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Forord fra direktøren
2020 ble et historisk og spesielt år. For oss er kanskje det mest spesielle at vi har 
greid å drive såpass normalt. 

Til tross for koronanedstengning 12. mars, og en stor omlegging av Kreftregisterets virksomhet, 
så gikk nesten besynderlig mye slik det pleier i 2020. Krefttilfeller ble kodet, informasjon formidlet 
utad, kreftrapporter publisert, store deler av året ble kvinner screenet og programmene fulgt opp, 
planlegging av tarmscreening fortsatte, forskningsartikler og søknader om finansiering innsendt og 
innvilget. Ved bare å se på de parameterne vi måler vår aktivitet på, så er mye i denne rapporten som 
i et «vanlig» år. Som andre i samfunnet har vi måttet arbeide på en annen måte. 

Kreftregisterets styre var allerede i den første uken etter nedstengningen tydelige på at pandemien 
kunne bli langvarig, og at vi måtte basere oss på å kunne utføre det aller meste hjemmefra. Det ga 
oss en viktig dytt til en nødvendig omlegging av vår virksomhet. 

Denne omleggingen krevde ikke bare grundige personvernavveininger og risikoanalyser, men også 
at alle som skulle jobbe hjemmefra fikk det utstyret og den støtten de trengte. Det betød mye 
ekstra arbeid for nettverk, sikkerhet, HR og administrasjon, og alle lederne på Kreftregisteret. 
Kreftregisterets IKT-systemer var godt forberedt og i stand til å håndtere den ekstrabelastningen et 
slikt oppsett medførte, og våre medarbeidere ble raskt flinke til å bruke nye digitale verktøy. 

Screeningprogrammene ble nedstengt i en periode fra mars av. Under nedstengningen måtte 
screeningprogrammene (Mammografi- og Livmorhalsprogrammene) arbeide mye med informasjon 
utad, til både kvinner og helseforetak. Etter hvert ble det et påtrykk fra helseforetak og media om 
reåpning av screeningprogrammene. 

Etter tett kommunikasjon med helseforetakene og de regionale helseforetakenes faglige ledelse, og 
mye arbeid for mange Kreftregisteransatte, ble reåpning mulig med lokale tilpasninger. For forskerne 
var det heller ikke et enkelt år. Igangsetting av nye prosjekter er vanskeligere når man ikke kan møtes 
fysisk. Våre utenlandske medarbeidere fikk en ekstra utfordring ved både å skulle klare å komme seg 
trygt inn i Norge og, etter hvert, bli pandemifast i Norge i store deler av året. 

Vi er mest stolte av det høye aktivitetsnivået som har gjort at vi har gjennomført de planlagte 
oppgavene våre. 

 f Strategien for 2020-2024 ble ferdigstilt, og handlingsplaner er utarbeidet. 

 f Krefttallene og årsrapportene for kvalitetsregistrene kom ut som planlagt og ble vidt formidlet, 
og resultatene blir i økende grad brukt i kvalitetsforbedringsarbeid. 

 f Vi fikk ferdigstilt oppsett og har startet ny innsamling av pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) 
elektronisk fra pasienter med bryst- eller prostatakreft. Innsamlingen av medikamentelle data 
(INSPIRE) har gjort et byks. 

 f Pankreaskreftregisteret er kommet langt i planlegging, basert på midler fra Kreftforeningen. 
NORDCAN er blitt oppdatert. Moderniseringen av IKT-plattformen til Kreftregisteret har 
fortsatt.

 f Et nytt brystsenter er oppe og går i Helse Vest. Tarmscreeningprogrammets planlegging har 
pågått for fullt. 

 f Det er produsert mange forskningsartikler og vi har fått innvilget mye forskningsmidler. 
To disputaser ble gjennomført digitalt i 2020, og vi startet med ukentlige digitale 
forskningsseminarer. 

 f Vi har jobbet tett opp mot Helsedataprogrammet og Helsedataservice med Direktoratet 
for eHelse i planleggingen av den nye Helseanalyseplattformen. På den legale fronten har 
vi arbeidet nasjonalt og internasjonalt med GDPR-utfordringer med hensyn på datadeling 
internasjonalt og ettervirkningene etter Schrems-II-dommen i juli 2020.

Så alt i alt var 2020 et veldig produktivt år for Kreftregisteret. Effekten av Covid-19 på kreft 
i samfunnet, derimot, det har vi bare begynt å skimte. Det blir først tydelig når tallene som 
Kreftregisteret publiserer nå i 2021.

Ikke noe av dette ville vært mulig 
uten veldig dedikerte medarbeidere 
som har vist en enorm innsats- og 
stå-på-vilje, og som har tatt godt 
vare på hverandre. For mange har 
dette vært et vanskelig år, og da er 
innsatsen særlig imponerende.

Tusen takk til alle i Kreftregisteret  
for å ha stått på i 2020, og takk til  
Styret for gode råd underveis!

Oslo, april 2021

Giske Ursin 
Direktør i Kreftregisteret
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1Introduksjon til  
virksomheten

Forord fra styreleder
Året 2020 har vært et helt spesielt år for oss alle, så også for Kreftregisteret. Kreftregisterets 
ledere og ansatte snudde seg på hælen i mars og i stor grad la om arbeidsrutiner for å tilpasse 
seg restriksjonene som følge av pandemien. Styret er imponert over denne raske og effektive 
omleggingen i en vanskelig tid. Omlegging til mye hjemmekontor for de fleste med nye tekniske 
løsninger gjorde at registerarbeidet har fortsatt ufortrødent på tross av koronarestriksjonene, med 
vel gjennomført rapportering av nye krefttilfeller, antall som lever med en kreftdiagnose, samt 
dødelighet etter kreftsykdom. 

Detaljerte resultater fra kvalitetsregistrene er publisert, til stor nytte for helsetjenesten generelt 
og for de enkelte sykehus og helseledere spesielt. Det er gledelig at rapporteringen fra sykehusene 
stadig bedres og også at pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) nå er på plass i flere av registrene. 
Et nytt kvalitetsregister for kreft i bukspyttkjertelen er i ferd med å bygges opp, med støtte fra 
Kreftforeningen, og det arbeides for å få etablert flere nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet 
de neste årene. INSPIRE-prosjektet, med innsamling av data på medikamentell kreftbehandling, har 
hatt stor framgang.

Pandemien fikk også stor konsekvens for mammografi- og livmorhalsscreeningen. Man var nødt 
til å ta pause i gjennomføringen av programmene i noen måneder, men de ble så fort som mulig 
tatt opp igjen med lokale tilpasninger. Kreftregisteret er inne i planleggingen av det nasjonale 
Tarmscreeningprogrammet som forventes startet opp i løpet av 2021. Kreftregisteret vil her få en 
sentral rolle. Kreftregisteret er en viktig forskningsinstitusjon med et tett forskningssamarbeid med 
klinikere og forskere nasjonalt og internasjonalt. Også i pandemiåret har forskningen gitt viktig ny 
kunnskap. 

I 2020 ble det utarbeidet ny strategi for Kreftregisteret for de neste årene, og flere handlingsplaner 
knyttet opp til denne er etablert. Styret er av den oppfatning at dette strategiarbeidet danner et 
viktig grunnlag for Kreftregisterets virksomhet framover for å kunne bidra til en framgangsrik, 
moderne og likeverdig kreftomsorg.

Oslo, april 2021

Kjell Magne Tveit 
Styreleder
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For mer informasjon og statistikk se www.kreftregisteret.no/statistikk

KREFTREGISTERET 2020
- MED ET BLIKK

nye krefttilfeller 
34.979

283.894
kreftoverlevere

11.134
dødsfall

De vanligste kreftformene 

Lungekreft4
3320

Tarmkreft 2
4295

Prostatakreft1 4877

Brystkreft3 3726

Hudkreft, ikke-melanom 5 2741

Kreftregisteret - 
Krefttall gir kunnskap

1. Inntroduksjon til 
virksomheten
Visjon:

Kreftregisteret skal bidra til å redusere kreftbyrden, for den enkelte 
og for samfunnet.

Slik arbeider Kreftregisteret for å nå visjonen:

Hva gjør Kreftregisteret? 

 y Vi registrerer alle krefttilfeller i Norge
 y Vi gjør data og statistikk tilgjengelig forplanlegging, kvalitetssikring og forskning
 y Vi driver epidemiologisk kreftforskning av høy internasjonal kvalitet
 y Vi forvalter, overvåker, kvalitetssikrer og videreutvikler de nasjonale screeningprogrammene mot kreft
 y Vi gir befolkning og helsemyndigheter råd om tiltak som kan forebygge kreftutvikling og redusere byrdene ved 

kreftsykdom

1. Inntroduksjon til 
virksomheten
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1.1. Organisasjon

Kreftregisteret  
Giske Ursin
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Figur 1:  Kreftregisterets organisering

Kreftregisteret besto per 31.12.2020 av 209 ansatte i 170,6 årsverk.

1.2. Om Kreftregisteret
Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig 
enhet under Oslo universitetssykehus HF, med eget styre. Kreftregisteret 
samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge, og har 
en utstrakt forskningsaktivitet. Vi har i tillegg det administrative ansvaret for de 
offentlige screeningprogrammene mot kreft i Norge; Mammografiprogrammet, 
Livmorhalsprogrammet og Tarmscreeningprogrammet, som er under planlegging. 

Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste 
nasjonale kreftregistre i verden. Lovpålagt inn- 
rapportering av kreft fra staten, unike personnumre og 
økende mengde informasjon i registeret gir Kreftregiste-
ret, også i et internasjonalt perspektiv, store muligheter 
for å bidra til ny kunnskap om kreftsykdom.

1.2.1. Endringer i ledelsen
Mari Nygård er ansatt som ny leder av 
Forskningsavdelingen.

Nygård er utdannet lege og har en doktorgrad i  
epidemiologi fra Universitetet i Tampere, Finland. Hun ble 
ansatt som forsker ved Livmorhalsseksjonen i 2001. Fra 
2008 har hun vært leder for Gruppe for epidemiologisk 
HPV-forskning. Nygård har en sterk forskningsbakgrunn 
i kreftepidemiologi. Storparten av hennes forskning har 
vært innen forebygging av kreft gjennom screening og 
vaksinering. 

Ledergruppen, som gir råd og innspill til direktøren om 
ulike aspekter av fag og drift, er i 2020 utvidet med infor-
masjonssikkerhetsleder, Frank Rønning Wrage og leder for 
HR- og kommunikasjonsseksjonen, Ingvil Gjelsvik. 

1.2.2. Endringer i avdelinger
Ledelsen har i 2020 sett behov for flere  
omorganiseringer. Det er skilt ut i en egen enhet for 
administrasjon og forskningsstøtte i Forsknings- 
avdelingen. Enheten hadde per 31.12.2020 ni ansatte.

Det er også etablert en Molekylær forskningsseksjon ved 
Forskningsavdelingen.

I Administrasjonsavdelingen er HR og  
kommunikasjon skilt ut i en egen seksjon.

Formålet med endringene var først og fremst å styrke de 
nye enhetenes strategiske funksjon ved å se relevante 
ansvarsområder og prosesser mer i sammenheng. 

Figur 2: Oversikt over antall ansatte per avdeling per 31.12.2020.

Registeravdelingen (70)

Forskningsavdelingen (54)

Administrasjonsvdelingen (17)

Mammogra�seksjonen (15)

Tarmscreeningseksjonen (12)

Livmorhalsseksjonen (8)

Registerinformatikkavdelingen (32)
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2.1. Den 4-valente HPV-vaksinen 
gir langvarig beskyttelse 
Kreftregisteret har fulgt opp de første kvinnene som fikk den 4-valente HPV-
vaksinen i 2003. Resultater fra 14 års oppfølging er oppsummert i en ny 
publikasjon og konklusjonen er klar: De vaksinerte kvinnene har svært langvarig 
beskyttelse mot de farligste HPV-typene og effekten ser ikke ut til å avta over 
tid. Ingen av kvinnene i studien fikk alvorlige celleforandringer forårsaket av HPV-
typene 16 eller 18, som vaksinen skal gi beskyttelse mot.

Studien ble publisert i tidsskriftet The Lancet/EClinical-
Medicine i 2020 og er basert på 2121 norske, danske, 
svenske og islandske kvinner som deltok i utprøving av 
vaksinen. Kreftregisteret har mottatt finansiering fra  
MSD Norge for gjennomføring av studien.

 HPV-vaksinering har vært en del av det norske Barne- 
vaksinasjonsprogrammet siden 2009. 

- Resultatene fra vår studie tilsier at beskyttelsen man 
oppnår ved vaksinering i ung alder varer over en lengre 
periode uten at man trenger en ny vaksinedose. 

Kunnskapsgrunnlaget om hvor lenge effekten av 
HPV-vaksinen varer er viktig for å planlegge tiltak for 
forebygging av livmorhalskreft, sier Mari Nygård som har 
vært leder av den norske delen av studien.

Nordisk patologi panel

Panel bestående av fire patologer fra hhv. Norge, Island, 
Sverige og Danmark. 

Patologene regransker alle prøver fra studiedeltakerne 
og setter en diagnose uavhengig av hverandre og tidligere 
diagnoser. 

For å oppnå enighet om en diagnose må to patologer stille 
samme diagnose uavhengig av hverandre.

Å
rets høydepunkter2Årets høydepunkter

2. Årets høydepunkter
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2.1.1. Registersøk og regranskning 
av vevsprøver: passiv oppfølging 

Studien er et samarbeid mellom Kreftregisteret, 
forskningsmiljøer i Danmark, Sverige og Island samt 
legemiddelfirmaet MSD, som finansierte studien.  
Størstedelen av langtidsoppfølgingen er gjort ved såkalt 
passiv oppfølging. Les den vitenskapelige artikkelen her.

- Det vil si at vi har innhentet det meste av den informa-
sjonen vi trenger uten at kvinnene måtte delta aktivt. De 
nordiske landene er i en unik posisjon til å kunne  
gjennomføre slike studier på nasjonalt nivå, fordi vi kan 
følge personer over tid og på tvers av helseregistre ved 
bruk av fødselsnummer, sier forsker Espen Enerly.

Hvert land opprettet et nasjonalt studiesenter og 
i tillegg har Kreftregisteret hatt rollen som nordisk 
koordineringssenter. 

Fra livmorhalsprogrammene og helseregistrene har de 
nasjonale studiesentrene for hver deltaker hentet inn 
opplysninger om alle celleprøver tatt fra livmorhalsen, 
data om kontakter med sykehus samt opplysninger om 
eventuell inn- og utflytting til/fra hvert enkelt land. Dette 
har vi gjort hvert annet år, totalt fem ganger i løpet av 
studieperioden.  

- I tillegg til data fra helseregistre har vi også analysert 
arkiverte vevsprøver fra kvinner som hadde celle-  
forandringer i løpet av studieperioden. Fra vevsprøvene 
ble det laget nye snitt til studien. Et snitt er det en patolog 
(en lege som er spesialisert i å se på vevsprøver) ser på 
når han/hun vurderer en prøve, forklarer studie- 
koordinator Sophie Berger. 

- Til å analysere prøvene på ny har vi hatt et nordisk  
patologi panel tilknyttet dette forskningsprosjektet. De 
har stilt en diagnose for hver prøve ved å se på både de 
nye og de originale snittene. Vevsprøvene ble også testet 
for HPV, forklarer Mari Nygård.

Livmorhalskreft og vaksine

På verdensbasis er livmorhalskreft den fjerde største kreftform 
som rammer kvinner. Livmorhalskreft skyldes primært smitte 
med Humant Papillomavirus (HPV), opptrer hyppigst i 30- og 
40-års alderen og kan forebygges med vaksine og screening.

Cirka 70 prosent av alle krefttilfeller skyldes HPV-typene 
16 og 18. Den 4-valente HPV-vaksinen beskytter mot disse 
to typene. I tillegg beskytter den mot type 6 og 11 som kan 
forårsake kjønnsvorter.

(Kilde: Kreftregisteret og de Martel C et al «Worldwide burden 
of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type», 
International Journal of Cancer»)

Mari Nygård har ledet den norske delen av prosjektet.  
Foto: Elisabeth Jakobsen

HPV-vaksine 
utprøving

3 doser
Gardasil

14 års 
oppfølging

Utprøvingsstudie Langtidsoppfølging
2002 2004 2006 2008 2010 20142012 2016

Forskning- og 
utvikling

Figur 3: Tidslinje for prosjektet

2.1.2. Innsamling av 
blodprøver: aktiv oppfølging

For å måle nivå av antistoffer mot HPV ble blodprøver tatt 
fem og ti år etter at utprøvingen av vaksinen var avsluttet. 
Kvinnene fikk tilsendt brev med invitasjon til å avgi en 
blodprøve til studien.

- Ved begge prøvetakingene i Norge var det et fantastisk 
oppmøte på henholdsvis 88 og 84 prosent av de som ble 
invitert til å avgi blodprøve, sier Nygård.

2.1.2.1. Ingen alvorlige celleforandringer 
blant studiedeltakerne

Kvinnene var i begynnelsen av 20-årene da de fikk vaksi-
nen i den utprøvende studien, og i midten av 30-årene da 
langtidsoppfølgingen ble avsluttet. 

- I løpet av studieperioden fant vi ingen høygradige celle-
forandringer som var forårsaket av HPV16 eller 18, som 
er de farligste HPV-typene og som vaksinen skal beskytte 
mot. 

De statistiske analysene viste at vaksinen gir  
beskyttelse i minimum 12 år. For noen deltakere har 
vi data for inntil 14 år og også her ser vi samme trend, 
nemlig at vaksinen fortsatt gir full beskyttelse, sier Enerly. 

Blodprøvene som ble tatt viser at kvinnene fortsatt hadde 
høye nivåer av antistoffer mot HPV i blodet etter 12 år, 
også her med en trend på opp mot 14 år. Dette ble funnet 
både for HPV 6, 11, 16 og 18, og antyder at det ikke er 
behov for oppfriskningsvaksinering med den 4-valente 
vaksinen. Les mer her.

Nylig besluttet MSD å utvide langtidsoppfølgingen av 
vaksinen med ytterligere åtte år, slik at vi til slutt vil kunne 
vurdere vaksinens varighet over inntil 22 år. 

- Kreftregisteret er nå i gang med å følge opp kvinner som 
har vært med på utprøving av den 9-valente  
vaksinen som gir beskyttelse mot ytterlige fem HPV-ty-
per, og følger kvinnene i en tilsvarende langtidsoppfølgings 
studie, forklarer Bo Terning Hansen, prosjektleder for 
HPV-vaksineprosjektene.

