvilget beløp
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Solveig Hofvind
Prosjektleder

Norges Forskningsråd
Søknadskilde

8.000.000 kroner
Innvilget beløp

Solveig Hofvind
Prosjektleder

Brystkreft foreningen
Søknadskilde

2.130.000 kroner
Innvilget beløp

Maskinlæring i Mammografi programmet

Forskningsprosjektets hovedmålsetti  ng er å utvikle en metode som 
kan tyde screeningmammogrammer, hvor automati sk bildeanalyse 
kombineres med radiologisk eksperti se. Målet er økt eff ekti vitet og kvalitet i 
Mammografi programmet.

Ideen er å utvikle en algoritme som kan lære å gjenkjenne komplekse 
mønstre og ta intelligente beslutninger. Ved å kombinere mammogrammer, 
screeninginformasjon og eventuelle brystkreft diagnoser, lærer algoritmen 
å gjenkjenne mønstre i bildedataene som kan indikere brystkreft . Forskerne 
håper å utvikle systemer som kan plukke ut screeningmammogrammer som 
høyst sannsynlig ikke viser kreft .

Over- og underdiagnosti sering i Mammografi programmet

Prinsippet bak screening er å undersøke mange friske mennesker for å fi nne 
noen få syke. Da er det vikti g å ikke påføre personer skader som følge av selve 
screeningen, og i så liten grad som mulig behandle ti lstander som det ikke er 
nødvendig å behandle. En svulst kan være underdiagnosti kk dersom den blir 
oversett . Små, saktevoksende svulster som oppdages i mammografi screening, 
og behandles, men aldri ville ha utgjort en trussel mot kvinnens helse om den 
ikke hadde blitt  oppdaget i screening, kan representere overdiagnosti kk.

I dett e doktorgradsprosjektet blir det gjennomført studier om over- og 
underdiagnosti kk, hvor målet er å bidra ti l et bedre kunnskapsgrunnlag om hva 
mammografi screening innebærer.
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Langti dseff ekter av brystkreft behandling

Denne studien vil beregne livskvalitet ved hjelp av en internasjonal anerkjent 
målemetode, QALY (quality-adjusted life years), for kvinner i alderen 50–69 år 
som er diagnosti sert og behandlet for screeningoppdaget brystkreft .

Resultatene vil bli sammenlignet med opplysninger fra kvinner som har 
fått  symptomati sk brystkreft  og kvinner som aldri har blitt  diagnosti sert 
med sykdommen. Grunnlaget for beregningene vil være retrospekti ve 
ti lbakemeldinger om livskvalitet og senskader ved ulike ti dspunkt ett er diagnose.

Resultatene vil gi en indikasjon på om kvinner med screeningoppdaget 
brystkreft  har andre senskader som følge av behandlingen enn kvinner med 
symptomati sk brystkreft .

Solveig Hofvind
Prosjektleder

Norske Kvinners 
Sanitetsforening
Søknadskilde

2.625.000 kroner
Innvilget beløp

Solveig Hofvind
Prosjektleder

Norges Forskningsråd
Søknadskilde

8.000.000 kroner
Innvilget beløp

Solveig Hofvind
Prosjektleder

Brystkreft foreningen
Søknadskilde

2.130.000 kroner
Innvilget beløp
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Trude Eid Robsahm
Prosjektleder

Helse Sør-Øst
Søknadskilde

3.285.000 kroner
Innvilget beløp

Beta-blokkere; en ny legemiddelgruppe som påvirker 
progresjon av melanom?

Norge har den høyeste dødelighet av melanom i Europa. Ny medikamentell 
behandling øker overlevelsen, men behandlingen er svært kostbar. Beta-blokkere 
er de mest brukte legemidlene i behandling av kardiovaskulære sykdommer og er 
billige i bruk. Laboratoriestudier har vist at beta-blokkere hemmer kreft utvikling og 
kan potensielt redusere ti lbakefall og overlevelse ved melanom.

Vi vil derfor, basert på nasjonale helseregistre, studere hvorvidt bruk av beta-
blokkere påvirker progresjon og dødelighet ved melanom. Resultatene kan bli 
av vikti g klinisk betydning, nasjonalt og internasjonalt, og bidra ti l å redusere 
kostnader og dødelighet av melanom.
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Prognosti ske biomarkører for kvinner med forstadier ti l 
livmorhalskreft 

Screening ti lbys ti l en gruppe ti lsynelatende sunne individer, og må 
fi njusteres for å sikre at fordelene oppveier ulempene. Ved screening 
for livmorhalskreft  blir et betydelig antall kvinner, som aldri vil bli 
diagnosti sert med livmorhalskreft , unødvendig kategorisert i en 
høyrisikogruppe forbundet med hyppige kontroller og psykologisk stress, 
og i noen ti lfeller unødvendig behandling.

I denne studien ønsker forskerne å undersøke om faktorer i mikromiljøet 
ti l alvorlige celleforandringer, for eksempel HPV-genotyper, infi ltrasjon av 
immunceller og ekspresjonsnivå av regulatoriske proteiner, kan brukes ti l 
å forutse om en celleforandring påvirker utviklingen av celleforandringene 
positi vt eller negati vt.

