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Sammendrag 

Årsrapporten til Nasjonal kvalitetsregister for gynekologisk kreft har siden oppstarten av 

registeret i 2012 vist variasjon i andel av ovarialkreftpasienene som blir operert ut i fra hvor i 

landet de bor. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ble opprettet av registerets fagråd for å sette 

søkelys på indikasjon for operasjon ved ovarialkreft. Metode: Det ble gjennomført 

regresjonsanlyser av registerdata for å finne sannsynligheten for å bli operert ut fra bosted 

etter justering for alder, stadium, funksjonstilstand, komorbiditet og forløpstider. Det ble også 

utført journalgjennomgang for utvalgte pasientgrupper fra Helse Midt-Norge (n=59) og Helse 

Sør-Øst (n=134). Disse to helseregionene ble valgt ut da de over tid har vært ytterpunktene 

for andel opererte i Norge. Alle analyser ble utført for perioden 2016-2019. Resultater: 

Regresjonsanalysene viste at sannsynligheten for å bli operert varierer med hvilken 

helseregion pasientene har bosted, også etter justeringer. Det ble også funnet en del variasjon 

innad i flere av helseregionene. Journalgjennomgangene som ble gjennomført var av to ulike 

pasientgrupper, noe som gjorde direkte sammenligninger vanskelig. Gjennomgangene viser 

at Helse Midt-Norge har operert en større andel av pasientene uavhengig av de ovenfornevnte 

faktorer ved ovarialkreft enn Helse Sør-Øst. Diskusjon: Resultatene antyder at det i 

analyseperioden var noe ulik praksis i indikasjon til operasjon blant landets helseregioner. 

Dette er bekymringsfullt ut fra registerets mål om lik behandling i hele landet. En revisjon av 

handlingsprogrammet i 2020 innførte mer detaljerte indikasjonskriterier for kirurgi. 

Forhåpentligvis vil revisjonen bidra til mindre forskjeller fremover. Prosjektgruppen 

anbefaler en oppdatering av registerets kvalitetsindikatorer for kirurgi opp mot ESGOs 

revisjon av deres kvalitetsindikatorer publisert i 2016, samt at det vurderes innføring av felles 

scoringssystemer for indikasjon til operasjon som også kan være med å bidra til mer 

likeverdig behandling i hele landet. 

Nøkkelord: Ovarialkreft, indikasjon til operasjon, andel opererte  
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Bakgrunn 

Resultater fra Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft har gjennom mange år 

vist at andelen av ovarialkreftpasientene som blir operert varierer med hvor i landet de bor. 

Figur 1 viser utviklingen i andelene opererte siden 2007 blant pasientene bosatt i landets fire 

helseregioner. Her ser man at Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst gjennom perioden stort sett 

utgjør ytterpunktene i andel opererte blant helseregionene i landet. Helse Nord har store 

årlige svingninger og ligger enkelte år på lavest andel. Helse Nord har imidlertid et relativt 

lavt antall pasienter per år og er derfor også mest utsatt for eventuelle påvirkninger fra 

tilfeldig variasjon.    

 

 

Figur 1: Utvikling av andel opererte ovarialkreftpasienter 2007-2020 fordelt på bosted i landets fire 

helseregioner (hentet fra årsrapporten 2020).  

 

Figur 2 viser at andelen som blir operert per helseregion og helseforetak ut ifra hvor 

pasientene bor over en treårsperiode (2018-2020). Her ser vi igjen at det er variasjon mellom 

helseregionene, og i tillegg ser vi at andelen som blir operert varierer innad i helseregionene. 
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Et unntak her er Helse Midt-Norge som viser liten variasjon i andelen opererte innad i 

helseregionen.  

 

Figur 2: Andel opererte ovarialkreftpasienter per helseregion og per helseforetak samlet for 

tidsperioden 2018 til 2020. Pasientene er fordelt etter bosted. (hentet fra årsrapporten 2020). 

 

Med bakgrunn i variasjonen i andel opererte ovarialkreftpasienter, initierte fagrådet i 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft (Gynkreftregisteret) i 2020 et 

kvalitetsforbedringsprosjekt med mål om å belyse forskjeller i behandlingsstrategi og 

overlevelse, på grunnlag av data i registeret og felles nasjonale retningslinjer for behandling. 

Det skulle også settes søkelys på om variasjon i pasientpopulasjonene i de ulike delene av 
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landet kunne være med å forklare årsaken til variasjonen i andel opererte. En populasjon med 

en høy andel eldre vil for eksempel kunne bidra til en lavere andel opererte. Det samme vil 

gjelde for pasienter med mer utbredt sykdom ved diagnose, pasienter med dårlig 

allmenntilstand og/eller pasienter med mye tilleggssykdommer (komorbiditet).   