Sykehusopphold, 
krefttilfeller Inn- og utflytting, dødsfall Blodprøver

Vevsprøver Database

HPV-relatert sykdom i 
livmorhals, vagina og vulva

Registersøk

Figur 4: Flytdiagram for prosjektet
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2.2. NORDCAN 2.0  
- nordisk kreftstatistikk inn i fremtiden
Lurer du på hvordan kreftbildet i Norge ser ut sammenlignet med andre nordiske 
land? Skal du skrive en artikkel eller holde et foredrag om kreftstatistikk og trenger 
enkelt tilgjengelige figurer og tabeller du kan laste ned og bruke? Lurer du på hvor 
mange krefttilfeller det vil være i 2030? NORDCAN kan hjelpe deg med dette.

- Siden starten i 2002 har NORDCAN vært et nyttig 
verktøy for alle som ønsker sammenlignbar kreftstatistikk 
for de nordiske landene, og i 2020 fikk NORDCAN både 
et realt ansiktsløft og en modernisering av innhold, grafikk 
og produksjonsmetoder forteller leder for  
NORDCAN-sekretariatet, Siri Larønningen. 

Det var to viktige faktorer som dannet bakgrunnen for 
dette.

Den første var innføringen av personvernforordningen, 
GDPR. Selv om kreftregistrene i de nordiske landene  
allerede fulgte strenge krav for deling av informasjon 
mellom institusjoner og land, var GDPR en gylden mulig-
het til å gå gjennom rutinene for databearbeiding og 
dataflyt i NORDCAN. 

- NORDCAN-gruppen hadde både ønske om og behov for 
å få etablert en dataflyt som både oppfylte  
GDPR-kravene og som sikret like god - eller om mulig 
enda bedre - kvalitet i NORDCAN, sier Larønningen. 

Den andre var et behov for å oppgradere teknologien 
bak den nettbaserte statistikkløsningen. NORDCAN 1.0 
benyttet i 2018 fortsatt visualiseringsløsninger, servere 
og databasestrukturer fra starten av 2000-tallet. Utover 
på 2010-tallet ble løsningen vanskeligere å vedlikeholde; 
det var dårlig støtte for oppgraderinger og løsningen 
fremsto som lite fleksibel. 

- Med et sterkt ønske om å holde NORDCAN moderne, 
oppdatert, fleksibel og nyttig startet vi i NORDCAN- 
gruppen og International Agency for Research on Cancer 
(IARC) arbeidet med en overgang til NORDCAN 2.0. Vi 
etablerte ett prosjekt for oppdatering av statistikk-  
løsningen, og ett prosjekt for etablering av et nytt system 
for databearbeiding og dataflyt, forteller Larønningen. 

2.2.1. Hovedmålet: fra sentralisert 
til distribuert databehandling

Frem til 2018 hadde sekretariatet hovedansvaret for å 
motta rådata fra hvert enkelt land. Dataene ble  
bearbeidet og aggregert i sekretariatet før anonyme tall 
og statistikk ble sendt videre til IARC. IARC la tallene 
og statistikken inn i NORDCAN-databasen og hadde 
ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle visningen i 
den nettbaserte løsningen.

Et hovedmoment i moderniseringen var å endre  
dataflyten i NORDCAN. IARC skulle fortsatt motta 
anonyme tall og statistikk fra de nordiske landene, men 
disse skulle nå komme direkte fra hvert enkelt land. Alle 
landene måtte derfor ha tilgang til nødvendige verktøy for 
å bearbeide dataene i henhold til NORDCANs  
spesifikasjoner og kjøre standardiserte analyser og  
opptellinger - og alt skulle gjøres uten at data-  
behandlingen måtte gå via sekretariatet.

2.2.2. NORDCAN 2.0
I januar 2020 kom første versjon av NORDCANs nye  
statistikkløsning på nett. IARC har de siste årene  
opparbeidet seg god kunnskap om nye visualiserings-  
verktøy som for eksempel JavaScript-biblioteket D3. 
Dette er et verktøy som også benyttes for annen  
statistikk i IARC, som Global Cancer Observatory, og 
som er benyttet i den nye versjonen av NORDCAN. 

NORDCAN inneholder informasjon om kreftforekomst, 
-overlevelse, -dødelighet og -prevalens i de nordiske landene. 
Statistikken vises for forhåndsdefinerte kreftformer eller 
grupperinger av kreftformer (entiteter) per land, region, 
kjønn, aldersgruppe og diagnoseår. Både absolutte tall og 
rater er inkludert i NORDCAN.

Leder for NORDCAN-sekretariatet Siri Larønningen.  
Foto: Elisabeth Jakobsen

- Med den nye løsningen har NORDCAN fått et mer 
fleksibelt, robust og dynamisk verktøy for visualisering av 
kreftstatistikk, sier Larønningen.

Helt på tampen av 2020 kom også det nye systemet for 
databearbeiding og dataflyt. Prosjektet har utviklet, testet 
og publisert programvarepakker i R og Stata som sikrer 
lik kvalitetssikring, databearbeiding og aggregering av 
kreftdata i hvert land. 

De viktigste endringene fra NORDCAN 1.0 er: 

 y All databearbeiding skjer innenfor hvert enkelt 
register (i det enkelte land). Hvert register må lage 
datasett i henhold til spesifikasjoner og instruksjoner 
i programvarepakken.

 y Programvarepakken har funksjonalitet både for 
kvalitetssikring av data og konvertering til  
NORDCAN-spesifikke entiteter og grupperinger. I 
tillegg håndterer programvarepakken all  
aggregering og statistisk analyse, samt sammen-  
ligning med allerede publiserte tall i NORDCAN. 

 y Hvert land har ansvar for å sende aggregerte tall og 
statistikk til IARC. Dataene går ikke via sekretariatet.

I tillegg til å sikre en bedre og tryggere dataflyt, skal 
programvarepakken også gjøre det enklere å oppdatere 
NORDCAN og sikre at endringer i for eksempel entiteter, 
grupperinger og konverteringer kan gjøres direkte fra 
sekretariatet uten å være avhengig av IT-utviklere. 

- I god kreftregister-ånd er det et uttalt mål at program-
varepakken skal være «open source», det vil si at den skal 
være tilgjengelig for miljøer og personer også utenfor 
NORDCAN og de nordiske kreftregistrene, sier  
Larønningen.  

Dette jobber vi videre med fremover!

Kort om NORDCAN

 y De nordiske kreftregistrene har samarbeidet tett helt 
siden 1950-tallet og danner Association of Nordic Cancer 
Registries (ANCR).

 y Et av hovedmålene til ANCR er å legge til rette for å sam-
menligne kreftforekomst i de nordiske landene.

 y Et felles nettbasert verktøy for visning av kreftstatistikk, 
NORDCAN, ble unnfanget gjennom et samarbeid mellom 
ANCR og International Agency for Research on Cancer 
(IARC) med en pilotversjon i 2002 og en full versjon fra 
2003.

 y IARC er Verdens helseorganisasjons spesialorganisasjon 
mot kreft.

 y Den daglige driften av NORDCAN ble fra 2002 til 2018 
ivaretatt av et sekretariat ved Kræftens Bekæmpelse i 
Danmark. Fra og med 2019 er sekretariatsfunksjonen orga-
nisert ved Kreftregisteret i Norge.

 y Det er etablert en NORDCAN-gruppe bestående av 
representanter fra kreftregistrene i de nordiske landene, 
inkludert Færøyene og Grønland, og fra IARC.

 y Finansieringen av NORDCAN kommer hovedsakelig fra 
Nordic Cancer Union (NCU) og medlemsorganisasjonene 
(«in kind»).

NORDCAN er fritt tilgjengelig på 
 https://nordcan.iarc.fr/en
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2.3. Lovende resultater i forprosjekt 
for tarmscreening i Norge 
Høy deltakelse, lav grad av komplikasjoner – og mange mennesker som har fått 
avdekket kreft i tidlig stadium og mulige forstadier til kreft. Det er resultater fra det 
store pilotprosjektet for tarmscreening i Norge. 

Gjennom pilotprosjektet til et nasjonalt tarmscreening-
program har 140.000 personer i Østfold og utvalgte 
kommuner i Vestre Viken fått tilbud om screening mot 
tarmkreft med enten avføringsprøve som ble undersøkt 
for blod, eller en kikkertundersøkelse av nederste del av 
tykktarmen.

For første gang publiserer forskere nå en stor  
oppsummering av resultater i det vitenskapelige  
tidsskriftet Gastroenterology.

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan et tilbud 
om tarmscreening vil mottas i Norge. Forfatterne bak 
artikkelen, Kristin Ranheim Randel og Anna Lisa Schult 
ved Kreftregisteret, konstaterer at pilotprosjektet viser 
både lovende resultater og vesentlige erfaringer å ta med 
videre til det kommende nasjonale programmet.

- Det er positivt å se at tilbudet ble godt akseptert med 
høy deltakelse, og at undersøkelsene ble gjennomført med 
god kvalitet. I tillegg har det vært viktig å få testet ut det 
praktiske rundt et screeningsprogram. Det er mye logistikk 
som må på plass i et så stort prosjekt, sier Randel.

2.3.1. Kan ta lang tid før 
symptomene dukker opp

Så  langt har mer enn 500 personer fått påvist kreft, og 
4.000 har fått fjernet avanserte polypper gjennom pilot-
prosjektet. Blant krefttilfellene var nesten 400 i et tidlig 
stadium, der prognosene er gode for både en skånsom og 
kurativ behandling.

Tarmkreft i tidlig fase eller forstadier til tarmkreft gir 
typisk få eller ingen symptomer. Når man ikke screener for 
tarmkreft oppdages kreften ofte senere. I verste fall etter 
at den har rukket å spre seg.

- Det beste er å forebygge at kreftsykdom oppstår, og 
ved tarmscreening kan man gjøre det gjennom å fjerne 
polypper som ellers kunne utviklet seg til kreft, sier Randel.

- Nå ville riktignok ikke alle polyppene som ble avdekket 
utviklet seg til kreft, så akkurat hvor mange krefttilfeller 
piloten har forebygget vet vi ikke. Men deltakerne vil bli 
fulgt opp i 10-15 år slik at vi kan overvåke forekomst og 
eventuelt død av tarmkreft på lang sikt, understreker 
Schult. 

2.3.2. Testet ut i Norge 
for første gang

Pilotprosjektet, som ble startet i 2012, er finansiert over 
statsbudsjettet og arbeidet har vært ledet av  
Kreftregisteret. Dette er første gang man har prøvd ut 
avføringstest som screeningmetode i Norge. Testen er 
den samme som skal benyttes i Tarmscreening-  
programmet når de første invitasjonene sendes ut i 2021.

Om Tarmscreeningpiloten

 y Siden 2012 har 140.000 personer 50-74 år i Østfold og 
utvalgte kommuner i Vestre Viken fått tilbud om  
tarmscreening gjennom et pilotprogram.

 y Halvparten har fått tilbud om sigmoidoskopi én gang. Den 
andre halvparten har fått tilbud om å sende inn avfø-
ringsprøve hvert andre år. Prøvene har blitt analysert for 
usynlig blod.

 y Ved funn av blod har deltakeren fått tilbud om koloskopi  
– tarmkikkertundersøkelse. Også sigmoidoskopi- 
deltakerne, som hadde visse typer polypper, fikk tilbud om 
koloskopi.

 y Målet med tarmscreening er å oppdage og fjerne polypper 
før de utvikler seg til tarmkreft, og på den måten redusere 
forekomsten av tarmkreft. Det er også et mål å oppdage 
kreft i et tidlig stadium, når behandlingen kan være mer 
skånsom, og det er mindre risiko for å dø av sykdommen.

Anna Schult (t.h.) og Kristin Ranheim Randel er to av  
forfatterne bak baselineartikkelen om tarmkreftpiloten. 

Foto: Elisabeth Jakobsen

- Det er viktig å være klar over at ikke alle resultatene 
fra denne studien er direkte overførbare til det nasjonale 
screeningprogrammet. Blant annet fordi alders-  
sammensetningen er forskjellig i piloten og i det nasjonale 
programmet. Likevel gir dette oss viktige signaler om hva 
vi kan vente oss, og hvilken kapasitet det blir behov for når 
programmet skal bli landsdekkende, sier Randel.

Siden pilotprosjektet startet i 2012 har mer enn 10.000 
deltakere gjennomgått koloskopi i studien. Alle  
koloskopiene har blitt overvåket nøye, og resultatet viser 
at kvaliteten på undersøkelsene holder høy standard.

Randel og Schult understreker at høy kvalitet på 
undersøkelsene er viktig for den langsiktige effekten 
av screeningen. Deltagere er i utgangspunktet friske 
personer. Derfor er det viktig at fordelene er større enn 
ulempene for de som deltar, påpeker de. Koloskopi er tross 
alt en inngripende undersøkelse med en viss risiko for 
komplikasjoner.

Tarmscreeningpiloten vil følge opp resultatene i mange år 
til. Langtidsresultatene fra studien er ventet om 10-15 år.

Forskerne peker på flere momenter som er nyttig  
kunnskap i det videre arbeidet med å få på plass et  
nasjonalt tilbud:

 y Deltakelse: Etter tre runder med testing for skjult 
blod har nesten 7 av 10 inviterte levert avførings-
prøve minst én gang.

 y Oppmøte til koloskopi: Blant de som hadde 
en positiv screeningtest møtte ca. 95% til 
koloskopiundersøkelse.

 y Kvalitet på koloskopiene: Resultatene viser at 
kvaliteten var god og oppfyller internasjonale krav 
til komplette undersøkelser, tømmingskvalitet og 
påvisning av polypper.

 y Smerter ved koloskopi: Én av fire rapporterte om 
smerter. Til tross for dette var 98 prosent fornøyd 
med behandlingen

 y Komplikasjoner: Koloskopi og særlig polypp-  
fjerning kan være forbundet med komplikasjoner 
som blødning og hull på tarmen. I forprosjektet var 
antall komplikasjoner på linje med det man har sett 
i andre land. Under eller etter koloskopi oppstod det 
alvorlige blødninger hos 7 av 1.000 personer, og 
mindre enn 1 av 1.000 fikk hull på tarmen. 
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2.4. Livmorhalsprogrammet - 25 år 
I 2020 var det 25 år siden de første livmorhalsprøvene ble tatt i den organiserte 
masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 

2.4.1. Redusert dødelighet og 
forekomst av livmorhalskreft

Siden screeningprogrammet startet for 25 år siden har 
dødeligheten som følge av livmorhalskreft gått ned med 
rundt 50 prosent. 

- Også forekomsten av livmorhalskreft har gått ned, 
men de aller siste årene ser vi igjen en økende trend, 
forklarer Gry Baadstrand Skare, spesialrådgiver i 
Livmorhalsprogrammet. 

Årsaken er nok sammensatt, mener hun, og setter  
søkelyset på både høyere forekomst av humant  
papillomavirus (HPV) i befolkningen, at de yngre kvinnene 
har vært underscreenet, men også at vi i det siste har  
oppdaget mange med tidlig kreft på grunn av mer  
følsomme screeningmetoder. 

Faksimile av annonse fra oppstarten av  
Limorhalsprogrammet.

Illustrasjon: Kjersti Marie Lyche

2.4.2. En spennende reise
Gry Baadstrand Skare er bioingeniør, og har vært ansatt 
i Livmorhalsprogrammet siden oppstarten i 1992. Hun 
jobber med kvalitetssikring og utvikling av Livmorhals-
programmet, databehandling og er involvert i flere 
forskningsprosjekter.

- Det er en morsom jobb, og det har vært spennende å 
få være med på. Det er få uker og måneder som er like i 
Livmorhalsseksjonen. Arbeidet byr på mange kontakter og 
kommunikasjon med laboratorier, prøvetakere, kvinner og 
media, og muligheter for stadig faglig påfyll, sier Skare.

Skare trekker fram en morsom historie, og husker at 
planene for opprettelsen av screeningprogrammet faktisk 
ble stjålet etter innbrudd i en bil. På den tiden var alt var på 
papir, og det fantes ingen kopier. Dermed ble oppstarten 
av programmet utsatt, da alt av planer måtte skrives på 
nytt. 

2.4.3. Gode resultater
- En av de største gevinstene ved innføringen av 
organisert masseundersøkelse er at vi har fått ned over-
screeningen, sier Skare. 

Helt i begynnelsen var det nemlig mange som tok prøve 
hvert år.

- Samtidig har flere begynt å sjekke seg. Spesielt merket 
vi en stor endring av de som tok livmorhalsprøve i alders-
gruppen 55-69 år, forklarer hun. 

Norske tall indikerer at forekomsten av livmorhal-
skrefttilfeller er 70 prosent lavere enn estimert 
antall uten livmorhalskreftscreening. 

- Vi ser en økning i dekningsgraden fra rundt 46 prosent 
ved oppstarten av programmet til i underkant av  
70 prosent nå. Dette fikk vi til uten å øke antall prøver, og 
det kan ikke karakteriseres som noe annet enn en suksess, 
sier Skare. 

2.4.4. Store endringer i 
testmetodikken og digitalisering

I oppstarten av programmet ble det etablert en lik måte 
for å besvare prøvene for alle laboratoriene i hele landet. 

- Dette var noe laboratoriene ikke var vant til, og ikke 
alle laboratoriene fulgte denne fremgangsmåten med en 
gang, reflekterer Skare. 

Fra 2002 ble histologiregisteret opprettet – dette var en 
stor endring som innebar at Livmorhalsprogrammet også 
begynte å registrere relevante prøvesvar fra vevsprøver, 
og ga mulighet for å følge opp kvinner som ikke hadde fått 
adekvat utredning. 

- I 2005 fikk vi et stort skifte ved innføring av HPV- 
testing, og i 2015 startet innføringen av HPV-primær- 
screening for kvinner over 34 år, sier Skare. 

Skare har også vært vitne til en digital revolusjon. Hun 
forteller at da hun startet i Kreftregisteret var det få 
PC-er på huset. Informasjon ble i hovedsak tilsendt på 
papir, men Livmorhalsseksjonen var såpass «moderne» at 
de fikk det meste på diskett.- Flere patologilaboratorier 
hadde ikke digitale løsninger i det hele tatt, forteller hun. 

Dermed gikk en del av midlene Kreftregisteret mottok 
fra Kreftforeningen, i forbindelse med opprettelsen av 
programmet, til å etablere digitale løsninger. Noe som i sin 
tid ble belønnet med en pris for nytenkning og moderne 
IT-system. 

2.4.5. Fortsatt endringer i vente
- I tiden framover håper vi at egentatt prøve innføres som 
et alternativ til legetatt livmorhalsprøve, forklarer Skare. 

Livmorhalsprogrammet jobber også med bedret digital 
kommunikasjon med alle samarbeidspartnere. 

- Vi vil også se store endringer når kvinner som har fått 
HPV-vaksinen kommer inn i screeningalder. Det blir spen-
nende å se hvilke resultater det gir. Det går an å håpe på at 
jobben vår blir overflødig i framtiden, og at vi kan erklære 
livmorhalskreft som utryddet, sier Skare.