Ameli Tropé
Prosjektleder

Helse Sør-Øst
Søknadskilde

3.288.000 kroner
Innvilget beløp

Trude Eid Robsahm
Prosjektleder

Helse Sør-Øst
Søknadskilde

3.285.000 kroner
Innvilget beløp
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Lena Holmström
Prosjektleder

4.900.000 kroner
i ekstern fi nansiering fra Abbvie, 
Roche, Merck NUF AB, Takeda, 
BMS, MSD, Novarti s, Sanofi  
Genzyme og Kreft foreningen.

Samarbeidspartnere: 
Legemiddelindustrien (LMI), 
INVEN2, Kreft klinikken OUS

Kreft registerets egen 
fi nansiering er om lag 2,4 
millioner.

INSPIRE:Brystkreft 

1.500.000 kroner
i ekstern fi nansiering fra Roche

INSPIRE
INcreaSe PharmaceutIcal REporti ng

Prosjektets mål er å kunne gi ut stati sti kk på medikamentell kreft behandling, 
som i dag ikke fi nnes på individnivå. Prosjektet er en pilot på hvordan man 
kan etablere løsninger for datafangst av medikamentell behandling fra 
utvalgte sykehus ti l Kreft registeret. Prosjektet ønsker også å komplett ere data 
om medikamentell kreft behandling på kreft pasienter ti lbake i ti d, minimum 
ti lbake ti l 01.01.2015, for sykehusene der det er mulig. Dett e forutsett er at 
sykehusene har IKT-systemer for medikamentell kreft behandling og data derfra 
kan trekkes ut og sendes.

Prosjektet vil identi fi sere nødvendige komplett erende opplysninger om 
lungekreft behandling som ikke dekkes av datafangsten fra sykehusenes 
fagsystemer, for eksempel bivirkninger og uønskede hendelser, og vurdere 
løsninger for hvordan disse ti lleggsopplysningene kan hentes inn. Prosjektet 
vil også se på løsninger for at data og ruti nestati sti kk for medikamentell 
behandling på lungekreft  kan gjøres ti lgjengelig. 

INSPIRE:Brystkreft  er en utvidelse av pilotprosjektet INSPIRE, og er avhengig 
av at datafangsten som skisseres i INSPIRE er vellykket. INSPIRE:Brystkreft  skal 
etablere analyser for medikamentell brystkreft behandling, og følger samme 
opplegg som INSPIRE ett er at dataene er mott att  i Kreft registeret.
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Kreft registerets 
høydepunkter 2018 
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I løpet av 2018 har et høyspesialisert og tverrfaglig prosjekt jobbet med å 
legge til rette for at prøvehistorikk skal bli tilgjengelig for dem som trenger det i 
forbindelse med livmorhalsscreening.

Livmorhalsprogrammet fikk våren 2017 en juridisk 
avklaring og økonomisk bevilgning som gjør det 
mulig å dele informasjon fra tidligere prøver med 
helsepersonell som trenger det for å analysere 
prøvene riktig, og for at kvinner skal bli fulgt opp etter 
retningslinjene.

– Dette har tidligere ikke vært mulig i tilfeller der 
prøvene har blitt analysert ved forskjellige laboratorier 
– for eksempel dersom kvinnen har flyttet mellom 
ulike deler av landet, eller hvis legen eller gynekologen 
har byttet analyselaboratorium, sier leder av 
Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé.

Anerkjent register
Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret er 
internasjonalt anerkjent fordi det har oversikt over alle 
norske livmorhalsprøver, samt et kvalitetssikringssystem 
for å sikre at kvinner blir fulgt opp riktig hvis en prøve 
mangler. Selv om programmet ikke har ansvar for 
oppfølging av enkeltpersoner, kan informasjonen om 
kvinnenes prøver være viktig for å sikre at de får best 
mulig helsehjelp.

Målet med Livmorhalsprogrammet er å forebygge 
livmorhalskreft. Livmorhalsprøven er en screeningprøve, 
og i screening er prinsippet å undersøke mange 
symptomfrie og friske personer for å finne noen få syke.

Hvert år sender Livmorhalsprogrammet påminnelser og 
informasjon til cirka 450.000 kvinner mellom 25 og 69 år 
når det er tid for å ta livmorhalsprøve.

– Når livmorhalsprøver analyseres, kan kunnskap om 
kvinnens tidligere prøver være avgjørende, sier Tropé.

Har utviklet helt nye systemer
Kvinnenes prøvehistorikk blir gjort tilgjengelig fra 
Livmorhalsprogrammet på to ulike måter; oppslag 
gjennom den eksisterende KREMT-portalen og 
gjennom et programmeringsgrensesnitt, som kan 
integreres i journalsystemene ved laboratoriene, 
slik at prøvehistorikk kan hentes ut og vises direkte i 
journalen. Utviklingen av disse tjenestene har vært 
sentralt i Livmorhalsprogrammet og Kreftregisterets 
arbeid i 2018. Prøvehistorikk gjennom KREMT-portalen 
ble gjort tilgjengelig 16. januar 2019. Tilgang via 
programmeringsgrensesnittet er ventet produksjonsklart 
fra Kreftregisterets side i løpet av tidlig vår 2019. To 
leverandører av journalsystemer er allerede godt i gang 
med testing.