 

Sentralisert behandling i Norge 

Behandlingen ved ovarialkreft er sentralisert til sykehusene med spesialkompetanse i 

gynekologisk onkologi. Sykehusene med spesialkompetanse i Norge er: Oslo 

Universitetssykehus Radiumhospitalet, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Stavanger 

Universitetssykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Nord-Norge 

Tromsø.  

 

Nasjonale retningslinjer for behandling. 

Helsedirektoratets Nasjonale handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk 

kreft ble første gang utgitt i september 2016 (basert på legeforeningens «Veileder i 

gynekologisk onkologi»). I den første utgaven blir det anbefalt kirurgi med mål om ingen 

makroskopisk resttumor, og hvis det ikke er mulig å oppnå 0 resttumor, burde resttumor < 1 

cm tilstrebes. Ved kontraindikasjon mot kirurgi skal neoadjuvant kjemoterapi vurderes. 

Utover dette ble ikke indikasjoner/kontraindikasjoner for kirurgi beskrevet. I mai 2020 ble 

det imidlertid publisert en revisjon av handlingsprogrammet. I det reviderte 

handlingsprogrammet har retningslinjene for kirurgi blitt utvidet med mer detaljert 

spesifikasjon av indikasjoner/kontraindikasjoner for operasjon ved ovarialkreft. Figur 3 viser 

et utklipp av de reviderte retningslinjene fra 2020.  
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Andel opererte pasienter som kvalitetsindikator 

Andel opererte av alle ovarialkreftpasienter ble i 2015 innført som kvalitetsindikator 

for behandling av ovarialkreft i Gynkreftregisteret. Indikatormålet ble satt til at minimum 

80% av alle ovarialkreftpasientene bør opereres (primær kirurgi eller kirurgi etter 

neoadjuvant kjemoterapi). Målverdien ble hentet fra European Society of Gynaecologic 

Oncology (ESGO) sine kvalitetsindikatorer på det tidspunktet. Det er usikkert i hvilken grad 

dette indikatormålet var evidensbasert. Hva som faktisk er den optimale operasjonsandelen, 

Figur 3: Nasjonale retningslinjer for kirurgi ved ovarialkreft gjeldende fra mai 2020 

(Helsedirektoratet, 2020). 
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er et omdiskutert tema i fagmiljøene rundt om i verden. Kirurgi bør tilbys de pasientene som 

vil kunne ha nytte av kirurgi, men på den andre siden er kirurgi en stor belastning for 

pasientene og bør ikke utføres hvis det ikke vil bidra til bedring av den enkelte pasientens 

prognose eller livskvalitet.  

ESGO har i senere tid revidert kvalitetsindikatorene og har blant annet gjort endringer 

i indikatoren for kirurgi ved ovarialkreft (Querleu, et al., 2016). Tabell 1 viser den nye 

kvalitetsindikatoren for kirurgi med indikatormål. Til forskjell fra det tidligere indikatormålet 

er det nå kun pasienter med avansert ovarialkreft (stadium III-IV) som er inkludert. 

Indikatoren er videre todelt; 1) Hvor stor andel av pasientene har fravær av resttumor etter 

operasjon og 2) Hvor stor andel av pasientene har gjennomgått primærkirurgi. Dette er to 

faktorer som påvirker pasientenes prognose. Begge de to faktorene belyses i 

Gynkreftregisterets årsrapport sine analyser, men resultatene fra disse analysene lar seg per i 

dag ikke direkte sammenligne med ESGOs nye indikatormål. 

   

 

 

Tabell 1: Beskrivelse av ESGO sin kvalitetsindikator for kirurgi ved avansert ovarialkreft 

(stadium III-IV) (Querleu, et al., 2016). 
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Metode 

Prosjektgruppen 

Fagrådet i Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft opprettet en 

prosjektgruppe bestående av 10 personer. Alle de fem sykehusene med spesialkompetanse i 

gynekologisk onkologi var representert med minst en kliniker, i tillegg deltok fire 

representanter fra Kreftregisteret i gruppen.  

 

Registerdata-analyse 

Logistisk regresjon av kvalitetsregisterdata ble benyttet for å belyse om variasjonen i 

andel opererte kan forklares av variasjon i pasientpopulasjonene mellom landets 

helseregioner og helseforetak. Analysene viser sannsynligheten for å bli operert justert for 

faktorene: Alder, stadium, funksjonstilstand, komorbiditet og forløpstid. De fire første 

variablene er hentet fra eget kvalitetsregister, mens forløpstid er hentet fra pakkeforløpsdata. 

Forløpstiden som ble benyttet var tid fra oppstart pakkeforløp til behandlingsbeslutning tatt. 