Gry Baadstrand Skare har vært ansatt i Livmor-
halsprogrammet siden starten for 25 år siden.
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2.5. Kvalitetsregistrene – helseforetakenes 
verktøy til å bedre kvaliteten på kreftomsorgen
Flere sykehus har i 2020 endret sin kliniske praksis med bakgrunn i resultatene 
som presenteres i Årsrapportene fra kvalitetsregistrene. 2020 var også året 
der vi sendte ut de første befolkningsundersøkelsene for brystkreft og tykk- og 
endetarmskreft, slik at vi fremover kan presentere pasientrapporterte resultater 
for disse store kreftformene.

- Vi ser tydelige tegn til at resultatene i kvalitets- 
registrene blir brukt aktivt ute i klinikkene for å forbedre 
kvaliteten og gjøre kreftbehandlingen mer likeverdig. Blant 
annet ser vi at stadig flere kvinner får brystbevarende 
behandling ved brystkreft. Gjennom kvalitetsregistrene 
har vi også kunnet avdekke ulikheter i lymfom- 
diagnostikken. God oversikt over aktiviteten ved de ulike 
sykehusene er nyttig verktøy for å kunne gi et likt tilbud 
over hele landet, sier fagansvarlig for kvalitetsregistrene, 
Liv Marit Dørum. 

Kreftregisteret jobber systematisk med å utvikle kvalitets-
registrene innen kreft. 

- For å kunne nå målene om at kvalitetsregistrene skal 
brukes til å bedre kvaliteten på kreftomsorgen, må 
rapporteringen til registrene være god. Vi må velge gode 
indikatorer for kvalitet som må gjøres kjent for  
fagmiljøene og helseforetakene, og vi må lytte til  
pasientenes opplevelse av sin helse, understreker Dørum. 

2.5.1. God rapportering 
gir grunnlag for 
kvalitetsfremmende arbeid

Fagrådene til kvalitetsregistrene diskuterer seg frem 
til indikatorer som skal bidra til å måle kvaliteten på 
helsehjelpen til norske kreftpasienter. Hovedtyngden av 
indikatorer er i dag om utredning og kirurgisk  
behandling. Dette er informasjon som Kreftregisteret 
mottar direkte fra patologilaboratoriene og via egne 
kreftformspesifikke meldinger i KREMT-portalen, en 
elektronisk meldetjeneste de fleste helseinstitusjoner 
bruker for innrapportering av klinisk informasjon til 
Kreftregisteret. 

- Vi har de siste årene hatt et stort fokus på å øke  
rapporteringen til kvalitetsregistrene, noe som har ført til 
at de fleste registrene nå har en rapportering på over  
80 prosent, sier Dørum. 

Med god rapportering kan vi utvikle kvalitetsindikatorer 
med god datakvalitet. Det er fagrådene som er knyttet til 
hvert register som setter målene og vurderer  
resultatene. Noen ganger må det et nasjonalt løft til for 
å bedre kvaliteten. Et godt eksempel er brystkreftmiljøet, 
som har jobbet nasjonalt for å øke andelen kvinner som 
får en brystbevarende operasjon. 

- Vi har sett en tydelig forbedring de siste årene og nå er 
det kun noen få sykehus som ikke når målene, sier Dørum. 

Andre ganger er det kun noen få sykehus som blir anbefalt 
å bedre sin virksomhet. Innenfor lymfom-diagnostikk har 
fokuset blant annet vært å påse at pasienter blir  
diagnostisert med nødvendig utstyr for å kunne sikre en 
riktig diagnose. Her har det vært enkeltsykehus som har 
måttet bedre sine rutiner, og fagrådet og Kreftregisteret 
har jobbet aktivt med de aktuelle avdelingene. 

Kreftregisteret og fagrådene jobber med å formidle 
resultatene til fagmiljøene og helseforetakene, for 
det er de som må avgjøre om de faktisk skal sette i 
verk tiltak for å bedre kvaliteten på den kreft- 
omsorgen de yter. 

2.5.2. Pasientrapporterte data
Eksemplene ovenfor, fra Brystkreftregisteret og Lymfom- 
registeret, er indikatorer som måler kvaliteten på  
prosesser i utrednings- og behandlingsforløpet. Kvaliteten 
på kreftomsorgen kan best måles i pasientens livskvalitet 
og i overlevelse. Kreftregisteret har en lang tradisjon for 
å utføre beregninger på overlevelse. Pasientrapporterte 
data - forkortes PROMs; Patient Reported Outcome 
Measures – måler pasientenes livskvalitet. Dette kan 
måles via standardiserte spørreskjema tilsendt  
pasientene. PROMs vil de neste årene bli et viktig 
endepunkt, og bidra til at vi kan måle kvaliteten på 
kreftbehandlingen utover ren kreftoverlevelse. Høsten 
2020 startet Kreftregisteret innhenting av PROMs fra 
pasienter diagnostisert med brystkreft og tykk- og ende-
tarmskreft. PROMs-data fra pasienter med prostatakreft 
har allerede vært samlet inn i tre år. 

I 2021 kommer flere kreftformer etter: innhenting av 
PROMs fra pasienter med malingt melanom startet i april, 
og sent på høsten får pasienter diagnostisert med lunge-
kreft tilsendt spørreskjemaer til sin elektroniske postkasse. 
Målet er at det skal være PROMs i alle  
kvalitetsregistrene i løpet av 2022. 

2.5.3. Nye kvalitetsregistre
Kreftregisteret jobber kontinuerlig med å bedre data- 
fangsten til kvalitetsregistrene; mer automatisk data-
fangst og pasientrapporterte data har høy prioritet. 

- I tillegg jobber vi med å få etablert nye kvalitetsregistre 
og sikre finansiering til disse gjennom godkjenning som 
nasjonalt kvalitetsregister. Høyest på ønskelisten står 
nasjonal godkjenning for kvalitetsregistrene for sarkom, 
kreft i spiserør, magesekk, bukspyttkjertel og blære, 
forteller Dørum. 

Kreftregisteret mangler også registre med nasjonal 
godkjenning for kreft i sentralnervesystemet og  
ondartede blodsykdommer. 

Liv Marit Dørum,  
fagansvarlig for kvalitetsregistrene.

Strålebehandling.  
Illustrasjonsfoto Jan Fredrik Frantzen,  

Universitetssykehuset Nord-Norge.
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For å lykkes med å nå de strategiske målene vi har satt oss innen 2024 er vi 
avhengige av å ha riktig kompetanse, tilstrekkelig finansiering, treffsikker 
formidling og økt tverrfaglig digitalisering. Hvordan Kreftregisteret har jobbet i 

2020 for å nå disse strategiske målene er beskrevet i dette kapittelet.

3.1. Riktig kompetanse
Kreftregisteret er en kunnskapsbedrift. Vår målsetting er å være et ledende 
fagmiljø innen kreftepidemiologi, screening og statistikk. Vi skal bevare og 
etablere nye samarbeid med internasjonalt anerkjente miljøer, og i løpet av 
strategiperioden skal vi bygge opp fagmiljø innen blant annet kunstig intelligens og 
maskinlæring.

3.1.1. Utforsket individtilpasset 
forebygging av kreft 

Kreftregisteret har i en årrekke hatt et godt samarbeid 
med amerikanske Lawrence Livermore National  
Laboratory, en forskningsinstitusjon med høy ekspertise 
innen informatikk og teknologi. Dette samarbeidet har 
resultert i flere publiserte artikler og nye samarbeids-
partnere. I 2020 startet vi opp to nye prosjekter sammen 
med norske SimulaMet og Universitetet i Tartu, Estland. 
Sammen med dem har vi muligheten til å prøve ut individ-
tilpasset livmorhalskreftscreening i Norge og de baltiske 
statene. Dette gjør vi ved å utvikle en algoritme, som 
ved hjelp av helsedata kan skreddersy anbefalinger om 
sykdomsforebygging basert på den enkeltes risikoprofil 
for å utvikle sykdom. Målet er å gå fra en «one size fits 
all»-modell med standardiserte screeninganbefalinger til 
anbefalinger basert på en personlig risikovurdering.

Mammografiprogrammet har samlet inn data om  
mammografisk tetthet for alle screenede kvinner ved fire 
brystsentre. Høy mammografisk tetthet gir økt risiko for 
brystkreft, og kan danne grunnlag for bedre informasjon 
og et tilpasset screeningprogram. 

Tarmscreeningprogrammet har utviklet et digitalt  
spørreskjema om livsstil og kosthold som kan imple-
menteres i det nasjonale Tarmscreeningprogrammet og 
andre helse programmer. De som fyller inn skjemaet kan 
få en livsstilsrapport med tilpassede råd, og kan også se 
endringer i egen livsstil og eget kosthold fra tidligere  
utfyllinger. Forskere ved Kreftregisteret har sett at  
personer med usunn livsstil som deltok i Tarm- 
screeningpiloten (sigmoidoskopi-deltakere) hadde en 
større sannsynlighet for å bli henvist til full tarm- 
undersøkelse (koloskopi). Forskerne fant også en sammen-
heng mellom enkelte livsstilsfaktorer og plasseringen av 
polypper i tarmen. 

Kreftregisterets forskere har studert hvorvidt bruk av 
legemidler og lavt nivå av vitamin D, i tillegg til sol, kan ha 
bidratt til den sterkt økende forekomsten av melanom. 
De finner økt risiko blant brukere av alle typer immun-
dempende legemidler, som kan være knyttet til både 
immunmekanismer og økt risiko for hudforbrenning 
ved soleksponering. Redusert risiko ble funnet ved bruk 
av antidepressive legemidler noe som sannsynligvis er 
knyttet til redusert soleksponering blant disse. De fant 
ingen sammenheng mellom nivå av vitamin D og  
melanomrisiko. Siden 2017 har det vært 18-års alders-
grense for bruk av solarium i Norge. Lovgivningen ble 
innført basert på at særlig solariebruk i ung alder øker 
risikoen for melanom. I en studie fra Kreftregisteret finner 
forskerne at dette ikke har endret bruken av solarium blant 
ungdom under 18.
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KREFTREGISTERET 2020
- MED ET BLIKKRegistrering – 2020

      8  nasjonale kvalitetsregistere

 159 datautleveringer

   89  institusjoner sender kliniske meldinger

2.034.897
kreftdiagnoser hos

1.615.075
pasienter fra 1953–2019

Papir
Elektronisk 

Patologirapporter

30 kodere

98%
kompletthet

35 %
65 %

3.1.2. Anvendt nye metoder 
for å eliminere livmorhalskreft 

Kreftregisteret har ansvar for implementering av HPV-
test istedenfor cytologi som primær screeningtest 
for kvinner i alderen 34 til 69 år. HPV-test har økt 
sensitivitet, men lavere spesifisitet for behandlings- 
trengende celleforandringer enn cytologi, noe som leder 
til unødvendig henvisning til undersøkelse av livmorhalsen, 
kolposkopi. De fleste HPV-plattformer som blir benyttet 
i dag gir HPV-genotype informasjon, og det er kjent at 
ulike HPV-genotyper har ulikt karsinogent potensial. I en 
nylig publisert studie fant man ut at HPV-genotype kan 
benyttes til å estimere risikoen for behandlingstrengende 
celleforandringer, noe som gir mulighet for et bedre 
balansert kreftforebyggende arbeid. 

I 2020 publiserte vi resultater fra langtidsoppfølging av 
den 4-valente HPV-vaksinen, som beskytter mot fire 
HPV-typer. Vi har fulgt opp studiedeltakerne i 14 år og 
har nå avsluttet studien. Resultatene viser at  
vaksinen gir full beskyttelse i 14 år og tyder på at en 
booster dose ikke er nødvendig. Studien er finansiert av 
MSD Norge.

Forskerteamet følger også opp langtidseffektene av den 
9-valente vaksinen. Du kan lese mer på side 16.

3.1.3. Funnet molekylære 
markører i forebygging

I 2020 ble Janus-materialet for første gang brukt i en  
proteomikkstudie. Formålet med studien var å identifisere 
og utforske blodbaserte proteiner som kan bidra til å 
forutsi alvorlig prostatakreft og langtidsutfall ved kreft- 

diagnosen. I prøver fra Janus serumbank ble det i 
dentifisert et protein, Leucinrik alfa-2-glykoprotein 1 
(LRG1), som er forbundet med prostatakreft med  
spredning og et alvorlig sykdomsforløp. Proteinet er 
senere validert i prøver fra andre biobanker. Resultatene 
viser at høyt nivå av dette proteinet i blodet er ugunstig 
hos pasienter med nydiagnostisert prostatakreft med 
spredning eller med høy risiko for alvorlig sykdom. 

I samarbeid med store internasjonale forsknings- 
institusjoner deltar Kreftregisteret i det internasjonale 
forskningskonsortiet NCI HPV cancer cohort  
consortium. Arbeidet som legges ned her har som mål 
å undersøke om spesifikke antistoff mot HPV16 E6 kun 
forekommer hos personer som har utviklet kreft, ved å 
sammenlikne blodprøver og vev fra svulster fra studie-
deltakere. Blodprøvene kommer fra Janus serumbank 
og vevsprøver har vi hentet inn fra norske laboratorier. 
I 2020 avsluttet vi innhentingen av vevsprøver. Takket 
være godt samarbeid med laboratorier og biobanker 
har det lykkes oss å hente inn mer enn 500 prøver, noen 
opp til 34 år gamle, og dette vil gi et godt grunnlag for 
dataanalyser.

Forskningsavdelingen har en rekke pågående forsknings-
prosjekter hvor formålet er å utforske og/eller identifisere 
molekylære markører, innenfor blant annet kreft i  
eggstokker, lunge, testikkel, tarm, spiserør, bryst, prostata 
og HPV-relaterte kreftformer. Prosjektene utforsker både 
risikomarkører, tidlige deteksjonsmarkører, prognostiske 
markører basert på RNA sekvenseringsdata, metylering 
og mikrobiomet.

3.1.4. Påvist uønskede 
forskjeller i kreftomsorgen

De nasjonale kvalitetsregistrene for kreft skal bidra til å 
styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreft- 
pasientene. Data fra registrene kan også bidra til å påvise 
uønskede forskjeller i kreftomsorgen. Høydepunkter fra 
årsrapportene fra kvalitetsregistrene for 2019 kan du lese 
mer om på side 24

I en forskningsstudie, som undersøkte hvordan overle-
velsen av brystkreft blant unge kvinner (alder 30-48 år) 
utviklet seg i perioden 2000 til 2015, viste en betydelig 

En molekylær markør er et molekyl fra en organisme, 
gjerne hentet fra blodceller eller vev, som kan brukes til 
å avsløre visse egenskaper ved molekylet, for eksempel 
om det beskytter eller gir økt risiko for kreftutvikling.

Proteomikk er studiet av alle proteiner i en celle, et vev 
eller en organisme, og kan gi informasjon om hvordan 
utviklingen av kreft foregår.

Humant papillomavirus (HPV) er årsaken til nesten alle 
tilfeller av livmorhalskreft. HPV kan også forårsake 
kreft i anus, ytre kjønnsorganer, skjede, penis og svelg, 
og kjønnsvorter. Det finnes mange ulike typer HPV-
virus. HPV 16 og 18 er de farligste.
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Doktorgrad i radiografi

Den 11. februar 2020 disputerte radiograf 
Gunvor Gipling Wåde om hvordan press og 
kompresjon benyttes blant radiografer i 
Mammografiprogrammet. Wåde har vært lønnet 
og tilknyttet OsloMet og med Solveig Hofvind ved 
Kreftregisteret som hovedveileder. 

Prosjektet viste blant annet stor variasjon i bruk 
av brystkompresjon mellom ulike brystsentre i 
Mammografiprogrammet, og at det også kunne 
være store variasjoner innad i brystsentrene. Det 
ble observert at radiografene bruker litt lavere 
kompresjon ved tomosyntese enn ved standard 
digital mammografi. Prosjektet viste også at samme 
kvinne mottok høyere kompresjon ved påfølgende 
oppmøter. Studiene viste at stråledosen økte med 
økt kompresjon og økt komprimert brysttykkelse, 
der de høyeste verdiene av stråledoser ble observert 
blant de med høyeste verdier for kompresjon og 
komprimert brysttykkelse. 

Wåde og kollegaer konkluderte med at det er 
behov for økt bevissthet om bruk av kompresjon 
blant radiografer, og at dagens anbefalinger for 
brystkompresjon bør revideres med mål om å 
etablere mer kunnskapsbaserte retningslinjer. 
Doktorgraden bidrar til et faglig løft for den største 
faggruppen som jobber i Mammografiprogrammet 
- radiografene, og fordi prosjektet var del av en 
langsiktig strategi for å få mer kunnskapsbasert 
praksis og retningslinjer i faget.

økning i overlevelsen for kvinner med høy sosioøkonomisk 
status som var diagnostisert med brystkreft med  
spredning, mens det var liten forbedring i overlevelsen 
blant kvinner med lavt utdannings- og inntektsnivå.  

En annen studie viste at innvandrere fra ikke-vestlige land 
hadde litt forsinket behandling av lunge- og brystkreft, 
men det ble ikke påvist systematiske forskjeller i kreft- 
behandlingene mellom innvandrere og norskfødte. Videre 
ble det observert at kvinner fra Asia mottok mindre bryst-
bevarende kirurgi sammenlignet med norskfødte. 

Forskning på kirurgisk behandling av brystkreft i perioden 
2003-2018, viste at bruk av brystbevarende operasjon er 
mer vanlig blant kvinner med screeningoppdaget bryst-
kreft enn kvinner med symptomatisk brystkreft. Studien 
viste også at det er stor variasjon i bruk av brystbevarende 
operasjon mellom helseforetakene. Studien ble publisert i 
Tidsskrift for den norske legeforening i oktober 2020. 

Randomiserte studier på tarmscreening har vist at  
forekomst og død grunnet tarmkreft er redusert for dem 
som tilbys screening, men at nytten av dette helsetilbudet 
er dårligere for kvinner enn for menn.

Kreftregisteret jobber med frafallsanalyser i Tarm- 
screeningpiloten for å analysere hvem som ikke møter til 
screening. Resultatene viser at lange kjøreavstander har 
betydning for deltakelse i screening, spesielt for  
deltakelse i screening med sigmoidskopi. Jo lengre borte 
fra screeningsenteret man bor jo lavere sannsynlighet for 
deltakelse. Vi ser også på sosioøkonomiske faktorer med 
betydning for deltakelse i tarmscreening. Forskerne har 
også vist lavere deltagelse i tarmscreening i innvandrer-
befolkning enn blant norskfødte.

Doktorand Gunvor Gipling Wåde disputerte i radiogragi på data 
fra Mammografiprogrammet.

Brystkreftscreening – 2020

73% oppmøte

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

Screeningundersøkelser 172.231

Etterundersøkelser 5754

1543 brystkrefttilfeller 
(DCIS og infiltrerende i 2019)

Målgruppe

625.000 
kvinner

Brystsenter (n=17)
Stasjonær enhet (n=26)
Mobil enhet (n=4)
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3.1.5. Utforsket maskinlæring 
i epidemiologi og screening 

Kunstig intelligens og maskinlæring har gjort store 
fremskritt de siste årene. Store datamengder, kraftige 
regneressurser og utvikling av bedre algoritmer har 
bidratt til utviklingen. Dette gir potensiale for å  
forbedre og effektivisere kreftforebygging og -behandling. 
Kreftregisteret har i dag mange forskningsprosjekter som 
benytter seg av mønstergjenkjenning og maskinlæring. 