Tjenesten har hatt prosjektnavnet PILS (Prøvehistorikk IT-
løsning LivmorhalsScreening), og den håndterer oppslag i 
prøvehistorikken og visning av dataene. 

Prosjektet har to delprosjekter. I PILS 1, 
tilgjengeliggjøring gjennom KREMT-portalen, kan 
autorisert helsepersonell ved alle laboratorier i Norge 
gjøre oppslag på en kvinnes prøvehistorikk, ved tjenstlig 
behov. PILS 2 er programmeringsgrensesnittet hvor 
tilgangen til prøvehistorikken krever en integreringsjobb 
fra leverandøren av journalsystemet. 

Begge løsningene krever per i dag innlogging 
gjennom ID-porten. I PILS 2 er den nye nasjonale 
påloggingsløsningen for helsesektoren, HelseID, integrert 
i løsningen. Den skal tilby mer sømløs innlogging for 
helsepersonell på sikt, men foreløpig er det kun ID-
porten som er godkjent.

Prøvehistorikk fra Livmorhalsprogrammet er 
tilgjengelig for helsepersonell 
 - tett samarbeid på tvers av virksomhetens spesialistområder gjør Kreftregisteret unikt
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Helseminister Bent Høie (H) engasjerte seg i saken om at 
prøvehistorikk skal være ti lgjengelig for helsepersonell som trenger det, på tvers av helseforetak. I 2018 har Kref-
tregisteret jobbet med å få på plass den tekniske løsningen.
Skjermdump: TV2

Prosjekt på tvers av Kreft registerets 
kompetanseområder

- Styrken ved dett e prosjektet er det tett e samarbeidet 
mellom Registerinformati kk-, Register- og 
Forskningsavdelingen, intern juridisk kompetanse, 
og samti dig et tett  samarbeid med laboratoriene. 
Registerinformati kkavdelingen har full oversikt og 
kunnskap om innhold i databasene, hvordan alle data er 
lagret, og hvordan deling kan gjennomføres rent teknisk 
og i tråd med personvernreglene. Kreft registeret har 
derfor raskt, og med lavt budsjett  kunnet utarbeide trygge 
løsninger for deling av historikk, ti l tross for nye GDPR-
regler som kom i samme ti dsperiode, forklarer Tropé.

I mars 2018 fi kk alle kvinner som var 16 år eller 
eldre e-post om at Kreft registeret kunne dele disse 
opplysningene med relevant helsepersonell med mindre 
kvinnen akti vt motsett er seg dett e. Informasjonen 
ble sendt ut i et samarbeid med Direktoratet for 
forvaltning og ikt, Difi .  Sammen med e-posten fi kk 
kvinnen også informasjon om digital postkasse. Ett er 

e-postutsendelsen økte antall brev sendt ti l mott akere 
med digital postkasse fra 40 ti l 50 prosent.

- Vårt neste mål er at alle prøvetakere også skal få 
ti lgang på prøvehistorikk, sånn at man både kan unngå 
unødvendige prøver, og kan utrede kvinner med ti dligere 
unormale prøver på en tryggest mulig måte, sier Tropé.
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Våren 2018 passerte Mammografi programmet en milepæl; over én million 
kvinner har nå fått  ti lbud om mammografi screening siden oppstarten av 
programmet i 1995. Milepælen ble markert av det brystdiagnosti ske senteret i 
Nordland, og Kreft registeret var ti l stede da «million-kvinnen» hadde ti me fredag 
9. mars på det brystdiagnosti ske senteret i Bodø.

- Én million kvinner er et nærmest ubegripelig tall. Det 
er gledelig at over 8 av 10 kvinner som får ti lbudet 
har valgt å delta, sier Solveig Hofvind, leder av 
Mammografi programmet.

Mammografi programmet er et landsdekkende, off entlig 
og frivillig ti lbud om mammografi screening hvert annet 
år for kvinner i alderen 50–69 år. Over 600.000 kvinner 
er i målgruppen. Årlig inviteres om lag 300.000 kvinner, 
og gjennomsnitt lig møter 75 prosent av de inviterte 
kvinnene i Norge. I løpet av de 20 siste årene har 85 
prosent av kvinnene møtt  en eller fl ere ganger.

- Hensikten med Mammografi programmet er å 
redusere dødeligheten av brystkreft , og å oppdage 
brystkreft ti lfeller i et ti dlig stadium, slik at behandlingen 
kan bli så skånsom som mulig, sier Hofvind.

Programmet administreres av Kreft registeret. En 
forskningsbasert evaluering av Mammografi programmet 
i regi av Norges Forskningsråd konkluderte i 2015 med 
at programmet virker som forventet, og har redusert 
dødeligheten av brystkreft  i målgruppen med 20 ti l 30 
prosent.

Verdens beste screeningprogram 
for brystkreft ?