Alle ovarialkreftpasienter i Norge med diagnosedato i 2016-2019 ble inkludert i analysene 

(n=1489). I analysene er pasientene definert som opererte enten om de er primæroperert eller 

om de er operert etter forbehandling med kjemoterapi (neoadjuvant behandlet). 

 

Journalgjennomgang 

Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge har i stor grad utgjort ytterpunktene i andel 

opererte av ovarialkreftpasientene i Norge de siste 10-15 årene (se Figur 1). Med det som 

bakgrunn, ble en pasientgruppe fra hver av disse helseregionene valgt ut til gjennomgang mot 

pasientjournal. Søkelys for pasientgjennomgangene var kartlegging av pasientene og hvilke 

beslutninger som lå til grunn for valg av behandling.   
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Pasientgruppe fra Helse Sør-Øst 

En pasientgruppe bestående av de eldste pasientene (+83 år) i perioden 2016-2019 ble 

valgt ut for Helse Sør-Øst (n=59). Operasjonsandelen i Helse Sør-Øst for denne 

pasientgruppen skilte seg særlig ut med lav operasjonsandel sammenlignet med resten av 

landet i den aktuelle tidsperioden.    

 

Pasientgruppe fra Helse Midt-Norge 

For Helse Midt-Norge ble det valgt å inkludere alle ovarialkreftpasientene 

diagnostisert med stadium III-IV i perioden 2016-2019 i deres journalgjennomgang (n=134). 

 

Resultater 

Registerdata-analyser 

Sannsynligheten for å bli operert per helseregion (pasientens bosted) etter justering 

for alder, stadium, funksjonstilstand, komorbiditet og forløpstid vises i Figur 4. Her ser vi at 

sannsynligheten for å bli operert var høyest i Helse Midt-Norge etter justering for påvirkning 

fra alder, stadium, funksjonstilstand, komorbiditet og forløpstid. Helse Vest ligger også over 

landsgjennomsnittet, mens Helse Sør-Øst og Helse Nord ligger under landsgjennomsnittet. 

Justering for de aktuelle faktorene endrer i liten grad inntrykket fra årsrapporten rundt 

variasjon i andel opererte mellom helseregionene (se Figur 1). Tilsvarende analyser for 

sannsynligheten for å bli operert per helseforetak vises i Figur 5. Her finner man den største 

variasjonen innad i en helseregion i Helse Sør-Øst. Her er det to helseforetak som ligger over 

landsgjennomsnittet (OUS HF og Diakonhjemmet HF), mens resten av helseforetakene i 

regionen ligger under landsgjennomsnittet. Alle Helse Midt-Norge sine helseforetak ligger 

over landsgjennomsnittet. I Helse Vest ligger Helse Førde HF rett under landsgjennomsnittet 

mens resten av helseforetakene i Helse Vest ligger over snittet. I Helse Nord skiller 
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Helgelandssykehuset seg ut med en laveste sannsynlighet for å bli operert i hele landet. 

Resten av Helse Nord sine helseforetak ligger rundt landsgjennomsnittet. 

 

Figur 5: Sannsynlighet for å bli operert per helseforetak i forhold til landsgjennomsnittet (rød linje). 

Resultatene er justert for alder, stadium, funksjonstilstand, komorbiditet og forløpstid. Alle 

ovarialkreftpasienter 2016-2019. 

 

Figur 4: Sannsynlighet for å bli operert per helseregion i forhold til landsgjennomsnittet (rød linje). 

Resultatene er justert for alder, stadium, funksjonstilstand, komorbiditet og forløpstid. Alle 

ovarialkreftpasienter 2016-2019. 
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Figur 7 og Figur 6 viser sannsynligheten for å bli operert per helseregion i ulike 

aldersgrupper og ved ulike stadium. Her ser vi at variasjonen mellom regionene er størst i den 

høyeste aldersgruppen (+83 år) og for pasientene i høyeste stadium (FIGO stadium IV). For 

begge disse pasientgruppene var sannsynligheten for å bli operert høyest i Helse Midt-Norge. 

Helse Sør-Øst ligger lavt for begge disse pasientgruppene, sammenliknet med 

landsgjennomsnittet. Helse Midt-Norge og Helse Nord hadde ingen pasienter med stadium II 

som ikke ble operert, modellen kunne derfor ikke estimere noe resultat for disse i figuren. Det 

samme gjelder for Helse Vest og stadium I. 

Figur 7: Sannsynlighet for å bli operert per helseregion i tre ulike aldersgrupper. Alle 

ovarialkreftpasienter 2016-2019. 

