
Tale til Kreftregisteret på deres 70-års jubileum  

 

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til 

jubileet, - utrolig hyggelig å være her sammen 

med dere og feire denne begivenheten. Jeg vil 

gjerne også få overbringe en hilsen fra Bjørn 

(Guldvog) som beklager at han ikke kunne være 

her i dag, men gjerne vil ønske dere hjertelig til 

lykke med jubileet og lykke til videre i utviklingen 

av Kreftregisteret som et av landets ledende 

registermiljøer!  

 

Kreftregisteret er et moderne register som vi 

kjenner som både register- og helsefaglig svært 

dyktige. Dere er alltid åpne for samarbeid, deler 

innsikt og er ikke redde for å tenke nytt. Dere 

oppleves engasjerte, kunnskapsrike og evner å se 

dere selv "i det store bildet". Dere ligger også ofte 

i forkant på digitalisering og deler åpent både 

erfaringer og nyvinninger med oss, - 

metadataløsningen "Elvis" er et godt eksempel på 

dette.  

  



Vi samarbeider også tett i våre løpende 

aktiviteter; Helt siden 2011 har vi i 

Helsedirektoratet utlevert NPR-data til 

Kreftregisteret. Dataene brukes av Kreftregisteret 

for å sikre kompletthet og validitet i data om 

pasienter med kreft eller forstadier til kreft. 

Tilbakemeldingene er gjennomgående at dere har 

stor nytte av våre data og nå også har begynt «å 

lukte på» KPR-data, - dette synes vi er veldig 

gledelig og ser fram til videre samarbeid!  

 

Sett fra Helsedirektoratets side har samarbeidet 

med Kreftregisteret har også vært viktig for 

utviklingen av Våre nasjonale kvalitetsindikatorer. 

Allerede i 2012, ved opprettelsen av det nasjonale 

kvalitetsindikatorsystemet, ble Kreftregisterets 

analyser av fem års overlevelse tatt inn som 

kvalitetsindikatorer. De har senere vært viktige 

endepunkter for å følge utviklingen fremover over 

tid. Resultatene publiseres som NKIer i desember 

hvert år, og allerede i september starter vi 

årssyklusen med et formøte for å være omforent 

om hva som skal beregnes og leveres, frister osv. 



Indikatorene er komplekse og dere er tett på i 

arbeidet med å korrigere beregninger og rette opp 

evt. feil. Samarbeidet går helt fram til ferdig 

nyhetssak, noe som også er svært viktig i slikt 

samarbeid.  

 

Jeg har ellers merket meg at det i definisjonen står 

at indikatorene ble godkjent i 2012, - da har vi 

jammen også et felles 10-års jubileum å feire i år, - 

på toppen av det hele feirer NPR 25år i år! (be om 

applaus…) Å kunne bruke helseregisterdata til å 

analysere pasientforløp var et viktig mål da NPR 

ble personentydig i 2007. Personentydige data 

skulle gi oss mer informasjon om antall personer 

som fikk behandling for ulike sykdommer, 

informasjon om behandlingseffekt og overlevelse, 

samt mulighet til å følge pasienter med kroniske 

lidelser og behov for langvarige tjenester. Her var 

Kreftregisteret et forbilde, og man ønsket 

tilsvarende informasjon om andre pasientgrupper.  

At Pasientregisteret ble personentydig, gjorde det 

mulig å analysere pasientforløp og utvikle 

pasientforløp.  



Indikatorene for pasientforløpene innen 

kreftbehandling, som ble innført i Norge i 2015, 

representerte et kvantesprang på området. 

Kreftregisteret hadde her en sentral rolle i 

utviklingen av disse forløpene hvor 

standardiseringen har hatt som formål å bidra til 

rask diagnostikk og behandling uten unødig 

ventetid.  

 

Pasientforløpene for kreft regnes forøvrig som en 

stor suksess blant både pasientene, sykehusene, - 

og for oss som liker å følge med på utviklingen i 

helsetjenesten.  

  



Så noen tanker om framtiden og vår felles vei 

videre og spørsmål vi stiller oss; 

 

• Hvordan kan vi i Helsedirektoratet sammen med 

dere bidra med våre data og kunnskap til å kunne 

drive enda bedre styring og kvalitetsutvikling i 

tjenesten og opp mot departementet? 

 

• Hvordan kan vi i Helsedirektoratet i vår rolle 

best bidra til å gjøre (Kreftregisterets) 

kvalitetsregistre bedre? 

 

• Hvordan vi som nøkkelregister og sentralt 

nasjonalt helseregister bidra til å redusere antall 

dobbeltregistreringer i tjenesten? 

 

• Er det andre områder vi kunne samarbeidet på 

for å løfte hverandre innenfor registerfeltet?  

 

  



Vi gleder oss ellers også over at samarbeidet både 

på ledelsesnivå, rundt større prosjekter og 

programmer, dataleveranser og publisering er tett 

og godt, spesielt vil vi trekke fram det gode 

samarbeidet med deg Giske, i 

Helsedataprogrammets mange fora og 

møteplasser.  

 

Nok en gang takk for invitasjonen og til lykke med 

jubileet, vi gleder oss til fortsettelsen! 