I mammografiseksjonen pågår og planlegges flere store 
prosjekter om bruk av maskinlæring i prosessen med å 
tyde mammografibilder. Dette gjøres i nært samarbeid 
med nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer 
innen maskinlæring. Det overordnede målet er å utforske 
potensialet for maskinlæring i Mammografiprogrammet, 
og få økt kunnskap om fordeler og ulemper ved eventuell 
implementering i screeningen. Det er fortsatt mye vi ikke 
vet om dette feltet, og behovet for kunnskap er stort både 
i Norge og internasjonalt. Samtidig har Mammografi- 
programmet en stor og solid mengde data som er godt 
egnet for ulike maskinlæringsprosjekter. Kreftregisteret 
mottok over 10 millioner kroner i forskningsmidler for 
ulike prosjekter knyttet til kunstig intelligens og maskin- 
læring i Mammografiprogrammet i 2020. 

I den pågående studien Maskinlæring i Mammografi- 
programmet (MIM-studien), som er et samarbeid med 
Norsk Regnesentral og Universitetet i Tromsø, har 
Kreftregisteret mottatt bildedata fra Helse Midt-Norge 
og tilrettelagt for videre mottak av data fra Helse 
Sør-Øst og Helse-Nord. Mammografiseksjonen har 
også startet arbeidet med å teste ut ulike maskinlærings-
systemer på tidligere tatte bilder og data fra screeningen, 
og har startet datainnsamling til en studie om bruk av 
kunstig intelligens som beslutningsstøtte ved tyding av 
tomosynteseundersøkelser. 

Mammografiseksjonen har brukt mye ressurser på å 
dokumentere at personvernet ivaretas i prosjektene. Les 
mer om prosjektene fra side 38 og på Kreftregisterets 
nettsider. 

I et forskningsprosjekt har vi undersøkt hvordan forskjel-
lige typer maskinlæring kan brukes til å forutsi  

overlevelse blant pasienter med HPV-relatert kreft. 
Resultatene viste at en type maskinlæring (multitask- 
klassifikasjon) kunne forutsi 5-års overlevelse bedre 
enn andre metoder (enkeltoppgavelæring og samlede 
baseline-metoder). Det betyr at man gjennom å bruke 
informasjon om anatomiske karakteristikker fra  kreft- 
pasienter, kan forbedrede modeller for å forutsi 
overlevelse. 

3.1.6. Brukt PROMs-data 
i forskningsprosjekter

Fra forskning på pasientrapporterte data (PROMs – 
Patient Reported Outcome Measures) fra  
prostatakreftpasienter viser at radikal prostatakreft- 
behandling kan gi alvorlige seneffekter. Disse seneffektene 
er særlig knyttet til urinkontinens, seksualfunksjon og 
tarmfunksjon. Datainnsamlingen er basert på spørre-
skjema. Forskerne fant ingen forskjeller mellom norske 
sykehus i pasientrapportert livskvalitet etter behandling. 
Resultater fra spørreundersøkelsen inngår også i  
internasjonalt samarbeid for å se på forskjeller mellom 
land. 55 prosent av alle prostatakreftpasienter i Norge har 
valgt å delta. 

Kreftregisteret har også satt i gang et forskningsprosjekt 
der forskerne sender ut spørreskjema til personer som 
har fått tykk- eller endetarmskreft for et år siden. En 
kontrollgruppe uten tykk- eller endetarmskreft får samme 
spørreskjema.

Alle som kommer til kikkertundersøkelse av tykktarmen 
(koloskopi) i Tarmscreeningpiloten blir oppfordret til å 
svare på et spørreskjema dagen etter  
undersøkelsen og sende til det nasjonale kvalitets- 
registeret for gastrointestinal endoskopi (Gastronet). 
Formålet med spørreskjemaet er å kartlegge  
variasjon av smerter og ubehag etter koloskopien, og 
hvor fornøyde deltakerne er med koloskopiundersøkelsen. 
Funnene vil brukes til kvalitetsforbedring. Spørreskjemaet 
har vært brukt i en forskningsstudie som undersøkte 
tre ulike medikamentelle strategier for å redusere 
andelen av smertefulle koloskopier hos 569 kvinner i 
screeningpiloten. 

Data fra spørreskjemaet er i tillegg brukt til å vurdere 
smerte og fornøydhet i baselineartikkelen fra Tarm- 
screeningpiloten, les mer på side 20. I baselineartikke-
len har forskerne sammenliknet disse PROMs-dataene og 
sett på ulikheter mellom erfarne spesialister og  
nyutdannede leger som har fått opplæring i å utføre  
koloskopier i screeningpiloten. Forskerne fant ingen for-
skjell i andel smertefulle koloskopier og pasientfornøydhet 
mellom nyutdannede og erfarne spesialister. 

Tomosyntese er en ny teknologi innen digital 
mammografi, som gir 3D-lignende bilder i snittbilder 
der røntgenrøret beveger seg i en bue over brystet. Ved 
tradisjonell mammografi blir det tatt to bilder av hvert 
bryst fra to ulike vinkler.

3.1.7. Bidratt til økt kunnskap 
om screening for brystkreft

Over 30 publiserte artikler har utgått fra Mammografi-
seksjonen i 2020. Gjennom disse er det blant annet vist 
at den antatt lovende teknikken med tomosyntese, ikke er 
god nok til å avhjelpe utfordringen innen mammo- 
grafiscreening med brystkreft som er vanskelig å påvise 
hos kvinner med svært tett brystvev.

Forskerne har også vist at selv om kvinner har deltatt en 
rekke ganger i Mammografiprogrammet med normale 
resultater, reduseres ikke risikoen for senere brystkreft. 
Dette betyr blant annet at det ikke er grunnlag for å 
tilpasse screeningopplegget ved å redusere screening-
hyppigheten hos kvinner med flere normale resultater i sin 
screeninghistorikk.

Mammografiprogrammet har også bidratt til økt 
kunnskap om brystimplantater og risiko for brystkreft, 
og om smerteopplevelse blant kvinner som deltar i 
Mammografiprogrammet. Resultater fra en nasjonal 
regranskingsstudie er publisert. Studien viste at såkalt 
«sanne» screeningoppdagete brystkreftsvulster oftere 
var av histologisk grad 3 og negative for østrogen- 
reseptor sammenliknet med oversette brystkrefttilfeller 
og de som ble vurdert til å ha «minimal signs» på forrige 
screeningundersøkelse. Samlet sett har forskningen i 
mammografiseksjonen, som i tidligere år, spent over en 
rekke temaer som på ulike måter bidrar til økt kunnskap 
om screening for brystkreft.

Kreftregisteret har produsert seks mini-rapporter med 
rapportering av nasjonale og det enkelte brystdiagnostiske 
senters resultater på definerte kvalitetsindikatorer i 
 Mammografiprogrammet. Rapportene har tatt opp 
ulike tema som oppmøte, etterundersøkelser, tydetid, 
kreftfunn, svulstkarakteristikk og radiologirapporte-
ring. Mini-rapportene gir hvert senter mulighet for å 
sjekke hvordan de ligger an sammenlignet med lands- 
gjennomsnittet og faglige retningslinjer. To nye temaer er 
introdusert i årets rapportserie. Det ene er om  
registrering av selvrapporterte tegn og symptomer på 
brystkreft blant kvinner som har deltatt i  
Mammografiprogrammet. Disse resultatene brukes nå 
videre i et arbeid med å etablere mer standardiserte 
prosedyrer ved brystsentrene for rapportering av tegn og 
symptomer, der hensikten er å framskaffe bedre  
grunnlag for retningslinjene for oppfølgende  
undersøkelser i screeningprogrammet. Det andre nye 
temaet blant årets mini-rapporter er COVID-19, og i 
denne rapporten har Mammografiseksjonen oppsummert 
screeningstansen våren 2020, og beskrevet hvordan 
den har og vil påvirke driften i Mammografiprogrammet 
framover.

3.1.8. Utført anvendt forskning på 
modifiserbare kreftrisikofaktorer

Kreftregisteret har gjennom alle år hatt fokus på forskning 
på forebygging og betydningen livsstilsfaktorer, yrkes- og 
miljøeksponeringer har for kreftrisiko og prognose. I 2020 
ble det publisert resultater fra en studie som undersøkte 
hvordan en rekke livsstilsfaktorer henger sammen med 
risikoen for å utvikle blærekreft. Studien, som brukte data 
og serumprøver fra Janus serumbank, viste en  
sammenheng mellom forhøyet blodtrykk og risiko for 
blærekreft, men ingen sammenhenger for BMI, fysisk 
aktivitet, triglyserider eller kolesterol. Generelt var de 
observerte assosiasjonene mellom livsstil og blærekreft 
sterkest blant menn og ikke-røykere, og resultatene kan 
tyde på at røyking maskerer noe av sammenhengen blant 
røykere.

I 2020 publiserte forskere ved Kreftregisteret en 
kohort-profil-artikkel som viser datagrunnlaget for 
forskning på 28.000 norske offshore-arbeidere i olje- 
industrien, samt en historisk oversikt over arbeidsforhold 
på norske brannstasjoner fra 1950 og frem til i dag.

Bettina Kulle Andreassen er blant forskerne som  
studerer sammenhengenger rundt blærekreft. 
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3.1.9. Fokusert på 
kompetanseutvikling

Å sørge for at ansatte fortsetter å utvikle seg er viktig for 
Kreftregisteret. I annerledesåret 2020 har  
mulighetene for kompetanseutvikling endret seg ved at 
tilbudet av både gratis- og betalingsversjoner av online 
kurs og webinarer nærmest har eksplodert. Instituttet 
har gitt rom for at en slik utvikling kunne finne sted, og 
brukt opplæring som et direkte motivasjonstiltak for våre 
ansatte som har arbeidet hjemmefra og i fysisk isolasjon 
fra sine kolleger store deler av året.

Våre ansatte har deltatt på mange webinarer og  
konferanser innen fagområder som maskinlæring, kunstig 
intelligens, prosjektledelse, biostatistikk, retorikk og 
sommerskole i kreftepidemiologi, for å nevne noen. Vi har 
også hatt flere deltagere på Nature Masterclasses, som 
er web-baserte kurs for forskere, blant annet med kurs i 
akademisk skriving og prosjektledelse. 

Kreftregisteret startet i 2020 opp ukentlige faglige  
forskerpresentasjoner hvor både interne og eksterne, 
norske og internasjonale, foredragsholdere har bidratt.

3.1.9.1. Rekruttering

Rekruttering av nye ansatte er også et viktig grep for å 
bidra til at Kreftregisteret har den kompetansen vi trenger 
for å løse vårt samfunnsoppdrag. I løpet av året er det 
ansatt 24 nye medarbeidere, blant annet har vi styrket 
forskerstaben innen fagområdene statistikk,  
bioinformatikk, farmakologi og epidemiologi.  
Instituttet har også fått nye medarbeidere innen  
IT-utvikling, kommunikasjon, kodevirksomhet, statistikk, 
data management og forskningsstøtte.

Ivaretakelse av nyansatte er et fokusområde for  
Kreftregisteret, og nyansattprogrammet er levende og 
i stadig utvikling. Programmet består av fadderordning, 
nettbaserte kurs, opplæring på egen avdeling og sentral 
kursing i informasjonssikkerhet og personvernreglement 
samt plikter og rettigheter som arbeidstaker i tillegg til en 
innføring i Kreftregisterets kjernekompetanse - kreft- 
registering, epidemiologi, forskning og screening. Deler 
av den sentrale kursingen tilbys også for engelskspråklige 
arbeidstakere.

3.1.9.2. Lederutvikling

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

I 2020 deltok to ledere på lederprogrammet til Oslo 
universitetssykehus.

3.1.9.3. Eksterne samarbeidspartnere

Kreftregisteret har knyttet til seg flere masterstudenter, 
som både bidrar med viktig kompetanse innen fag som 
farmakologi, informatikk og maskinlæring, og styrker 
samarbeidet med universitetene. 

I 2020 har vi økt vårt samarbeid med kliniske-, biobank- 
og laboratoriemiljøer, samt en rekke internasjonale 
forskningsmiljøer og konsortier.
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Samarbeidsland i 2020 

Forskningssamarbeid med første/siste-forfatter

54
samarbeidsland

Land der Kreftregisteret har 
samarbeid med institusjoner 
eller enkeltforskere.
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Midler til opprettelsen av nytt kvalitetsregister for 
bukspyttkjertelkreft

Kreftregisteret fikk i 2020 tildelt 7 millioner kroner fra Kreftforeningen til 
opprettelse av kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft. Midlene kommer fra 
Krafttak mot kreft og andre innsamlingsinitiativ i. 

Liv Marit Dørum (t.h.), fagansvarlig for kvalitetsregistrene er strålende fornøyd 
med overrekkelsen fra Anne Lise Ryel, daværende leder i 
Kreftforeningen. Foto: Elisabeth Jakobsen 

3.2. Tilstrekkelig finansiering
Kreftregisteret mottar en grunnbevilgning via Statsbudsjettet for å løse vårt 
samfunnsoppdrag, og jobber kontinuerlig for å vise vår verdi som en viktig aktør 
i kreftomsorgen. Kreftregisteret vil i inneværende strategiperiode spesifikt jobbe 
for å sikre finansiering til å modernisere Mammografiprogrammet og ivareta 
kvalitetsregistrenes kontinuerlige utvikling.

Kreftregisteret får statlige midler til to større satsinger fra 
Helse Sør-Øst; kvalitetsregistre for kreft og et screening-
program mot tarmkreft. Det er viktig for Kreftregisteret 
å sikre stabil finansiering av disse satsingene, herunder å 
kunne utvide antall kvalitetsregistre og sikre finansieringen 
av et sekretariat når Tarmscreeningprogrammet nå blir et 
landsdekkende program. 

Mammografiprogrammet har et stort behov for moderni-
sering av gamle IKT systemer, og  det vil være nødvendig 
for ekstra finansiering for å gjennomføre dette.

Kreftregisteret fikk innvilget 31,5 millioner kroner fra 
eksterne finansieringskilder til forskningsprosjekter i 
2020, les mer på de neste sidene. Kreftregisteret har i 
2020 signert to nye kontrakter med Merck, som vil sikre 
drift ut 2026 for store deler av HPV-forskningen ved 
Instituttet.

Forskerne legger mye ressurser ned i å utarbeide gode 
søknader om ekstern finansiering av samfunns- 
nyttige prosjekter. Det er imidlertid stor konkurranse om 
forskningsmidlene og langt fra alle søknader blir innvilget 
ved første korsvei. For å gjøre søknadene enda bedre er 
det etablert intern evaluering for kvalitetsforbedring av 
forskningsfinansieringssøknader som utgår fra  
Kreftregisteret. I 2020 er det også lagt ned arbeid i å få 
på plass enhetlige rutiner for etablering av forsknings- 
prosjekter. Vi håper at dette, sammen med en helhetlig 
strategi for forsknings- og prosjektfinansiering, vil gi 
enda mer ekstern finansiering og legge grunnlag for mer 
forskning på kreft i årene som kommer.
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Nye midler til 
forskningsprosjekter

Her presenteres forskningsprosjekter som ble innvilget 
1 million kroner eller mer i ekstern finansiering i 2020.
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Forskningsprosjekter innvilget 1 million kroner 
eller mer i 2020 presenteres her



Betydningen av RNA-uttrykk og genetisk variasjon i utvikling av 
livmorkreft – en Mendelsk randomiseringsstudie

Forekomsten av kreft i livmoren er økende, og er i dag den hyppigste gynekologiske 
kreftformen i den vestlige verden. Det er kjent at overvekt er den viktigste 
risikofaktorene, og mer enn 40% av alle nye tilfeller i Nord-Europa tilskrives 
overvekt. Forekomsten er høyest blant eldre kvinner som ofte har andre 
tilleggssykdommer. I denne studien skal forskerne analysere genetisk bakgrunn i 
serumprøver fra pasienter med livmorkreft for å forstå betydning av genetikk og 
RNA-uttrykket i sykdomsutviklingen. 

Forskerne skal genotype serumprøver fra 320 pasienter med livmorkreft, som 
har avgitt en blodprøve til Janus serumbank, opptil 10 år forut for diagnosen og 
sammenlikne disse med en like stor kontrollgruppe. 

Fra det samme utvalget har forskerne produsert RNA-uttrykk-data. RNA- 
molekyler er involvert i en lang rekke cellulære prosesser, også i forbindelse med 
kreftutvikling. Forskerne vil utforske årsakssammenhengen mellom RNA og risiko 
for kreft i livmoren ved å kontrollere for den delen av variasjonen i RNA som 
skyldes genetisk variasjon (Mendelsk randomisering). RNA er modifiserbar i den 
forstand at den uttrykker/medierer endringer i risikofaktorer/eksponeringer.

Dyptgående analyse vil gi ny innsikt i prosessene som er involvert i utviklingen av 
livmorkreft. Økt forståelse av de underliggende biologiske mekanismene vil kunne 
bidra til en mer målrettet forebygging av sykdommen, spesielt sett i lys av økende 
fedme i befolkningen. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Kreftregisteret, OUS Kreftklinikken,  
Universitetet i Bergen, Norsk sekvenseringssenter og Karolinska Institutet i 
Sverige, samt forskere fra National Cancer Institute, USA.

Hilde Langseth 
Prosjektleder

Helse Sør-Øst 
åpen prosjektstøtte 
Søknadskilde

5.687.000 kr. 
Innvilget beløp

COVID-19 og kreft

COVID-19-pandemien har rammet alle nordiske land. I tillegg til de direkte  
effektene av alvorlig akutt respiratorisk syndrom-relatert koronavirus 
(SARS-CoV-2) antyder foreløpige data at pandemien har hatt store indirekte 
innvirkninger på kreftdiagnostikk og -behandling. 

 Det er også uavklart om kreftpasienter har høyere risiko enn den generelle  
befolkningen for å utvikle alvorlige komplikasjoner som følge av SARS-CoV-2. 
Flere studier som har forsøkt å adressere disse spørsmålene er basert på små 
datasett og gir ikke sikre konklusjoner. 

 I dette nordiske samarbeidsprosjektet, ledet fra Kreftregisteret, skal forskere 
undersøke forekomsten av COVID-19 blant kreftpasienter og i hvilken grad 
COVID-19-pandemien påvirket diagnosen og kreftbehandlingen i Norden ved 
å sammenligne kreftforekomst, stadium ved diagnose og tid fra diagnose til 
behandling før og etter pandemien. I tillegg vil de se nærmere på overdødelighet 
blant kreftpasienter under COVID-19-pandemien, samt forekomst av COVID-19 
hos kreftpasienter, samt risikoen for alvorlig COVID-19-sykdom eller død hos 
kreftpasienter.