Figur 6: Sannsynlighet for å bli operert per helseregion i ulike FIGO stadium. Alle 

ovarialkreftpasienter 2016-2019. 
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Forløpstidene som ble benyttet i regresjonsanalysene (tid fra start pakkeforløp til 

behandlingsbeslutning tas) vises i Figur 9 og Figur 8. Figur 9 viser forløpstidene per 

helseregion og per helseforetak for alle pasientene samlet, mens Figur 8 skiller mellom de 

opererte og de ikke-opererte. Median forløpstid for Norge var 15 dager. Helse Sør-Øst har de 

lengste forløpstidene blant helseregionene med en median på 19 dager. Median forløpstider i 

Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest var henholdsvis 11, 12 og 12 dager. Median 

forløpstid var 15 dager blant de opererte og 18 dager for de ikke-opererte.  

Figur 9: Tid (dager) fra oppstart pakkeforløp til behandlingsbeslutning tas per helseforetak. Alle 

ovarialkreftpasienter 2016-2019. 

 

Figur 8: Tid (dager) fra oppstart pakkeforløp til behandlingsbeslutning tas per helseforetak. 

Pasienter gruppert i opererte/ikke-opererte. Alle ovarialkreftpasienter 2016-2019. 
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Journalgjennomganger 

Det ble gjennomført grundige journalgjennomganger av begge de utvalgte 

pasientgruppene for Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge (n=134). Resultater og refleksjoner 

fra gjennomgangene ble presentert for prosjektgruppa. Det ble lagt få føringer for 

journalgjennomgangene med bakgrunn i at pasientgruppene var så vidt forskjellige. Innholdet 

ble overlatt til utfører. Utvalgte resultater fra de to pasientgjennomgangene presenteres her. 

 

Helse Sør-Øst 

Tabell 2 viser en beskrivelse av journalgjennomgangen utført i Helse Sør-Øst. 

Inklusjon var alle ovarialkreftpasienter +83 år i bosatt helse Sør-Øst med diagnose i 2016-

2019 (n=59). Median alder for hele pasientgruppen var 87,7 år, mens andelen opererte var 

34%.  Fordelingen av de opererte og de ikke-opererte pasientene vises på en rekke 

parametere. Dette gjelder blant annet pasientenes helsetilstand (WHO/ECOG status) og 

sykdomsutbredelse ved diagnose (FIGO stadium). Beregninger av Suidans predictive score 

og Charlson komorbiditets index vises også i tabellen. Dette er scoringssystemer som kan 

benyttes som verktøy ved valg av behandling. Disse brukes ikke aktivt i utredningene per i 

dag ved OUS, men det oppgis at de har er en pågående evalueringsstudie på Suidans 

predictive score. Hensikten med Suidans predictive score er å predikere sannsynligheten for 

resttumor etter kirurgi ved ovarialkreft (Suidan , et al., 2014). En høy score betyr økt 

sannsynlighet for resttumor. Algoritmen som benyttes tar utgangspunkt i alder, CA125, og 

helsetilstand i tillegg til en rekke CT funn. Tabellen viser at 15% av pasientene i gruppen med 

høyeste Suidans predictive score (score 6-8) ble operert, det kommer ikke frem om disse ble 

operert primært eller etter neoadjuvant behandling. Charlsons komorbiditets index er utviklet 

med utgangspunkt i en studie fra 1987 (Charlson, Pompei, Ales, & MacKenzie, 1987) og skal 

predikere risikoen for død innen et år ut fra hvilke sykdommer en pasient har.  
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Tabell 2: Resultater fra journalgjennomgang i Helse Sør-Øst. Alle pasienter ≥83 år med 

ovarialkreftdiagnose i 2016-2019 (n=59).  

  Alle pasienter Ikke opererte Opererte   

  N=59 (%) n=39 (%) n=20 (%) p-verdia 

Overlevelse i mndr         

     Median 16,3 5,8 46,1  

Alder ved primærdiagnose (år)     

     Range  (år) 84-97 84-97 84-92  

     Median 87,7 88,3 87,5  

Alder ved død (år)     

     Range 84-97 84-97 86-95  

     Median 89,1 88,6 89,7  

Histologi      

      Høygradig serøs 38 (64) 26 (67) 12 (60) 0,2 

      Lavgradig serøs 1 (2) 0 1 (5)  

      Musinøs 2 (3) 0 2 (10)  

      Klarcellet 1 (2) 1 (3) 0  

      Karcinosarcom 1 (2) 0 1 (5)  

      Granulosacelletumor 3 (5) 1 (3) 2 (10)  

      Fibrom 1 (2) 1 (3) 0  

      Mangler 12 (20) 10 (26) 2 (10)  

WHO/ECOG statusb     

      0-1 24 (41) 11 (33) 13 (68) 0,1 

      2 12 (20) 9 (27) 3 (16)  

      3 12 (20) 9 (27) 3 (16)  