- Vi har sendt ut over 5 millioner invitasjoner i 
programmet siden oppstarten for 23 år siden, og nærmer 
oss 4 millioner gjennomførte screeningundersøkelser. 
Det store og komplett e datagrunnlaget gir svært gode 
muligheter for forskning og kvalitetsforbedringsstudier, 
sier Hofvind.

Det er et jevnt over høyt antall årlige publikasjoner av 
vitenskapelige arti kler i programmet som bidrar ti l å sikre 
kvaliteten og videreutvikle ti lbudet.

Løpende kvalitetssikring av screeningvirksomheten med 
hyppige ti lbakemeldinger ti l brystsentrene prioriteres 
også høyt. Resultatene er gode, men avdekker også 
områder som er mindre gode, hvor det er behov for 
oppfølging. For eksempel ser vi at enkelte brystsentre 
har utf ordringer med lange tydeti der og venteti der for 
kvinner som kalles ti lbake for ti lleggsundersøkelser. 

- Mammografi programmet står akti vt på for å sikre 
kvaliteten i programmet, og videreutvikle ti lbudet ti l 
kvinnene ytt erligere, og dermed bli et av verdens beste 
screeningprogram, sier Hofvind.

Mammografi programmet

• Tilbud ti l alle kvinner 50 ti l 69 år

• Brev sendes automati sk, hvert annet år

• Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 
ti l 53 år, men alle får 10 invitasjoner totalt

Mammografi programmets Anne Kathrin Ertzaas ble intervjuet av TV2 i forbindelse 
med markeringen av at én million kvinner er invitert ti l mammografi screening. 
Skjermdump: TV2

Én million kvinner invitert ti l Mammografi programmet
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Kreft registerets forskningsleder blir ny direktør i IARC

Dr. Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen i Kreft registeret, ble i mai 
2018 valgt ti l IARCs nye direktør. Med det får hun en av de mest presti sjetunge 
posisjonene på det internasjonale kreft feltet.

Ett er en lang og grundig prosess kom kunngjøringen 
17. mai - Dr. Elisabete Weiderpass ble valgt ti l ny direktør 
i Internati onal Agency for Research on Cancer (IARC), 
kreft forskningsinsti tutt et i Verdens Helseorganisasjon (WHO).

- Jeg er takknemlig for denne muligheten, og jeg skal 
gjøre mitt  ytt erste for å sikre at IARC fortsett er sitt  vikti ge 
oppdrag med å jobbe for god folkehelse og relevant 
kreft forskning, sa Weiderpass ett er utnevnelsen.

Hun påpeker at IARC har en lang og vikti g historie 
som WHOs kreft forskningsorgan gjennom 50 år, og at 
bidragene ti l viten rundt kreft  har vært svært vesentlige. 
Og, selv om det blir stadig fl ere aktører og interessenter 
på kreft området, mener hun at IARC fortsatt  har en helt 
avgjørende rolle.

- IARC trengs mer enn noensinne hvis vi skal ha noe håp 
om å kunne håndtere den globale kreft epidemien vi står 
overfor, sier hun.

På Twitt er ønsket generaldirektøren i WHO, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Weiderpass velkommen inn i 
WHO-familien.

- Gratulerer ti l Dr. Elisabete Weiderpass, den første 
kvinne valgt som direktør av IARC. Jeg ser fram ti l å jobbe 
sammen med deg, skrev han.

Stolte kollegaer
For Kreft registeret er det en fj ær i hatt en at insti tutt ets 
forskningsleder har blitt  plukket ut ti l å bli ny direktør for 
det presti sjetunge IARC.

- Vi sender våre varmeste gratulasjoner, både ti l vår gode 
kollega Elisabete Weiderpass, og ti l IARC, som med dett e 
får en særdeles kompetent, engasjert og kunnskapsrik 
direktør, sa Kreft registerets stolte direktør, Giske Ursin, 
ett er utnevnelsen.

Ursin håper at det allerede tett e samarbeidet mellom 
IARC og Kreft registeret skal bli ytt erligere styrket 
med Weiderpass i direktørstolen, og hun vil gjerne at 
Kreft registerets data og kompetanse skal fortsett e å være 
vesentlige bidrag i arbeidet med å minke kreft byrden 
verden over.

I Kreft registeret ble utnevnelsen markert i oktober, 
med et stort seminar med diskusjoner om hvordan 
Norge best kan bistå IARC, slik at det blir mulig å 
forebygge kreft  enda bedre og mer eff ekti vt. Her var 
en rekke sentrale aktører representert - blant andre 
Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Norges 
Forskningsråd og Kreft foreningen.

Elisabete Weiderpass ti ltrådte som direktør i IARC 
1. januar 2019.

Kreft registerets direktør Giske Ursin er stolt og glad for at leder for 
forskningsavdelingen, Elisabete Weiderpass, ble valgt ti l ny direktør 
for IARC.
Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreft registeret
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Høy dødelighet av melanom i Norge 
– årsaker og virkemidler

Norge har den høyeste dødeligheten av melanom i Europa, og menn har høyere 
dødelighet enn kvinner. Høy dødelighet kan best forebygges ved økt kunnskap om 
symptomer og faretegn, men ikke ved screening. 