 Forskerne skal i denne studien utnytte det nordiske kreftregistersamarbeidet, og 
vil benytte både de fem nordiske befolkningsbaserte kreftregistrene og andre  
nordiske helseregisterdata. Med en samlet befolkning på 27 millioner  
innbyggere gir Norden en optimal setting for å adressere utfallene under COVID-
19-pandemien.

Giske Ursin 
Prosjektleder

Nordic Cancer Union 
Søknadskilde

2.000.000 kr. 
Innvilget beløp



Hilde Langseth 
Prosjektleder

Norsk forskningsråd 
Infrastruktur 
Søknadskilde

1.300.000 kr. 
Innvilget beløp

Overordnet prosjektleder:  
Kristian Hveem, NTNU

Biobank Norge III

Kreftregisteret er partner i den nasjonale biobankinfrastrukturen Biobank Norge 
som ledes av NTNU. I 2020 fikk vi innvilget penger til en arbeidspakke med tittel: 
«HAP-integrasjon og Forskningsstøtte (verktøy og helpdesk)». 

Målsettingen er å strukturere og tilgjengeliggjøre eksisterende data fra bio- 
banker og helseundersøkelser, samt arbeide med datadelingsløsninger.  
Forskerne vil arbeide med løsninger for å kunne gjenbruke eksisterende data i 
Janus serumbank.

Bettina Kulle Andreassen 
Prosjektleder

Helse Sør-Øst  
Søknadskilde

3.750.000 kr. 
Innvilget beløp

Immunterapi og målrettet terapi for fremskreden lungekreft

Dersom ikke-småcellet lungekreft blir diagnostisert sent, er prognosen for  
pasienten dårlig. De siste ti årene har flere kliniske studier vist at nye legemidler 
for målrettet behandling og immunterapi har hatt god effekt. I dag er dette blitt 
standardbehandling. 

Pasienter i kliniske studier er ofte spesielt utvalgte på bakgrunn av alder, og  
samtidig tilstedeværelse av flere sykdommer og helsetilstand. Vi vet derfor lite om 
hvor effektive disse nye behandlingene er når de brukes i klinisk praksis i Norge. 
Det er heller ikke kjent hvordan bruk av de nye, ofte svært kostbare, legemidlene 
påvirker sykehusinnleggelser, bruk av andre medikamenter (som smertestillende, 
antidepressiva og steroider) og andre kostnader knyttet til behandling. 

Dette prosjektet har som mål å undersøke dette ved hjelp av å koble sammen 
tilgjengelige populasjonsbaserte helseregistre. Vi ønsker også å vite mer om disse 
dyre legemidlene er tilgjengelige for alle pasienter uavhengig av bosted, sosio- 
økonomisk status og klinisk tilstand. 



Innovasjonsmidler til Maskinlæring i Mammografiprogrammet

Forskningsprosjektet «Maskinlæring i Mammografiprogrammet (MIM-studien)» har 
som målsetting å utvikle en metode som kan brukes til å tyde screening- 
mammogrammer, og dermed effektivisere og øke kvaliteten på Mammografi- 
programmet ved å kombinere automatisk bildeanalyse med radiologisk ekspertise. 

For å utvikle metoden kreves store mengder bildedata fra screeningundersøkelser 
sammen med informasjon om radiologiske vurderinger, samt eventuelle positive og 
negative funn i og utenfor screeningprogrammet (screeningopplysninger). 

De åtte brystsentrene som er med i prosjektet har utført over 650.000 digitale 
screeningundersøkelser i programmet, noe som utgjør mer enn 2,5 millioner 
mammogrammer. Bildedataene er lagret lokalt på brystsentrene, og  
screeningopplysningene er registrert i Kreftregisterets databaser. Disse dataene 
vil bli koplet sammen til et unikt datasett som kan lære algoritmen å identifisere 
negative mammmogrammer. 

MIM-studien er en pågående forskningsstudie i samarbeid med  
Norsk Regnesentral og Universitetet i Tromsø. Studien ble i 2018 støttet av 
Norges forskningsråd (7 millioner kroner). Bevilgningen forskerne nå har fått fra 
Helse Sør-Øst skal blant annet dekke arbeidet som Sykehuspartner skal utføre 
med å overføre bildedata fra helseforetak til Kreftregisteret. 

Solveig Hofvind  
Prosjektleder

Helse Sør-Øst 
Innovasjonsmidler 
Søknadskilde

1.460.000 kr. 
Innvilget beløp

Solveig Hofvind  
Prosjektleder

Kreftforeningen 
«Open Call» 
Søknadskilde

3.000.000 kr. 
Innvilget beløp

Oppdager kunstig intelligens mer kreft enn leger?

BADDI står for Breast cancer, Artificial intelligence, Digital breast tomosynthesis, 
Digital mammography and Interval breast cancer. Forskningsstudien skal bruke 
data fra tidligere forskningsstudier (To-Be-studiene), som har undersøkt effekten 
av digital bryst-tomosyntese på etterundersøkelsesrate, deteksjon av brystkreft og 
karakteristikk av svulstene, sammenlignet med vanlig digital mammografi. 

Forskergruppen vil nå sammenligne hvor god kunstig intelligens er til å oppdage 
kreft sammenlignet med erfarne radiologer (legespesialister på å tyde  
røntgenbilder, inkludert mammografibilder). Studien skal blant annet bruke 
data fra en retrospektiv regransking av intervallkreft og screeningpåvist 
brystkreft, som klassifiserer svulstene som oversette eller sanne, basert på 
screeningmammogrammer. 

Med data fra denne regranskingen kan forskergruppen finne ut om maskinen 
oppdager svulster som menneskets øye ikke oppfatter. Det langsiktige målet for 
prosjektet er å oppdage kreft på et tidligere stadium, for å kunne gi mer skånsom 
behandling og oppnå lavere sykdomsspesifikk dødelighet hos brystkreftpasienter. 



Rosa Sløyfe-millioner til kunstig intelligens i Mammografiprogrammet

5 millioner Rosa Sløyfe-kroner ble i september tildelt Kreftregisteret for et 
forskningsprosjekt som skal undersøke om kunstig intelligens kan hjelpe  
radiologene til å bli enda mer presise og effektive i sin leting etter brystkreft. Dette 
vil kunne redusere arbeidsmengden, forbedre nøyaktigheten på granskningen, 
redusere ulempene og øke fordelene ved brystkreftscreeningen. 

Det langsiktige målet med prosjektet er å gjøre Mammografiprogrammet mer 
effektivt, og tilby kvinner som deltar et bedret tilbud ved å integrere maskinlæring 
i bildetydingen. Dersom forskerne viser at maskinlæring kan bidra til å gi mer presis 
diagnose, kan det føre til at kvinnene kommer raskere til behandling.  
Behandlingen vil da kunne baseres på informasjon ikke bare fra radiologene, men 
også fra maskinen.

Maskinlæringssystemet skal først testes gjennom en retrospektiv kohortstudie, 
som vil sammenligne ytelsen til dette maskinlæringssystemet med enkelttyding 
utført av radiologer i Mammografiprogrammet. Studien består av fem delstudier, 
som benytter data fra ulike brystsentre i Norge. Videre planlegges det en  
oppfølgende randomisert, kontrollert studie. 

Solveig Hofvind  
Prosjektleder

Brystkreftforeningen  
Søknadskilde

5.000.000 kr. 
Innvilget beløp

VisMeg: Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere 
på en forståelig måte? 

Hovedmålet med forskningsprosjektet VisMeg er å utvikle digitale tjenester til 
deltakere i screening mot livmorhalskreft og til helsepersonell. Stadige fornyelser i 
prøvetyper og screeningintervaller fører til at deltakere og også leger blir usikre på 
hva prøvesvarene betyr, og hvordan kvinner med unormale prøver skal følges opp. 
Kreftregisterets rutiner for utlevering av data er i dag manuelle og tidkrevende 
prosesser. Befolkningen, inkludert helsepersonell, forventes gode digitale l 
øsninger for innsyn i prøvesvar og prøvehistorikk. Registerdata er ikke umiddelbart 
meningsbærende for screeningdeltakere og kan utløse uberettiget bekymring. 

Det er en stor utfordring å presentere registerdata og prøvehistorikk til ulike  
brukergrupper på en presis og forståelig måte. Ved å tilby beslutningsstøtte skal 
det bli enklere å ta prøver ved riktige tidsintervaller. Videre skal screening- 
deltakerne få innsyn i hvordan deres data lagres, hvem som har tilgang, og hvordan 
informasjonen sikres. Dette håper forskerne vil stimulere til økt tillit og dermed økt 
deling av helsedata, og at registerdataene utnyttes mer effektivt til beste både for 
den enkelte kvinne og for helsetjenesten. 

Forskerne forventer at prosjektet vil bidra til redusert tids- og ressursbruk hos 
Kreftregisteret rundt utlevering av data. En optimal screeningdeltakelse vil også 
lede til mer effektiv ressursutnyttelse i helsevesenet og gagne folkehelsen.  
Modeller, metoder og visuelle verktøy vil gjøres offentlig tilgjengelig slik at flere 
kan benytte resultatene. 

VisMeg er et samarbeid mellom Kreftregisteret, SINTEF Digital og 
Kreftforeningen, og prosjektet skal utvikle verktøy for å presentere komplekse 
data til ulike brukergrupper på en presis og forståelig måte. SINTEF bidrar med 
spisskompetanse på semantiske datamodeller, visuelle språk og brukersentrert 
utvikling. Kreftforeningen vil bidra til innsiktsarbeid og evaluering gjennom sitt 
omfattende nettverk og brukerpanel.

Ameli Tropé  
Prosjektleder v/Kreftregisteret

Forskningsrådet  
Søknadskilde

1.000.000 kr. 
Innvilget beløp

Overordnet prosjektleder:  
Volker Hoffmann, SINTEF

Totalt innvilget til prosjektet: 
7.000.000 kr.



3.3. Treffsikker formidling
Kreftregisterets målsetting er at vi skal gjøre statistikk lett tilgjengelig og 
tilpasset ulike brukergrupper. Vi skal øke befolkningens kunnskap om kreft og 
kreftforebygging og tilpasse råd og informasjon til ulike deler av befolkningen. 

3.3.1. Gjort data lettere 
tilgjengelig for ulike brukergrupper

3.3.1.1. Målgruppene for 
screeningprogrammene

Screeningprogrammene jobber målrettet med  
formidling til sine brukergrupper. Som en viktig del av 
denne jobben er det i 2020 laget en kommunikasjons-
strategi for Tarmscreeningprogrammet som fastslår at vi 
skal tilpasse vår informasjon slik at alle inviterte kan ta et 
informert valg om deltagelse. 

Som et ledd i ønsket om å gjøre informasjonsmateriellet 
tilgjengelig for alle brukergrupper har Tarmscreening-
programmet denne høsten hatt de mest informasjonsrike 
brevene til vurdering hos fokusgrupper gjennom  
Respons Analyse. Tilbakemeldingene har vært gode. 

I løpet av året har Tarmscreeningprogrammet fått 
definert en egen kommunikasjonsstrategi som blant annet 
støtter seg på Kreftregisterets egen strategi for perioden. 
Strategien synliggjør viktigheten av å gjøre informasjonen 
i programmet tilgjengelig for alle.

Nettsidene tarmscreening.no er oppdatert og inneholder 
nå mer informasjon om tarmkreft og forebygging av 
denne både rettet mot den generelle befolkningen og med 
en egen side til helsepersonell.Tarmscreeningseksjonen 
har fagpersoner med høy kompetanse på livsstil som 
bidrar til dette arbeidet. 

Tarmscreeningprogrammet deltar også i forsknings-
prosjektet ImmigrantScreen, som har som målsetting 
å utforske språklig tilpasset informasjon om kreft- 
screening blant innvandrere, og å utrede hvilke andre  
faktorer enn invitasjonsspråk er av betydning for  
deltagelse i kreftscreening i innvandrergrupper.

Ny bok i epidemiologisk forskning

Prof. em. Eiliv Lund, forsker ved Kreftregisteret, 
har vært redaktør for boken «Advancing systems 
epidemiology in cancer - exploring trajectories of 
gene expression», som ble gitt ut i desember 2020. 
Boken definerer «systemepidemiologi» som en 
ny epidemiologisk fagretning med utgangspunkt 
i nye teknologier. Hovedmålsettingen er å 
studere forandringer over tid i kreftutviklingen 
og immunsystemet ved hjelp av biomarkører som 
genekspresjon eller mRNA. Ved å følge utviklingen 
av kreft fra tiden før diagnose, under diagnostikk 
og etter diagnose frem til død kan vi observere 
endringene i biologiske parametere. Slik skiller 
systemepidemiologien seg fra den tradisjonelle 
epidemiologien som er basert på kjente fordelinger 
og modeller. 

Bokens forfattere viser hvordan denne 
fagretningen kan bringe kreftforskningen et 
skritt videre, med ny studiedesign, nye statistiske 
metoder, inkorporering av kunnskap om 
molekylære biomarkører og klinisk forskning. Men 
først og fremst forutsetter det en integrering av de 
ulike forskningsdisipliner på tvers av deres ulike 
forskningsparadigmer.
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3.3.1.2. Økt fokus på å nå alle

Screeningprogrammene legger mye ressurser i å sikre at 
informasjonen som sendes ut skal være forståelig for alle 
og gi et grunnlag for å ta informerte valg om deltakelse i 
screeningprogrammene. 

Mammografiseksjonen har i 2020 revidert alt brev- 
materiell. Språket er forenklet, budskapene formulert 
tydeligere og ny infografikk er tatt i bruk.  
Mammografiprogrammets nettsider er oppdaterte i tråd 
med det reviderte materiellet.

Pris for god formidling 

Ameli Tropé, leder for Livmorhalsprogrammet, mottok i 
november 2020 Forskerprisen fra 1,6 millionerklubben 
Norge for det arbeidet hun og seksjonen har gjort for 
utviklingen av Livmorhalsprogrammet. Prisen deles ut 
årlig til en kvinnelig forsker som har gitt et enestående 
bidrag til forskning på sykdommer som primært rammer 
kvinner. I begrunnelsen for prisen stod det at hun «har 
et stort engasjement for kvinnehelse og er landets 
fremste ambassadør for Livmorhalsprogrammet. Hun 
er en svært god formidler og når ut til mange med et 
språk som folk forstår om viktigheten av screening for 
reduksjon i forekomst av livmorhalskreft.

Hun har i tillegg utviklet E-læringskurs for fastleger i 
celleprøvetaking, kurs for gynekologer i behandling av 
celleforandringer og holder foredrag i inn- og utland. 
Ikke minst er hun en stor bidragsyter i «Sjekk deg» 
– kampanjen som har oppnådd stor synlighet i alle 
generasjoner».

When 1,000 WOMEN  are screened

18 WOMEN  will be informed 
that they do not have breast 
cancer following a new 
mammogram and ultrasound.

12 WOMEN  will also have to 
undergo a procedure to remove 
a breast tissue sample (biopsy).

30 WOMEN  will be called back for additional tests  that, in 
addition to new mammograms and an ultrasound, may in some 
cases involve a procedure to remove a small amount of breast 
tissue (biopsy).

970 WOMEN  will be informed that they have no signs of breast 
cancer.  They will receive a new invitation in two years’ time if they 
are still in the target group.

2 WOMEN  will nevertheless be diagnosed with 
breast cancer before their next invitation.

6 WOMEN  will 
be diagnosed with 
breast cancer.24 WOMEN  will not be 

diagnosed with breast 
cancer.  They will receive a 
new invitation in two years’ 
time if they are still in the 
target group.

1 OF THEM  will be assumed to 
be overdiagnosed/overtreated.

Informasjon fra Mammografiprogrammet er oversatt til 
flere språk. 

Det nye informasjonsmateriellet, inkludert ny infografikk, 
har blitt oversatt til fem språk: arabisk, engelsk, polsk, urdu 
og somali. Det oversatte materiellet er gjort tilgjengelig 
på Kreftregisterets nettsider.

3.3.1.3. #Sjekkdeg

Høsten 2020 var fokuset på #sjekkdeg-kampanjen, som 
oppfordrer kvinner 25-69 år til å ta livmorhalsprøve, blant 
annet rettet mot samiske kvinner. Innlegg i sosiale medier 
ble oversatt til samisk hvorav ett dekket både livmorhals- 
og brystkreft.

I #sjekkdeg-kampanjen stilte også Livmorhals- 
programmets leder, Ameli Tropé sammen med fastlege 
Marianne Natvig opp på et webinar i regi av  
Kreftforeningen, hvor seerne kunne stille spørsmål 
relatert til screeningprogrammet. Det ble også holdt en 
kampanje via brukt-appen Tise i september.

Kreftforeningen har for øvrig også gjort sine årlige tiltak 
i forbindelse med kampanjen, hvor #sjekkdeg-kampanjen 
har fått oppmerksomhet i stort sett alle aviser. TV- 
programmet «God morgen Norge» satte fokus på den 
årlige #sjekkdeg-kampanjen med live-prøvetaking.

Det er over 250.000 kvinner som ikke har tatt celleprøve 
de siste ti årene, noe som gir en indikasjon av hvor mange 
som faller helt utenfor programmet. Det innebærer at 
det er 16,5 prosent som ikke har tatt prøve siste ti år 
i aldersgruppen 25–69 år. Mer detaljerte analyser av 
dekningsgraden hos kvinner 25–29 år viser at deltakelsen 
har økt fra 53 prosent i 2013 til 64 prosent i 2019.
Flere avisartikler og TV-innslag i perioden 2013–20 
og #sjekkdeg-kampanjen fra 2015 omtalte manglende 
oppmøte blant kvinner. Livmorhalsprogrammet har også 
vært synlige i offentligheten. Dette har sannsynligvis vært 
medvirkende årsaker til en økning i dekningsgraden i alle 
aldersgrupper i denne perioden, selv om deltakelsen ligger 
fremdeles langt under målet på 80 prosent.

I 2020 har Livmorhalsprogrammet arbeidet med en 
rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet om hvordan vi 
kan nå disse kvinnene bedre med å tilby hjemmetesting. 
Rapporten er basert på tidligere gode resultater fra  
Bo Terning Hansens EqualScreen-studie.

Nettsiden sjekkdeg.no ble opprettet i 2020.

3.3.1.4. Sosiale medier

Sosiale medier er blitt en viktig arena for kommunikasjon 
med målgruppen i screeningprogrammene. Kreftsjekken 
er screeningprogrammenes egen Facebook-kanal, med 
mer enn 8.500 følgere. I april 2020 åpnet også  
Livmorhalsprogrammet en Instagramkonto med mål-
setting om å nå enda flere kvinner med informasjon. 
Livmorhalsprogrammet produserte en animasjonsfilm 
med informasjon om prøvetaking. Kreftregisteret  
benytter Sikker digital post, og i 2020 er tilpassingen 
av digitale brevene i brystkreftscreeningen tilpasset 
skjermlesing.