      4 4 (7) 4 (12) 0  

FIGO stadium     

      I 7 (12) 0 7 (39) <0,01 

      II 6 (10) 1 (3) 5 (28)  

      III 24 (41) 18 (55) 6 (33)  

      IV 14 (24) 14 (42) 0  

Charlson komorbiditets index     

      Lav risiko (0-2) 32 (54) 20 (63) 12 (60) 0,4 

      Moderat risiko (3-5) 19 (32) 12 (38) 7 (37)  

      Høy risiko (>6) 1 (2) 0 1 (5)  

CA125c     

      <600 31 (53) 19 (61) 12 (67) 0,1 

      >600 18 (31) 12 (39) 6 (33)  

      Mangler 
 

 10 (17)    

Suidans predektiv score     

       0-2 10 (17) 4 (13) 6 (35) 0,09 

       3-5 25 (42) 16 (64) 9 (59)  

       6-8 13 (22) 11 (36) 2 (12)  

       Mangler  11 (19)    

Resttumor (cm)     

        0 cm   9 (64)  

        0-1 cm   4 (29)  

        >1 cm     1 (7)   

p-verdia Pearson X2 

ECOGb Eastern Cooperative Oncology Group health score 

CA125c Tumormarkør (høye verdier kan indikere ovarialkreft) 
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Tabell 3 viser bruk av kjemoterapibehandling i pasientgruppen til Helse Sør-Øst. Her 

ser vi blant annet at 29 % av pasientene ble primæroperert, mens kun 3 ble operert etter 

neoadjuvant behanding (5 % av pasientene). Antall pasienter i gruppen "ikke-opererte" er tre 

færre i denne tabellen sammenlignet med Tabell 2. Disse ble ekskludert da det ble funnet at 

de var registrert med feil kreftdiagnoser i Gynkreftregisteret.  

 

Tabell 3: Kjemoterapibehandling i pasientgruppen til Helse Sør-Øst. Alle pasienter ≥83 år med 

ovarialkreftdiagnose i 2016-2019 (n=59).  

  Alle Ikke opererte Opererte p-value  

  N=56 (%) n=36(%) n=20 (%) 
 

Neoadjuvant kjemoterapi         

   Ja 10 (18) 7 (19) 3 (15) 0,7 

   Nei 46 (82) 29 (81) 17 (85) 
 

Kjemoterapi 
    

   Ja 19 (34) 11 (31) 8 (40) 0,4 

   Nei 26 (46) 18 (50) 8 (40) 
 

   Mangler 11 (20) 7 (19) 4 (20) 
 

Type kur 
    

    Carboplatin/Paclitaxel 4 (7) 1 (3) 3 (15) 0,2 

    Carboplatin single 18 (32) 13 (36) 5 (25) 
 

    Ukentlig Paclitaxel  3 (5) 3 (8) 0 
 

    Ingen kjemoterapi 19 (34) 13 (36) 6 (30) 
 

    Mangler 12 (21) 6 (17) 6 (30) 
 

Antall kurer 
    

     0-1 kurer 27 (48) 19 (53) 8 (40) 0,3 

     3-5 kurer 7 (13) 5 (14) 2 (10) 
 

     6 kurer 13 (23) 6 (17) 7 (35) 
 

     Mangler 9 (16) 6 (17) 3 (15)   
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Helse Midt-Norge 

Tabell 4 viser en beskrivelse av utvalgte parametere for pasientgruppen til Helse Midt-Norge. 

Inklusjon var alle ovarialkreftpasienter bosatt i Helse Midt diagnostisert med stadium III-IV i 

perioden 2016-2019 (n=134). Median alder for gruppen var 68 år. Av hele gruppen ble 66% 

primæroperert og 22% operert etter neoadjuvant behandling. Andelen ligger dermed godt 

over det nye kvalitetsindikatormålet til ESGO for andel primæropererte ved stadium III-IV 

som er satt til ≥50% av pasientene (se Tabell 1). Totalt ble 87% av pasientene i gruppen 

operert. Man kan ellers se at andelene uten resttumor etter operasjon skiller seg lite mellom 

de primæropererte (61%) og de neoadjuvant opererte (59%). Andelen med ≥1 cm resttumor 

etter operasjon ligger noe høyere for de neoadjuvant behandlede (28%) sammenlignet med 

for de primæropererte (18%). Som for pasientgruppen til Helse Sør-Øst viser histologien at 

det er de høygradig serøse karsinomene som dominerer med 85% av tilfellene 

 

  



Prosjektrapport: Indikasjon til operasjon ved ovarialkreft i Norge 17 

 

Tabell 4: Resultater fra journalgjennomgang i Helse Midt-Norge. Alle pasienter med stadium III-IV 

med ovarialkreftdiagnose i 2016-2019 (n=134). 

 
  n (%) 