For melanom, også kjent som føfl ekkreft , er 
tumortykkelse den vikti gste faktoren for pasientens 
prognose. I en stor Europeisk samarbeidsstudie 
(Sacchett o et al 2018) fi nner Trude Eid Robsahm, 
prosjektleder ved Kreft registeret, og hennes kolleger at 
forekomsten av de tynne melanomene øker mest, både 
i Norge og i andre europeiske land. Forekomsten er 
imidlerti d også økende for tykke melanomer. Norge er et 
av få land i Europa hvor økende forekomst av melanom 
ledsages av økende dødelighet. 

- Høy og økende dødelighet av melanom i Norge skyldes 
avansert sykdom ved diagnose. Dett e gjelder særlig eldre 
menn, sier Robsahm.

Forskerne har studert kliniske og patologiske faktorer ved 
diagnose hos alle norske melanompasienter i perioden 
2008–2012. Dett e utgjorde 8087 personer.

Studien viser at menn har tykkere tumorer og mer 
avansert sykdom enn kvinner. Norske melanompasienter 

har også oft ere melanom av knuteformet type, og mer 
avansert sykdom enn i sammenlignbare land.

- Dett e skyldes sannsynligvis forsinket diagnose og tyder 
på et behov for økt kunnskap om symptomer og faretegn 
både i helsetjenesten og i befolkningen, sier Robsahm.

- Slik informasjon bør særlig rett es mot menn over 60 år,
påpeker hun.

Et annet potensielt virkemiddel for å redusere 
dødeligheten av melanom er screening. Basert på 
data fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom fi nner 
forskerne at screening for melanom ville medføre et 
svært høyt ressursbehov med marginal gevinst for 
dødeligheten. Det økte ressursbehovet knytt es særlig ti l 
diagnosti kk, med hensyn ti l patologiske undersøkelser, 
på grunn av fj erning av hudvev, og behandling, som også 
ville inkludere et stort antall ti lfeller av annen hudkreft . 
De anbefaler derfor ikke å starte med screening for 
melanom i Norge.

Tumortykkelse ved melanom er anbefalt målt ti l nærmeste 
0,1 mm. Basert på alle primære melanomti lfeller i 
Norge i perioden 2008–2015, 13.057 ti lfeller, har 
forskerne studert presisjon i hvordan rapporterende 
lege angir tumortykkelse ved diagnose. De fi nner en 
opphopning rundt hele og halve desimaltall, noe som 
indikerer høy grad av avrunding. Denne avrundingen 
øker andelen pasienter klassifi sert i laveste og høyeste 
stadiumkategori. 

- En slik avrunding påvirker hvilket stadium pasienten 
får ved diagnose, og kan ha konsekvenser for 
pasientoppfølging og prognose, sier Robsahm.

Fakta om melanom

•  Melanom oppstår i pigmentcellene i huden

• UV-stråling, hudtype eller arv kan øke risikoen for å utvikle melanom

•  Antall nye melanomti lfeller i 2017: 2222

•  Dødsfall av melanom i 2017: 284

•  Norge har den høyeste dødeligheten av melanom i Europa, og menn over 60 år har aller 
høyest dødelighet

•  Kunnskap om symptomer og faretegn er god forebygging

•  Presis måling av tykkelse av melanomet er vikti g for rikti g behandling og oppfølging

Sacchett o L, (....) Larønningen S, (...), 

Robsahm TE, (...), Rosso S. Trends in 

incidence of thick, thin and in situ 

melanoma in Europe. Eur J Cancer. 2018 

Mar; 92:108-118

Forsker Trude Eid Robsahm
Foto: Ann-Elin Wang
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Figur 12: Alders-standardisert dødelighet (ASM) av melanom i europeiske land 1995–2012

Referanser
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Kreft registerets stati sti kkbank

Kreft registerets omfatt ende data er i løpet av 2018 blitt  enda mer ti lgjengelig for 
publikum. Registeret har lansert en ny, dynamisk stati sti kkbank, der brukere selv 
kan hente ut, systemati sere og sortere tall for kreft forekomst i Norge.

At kreft data av høy kvalitet er ti lgjengelig for forskning og 
som beslutningsstøtt e i planlegging av helsetjenester, for 
studenter, kreft koordinatorer, pasientorganisasjoner og 
pressen er et av hovedformålene ti l Kreft registeret. Med 
Kreft registerets stati sti kkbank ønsker vi at brukere av 
våre data skal oppleve at ti lgjengeligheten har økt.

Marianne Brenn Jerm har ledet utviklingen av det nye 
digitale og dynamiske verktøyet og Huidong Tian har 
stått  for programmering og utvikling av den tekniske 
løsningen. Prosjektgruppen for øvrig har bestått  av 
Bjarte Aagnes (spesialrådgiver ved Forskningsseksjonen 
Registeravdelingen) og Johanne Gulbrandsen 
(seksjonsleder Datafl yt).