Årets #sjekkdeg-kampanje rettet seg blant annet mot samiske kvinner. 
Illustrasjon: Kjersti Marie Lyche
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Livmorhalskreftscreening – 2019

Målgruppe  
1.517.733

kvinner368
livmorhalskreft-
tilfeller i målgruppen

Screeningundersøkelser 391.472
Etterundersøkelser 18.665

Kvinner 25–69:      1.517.733      (hvert 3. år)

Cytologi    379.738

Histologi    41.636

HPV-test    164.107

Konisering    7354

Kreft
368

Død
85

70%
dekningsgrad 485.431

påminnelsesbrev

3.3.2. Formidlet 
forskningsresultater

Forskningsformidling er viktig for Kreftregisteret.  
Formidling for allmenheten og for fagmiljøer er viktige 
arenaer for forskerne våre. I 2020 har vi hatt flere medie-
oppslag (se side 56), og vært kurs- og  
undervisningsansvarlige og bidratt til ulike webinarer og 
seminarer med presentasjoner. 

Formidlingen har – som vanlig – foregått både i faglige 
fora og i mer populærvitenskapelige sammenhenger.

Den pågående korona-pandemien har likevel satt et 
tydelig preg på året og formidlingsaktiviteten, og selv om 
en del planlagte møteplasser har blitt omgjort til digitale 
opplegg, så har en mye også blitt avlyst eller utsatt. 

3.3.3.  Gitt råd om 
forebygging av kreft

Vi har deltatt i gjennomføring av tiltak for å redusere hud-
kreftforekomst, i henhold til tiltaksplan i Nasjonal UV- og 
hudkreftstrategi som gjelder for 2019-23, som inkludere 
kunnskapsgrunnlag for informasjon til befolkningen og 
helsepersonell. 

I en pågående studie har vi undersøkt om tilbudet om en 
hjemmetest som tester for Humant Papillomavirus (HPV) 
kan føre til at flere kvinner som ikke har tatt livmorhals-
prøve på minst ti år benytter seg av tilbudet om å ta 
hjemmetesten. Resultatene fra denne studien har blitt 
presentert på flere konferanser. Sammen med andre 
studier som Kreftregisteret har gjennomført om bruk av 
hjemmeprøvetakingsutstyr danner vår forskning grunnlag 
for Kreftregisterets rapport til Helsedirektoratet om 
eventuell innføring av hjemmetest i Livmorhals- 
programmet, som er under utarbeidelse.

I Forskningsavdelingen har vi sammenlignet forekomsten 
av kjønnsvorter i Danmark og Norge i 2015, seks år etter 
at HPV-vaksinen ble et gratis tilbud til 12 år gamle jenter. 
Studien viser at færre får kjønnsvorter i begge land, men 
at nedgangen er langt større i Danmark. Forklaringen 
forskerne peker på er at det bare var Danmark som hadde 
innhentingsvaksinering av eldre jenter i denne perioden. 
Funn fra denne studien peker på viktigheten av  
opphentingsvaksinering ved introduksjon av 
rutinevaksinering.

3.3.4. Informert forskere 
og helsepersonell

Kreftregisteret har bidratt med ressurser for å forbedre 
informasjonen om Instituttet og våre data, og hvordan 
disse er tilgjengelige for forskere på www.helsedata.no - en 
nettportal med informasjon om data og datakilder og med 
felles søknadssystem til flere helseregistre.

3.3.4.1. Statistikkrapporter

Til tross for et utfordrende år har våre årlige statistikk- 
rapporter Cancer in Norway og årsrapporter for de n 
asjonale kvalitetsregistrene blitt publisert uten 
forsinkelser.

3.3.4.2. Opplæring av helsepersonell

I 2020 ble det er etablert et eget e-læringskurs for 
endopskopører som utfører kikkertundersøkelser i 
Tarmscreeningprogrammet, og gjennomført digitale kurs i 
livmorhalsundersøkelser.

3.3.4.3. Gitt informasjon om årsaker 
til og opphoping av kreft 

Kreftregisteret mottar jevnlig henvendelser fra helse-
personell, privatpersoner, arbeidstakere og media om 
kreftforekomst som de synes er påfallende høy. Noen av 
disse henvendelsene behandles av Datautleverings- 
enheten, noen av kommunikasjonsrådgiver, og noen av 
helsepersonell eller vitenskapelig ansatte. Svarene kan 
inneholde kortfattet statistikk og forklaring, eller mer 
omfattende historikk med utvikling av ulike former for 
kreft over flere ti-år i kommuner eller fylker. Noen ganger 
blir det gitt kortfattede redegjørelser for særskilte  
problemstillinger eller miljøfaktorer som spørsmåls-
stilleren har uttrykt bekymring for. Graden av detaljer 
avpasses for å ivareta personvern, og det ligger en 
begrensning i at kommunenivå (alternativt bydel i de 
største byene) er den minste geografiske enheten det kan 
produseres statistikk for. 

Fra Forskningsavdelingen ble det i 2020 besvart åtte 
større eller mindre henvendelser av denne typen, såkalte 
clustersaker. Det lokale ansvaret for folkehelsespørsmål er 
lagt til kommuneoverlegen. Data for kommuner blir derfor 
også formidlet til kommuneoverlegen, uten at spørsmåls-
stillers identitet blir gjort kjent.
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3.3.5. Kreftregisteret i pressen

Korona-pandemien har satt sitt klare preg på det aller meste i samfunnet i 2020 
- også kreftomtalen i pressen. Dette berører også omtale der Kreftregisteret er 
involvert. Særlig har det vært et betydelig fokus på screeningprogrammene, vårens 
screeningopphold, og hvilke konsekvenser dette har fått og kommer til å få på kort 
og lang sikt for både diagnostikk, behandling og kapasitet i helsetjenesten, og ikke 
minst prognose for pasienter som får utsatt undersøkelse og forsinket diagnose 
som følge av pandemien. 

Både pressen og Kreftregisteret følger også nøye med på 
andre konsekvenser for kreftdiagnostikk og kreft- 
behandling i pandemisituasjonen, og selv om det fortsatt 
er for tidlig å se det fulle bildet for langtidseffekten, så er 
det allerede klart at det totalt sett ble diagnostisert langt 
færre krefttilfeller i 2020 enn normalt sammenlignet med 
hva som ellers ville vært forventet.

Kreftregisteret har publisert en rapport om kreft- 
diagnostikken for store deler av 2020, og funnene fikk 
bred omtale i pressen.
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Presseomtalen om Kreftregisteret i 2020 har imidlertid 
inkludert mer enn bare pandemi-stoff, og hele  
organisasjonen har bidratt aktivt til bred og mangfoldig 
dekning i pressen – fra rikspresse til lokalmedier, og fra 
tabloidene til spesialisert fagpresse. 

I løpet av 2020 ble Kreftregisteret nevnt 1.365 ganger i 
norske medier, ifølge medieovervåker Retriver.

Inkludert i disse omtalene er både statistikk, forskning og 
screening.

I dekningen av kreftstatistikken for 2019 ble det blant 
annet lagt vekt på at det aldri har vært mer brystkreft enn 
det var i 2019, at Rogaland har den høyeste forekomsten 
av kreft i landet, og at det fortsatt er flest menn som får 
kreft, men at antallet lungekreft-tilfeller blant kvinner er i 
ferd med å gå forbi antall tilfeller blant menn.

Kvalitetsregistrene rapporterte at det fortsatt er 
mange pasienter som blir operert på sykehus som 
ikke tilfredsstiller krav til operasjonsvolum.

2020 har også vært preget av 
en lang rekke saker om tarm-
kreftkirurgi og sykehusstruktur 
på Helgeland, der statistikk fra 
Kvalitetsregisteret for tykk- og 
endetarmskreft om postoperativ 
dødelighet har spilt en vesentlig 
rolle.

Resultatene i 
kvalitetsregistrene 

blir brukt til forbedre 
kvaliteten og gjøre 

kreftbehandlingen mer 
likeverdig.
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Fra forskningen har blant annet store studier med  
sammenligninger av sykdomsforekomst og overlevelse i 
de nordiske landene blitt publisert og omtalt. 

I tillegg fortsetter Kreftregisteret å granske hvordan 
sosiale ulikheter spiller inn på kreftfeltet – noe som  
fortsetter å skape stort engasjement.

Mammografiprogrammets leder, Solveig Hofvind, 
medvirket i Folkeopplysningen på NRK, i programmet 
«Kroppen på service». Programleder Andreas Wahl spurte 
om det kan bli for mye medisin og for mange tester og 
undersøkelser, som igjen kan føre til overdiagnostikk og 
overbehandling.

Leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind, og programleder Andreas Wahl fra NRK-programmet Folkeopplysningen i opptak til 
programmet «Kroppen på service». Foto: Elisabeth Jakobsen

60 Årsrapport 2020    61

Å
rets aktiviteret



Utsnitt av NORDCAN-nettsiden.

3.4. Tverrfaglig digitalisering
Kreftregisterets målsetting er å etablere ny IKT-plattform for screening-
programmene innen 2024. I tillegg skal Kreftregisteret sikre hensiktsmessig 
dataflyt fra innrapportering til tilgjengeliggjøring, tilpasse interne datamodeller 
til internasjonal standard, utvikle datavarehus og alle kreftformer skal over på 
Kreftregisterets nye IKT-plattform (KNEIP).

3.4.1. Bidratt til å gjøre 
data lettere tilgjengelig for 
ulike brukergrupper

Sekretariatet til NORDCAN-gruppen er flyttet fra 
Danmark til Norge, og ledes fra Registeravdelingen. 
NORDCAN-gruppen har i samarbeid med IARC og med 
finansiering fra Nordic Cancer Union i 2020 utviklet og 
lansert en ny plattform for å publisere nordisk kreftstatis-
tikk. Den nye plattformen har et mer moderne utseende, 
og gir mulighet for fleksibel visning av blant annet insi-
dens, overlevelse og mortalitet for de nordiske landene. 
NORDCAN-sekretariatet har i tillegg ledet arbeidet med 
utvikling av et nytt verktøy for å bearbeide kreftdata til 
anonym statistikk som kan sendes til NORDCAN-data-
basen i IARC. Du kan lese mer om dette arbeidet på side 
18.

I samarbeid med Norsk Helsenett jobber vi for å etablere 
en løsning for dele livmorhalsprøvehistorikk med helse- 
personell i kjernejournal. To laboratorier innførte integrert 
oppslag av prøvehistorikk i sine journaler i 2020. 

Kreftregisteret har også bidratt med mye ressurser i 
ulike arbeidsgrupper i Helsedataprogrammet, som er et 
nasjonalt digitalt satsingsprosjekt med hovedmål å gjøre 
data lettere tilgjengelig for forskere.

3.4.2.  Bidratt til å etablere 
uttrekksløsning/datavarehus 

Janusbanken har etablert datavarehusprosjektet, som 
arbeider med strukturering og gjenbruk av data utledet av 
det biologiske materialet. Formålet på lang sikt er  
tilgjengeliggjøring av data i forskning gjennom  
visualisering av data via en biobankutforsker, etablere 
elektronisk biobanksystem for tilbakeføring av analyse-
resultater til Janusbanken og uttrekk av forskningsdata 
i fremtidige forskningsprosjekter, samt sikre at teknisk 
løsning og avtaleverk er i henhold til nasjonale lover og 
beste praksis for biobanker.

Kreftregisteret har i 2020 etablert et prosjekt (KNUT) for 
å utvikle et datavarehus for sikker lagring, hensiktsmessig 
lagring og uttrekk og visualisering av data. Prosjektet er 
delvis finansiert av Direktoratet for eHelse og er en viktig 
satsing for mer effektiv og sikker tilrettelegging av data til 
forskning og evaluering. 
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3.4.3.  Bidratt til å videreutvikle 
en digital plattform som gir 
sikker dataflyt og effektive 
arbeidsprosesser 
3.4.3.1. TSD 

Kreftregisteret har i 2020 etablert et samarbeid med 
Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i 
Oslo. Kreftregisteret har kjøpt dedikerte tungregne- og 
lagringsressurser. Dette gir oss utvidede muligheter for 
sikker lagring og analyse av store mengder data og/eller 
analyser som krever mye regnekraft

3.4.3.2. Kreftregisterets Nye 
Elektroniske IT Plattform (KNEIP)

Overføring av data fra Kreftregisterets gamle hoveddata-
base til KNEIP-systemet har fortsatt i 2020, og data om 
malignt melanom, lymfom og nonsolide kreftformer har 
blitt kvalitetssikret og flyttet over til KNEIP. 

Tarmscreeningprogrammet vil bruke KNEIP til å behandle 
data om koloskopi og patologi fra utførte screening- 
undersøkelser. Dette sikrer at dataflyten for tarm- 
screening blir mest mulig lik flyten for kreftdata, og at 
data om kreft og screening kan behandles i sammenheng 
når data kodes og kvalitetssikres, som vil gi mer effektive 
arbeidsprosesser. 

3.4.4. Automatisert rapportering 
av medikamentell kreftbehandling

I 2020 har Kreftregisteret hatt tett kontakt med Helse 
Sør-Øst/Sykehuspartner, Helse Midt-Norge/HEMIT og 
Helse Vest/Helse Vest IKT for å etablere innrapportering 
av medikamentell kreftbehandling til Kreftregisteret. Vi 
har etablert en sikker filoverføringstjeneste på  
Norsk Helsenett. Helse Sør-Øst har levert oppdaterte 
data med medikamentell kreftbehandling hver måned 
siden før sommeren, og historiske data forventes i 2021. 
Helse Midt-Norge har sendt oss data fra 2008 og fram 
til i dag. Helse Vest har levert testdata, og jobbet med å 
sette opp en løsning for uttrekk av data og rapportering. 
Regelmessig rapportering fra Helse Vest og  
Helse Midt-Norge er forventet i løpet av 2021.

4.7.3. Bidratt til å øke inn-
rapportering av kliniske meldinger 
til alle kvalitetsregistrene

Kreftregisteret har over tid jobbet systematisk med å øke 
innrapporteringen av kliniske meldinger til alle kvalitets- 
registrene. Det er etablert et rapporteringsteam som bistår 
fagansvarlig og kvalitetsregisteransvarlige som jobber med 
å lage oppdaterte dekningsgradsanalyser i forbindelse med 
purringer/status underveis. Hovedfokus i 2020 har vært å 
tilby helseforetakene jevnlige oppdateringer gjennom hele 
året på status for rapportering. På denne måten kan  
sykehusene selv følge egen utvikling og sette inn ressurser 
der det trengs. 

Kvalitetsregisteransvarlige jobber kontinuerlig med å  
opprette og oppdatere kontaktpersoner ved hvert enkelt 
sykehus for å holde en åpen og god dialog. Resultatet av 
arbeidet viste seg i 2020 da de fleste nasjonale kvalitets- 
registrene hadde innrapportering på over 80 prosent, se 
tabell 1. 

Dekningsgrad Utredning Kirurgi

2018 2019 2018 2019

Barnekreft 84 93 50 78

Brystkreft 92 94 91 94

Melanom 70 70

Gynekologsik kreft 82 87 89 93

Lungekreft 80 91 88 100

Lymfom og lymfoide 
maligniteter

65 62

Prostatakreft 86 85 89 87

Tarmkreft 64 79 83 91

Endetarmskreft 66 81 83 91

Tabell 1: Oversikt over kvalitetsregistrenes innrapporteringsgrad
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Tarmscreening - 2020 

Screeningtester 11.836
Koloskopier 833

60% deltakelse
2012-2020

Antall inviterte i 2020:

17.145
kvinner og menn
 

150.963 
Screeningtester siden 2012

542 tarmkrefttilfeller 
påvist siden 2012

Oppstart screeningpilot: 2012
Nasjonalt screeningprogram: gradvis utrulling fra høsten 2021

pilotprosjekt 3.4.5. Bidratt i å inkludere 
data direkte fra pasientene 
i alle kvalitetsregistre 

Kreftregisteret startet høsten 2020 opp fast innsamling 
av pasientrapporterte data for alle som er diagnostisert 
med bryst- eller prostatakreft fra og med 01.01.2020. 
Kontrollgrupper inviteres også for å kunne måle 
kreftpasientenes helserelaterte livskvalitet opp mot 
normalbefolkningen. Innsamlingen er helelektronisk og 
foregår via den nasjonale løsningen for innhenting av 
pasientrapporterte data, ePROM. Omlag 50 prosent 
av de inviterte pasientene har så langt deltatt. Det 
planlegges innsamling av pasientrapporterte data i alle 
Kreftregisterets kvalitetsregistre, og i løpet av høsten 
2020 ble det også gjort klart for innsamling fra tykk- og 
endetarmskreftpasienter.

3.4.6. Jobbet med etablering av 
nytt Tarmscreeningprogram

Begynnelsen av 2020 markerte starten for ScreenIT. 
Dette prosjektet har ansvaret for å utvikle en IKT-løsning 
for Tarmscreeningprogrammet. Mange av prosjekt- 
medarbeiderne var nye på Kreftregisteret denne 
våren, og det har tatt lenger tid enn vanlig enn vanlig 
å bli sammensveiset som gruppe og få etablert gode 
samarbeidsrutine r midt i en nedstengning av landet. 
Framdriften i ScreenIT er viktig, for uten en digital  
infrastruktur vil Tarmscreeningprogrammet ikke ha 
mulighet til å starte opp.

Rammene for Tarmscreeningprogrammet har blitt mer 
håndfaste i 2020. Vi deltok på planleggingsmøter med de 
regionale helseforetakene om oppbygging av  

screeningsentre på helseforetakene. Flere av helse- 
foretakene vil være klare til oppstart når programmet 
begynner. Da skal screeningrom være på plass og helse-
personell rekruttert.

Det har blitt jobbet mye med informasjonsmateriellet til 
Tarmscreeningprogrammet i 2020. Det har også blitt 
jobbet målrettet med å få ut informasjon til helseforetak 
om det forestående screeningprogrammet.

I forbindelse med etablering av Tarmscreening- 
programmet er seksjonen godt i gang med utarbeidelsen 
av en kvalitetsmanual for programmet, der måltall for 
programmet er beskrevet. Denne skal sikre lik kvalitet i 
screeningtilbudet. Mange av kapitlene er allerede skrevet 
og publisert på våre nettsider.

I løpet av året har Tarmscreeningprogrammet  
gjennomført og signert anbud på analysemaskin og 
prøverør til programmet. Prosessen med å finne logistikk-
partner er også godt i gang. Avhengig av utviklingen av 
den pågående pandemien, er det fortsatt forventet at de 
første invitasjonene blir sendt ut i løpet av 2021.