Pasienter 
 

 

     Antall pasienter 
 

134 

     Alder ved diagnose (median) 
 

68 år   
 

Kirurgi 
 

 

     Operert 
 

117 (87) 

     Primæroperert 
 

88 (66) 

     Neoadjuvant operert 
 

29 (22)   
 

Resttumor etter operasjon (alle operasjoner) 
 

 

     Ingen 
 

71 (61) 

     0-1cm 
 

21 (18) 

     > 1cm 
 

24 (21) 

Resttumor etter primæroperasjon 
 

 

     Ingen 
 

54 (61) 

     0 -1cm 
 

18 (20) 

     > 1cm 
 

16 (18) 

Resttumor etter neoadjuvant operert 
 

 

     Ingen 
 

17 (59) 

     0-1cm 
 

3 (10) 

     > 1cm 
 

8 (28)   
 

Cytostatika etter primæroperasjon 
 

 

     Ingen 
 

2 (2) 

     1 linje 
 

43 (49) 

     2 linjer 
 

21 (24) 

     3 linjer 
 

16 (18) 

     4 linjer 
 

6 (7) 

Annen behandling etter primæroperasjon 
 

 

     Avastin 
 

27 (31) 

     Parp.hemmer 
 

17 (19) 

     Strålebehandling 
 

5 (6) 
  

 

Histologi primæropererte 
 

 

     Høygradig serøst karsinom 
 

75 (85) 

     Lavgradig serøst karsinom 
 

3 (3) 

     Udifferensiert karsinom 
 

2 (2) 

     Endometroid karsinom 
 

1 (1) 

     Dysgerminom 
 

1 (1) 

     Mucinøst karsinom 
 

1 (1) 
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Diskusjon 

Resultatene fra analysene støtter observasjonene fra registerets årsrapporter som har 

vist at sannsynligheten for å bli operert ved ovarialkreft i Norge varierer etter hvor pasientene 

bor i landet (Figur 4 og Figur 5). En nærliggende forklaring på denne variasjonen kunne 

tenkes å være forskjeller i pasientpopulasjonene innen helseregionenes og helseforetakenes 

opptaksområder på faktorer som for eksempel pasientenes alder, stadium, komorbiditet, 

funksjonsstatus og forløpstider. Regresjonsanalysene utført viser imidlertid det samme 

mønsteret med variasjon i sannsynligheten for å bli operert også etter justering for de nevnte 

faktorene. Dette antyder at det i analyseperioden ble praktisert noe ulike strategier for 

indikasjon til operasjon i landets helseregioner.  

 

Variasjon mellom helseregionene  

Hvis vi ser på Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge, som er de to helseregionene som 

har utgjort ytterpunktene i andel opererte over mange år, så antyder resultatene våre at Helse 

Midt-Norge har en noe mer aggressiv strategi for kirurgi ved ovarialkreft enn Helse Sør-Øst. 

Figur 7 og Figur 6 viser blant annet at sannsynligheten er markant høyere for å bli operert i 

Helse Midt-Norge sammenlignet med i Helse Sør-Øst for de eldste pasientene (+83 år) og for 

pasientene med størst sykdomsutbredelse ved diagnose (stadium IV).  

Helse Midt-Norge har oppgitt at de bruker Suidans scoringssystem (se 

resultatkapittel) ved vurdering av hvilke pasienter som ikke bør til primærkirurgi. En Suidans 

score på over 6 betyr vanligvis indikasjon for neoadjuvant behandling og etter 3 kurer 

kjemoterapi gjøres det så en ny vurdering, dersom liten endring gis deretter 3 kurer til. Etter 

kurene med kjemoterapi vil de fleste bli operert selv om det også i en del tilfeller ansees som 

lite sannsynlig å få resttumor ned til mindre enn 1 cm. Deres oppfatning er at det kan være 

bedre enn ingen operasjon i det hele tatt i mange av tilfellene. De har god tilgang på 
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operasjonstid og et godt tverrfaglig samarbeid hvor det gjennomføres ukentlige møter 

sammen med radiologer, anestesileger, gastrokirurger, urologer, onkologer og patologer. 

Helse Sør-Øst (Radiumhospitalet) tester for tiden ut bruk av Suidans scoringssystem 

prospektivt, men har foreløpig ikke inkludert dette som en del av utredningen. De 

gjennomfører et multidisiplinært teammøte (MDT-møte) hvor det gjøres en vurdering fra CT-

bilder om det er indikasjon for primærkirurgi eller for neoadjuvant behandling før en ny 

vurdering. Beregningene av Suidans score fra pasientgjennomgangen i Helse Sør-Øst vises i 

Tabell 2 og her kan man se at 35 av pasientene fikk en Suidans score på under 6 og at kun 15 

av disse ble operert. Denne scoren ble regnet ut retrospektivt. 