Bruk av stati sti kkbanken
- Stati sti kkbanken kan brukes ti l å se på insidensen, 
nye ti lfeller, av kreft  i Norge, og for eksempel å studere 
endringer i kreft forekomst over ti d. Løsningen er fl eksibel, 
og man har mulighet ti l å se på all kreft  samlet, ulike 
kreft former og grupperinger av kreft diagnoser, samt ulike 
diagnoseperioder eller enkeltår. I ti llegg kan man fordele 
ett er alder, kjønn og fylker, forteller Jerm.

Det er dessuten mulig å hente ut informasjon om 
kreft insidens med ulike justeringer (standarder), samt 
befolkningstallene som er brukt i beregningen av 
kreft raten. Kreft raten er antall kreft ti lfeller per 100.000 
personer per år, og benytt es for å kunne sammenlikne 
kreft risiko mellom befolkningsgrupper av ulik størrelse.

- Vi har også lagt ti l forklaringer og hjelpetekster som vi 
håper skal føre ti l enklere og rikti gere bruk av stati sti kk 
fra Kreft registeret, sier Jerm.

Den tekniske løsningen
Løsningen produserer stati sti kken fortløpende, det vil si 
at resultatene ikke er forhåndsdefi nerte, men lages for 
hver nye spørring programmet mott ar fra en bruker.

Fordi alt som publiseres via stati sti kkbanken er anonyme 
data, har personvern vært et essensielt tema. Det gjør at 
vi har lagt inn begrensinger av hvilke grupperinger man 
kan gjøre. 

Fremti dsmuligheter
Dynamisk stati sti kk og ti lgjengeligheten ti l tall er 
særlig aktuelt, og det er mange initi ati v ti l visning 
av kreft stati sti kk både nasjonalt og internasjonalt. 
Kreft registerets stati sti kkbank er planlagt utvidet for å 
imøtekomme fl ere behov for brukerne.

- Tall på kommunenivå vil være en naturlig utvidelse. I 
ti llegg ønsker vi å ti lby tall for relati v overlevelse og antall 
kreft overlevere, altså prevalens, sier Jerm.

Per i dag produserer løsningen resultater i tabellform, 
men i fremti den håper prosjektgruppen å få på 
plass muligheter for brukerne for å lage grafi ske 
presentasjoner i form av fi gurer og annen grafi kk. 

Skjermdump av Kreft registerets stati sti kkbank
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Nytt  halvautomati sk fryselager i Janus serumbank

Byggingen av Janusbankens nye fryselager er ferdigsti lt, og fl y�  ng av prøvene 
starter i 2019.  - Med det nye fryselageret vil vi få et mer eff ekti vt utt akssystem 
og betydelig bedre arbeidsforhold, sier leder for Janusbanken, Hilde Langseth.

Gjennom bevilgninger fra Forskningsrådet ti l Biobank 
Norge har Janus serumbank fått  mulighet ti l å bygge nytt  
halvautomati sk fryselager ti l lagring av de mer enn 700.000 
janusprøvene. 

Janus serumbank ble etablert i 1972, og innsamlingen 
foregikk fram ti l 2004. Serumbanken inneholder i dag 
mer enn 700.000 prøver fra 318.628 nordmenn.

Prøvene har ti l nå vært lagret på paller på Frigoscandia 
fryselager på Rud.

- Ved utt ak av prøver er vi avhengig av hjelp ti l å hente ut 
aktuelle paller, og arbeidet er begrenset ti l fryselagerets 
åpningsti d, sier Janusbankens leder, Hilde Langseth.

Hun og de andre ansatt e i Janusbanken ser fram ti l at 
det nye fryselageret med automati sert og datastyrt 
uthenti ng snart skal være i drift .

- Det har vært en lang prosess, men nå er byggingen 
av lageret endelig ferdig, og prøvene kan snart fl ytt es 
over i den nye lagringsfasiliteten. Det har blant annet 
vært svært mye arbeid med å ti lrett elegge lokalet for 
fryseinstallasjonen, med bidrag fra snekkere, elektrikere, 
rørleggere, venti lasjon og IT, sier Randi Gislefoss som har 
vært prosjektleder.

Ved utgangen av 2018 gjenstår kun SAT (site acceptance 
test), en undersøkelse av funksjonaliteten i utstyret 
og fasilitetene før anlegget sett es i ordinær drift , og 
opplæring av IT-personell og brukere.

- Og i februar planlegger vi en stor dugnad der vi skal 
fl ytt e og registrere inn 7875 esker i det nye systemet. Det 
ser vi fram ti l, sier hun.

Milepæler i arbeidet med nytt  
fryselager ti l Janus:

2016: Gjennom Biobank Norge II ble det bevilget 
12,3 millioner kroner ti l nytt  fryselager. 

Høst 2016: Kreft registeret henter inn erfaringer 
og kunnskap fra andre biobanker, og utarbeider 
kravspesifi kasjon og anbud.

13. desember 2016: Anbudet blir publisert.

Oktober 2017: Kreft registeret signerer kontrakt med 
Liconic AG for levering av et semi-automati sert fryselager 
ved minus 25ᵒC.

November 2017: Kreft registeret inngår leiekontrakt med 
Myren eiendom for lagerlokale ti l fryselageret.

Juni 2018: Første trailer med deler ti l fryselageret 
ankommer.