3.4.7. Fokusert på samhandling
Kreftregisteret har fokus på økt digital samhandling 
internt. Målsettingen er at vi skal bli en mer effektiv 
organisasjon og ha en digital verktøykasse som under-
støtter arbeidsprosessene til de ansatte. Pandemien 
åpnet for at vi fikk tilgang til sentrale systemer ved Oslo 
universitetssykehus etter at foretaket åpnet for tilgang 
utenfor sykehusnettet. Nå har vi tilgang til regnskaps- og 
innkjøpssystemer og intranett, noe som har gjort mange 
arbeidsprosesser ved Kreftregisteret mer effektive.

I 2020 fikk vi et nytt fraværs- og timeregistreringssystem.

Å
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Disputas ala 2020: Madleen Orumaa - fornøyd doktorand. 
Foto: Elisabeth Jakobsen

3.5. Doktorgrad: Madleen Orumaa
Tittel: «Time trends of selected HPV-related diseases in Norway and the impact of HPV multi-cohort vaccination using real-world data 
from population-based registries»

 
MSc Madleen Orumaa disputerte til graden PhD (Philosophiae Doctor) i september 2020. Disputasen og prøvefore-
lesningen ble, på grunn av pandemien, holdt digitalt over Zoom. Disputasen ble utover dette gjennomført i henhold til 
ordinære rutiner. 

Siden 2009 har norske jenter på 7. trinn fått tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV, se definisjon side 
29). I Danmark fikk også eldre jenter tilbud om gratis vaksine. Resultatene til Orumaa viser det er nødvendig å inklu-
dere flere alderskohorter helt fra starten av innføring av vaksinasjonsprogram for en rask sykdomsbekjempelse. 

Dataene til Orumaas avhandling er hentet fra åtte norske og fire danske populasjonsbaserte registre. Målet for  
avhandlingen var å undersøke utviklingen over tid i befolkningen for tre HPV-relaterte sykdommer, forstadier til livmor-
halskreft, livmorhalskreft, peniskreft og kjønnsvorter, i Norge, samt innvirkningen av HPV-vaksinasjon ved å  
sammenligne forekomsten i kjønnsvorter mellom Norge og Danmark. 

3.5.7.1. Økt forekomst av HPV-relatert sykdom

Forstadier til livmorhalskreft var dobbelt så vanlig blant de som kom til screening i 2016 sammenlignet med de som 
testet seg i 2004. Det er blant de yngste aldersgruppene at forekomsten er høyest. Orumaa og medforfatterne mener 
at det er nærliggende å tenke at noe av forklaringen er økt eksponering for HPV-smitte i kombinasjon med bedre 
screeningtest.

For peniskreft ser forskerne også en økning i forekomsten i perioden 1956-2015. Økningen har vært størst de siste 
årene, og blant yngre menn. Forskerne mener at det er grunn til å tro at økningen har sammenheng med økt HPV-smitte 
i befolkningen generelt. 

I sin avhandling tegner Orumaa en grunnlinje som er nyttig for å vurdere effekten av HPV-vaksine i den norske  
befolkningen, og illustrerer hva som kan være konsekvensene av utsatt vaksinering av flere kohorter.
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Disputasmiddag med 1-meters avstand. Sonja Lagström (i midten foran) med 
hovedveileder Trine B. Rounge (foran til høyre) og andre forskerkollegaer.

3.6. Doktorgrad: Sonja Lagström
Tittel: ”Characterisation of human papillomavirus genomic variation and chromosomal integration in cervical samples”

I sin avhandling har Sonja Lagström, sammen med medarbeidere, utviklet en metode basert på DNA-sekvenserings- 
teknologi for molekylær analyse av humant papillomavirus (HPV) genomet. Dette gir økt forståelse av virusforandringer 
ved utvikling av livmorhalskreft. 

Disputasen og prøveforelesningen ble gjennomført digitalt, men i henhold til ordinære rutiner.

Metoden Lagström har utviklet er et unikt verktøy for fremtidig forskning, og har vist seg kostnadseffektiv sammenlignet 
med tilsvarende metoder for samme formål.

HPV-infeksjon er nødvendig for utvikling av livmorhalskreft. Testing for HPV er derfor en integrert del av screenings-
program mot denne kreftformen i mange land, inkludert Norge. HPV er imidlertid et svært vanlig virus som sjelden gir 
sykdom. Det er derfor behov for tester som kan kan identifisere virusinfeksjoner som forårsaker kreft. Nye genetiske 
markører kan bidra til økt spesifisitet for påvisning av livmorhalskreft og forbedre screeningprogrammet. Formålet med 
Lagströms arbeid var å forstå betydningen av genetiske forandringer i viruset under kreftutviklingen. 

Resultatene fra studiene hennes viser at det kan oppstå genetisk forandring i HPV, og funnene legger grunnlag for videre 
kartlegging av årsakssammenheng mellom forandringer og kreftutvikling. Sammenligning av genetiske forandringer i de 
to vanligste HPV-typene i livmorhalskreft, HPV16 og HPV18, viser disse som kan reflektere forskjeller i de  
underliggende mekanismene for kreftutvikling.

Metoden Lagström utviklet kan vise seg verdifull i vurdering av risiko for utvikling av livmorhalskreft. Metoden legger 
grunnlag for nye livmorhalsscreeningtester som på sikt kan bidra til å gjøre persontilpasset oppfølging mulig ved å  
identifisere hvem som bør og ikke bør følges opp og behandles.
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4. Koronautbruddet
2020 har vært et spesielt år for oss alle, og har preget aktiviteten ved 
Kreftregisteret i stor grad. Som følge av koronapandemien ble alle Kreftregisterets 
ansatte anbefalt å arbeide hjemmefra ved nedstengningen av Norge 12. mars. I 
Oslo ble det fra 29. oktober 2020 påbud å jobbe hjemmefra for de som hadde 
mulighet til det. Som alle andre har vi måtte omstille oss mentalt og digitalt.

4.1. Kreftkoding hjemmefra

At majoriteten av Kreftregisterets ansatte måtte arbeide 
hjemmefra, ga særlige utfordringer knyttet til hvordan vi 
kunne opprettholde en virksomhet som vår som  
tradisjonelt ikke har hatt mulighet for hjemmekontor 
for de fleste ansatte. Vi måtte finne løsninger for sikker 
tilgang til og håndteringen av store mengder sensitive 
data hjemmefra. 

Både juridiske avklaringer og praktiske vurderinger ble 
diskutert. En hovedutfordring var at de fleste ansatte som 
koder kreftmeldinger ikke hadde teknisk utstyr tilgjengelig 
hjemme. I løpet av de to første ukene ble retningslinjer for 
behandling av sensitive opplysninger fra hjemmekontor 
klare og iverksatt. I løpet av tre uker hadde alle 32 ansatte 
ved seksjonen fått utlevert laptoper, dockingstasjoner 
og skjermer fra SIN-seksjonen som virkelig stod på for å 
levere nødvendig utstyr.

Etterslepet på kodingen og registreringen som disse tre 
ukene med nedstengning førte til ble innhentet i midten av 
mai, og den nasjonale kreftstatistikken for 2019, Cancer 
in Norway, ble publisert uten forsinkelser 22. oktober 
2020. Da var de medisinske koderne allerede i gang med å 
registrere krefttilfellene for 2020, og lå i midten av august 
bedre an med å kode krefttilfeller for sistekalenderår  
sammenlignet med både i 2019 og 2018!

Statistikere, datamanagere, kvalitetsregisteransvarlige og 
fagrådene har jobbet godt sammen digitalt og de  
nasjonale kvalitetsregistrene leverte også sine  
årsrapporter innen fristen 7. september.

Mange av Kreftregisterets ansatte trengte IT-utstyr for å kunne jobbe hjemmefra 
da koronapandemien inntraff i mars 2020.

4.2. Forsinkelser i forskningsprosjekter

Kreftregisteret har også opplevd utfordringer knyttet til 
gjennomføring av forskningsprosjekter. Laboratorier, som 
vi benytter oss av, har måttet prioritere COVID-19- 
analyser og vanlig laboratorieutstyr som pipetter og 
reagenser har blitt mangelvare og er nesten umulig å få 
tak i på verdensbasis. Noen av våre prosjekter rekrutterer 

deltakere fra screening, og driftsstansen i screeningen 
har derfor hatt direkte innvirkning på rekruttering av 
forskningsdeltakere. Dette har ført til en hel del  
forsinkelser i flere forskningsprosjekter. I tillegg har 
konferanser, møter og kurs blitt avlyst, og de som har blitt 
gjennomført har vært på digitale arenaer.

4.3. Økt digitalisering

Begrenset tilgang til lokalene har ført til at det har 
kommet flere digitale løsninger på oppgaver som før har 
vært papirbaserte. Blant annet har Livmorhals- 
programmet gjort endringer i registreringsprogrammet 
som gjør at vi kan rette opp manglende koder  
elektronisk i større grad enn før. Tidligere har vi sendt en 
god del kommunikasjon per papir til/fra helseforetakene 
og laboratoriene, men nye digitale arbeidsmetoder har 
ført til redusert mengde papirarbeid. Dette har  
effektivisert driften i en mye raskere hastighet enn vi nok 
ville sett uten pandemien. 

Digitale møter har blitt normen. Det har blant annet ført 
til økt oppmøte på faglige møter med helsepersonell fra 
klinikkene som i større grad ser mulighet til å delta. For 
første gang i Kreftregisterets historie har vi også  

gjennomført digitale doktorgradsdisputaser. Digitale 
flater har i tillegg gitt muligheter til å nå ut til flere når det 
gjelder undervisning. Blant annet ble kurs i livmorhals-
undersøkelse (kolposkopi) gjennomført for flere sykehus 
samtidig, med påfølgende effektivitetsgevinst.

Selv om samarbeid og nettverksbygging er vanskelig uten 
å møtes fysisk, er det likevel noen positive sider ved den 
nye arbeidshverdagen. Når møter og kurs er digitale er 
det enklere for flere å delta, og kostnadne reduseres. Med 
hjemmekontor og digitale løsninger blir arbeidslivet også 
mer fleksibelt, og kan tilpasses ulike behov. Reduserte 
reisekostnader har også gjort oss i stand til å vri  
ressursbruken og fornye våre digitale løsninger. Samlet 
har dette gitt positive effekter som vi tar med oss videre 
også etter pandemien.

Figur 4: Kodeaktiviteten ved Kreftregisteret for årene 2019-2021. Aktiviteten ble bare kortvarig påvirket av nedstengningen i forbindelse med 
Covid-19-pandemien i uke 11 2020. Kreftkodingen har primært blitt gjennomført hjemmefra, men har ikke påvirket produktiviteten sammenlignet 
med kodeaktiviteten i 2019 - snarere tvert i mot.

74 Årsrapport 2020    75

Koronautbruddet



4.4. Driftsstans i screeningprogrammene

Det er første gang i Mammografiprogrammets 25-årige 
historie at en uforutsett screeningstans har blitt iverksatt. 
Covid-19-situasjonen førte til full screeningstans fra 
12. mars til 11. mai, en beslutning som var forankret hos 
helseforetakenes fagdirektører. Fra mai til august ble det 
en gradvis oppstart i alle fylkene. Omlag 60.000 kvinner, 
rundt 20 prosent av planlagte undersøkelser i 2020, 
fikk sin timeavtale til screening avlyst våren 2020. Det 
må påregnes at nesten alle kvinner i målgruppen får en 
forsinket invitasjon de neste to årene. Etter de to årene 
vil programmet være i gjenge igjen, men vi vil framover 
få rundestart og -slutt på ulike tidspunkt gjennom året. 
Invitasjonsplanleggerne ved Kreftregisteret har hele året 
arbeidet tett sammen med brystsentrene for å planlegge 
videre drift. Det er mye som skal passe sammen, med bruk 
av mobile enheter, prioritering av kvinner som mistet time 
under avbruddet, og ellers så godt som mulig å fordele 
forsinkelsen i intervall så «rettferdig» som mulig mellom 
kvinnene i målgruppen. Ingen kvinner kommer til å miste 
invitasjoner på grunn av avbruddet.

I mars og april stoppet Livmorhalsprogrammet utsendelse 
av påminnelsesbrev. Vi observerte et etterslep på over 
30.000 prøver sammenliknet med 2019-tall. Nedgangen 
så vi allerede før utsendelsen av påminnelsesbrev i februar 
ble stoppet, og vi så en økning i prøveantallet før det igjen 
ble sendt ut påminnelsesbrev. Ved utgangen av 2020 var 
etterslepet tatt igjen, men med en forventet prøvevolum- 
økning på maksimalt 15 prosent har det dermed kommet 
inn færre prøver enn estimert.

Tarmscreeningpiloten hadde fra mars til august en pause 
i utsendinger av oppfølgende invitasjoner til å levere 
avføringsprøver i 3. og 4. runde. 

Screeningsentrene hadde hele tiden kapasitet til å  
gjennomføre koloskopi i Tarmscreeningpiloten.  
Deltagere, som fikk time på grunn av positiv avføringstest, 
fikk gjennomført disse som normalt.

Driften av screeningprogrammene ble sterkt påvirket av koronapandemien.Bilde er fra et av de brystdiagnostiske sentrene etter 
gjenåpningen. Rosa bånd på stolene minner kvinnene på å holde avtand. Foto: Elisabeth Jakobsen 

4.4.1. Nasjonalt screeningprogram 
for tarmkreft

Korona har også bidratt til enkelte utfordringer knyttet 
til arbeidet med forberedelsene til det nasjonale 
Tarmscreeningprogrammet.

IKT-prosjektet (ScreenIT) hadde planlagt leveranse av 
programvaren til screeningprogrammet i juni 2021, men 
det blir utsatt til august. Arbeidsforholdene til det nye 

utviklingsteamet, med samarbeid fra hjemmekontor rett 
etter oppstart av prosjektet, var med på å gjøre arbeidet 
i teamet mindre effektivt, noe som i sin tur forsinket 
leveransen. Forsinkelsen vil innebære økte kostnader, men 
skal etter planen ikke påvirke tidspunkt for pilotering og 
screeningoppstart.

Det nasjonale prosjektet for planlegging av screening- 
programmet ble satt på pause noen måneder våren 2020. 
Anbud på analyseinstrument og logistikkpartner ble som 
følge av dette omlag seks måneder forsinket, men skal 
etter planen ikke forsinke oppstart. 
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4.5. Kreft i koronaåret

Kreftregisteret ga i februar 2021 ut rapporten  
Kreftdiagnostikk under COVID-19. Rapporten gir et bilde 
av kreftdiagnostikken i 2020, sammenlignet med 2019.

Rapporten bruker antall patologimeldinger  
Kreftregisteret har mottatt som et mål på kreft- 
diagnostikken. Patologimeldinger utgjør en stor og svært 
viktig kilde til informasjon, men inkluderer ikke alle kreft-
tilfeller. Antall tilfeller i denne rapporten er derfor ikke 
synonymt med faktisk antall krefttilfeller i løpet av et år, 
men gir likevel et godt grunnlag for sammenligning av 
trender over tid.

De foreløpige analysene viser at kreftdiagnostikken har 
gått merkbart ned i 2020, spesielt i forbindelse med den 
første nedstengningsperioden fra 12. mars til slutten av 
april. Totalt, for alle diagnoser (kreft, forstadier til kreft og 
enkelte godartede svulster), ser vi en nedgang på  
13 prosent fra mars til september i 2020 sammenlignet 
med 2019. Nedgangen for perioden mars–mai var på hele 
23 prosent. For kreftdiagnosene ser vi en total nedgang 

på ni prosent, med en nedgang på 16 prosent for perioden 
mars–mai.

Brystkreft/forstadier til brystkreft og lungekreft hadde 
den største nedgangen i perioden mars–september.
Melanom, brystkreft/forstadier til brystkreft og livmor-
halskreft/forstadier til livmorhalskreft hadde den største 
nedgangen i nevnte periode. Den store nedgangen i de 
sistnevnte kreftformene har sannsynligvis sammenheng 
med at Mammografiprogrammet og Livmorhals- 
programmet ble stanset i en periode, og at befolkningen i 
mindre grad oppsøkte helsetjenesten i denne perioden.

Rapporten gir en pekepinn på konsekvensene den første 
delen av pandemien har hatt for kreftdiagnostikken i 
Norge. Det vil sannsynligvis ta flere år før vi kan gi gode 
svar på om flere pasienter har fått sin kreft diagnostisert i 
et mer avansert stadium som følge av pandemien og hvilke 
konsekvenser dette har for overlevelse og behandlings-/
oppfølgingsbehov i helsetjenesten.
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Figur 5: Antall nye tilfeller av kreft, forstadier til kreft og enkelte benigne svulster 
Kilde: S Larønningen, A Skog, J Gulbrandsen, TB Johannesen, IK Larsen, B Møller, G Ursin: Kreftdiagnostikk under covid-19. Oslo: Kreftregisteret, 2021. 

4.6. Forskning på SARS-CoV-2 hos kreftpasienter 

Kreftpasienter har under pandemien mange spørsmål, og 
det har blitt arbeidet med god informasjon på nasjonalt 
grunnlag som kan være nyttig for denne pasientgruppen. 
To studier har funnet at kreftpasienter ikke har høyere 
risiko for å bli smittet av COVID-19. Les mer her og her. 
For kreftpasienter generelt var det ikke økt risiko for 
alvorlig forløp og død av COVID-19, når en sammenlignet 

med den generelle befolkningen og justerte for alder. 
Derimot ble fant forskerne økt risiko for pasienter med 
organspredning samt hos personer som innenfor siste tre 
måneder hadde fått kjemoterapi, gjennomgått et større 
kirurgisk inngrep eller i løpet av siste 12 måneder hadde 
fått en kreftdiagnose. Øvrige kreftpasienter hadde ikke 
økt risiko for alvorlig sykdom eller død av COVID-19.

4.7. Arbeid hjemmefra

Da Kreftregisteret måtte stenge ned 12. mars 2020, ble 
det gjennomført daglige ledermøter med HR tilstede for 
å sikre en god oversikt og oppfølging av både sykdom og 
karantene, og hvilke behov den enkelte avdeling hadde for 
å kunne komme i gang med drift igjen på en god måte. 

HR støttet lederne i gjennomføring av tiltak for å  
minimere ulempene knyttet til å jobbe hjemmefra med 
barn på hjemmeskole/-barnehage, trange boforhold 
og andre utfordringer. Dette er fulgt opp gjennom hele 
pandemien, og vi har gjort løpende vurderinger basert på 
endringene i smittesituasjonen. 

4.7.1. Aktivitet i 
Kreftregisterets lokaler

Vurderingene av hvem som har arbeidet fra  
Kreftregisterets lokaler er gjort på bakgrunn av de til 
enhver tid gjeldene reglene i Forskrift om forebygging av 
koronasmitte, Oslo. 

Informasjon om tiltak og påbud om hjemmekontor blir 
løpende oppdatert og legges ut på intranett og sendes alle 
medarbeidere på e-post. Medarbeidere som er vurdert 
å kunne jobbe i Kreftregisterets lokaler, helt eller enkelte 
dager, registreres slik at vi kan holde god oversikt. Det kan 
hjelpe smittevernteamet på en effektiv måte dersom det 
skulle oppstå behov for det.