I Helse Sør-Øst utredes det årlig rundt tre ganger så mange ovarialkreftpasienter som i 

Helse Midt-Norge. I hvilken grad det er like god tilgang på operasjonstid og andre ressurser 

under utredningen som i Helse Midt-Norge er ukjent.  

 

Variasjon innad i helseregionene 

Figur 5 viser at det er lite variasjon i sannsynligheten for å bli operert blant 

helseforetakene i Helse Midt-Norge. Alle helseforetakene deres ligger over 

landsgjennomsnittet. Innad i Helse Sør-Øst er det imidlertid en del variasjon. 

Sannsynligheten for å bli operert er høyere enn landsgjennomsnittet for pasientene som har 

bosted i opptaksområdene til Oslo Universitetssykehus HF og Diakonhjemmet HF, for resten 

av helseforetakene i Helse Sør-Øst ligger sannsynligheten for operasjon under 

landsgjennomsnittet. Denne variasjonen er bekymringsfull, og bør undersøkes nærmere. 

Journalgjennomganger ved utvalgte lokalsykehus anbefales for å belyse årsakene til denne 

variasjonen. Det kan for eksempel nevnes at Radiumhospitalet manglet pasientjournalene for 

rundt 20% av pasientene ved sin gjennomgang (se Tabell 2). Dette er pasienter hvor både 

behandlingsbeslutning og behandling mest sannsynlig er utført ved lokalsykehuset.  
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Variasjon i forløpstider 

Figur 8 viser at det er noe variasjon i tid fra oppstart pakkeforløp til 

behandlingsbeslutning tas mellom helseregionene. Lengst forløpstider ser vi i Helse Sør-Øst, 

som har en median forløpstid som er 4 dager lenger enn landsgjennomsnittet. Denne 

tidsforsinkelsen har sannsynligvis liten betydning i forhold til sykdommens utbredelse under 

utredningen, men er kanskje et tegn på at en større pasientpopulasjon med større krav til 

ressurser og logistikk kan påvirke forløpstidene. Det kommer også frem av forløpstidene at 

det er en del variasjon innad i helseregionene. Her bør utviklingen følges videre.  

 

Optimal andel opererte 

Hva som er optimal andel opererte er en sammensatt problemstilling som blir 

diskutert i fagmiljøet. Som beskrevet tidligere bør kirurgi tilbys pasientene som vil kunne ha 

nytte av kirurgi, men bør ikke tilbys hvis det ikke er sannsynlig at kirurgi vil bidra positivt til 

pasientens prognose eller livskvalitet. Vi har valgt å sette søkelys på de to helseregionene i 

Norge som utgjør ytterpunktene i Norge for andel opererte. I hvilken grad deres ulike 

behandlingsstrategier kan være med å påvirke pasientenes prognose, er viktig å sette søkelys 

på. Det er ikke utført egne analyser for overlevelse i forbindelse med dette prosjektet, men 

analyser for overlevelse/dødelighet utført i årsrapportene kan belyse problemstillingen. Tabell 

5 viser utvalgte verdier for overlevelse/dødelighet for de to helseregionene hentet fra 

årsrapportene i perioden 2016-2019. Her ser vi blant annet at den postoperative dødeligheten 

etter ett år i snitt lå noe høyere i Helse Midt-Norge sammenlignet med Helse Sør-Øst i 

perioden, men fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet. Totaldødeligheten ett år etter diagnose 

lå i snitt lavest i Helse Midt-Norge i perioden. Ingen av disse forskjellene er imidlertid 

signifikante. Snittverdiene for 5-års relativ overlevelse gjennom hele perioden er lik for de to 

helseregionene som begge har bedre langtidsoverlevelse enn landsgjennomsnittet. Dette 
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antyder at de to ulike tilnærmingene til behandlingspraksis gir samme resultat med hensyn til 

pasientenes langtidsoverlevelse. Selv om det er vanskelig å komme nærmere en konklusjon 

rundt hvilken operasjonsandel som er den gunstigste, så er det ikke ønskelig med stor 

variasjon i behandlingspraksis i Norge. Hovedmålet for de nasjonale handlingsprogram med 

faglige retningslinjer for kreft er å unngå uønsket variasjon og å sikre kreftomsorg av god 

kvalitet til alle pasienter i hele landet. En sentral oppgave for et nasjonalt kvalitetsregister er 

nettopp å beskrive ulik praksis i landets helsetjenester. Med bakgrunn i dette bør det være et 

mål å minske variasjonen i andel opererte vi ser ut fra bosted i Norge. Som nevnt tidligere ble 

det utført en revisjon av de nasjonale retningslinjene i 2020 med utvidelse av 

indikasjonskriteriene for operasjon ved ovarialkreft. Forhåpentligvis vil dette være med å 

bidra til mindre variasjon i andel opererte fremover. Det kan også nevnes at det i løpet av 

2023 er planlagt innføring av pasientrapporterte data (PROM) i Gynkreftregisteret. PROM-

data vil kunne bidra med å belyse hvordan behandlingen pasientene får påvirker deres 

livskvalitet.  