Sommer og høst 2018: Fryselageret kommer på plass og 
bygges.

Janus serumbanks nye fryselager. 
Foto: Janus.
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Planlegger nytt  program for tarmscreening

I løpet av en femårsperiode skal alle 55 åringer i Norge få ti lbud om screening mot 
tykktarmskreft . Det er målet som Kreft registerets tarmscreeningseksjon gjennom 
hele 2018 har jobbet systemati sk mot, ett er at Storti nget på tampen av 2017 
vedtok planleggingen av et nasjonalt tarmscreeningprogram i Statsbudsjett et.  

Med vedtaket fra Storti nget foreligger det for første 
gang på over 20 år konkrete planer om et nytt  nasjonalt 
screeningprogram mot kreft  i Norge - per i dag fi nnes det 
programmer rett et mot brystkreft  og livmorhalskreft .

- Et nytt  program krever mye planlegging, samhandling 
og gjennomarbeidede systemer - og det er mange 
aktører involvert, sier Øyvind Holme, leder for 
tarmscreeningseksjonen ved Kreft registeret.

Sammen med seksjonen og andre kolleger ved 
Kreft registeret har han brukt 2018 på legge omfatt ende 
planer for hvordan det nasjonale programmet kan bygges 
opp og rulles ut på best mulig vis, og på en måte som 
sikrer både kvalitet og kunnskapsutvikling i programmet.

Et vesentlig element i så måte er en styringsgruppe. Den 
er på plass, og hadde sitt  første møte i november. 

- Ett er planen skal screeningprogrammet starte opp i løpet 
av 2019. De første screeningsentrene er sykehusene i Moss 
og Bærum. Og så blir det en videre gradvis utrulling, og 
målsetti  ngen er at alle 55 åringer i Norge skal få ti lbud om 
tarmscreening i løpet av fem år, sier Holme.

Satser på Endoskopiskolen
Dersom et tarmscreeningprogram skal kunne være trygt, 
er koloskopikapasitet og -kompetanse avgjørende. Derfor 
anser screeningprogrammet det som sin rolle å trene opp 
dykti ge skopører (spesialister på endoskopiundersøkelser) 
- og også dykti ge instruktører i endoskopi. I løpet av 2018 
har Endoskopiskolen, som ble startet for noen år siden, 
blitt  styrket ytt erligere, blant annet ved at en ny leder 
er ansatt . I ti llegg er antall deltakere på kursene Tren 
endoskopiteamet (TET) og Koloskopiinstruktørkurset (KIK) 
økt, og kursene har vært fulltegnet.

Våren 2019 åpner et nytt  kurssenter for KIK-kurs på 
Bærum sykehus. 

Forskning
2018 var et godt år for Tarmscreeningseksjonen når det 
kommer ti l ti ldeling av forskningsmidler.

Studien «Tarmbakterier og livssti l i ti dlig oppdagelse av 
tarmkreft » fi kk ti ldelt 5,6 millioner fra Kreft foreningen. 
Studien ønsker å avdekke hvilke bakterier som har 
betydning for utviklingen av tarmkreft . Les mer på 
side 74. Kreft foreningen har også støtt et en studie om 
manglende deltagelse i screeningprogram med 1,17 
millioner kroner, se side 75. I ti llegg har Helse Sør-Øst 
gitt  3,7 millioner ti l prosjektet med individualisert 
tarmscreening, se side 74. I dett e prosjektet er 
Markus Dines Knudsen ansatt , og han starter sitt  
postdoktorarbeide i januar 2019.

NORCCAP-studien kom med sine 15-års-data i 2018. 
NORCCAP er en randomisert studie på screening med 
sigmoideoskopi som er gjennomført i Oslo og Telemark. 
I juni ble det i den forbindelse publisert en arti kkel i 
«Annals of Internal Medicine». Arti kkelen konkluderer 
med at sigmoideoskopiscreening reduserer forekomst 
og død av tykktarmskreft  hos menn, men har liten eller 
ingen eff ekt på kvinner.

Piloten
Samti dig som planene for det nasjonale 
screeningprogrammet legges, skal også screeningpiloten, 
som har pågått  siden 2012, avrundes og bringes vel i havn.

140.000 kvinner og menn i alderen 50–74 år fra Østf old, 
Akershus og Buskerud h ar mellom 2012 og 2018 blitt  
invitert ti l å være med i pilotprosjekt på et nasjonalt 
screeningprogram mot tarmkreft .

De siste invitasjonene ti l deltagere i 
sigmoideoskopistudien ble sendt ut i desember 2018, og 
de siste undersøkelsene vil være utf ørt i løpet av våren 
2019. Studien med avføringsprøver (iFOBT) vil fortsett e 
frem ti l 2023.

Øyvind Holme, leder av 
tarmscreeningseksjonen ved Kreft registeret.
Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreft registeret
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Kreftregisteret fikk i 2018 tildelt 113,2 millioner kroner over statsbudsjettet. Dette 
er en økning på 2,16 prosent fra 2017.  

Det er totalt brukt 4,6 millioner kroner av de 5,2 millioner kroner bevilget i revidert statsbudsjett i 2017. 3,6 millioner 
kroner er benyttet i 2018.