4.7.2. Ivaretakelse av ansatte
Det har vært fokus på å ivareta de ansattes psykiske helse. 
Kreftregisteret har doblet arbeidstiden som kan benyttes 
til trening, og oppfordret alle til å ta pauser fra skjerm, gå 
en tur midt på dagen og ta de møter de kan mens de går 
tur, for å sørge for å få frisk luft og dagslys. 

HR har vært i jevnlig kontakt med lederne for å diskutere 
særlige tiltak for enkelte medarbeidere som har behov for 
det. Det har også vært fokus på å ha hyppig kontakt med 
leder, medarbeider eller kollega både i forhold til omsorg 
og effektivitet i oppgaver. 

Til tross for utfordringene vi har stått i dette året,  
rapporterer de ansatte at de i det store og hele jobber 
godt hjemmefra. 

4.7.2.1. Fokusert på internkommunikasjon

I et år som har vært preget av fysisk avstand mellom 
kolleger og mellom ledelsen og ansatte har intern- 
kommunikasjonen vært sentral. Stadige nye  
smittevernrutiner og regler  har også satt HR- og  
kommunikasjonsseksjonen på prøve. I november ble nytt 
intranett lansert, noe som gir muligheter for mer effektiv 
informasjonsflyt. 

Kreftregisteret har lang tradisjon for jevnlige allmøter, der 
både faglige og administrative nyheter formidles. I 2020 
har brorparten av allmøtene vært digitale. Det har vært et 
viktig samlende punkt for organisasjonen, og deltakelsen 
har vært rekordhøy. En stadig større del av arbeidsstokken 
benytter engelsk som arbeidsspråk, og er relativt nye i 
Norge. For å ivareta denne ansattgruppen under pande-
mien er allmøtet utvidet til en egen engelsk sesjon.
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5.  Styring og kontroll 
med virksomheten
Kreftregisteret som virksomhet forvalter store verdier, inkludert sensitiv 
helseinformasjon om mer enn 1,5 millioner nordmenn, og god internkontroll er 
derfor viktig. Kreftregisteret skal ha en riktig kompetansesammensetning for 
god oppgaveløsning for alle områder av virksomheten. Informasjonssikkerhet og 
personvernforståelse skal integreres i organisasjonen gjennom trening, opplæring 
og kommunikasjon.

5.1. Samfunnssikkerhet og beredskap

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 bidrar 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 kreftregister- 
forskriften, helseregisterloven, personopplysningsloven og 
personvernforordningen. Rutinene er tilpasset det enkelte 
formål og retter seg mot ulike målgrupper.
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Kreftregisteret jobber helhetlig og risikostyrt med informasjonssikkerhet og 
personvern for å tilstrebe at sikringstiltak implementeres der de har størst effekt, 
og for å sikre at:

 y Alle medarbeidere har tilstrekkelig kunnskap og bevissthet til å kunne jobbe på en 
sikker måte.

 y Sikkerhet bygges inn som en iboende egenskap i teknologien vi tar i bruk.
 y Organisatoriske tiltak er på plass for å bidra til god sikkerhetsstyring av 

virksomheten.

Personvern

 y All behandling av personopplysninger 
må ha lovlig behandlingsgrunnlag

 y Etterlevelse av personvernreglementet 
(GDPR).

 y Register over forskningsprosjekter 
inkludert person- og helseopplysninger 
som behandles.

 y Rutiner og prosedyrer for internkontroll 
etter personvernforordningen.

 y Rutiner for varsling av brudd på 
sikkerheten.

 y Rutiner for håndtering av innsynskrav 
fra registrerte.

 y Personvernerklæring på nettsidene 
våre.

 y Kreftregisteret benytter databe-
handleravtaler i tilfeller der eksterne 
behandler opplysninger fra registeret.

Informasjonssikkerhet  

 y IKT-systemer i et sonedelt nettverk.
 y Rutiner for autorisasjon og 

tilgangsstyring. 
 y Alle oppslag i databasene logges og 

gjennomgås regelmessig. 
 y Alle utleveringer av helseopplysninger 

loggføres.
 y Registeret prioriterer innsatsen mot 

nye sikkerhetsutfordringer i samar-
beid med myndigheter som Nasjonalt 
beskyttelsesprogram for helse- og 
omsorgssektoren.

 y Kreftregisterets er ikke avhengig av 
sikkerhetsfunksjoner fra en bestemt 
leverandør.

Informasjonssikkerhet 
og personvern i Kreftregisteret

Innebygget personvern  

 y Person- og helseopplysninger lagres 
separat.parat.

 y Helseopplysninger i databaser lagres 
med kryptert fødselsnummer. 

 y Personopplysninger lagres i egen 
database. 

 y Fødselsnummer krypteres/dekrypteres 
av en matematisk algoritme, og all bruk 
logges.

 y Personopplysninger vises ikke i klar-
tekst som standard i Kreftregisterets 
fagsystemer, og ved dekryptering så 
logges årsak til dekryptering. 

Risikohåndtering

 y Kreftregisteret holder oversikt over 
hvilke person- og helseopplysninger som 
behandles.

 y Kriterier for akseptabel risiko forbundet 
med behandlingen av person- og helse- 
opplysninger er fastsatt. 

 y Risikovurderinger ved endringer som 
har betydning for informasjonssikker- 
heten gjennomføres rutinemessig. 

 y Kreftregisteret gjennomfører  
kontinuerlige risikovurderinger i tilknyt-
ning til IT-systemenes infrastruktur, 
fagapplikasjoner og løsninger for 
ekstern kommunikasjon, herunder  
publikumstjenester og tjenester  
publisert på Norsk Helsenett.

 y Risikovurderinger går alltid til person-
vernombud for uttalelse og informasjon.

 y Kreftregisteret tar alltid personvernom-
budets uttalelser til etterretning, og 
retter opp eventualiteter i både system 
og kode, før det eventuelt aksepteres 
mulig restrisiko.

Kreftregisteret er underlagt 
personvernombudet ved 
Oslo universitetssykehus
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5.2. Avvik
I løpet av et år kan det oppstå avvik av ulik alvorlighetsgrad og ulik art. Avvik skal 
rapporteres – eksempler på avvik er skader, ulykker, tekniske feil, manglende 
vernetiltak, 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.

Avvikene følges opp og rettes fortløpende. Kreftregiste-
rets styre og eventuelt personvernombudet blir informert 
ved alvorlige avvik underveis i løpet av året. Alle avvik 
som skyldes brudd på datasikkerhet/sikkerhetsbrudd 
skal i tillegg meldes til Datatilsynet i løpet av 72 timer. 
Unntak fra dette gjelder hvis det er usannsynlig at avviket 
medfører en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller 
personvern. «Sikkerhetsbrudd» defineres som brudd på 
sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintet-
gjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til 
personopplysninger som er overført, lagret eller på annen 
måte behandlet.

Kreftregisteret har rutiner for håndtering av avvik, og 
fører oversikt. I 2020 var det tre rapporterte avvik ved 
Kreftregisteret, mot seks i 2019 og fire i 2018. 

Samtlige rapporterte avvik i 2020 var relatert til 
behandling av personopplysninger i strid med personvern-

regelverket, inngåtte avtaler eller interne prosedyrer avvik 
ble gjennomgått og kommentert i ledermøtet, og ingen av 
avvikene er vurdert til å innebære vesentlig styringssvikt, 
alvorlige feil eller mangler. Strakstiltak ble iverksatt ved 
behov, og samtlige avvik er lukket. Kreftregisterets jurist 
har vurdert at avvikene i 2020 ikke har medført  
sikkerhetsbrudd som tilsier at Datatilsynet skal varsles.

5.2.1. Ledelsens gjennomgang 
Kreftregisterforskriften inneholder egne krav til rutiner 
for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig 
skal gjennomgå 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 personvernforordningen, person-
opplysningsloven og helseregisterloven. Ledelsen har årlig 
gjennomgang av internkontrollen.

5.3. Shcrems-II-dommen og implikasjoner for forskning

I juli 2020 ble den såkalte Schrems II-dommen avsagt 
i EU-domstolen. Dommen fastslo at Privacy Shield var 
ugyldig som grunnlag for overføring av personopp-
lysninger til land utenfor EØS (såkalte tredjeland). I 
tillegg ble det stilt tilleggskrav til bruk av eksisterende 
overføringsgrunnlag etter GDPR artikkel 46, herunder 
Europakommisjonens standard personvernbestemmelser, 
EUs Standard Contractual Clauses (SCC). 

I november 2020 kom EUs  personvernråd (EDPB) med 
veiledere for bruk av SCC og tilleggskravene. Dagens 
SCC er i skrivende stund under revisjon. Du kan lese mer 
på Datatilsynets nettsider.  Dessverre har det vist seg 
svært vanskelig å finne et egnet overføringsgrunnlag etter 
GDPR artikkel 46 for forskningsprosjekter med amerikan-
ske føderale institusjoner.

Tiltak Kreftregisteret har iverksatt for å imøtekomme de 
nye kravene:

 y Gjennomgang og oppdatering av protokoll over alle 
behandlingsaktiviteter som impliserer tredjeland.

 y Etablere nødvendig overføringsmekanisme hvor det 
er mulig i tråd med tilleggskravene i retningslinjene 
fra november 2020 fra EDPB.

 y Gjennomført risikovurdering av Kreftregisterets 
bruk av skytjenester.

 y Igangsatt arbeid med å utrede alternative artikkel 
46 mekanismer for overføring av data til føderale 
forskningsinstitusjoner i USA, eventuelt kombinert 
med bruk av fjernaksess (TSD).
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5.4. Personalmessige og organisatoriske forhold

5.4.1. Ny strategi
Våren 2020 ferdigstilte Kreftregisteret sin nye strategi, 
og gikk med det inn i en ny strategiperiode, som skal løpe 
fram til 2024.

Den nye strategien løfter fram særlige satsingsområder 
for organisasjonen, og peker på viktige forutsetninger som 
må være tilstede for at Kreftregisteret skal lykkes med sitt 
oppdrag og sine prioriteringer.  

Organisasjonen har jobbet målrettet med å enes om en 
god og hensiktsmessig strategi for  
perioden, og dette arbeidet startet for alvor våren 2019. 

Kreftregisterets ledergruppe har valgt ut fokusområder i 
strategien, og arbeidet ble koordinert og drevet framover 
av en mindre arbeidsgruppe.

Kreftregisterets styre godkjente strategien våren 2020. 

Se hele strategien på kreftregisteret.no/strategi

På tvers av virksomheten har Kreftregisteret pekt ut følgende særlige satsingsområder:

5.4.2. Helse, miljø og sikkerhet
5.4.2.1. Arbeidsmiljøutvalg

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 sik-
kerhet, helse og velferd (jf. Arbeidsmiljøloven §7-2). 
Arbeidsmiljøutvalget har et tett samarbeid med ledelsen 
og medvirkningsutvalget. Arbeidsmiljø- 
utvalget består av fire ansattrepresentan-

ter, utnevnt av tillitsvalgttjenesten, og fire 
arbeidsgiverrepresentanter. 

Utvalget hatt jevnlige digitale møter i 2020. 
Hovedfokus i 2020 har vært på tiltak for å 
ivareta fysisk og psykisk arbeidsmiljø for 
medarbeiderne under koronapandemien. 

Kreftregisteret har etablert varslings- 
rutiner for HMS og personalsaker, i 

tråd med sentrale prosedyrer for Oslo 
universitetssykehus. Disse er gjort kjent i 

organisasjonen.

Det ble ikke rapportert noen varslingssaker i 
2020. Det ble ikke rapportert om jobbrelaterte skader 

eller ulykker i 2020.

5.4.2.2. HMS-tiltak

HR er tett på ledere både når det gjelder forebygging og 
oppfølging av sykefravær. Kreftregisteret  
vektlegger tett dialog med medarbeidere som står i 
fare for eller er sykmeldt, for å sammen finne de beste 
tiltakene utfra den enkeltes behov, slik at sykefravær 
forebygges eller at sykemeldt medarbeider kan komme 
tilbake i jobb helt eller delvis. 

Vi er opptatt av medarbeiderskap, altså aktiv deltakelse i 
egen arbeidshverdag og egen sykefraværsoppfølging, og 
å sørge for et trygt miljø, slik at ansatte tar kontakt med 
leder før lege 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 gode tiltak for at gravide arbeidstakere skal 
kunne være lengst mulig i jobb og at dette føles trygt.Alle 
ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden. Under  
pandemien har dette tilbudet blitt utvidet til to timer 
treningstid per uke. Vi har fokus på god ergonomi på 

arbeidsplassen - også på hjemmekontoret. 

Kreftregisteret har etablert gode rutiner for dialog og 
varsling og hatt fokus på tilrettelegging for medarbeidere 
når de er i krevende situasjoner, for eksempel bruk av 
velferdspermisjon. 

5.4.2.3. Psykososialt arbeidsmiljø

Kreftregisteret er opptatt av å ivareta de ansatte. 
Kreftregisteret fortsetter å fokusere på det psykoso-
siale arbeidsmiljøet, og har de siste tre årene markert 
Verdensdagen for psykisk helse i oktober. I 2020 mar-
kerte vi digitalt, og tema for årets kampanje var «Spør 
merløpet av kampanjeuka ble alle ansatte invitert til å 
delta på et webinar i regi av Bergen Næringsråd og NAV 
Arbeidslivssenter Vestland, der fokus var rettet mot 
hvordan hjemmekontor kan påvirke arbeidslivet og vår 
psykiske helse. I tillegg ble det gjennomført en digital quiz, 
de ansatte ble også oppfordret til å gå en tur hver dag 
gjennom hele kampanjeuka og å ta kontakt med en de ikke 
hadde snakket med på en stund.

5.4.2.4. ForBedring 2020 – 
medarbeiderundersøkelsen

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

Deltakelse i ForBedring skal sikre at vi driver systematisk 
og kontinuerlig forbedring av det psykososiale arbeids-
miljøet. Medarbeidere vurderer sin egen arbeidsplass 
gjennom en spørreundersøkelse som omfatter spørsmål 
om engasjement, teamarbeidsklima, sikkerhetsklima, 
psykososialt arbeidsmiljø, opplevd lederadferd, fysisk 
arbeidsmiljø og oppfølging. Resultatene brukes til dialog 
og lokalt forbedringsarbeid i den enkelte enhet. Det 
opprettes en handlingsplan i enhetene for kontinuerlig 
forbedringsarbeid.

Av de 177 ansatte som mottok undersøkelsen, svarte 135 
på spørreskjemaet. Dette tilsvarer en svarprosent på 76 
prosent. 

Kreftregisteret har gjennomsnittlig god score på alle para-
metere, men HR og ledelsen følger opp enkelte forhold 
som har kommet fram i undersøkelsen. 

Kreftregisteret - 
Krefttall gir kunnskapKreftregisteret har valgt seg følgende visjon for perioden: 

Kreftregisteret skal bidra til å 
redusere kreftbyrden, for den 

enkelte og for samfunnet.
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6. Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01.-31.12.2020
Note nr. 2020 2019

(alle tall i 1.000) (alle tall i 1000)

Inntektsført av tilskudd over Statsbudsjettet  119.000  115.900 

Overført fra tidligere år  4.040  5.489 

Annen driftsinntekt Kreftregisteret 1  9.696  7.587 

Andre driftsinntekter ekstern finansierte prosjekter 2  91.138  87.021 

Sum inntekter  223.874  215.997 

Lønn og annen personalkostnad 3  (156.962)  (147.092)

Annen driftskostnad 4 (60.547) (64.864)

Sum driftskostnader (217.529) (211.956)

Driftsresultat 6.345 4.040

90

6Årsregnskap 2020

Årsrapport 2020    91

Å
rsregnskap



Årsregnskap 2020 - Kreftregisteret

Note 1 Annen driftsinntekt Kreftregisteret 
(alle tall i NOK 1.000)

2020
Inntektsført driftskostnader eksterne prosjekter 5.877 

Innbetalt ifm datautlevering 245 

Annen inntekt 3.574 

Sum annen driftsinntekt Kreftregisteret 9.696

2020
Offentlig via Helse Sør-Øst 34.765

Kvalitetsregistre 15.006

Tarmscreening 19.759

Forskningsfinansiering Norge 27.604

Helse Sør-Øst 1.645

Forskningsrådet inkl infrastrukturmidler 9.399

Kreftforeningen 13.587

Stiftelsen DAM 1.979

Brystkreftforeningen 679

Kreftregisterets Fond 315

Forskningsfinansiering Internasjonalt 3.938

Nordic Cancer Union 468

EØS-midler 2.919 

EU-midler 459

Finansiert av IARC 92

Finansiering legemiddelindustri via Inven2 23.270

MSD HPV-vaksine 17.200

Inven2 Fondsmidler 792

Inspire mm 5.278

Annen legemiddelindustri 453

XGEVA via Aarhus universitet 453

Andre eksterne kilder 1.108

Diverste poster 1.108

Sum inntektsført ekstern finansierte prosjekter 91.138

Note 2 Inntekstsfør ekstern finansierte prosjekter 
(alle tall i NOK 1.000)

2020
Lønnskostnader 125.828
Arbeidsgiveravgift av lønnskostnader 15.823
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift * 17.305
Andre ytelser **  (1.993)

Sum lønn og annen personalkostnad 156.962

* Frem til og med 2013 ble en begrenset del av pensjonskostnadene belastet virksomhetsområdene i Oslo universitets-
sykehus. 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 vært 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 (578), stillingsannonser (65), refusjon av sykepenger/fødselspenger (-2.889) og 
annen personalkostnad (253).

Note 4 Annen driftskostnad 
(alle tall i NOK 1.000)

2020
Fraktutgifter 88
Kostnader bygninger og kontorlokaler 15.293
Leiekostnad kopimaskiner m.m. 461
Konsulentbistand og andre eksterne tjenester * 24.449
Reparasjon og vedlikeholdskostnader 5.447
Kontor- og kommunikasjonskostnader ** 4.761
Reisekostnader 796
Øvrige driftskostnader *** 9.272

Sum annen driftskostnad 60.567

* Denne posten består bl.a. av revisjon (15), IT-tjenester (1.317), invitasjonstjenester utført av DIFI (4.649), overhead/
driftskostnader belastet prosjekter (5.856), professorater (128), utgifter til lagring av Janus-prøver (53), eksterne 
tjenester i forbindelse med  
prosjekter (12.431). 

** Denne posten består av kostnader til trykking (1.488), telefon- og datakostnader (1.496), portokostnader (573), 
bøker og tidsskrift- 
kostnader (665) og rekvisita og andre kontorkostnader (539). 

*** Denne posten består av anskaffelse IT-utstyr/systemløsninger/inventar (6.372), kontingenter/gaver eksterne (157), 
annen kostnad/overhead vedr Inven2 (2.743).

Note 3 Lønn og annen personalkostnad 
(alle tall i NOK 1.000)
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