 

Tabell 5: Resultater for overlevelse/dødelighet hentet fra årsrapportene til Nasjonalt kvalitetsregister 

for gynekologisk kreft i perioden 2016-2019 for Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. 

    
Postoperativ dødelighet etter 

ett år (%)   
Totaldødelighet ett år etter 

diagnose (%)   5-års relativ overlevelse (%) 

             

Årsrapport  Sør-Øst Midt-Norge Norge  Sør-Øst Midt-Norge Norge  Sør-Øst Midt-Norge Norge 

2016  7,0 12,9 7,5  17,4 18,8 17,8  NA NA NA 

2017  7,0 7,4 7,7  17,3 19,1 17,4  48,0 48,0 48,0 

2018  5,0 3,2 6,7  17,1 9,8 16,7  49,3 49,7 48,4 

2019  5,5 4,5 7,4  17,8 10,9 17,2  51,5 51,1 50,3 

             

Snittverdi  6,1 7,0 7,3  17,4 14,7 17,3  49,6 49,6 48,9 
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Evaluering av dagens kvalitetsindikatorer for kirurgi 

 I hvilken grad kvalitetsindikatorene for kirurgi som benyttes per i dag i registeret er 

relevante er noe som bør diskuteres i registerets fagråd. Prosjektgruppen anbefaler en 

evaluering av dagens kvalitetsindikatorer. ESGO reviderte sine kvalitetsindikatorer for kirurgi 

ved ovarialkreft i 2016 (se Tabell 1). De nye målene er evidensbaserte og bør vurderes innført 

i Gynkreftregisteret. De nye kvalitetsindikatorene til ESGO setter søkelys på pasientene med 

avansert ovarialkreft (stadium III-IV) og hvor stor andel av disse som blir primæroperert, 

samt hvor stor andel av alle pasientene med avansert ovarialkreft som blir operert ned til 

ingen makroskopisk resttumor. En innføring av disse kvalitetsindikatorene i Nasjonalt 

kvalitetsregister for gynekologisk kreft vil gi registeret mer relevante indikatormål som også 

bedre kan sammenlignes med internasjonale resultater.   

 

Konklusjoner 

Analysene viser en del variasjon i sannsynligheten for å bli operert ut fra hvor i landet 

man bor. Det er variasjon mellom landets helseregioner, men også innad i helseregionene. 

Det er også funnet variasjon mellom helseregionene i median tid fra oppstart pakkeforløp til 

behandlingsbeslutning tas for deres pasienter. Ut fra kvalitetsregisterets mål om å sikre lik 

behandling i hele landet er disse funnene bekymringsfulle.   

Journalgjennomgangene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge antyder at Helse Midt-

Norge har en mer aggressiv strategi for bruk av kirurgi sammenlignet med Helse Sør-Øst. 

Hvilken strategi som gir det beste resultatet for pasientene er usikkert. 

Det er nylig utført endringer i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjene for 

gynekologisk kreft (revisjon publisert 2020). Endringene inkluderte blant annet en utvidelse 

av indikasjonskriteriene for operasjon ved ovarialkreft. Etterfølgelse av de nye 
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retningslinjene i hele landet vil forhåpentligvis bidra til å minske variasjonen i andel opererte 

i tiden fremover.  

Prosjektgruppen anbefaler at det utføres en revisjon av registerets kvalitetsindikatorer 

og indikatormål for kirurgi ved ovarialkreft for å gjøre disse mer relevante og 

sammenlignbare med internasjonale resultater. Bruk av felles scoringssystemer for indikasjon 

til operasjon i hele landet kan også være et mulig tiltak for å unngå uønsket variasjon i andel 

opererte. Et eksempel på et slikt scoringssystem er Suidans predictive score som allerede 

benyttes ved St. Olavs Hospital og som nå også testes ut for bruk ved Radiumhospitalet.  

 

Forslag til videre analyser 

Sannsynligheten for å bli operert varierer etter hvor man bor innad i helseregionene. 

Dette er bekymringsfullt, og mulige årsaker bør undersøkes nærmere. Journalgjennomganger 

bør også utføres på lokalsykehus for å sikre at relevant informasjon for de pasientene som 

ikke har vært innom universitetssykehuset under utredningen blir inkludert i analysene. Det 

vil også være nyttig for å få med lokalsykehusenes erfaringer. 
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