Det ble inntektsført 82,1 millioner kroner for ekstern finansierte prosjekter (se note 2) mot 63,2 millioner kroner i 2017. 

Fra Helse Sør-Øst er 15,6 millioner kroner finansiering av kvalitetsregistre, 19,0 millioner kroner gjelder pilotprosjekt 
vedr. screening for tykk- og endetarmskreft og 0,6 millioner kroner gjelder andre prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst. 

Det er en redusksjon av lønnskostnader på 5,7 millioner kroner inkludert prosjektene. For annen driftskostnad er det 
en økning av kostnadene på 24,7 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Resultatregnskap 01.01.–31.12.2018 Note nr 2018 
(Alle tall i NOK 1000)

2017 
(Alle tall i NOK 1000)

Inntektsført av tilskudd over statsbudsjettet 113.200 111.798

Overført fra tidligere år 2179 35

Annen driftsinntekt Kreftregisteret 1 5505 5594

Annen driftsinntekt eksternt finansierte prosjekter 2 82.116 63.217

Sum driftsinntekter 203.000 180.644

Kjøp av helsetjenester (kreftmeldinger)  

Lønn og annen personalkostnad 3 126.581 132.272

Avskrivninger  

Annen driftskostnad 4 70.930 46.193

Sum driftskostnader  197.511 178.465

Driftsresultat 5489 2179

Årsregnskap 
2018
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Noter til årsregnskapet 2018 

Note 1: Driftsinntekter inntektsført kreftregisteret Beløp 
(Alle tall i NOK 1000)

Inntektsført driftskostnader eksterne prosjekter 4588 

Innbetalt ifm datautlevering 343 

Annen inntekt. 573 

Totalt kreftregisteret 5505 

Note 2: Inntektsført eksternt finansierte prosjekter  Beløp 
(Alle tall i NOK 1000)

Finansiert av Helse Sør-Øst 32.250 

Finansiert av Forskningsrådet 20.162

Finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden 850 

Finansiert av Kreftforeningen 12.609 

Finansiert av Kreftregisterets Fond 343 

Finansiert av Brystkreftforeningen 925 

Finansiert av Nordic Cancer Union 107 

Finansiert av Karolinska Institutet 236 

Finansiert av National Cancer Institute 2 

Finansiert av EØS-midler -1 

Finansiert av EU-midler 2 

Finansiert av MSD 10.064 

Finansiert av Aarhus universitet 794 

Finansiert av IARC 248 

Finansiert fra andre eksterne kilder 25 

Totalt eksternt finansiert prosjekter 82.116  
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Note 3: Lønnskostnader, godtgjørelser m.m. 2018 
(Alle tall i NOK 1000)

2017 
(Alle tall i NOK 1000)

Lønnskostnader 103.339 99.126 

Arbeidsgiveravgift av lønnskostnader 14.150 13.409 

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift * 12.063 22.935 

Andre ytelser ** (2971) (3198)

Sum lønn og andre personalkostnader 126.581 132.272

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

Til og med 2013 er arbeidsgivers sats for pensjonskostnad som er belastet driften 12 prosent. Justeringen gjøres ved at postering av  
pensjonskostnader blir økt. Den økte pensjonssatsen må dermed korrigeres.

**Posten andre ytelser består av:  
Kurs/seminarer/konferanser (978), stillingsannonser (85), refusjon av sykepenger/fødselspenger (-4189) og annen personalkostnad (156). 

Note 4: Poster som er slått sammen i regnskapet andre 
driftskostnader

2018 
(Alle tall i NOK 1000)

2017 
(Alle tall i NOK 1000)

Fraktutgifter 128 90

Kostnader bygninger og kontorlokaler 13.809 12.468

Leiekostnad kopimaskiner m.m. 257 422

Konsulentbistand og andre eksterne tjenester * 26.644 22.878

Reparasjon og vedlikeholdskostnader 6745 5463

Kontor- og kommunikasjonskostnader ** 6675 7083

Lisens- og patentkostnader 3 3

Reisekostnader 3129 3099

Øvrige driftskostnader *** 13.540 -5313

Sum andre driftskostnader 70.930 46.193

* Denne posten består av  bl.a. av revisjon (20), IT-tjenester (2114), invitasjonstjenester utført av DIFI (5690), overhead/driftskostnader belastet  
prosjekter (4589), professorater (500), utgifter til lagring av Janus-prøver (305), eksterne tjenester i.f.m. prosjekter (13.731).

** Denne posten består av kostnader til trykking (1384, telefon- og datakostnader (1467), portokostnader (649), bøker og tidsskriftkostnader 
(862) og rekvisita og andre kontorkostnader (2313).

***  Denne posten består av anskaffelse IT-utstyr/systemløsninger/inventar (13.252), kontingenter/gaver eksterne (129), annen kostnad (159).
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Prosjekter

Prosjekter

Prosjekter

Basisramme

Basisramme

Basisramme

Utvikling i lønnskostnader 2008–2018

Utvikling i drift skostnader 2008–2018

Utvikling i inntekter 2008–2018
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