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Hva er det 
epidemiologiske

perspektivet?

• Å kunne bruke Kreftregisterets data på best mulig
måte for å studere

• utbredelsen av kreftsykdommer i den 
generelle befolkningen, 

• ulike risikofaktorer som gen/miljø interaksjon
• sykdomsmekanismer og 
• årsakssammenhenger

• for å legge til rette for bedre forbyggende tiltak og 
en bedre behandling.



Kreftregisterets og befolkningsbasert forskning
Kreftregisteret er en uvurderlig ressurs for 
• det nasjonale og internasjonale forskersamfunnet
• kliniske miljøer 
• befolkningens helse og livskvalitet
• politikere og andre beslutningstakere 
• og for industrien

• Forskerne verdsetter høyt det avgjørende arbeid som Kreftregisteret utfører 
med en utrettelig og nidkjær registering, validering og publisering av forskbare 
data på kreftsykdommer i Norge

• Dette gir oss et vesentlig internasjonalt fortrinn og er av stor betydning for vårt 
internasjonale omdømme som forskningsmiljø

• Tilgjengelighet, rask tilgang og sikre miljøer for datahåndtering er imidlertid helt 
avgjørende!!



“Livene vi ikke redder”

En unik samling helsedata kan bidra til bedre helse, å finne
årsaker til sykdom, økt kvalitet på behandling og bedre
medisiner. Men et rigid regelverk hindrer oss i å bruke
informasjonen.

Anne Lise Ryel og Arvid Hallén om manglende utnyttelse av norske
registerdata (Aftenposten 
•



Janus serumbank

• En populasjonsbasert biobank forbeholdt 
kreftforskning med blodprøver fra 318.628 
nordmenn.

• Prøvene er samlet inn fra personer som har 
deltatt i ulike helseundersøkelser i Norge og fra 
blodgivere i Oslo og omegn

• Pr 31.12.2020 var det registret 107 366 nye 
tilfeller av kreft blant disse deltagerne

• Materialet inngår i en rekke studier og kan 
benyttes til å studere risiko for kreft baserte på 
genetiske analyser og en rekke andre biomarkører

Kumulative tilfeller av kreft fordelt på år og kjønn i 
Janus serumbank



Biobank Norge

En nasjonal
forskningsinfrastruktur for 

kliniske og populasjonsbaserte
biobanker

• Siden 2010 har Biobank Norge mottatt over 330 mill kr. i støtte fra
Forskningsrådet

• I 2018, ble 12 millioner avsatt til etablering av et automatisert fryselager for 
Janusbanken for å legge til rette for en langt større utnyttelse av 
Janusbankens unike prøvesamlinger enn hva som tildigere var mulig

Biobank Norge og Janusbanken
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Biobank Norge 

Presisjonsmedisinsk  
initiativ 

• Har etablert utvalgte “use case” på brystkreft og 
sarkom

• Teste integreringen av helsedata og storskala 
molekylære data fra populasjonsbiobanker med 
fenotypisk informasjon fra kliniske biobanker og 
Kreftregisteret

• Etablere generiske løsninger for dataintegrasjon

• Samarbeide tett med “ELSI-ekspertise” for å løse 
etiske og personvernrelaterte spørsmål spesielt 
knyttet til personvernforordningen/GDPR



Fra befolkningsstudier til klinisk forskning

HUNT3 (20+)

50 800 (54%)

HUNT2 (20+)

65 200 (70%)

Kobling mot Kreftregisteret
og andre aktuelle registre

HUNT4 (20+)

55 600 (54 %)

1984-86 1995-97 2006-08 2017-19

34 000 (H3-H4)37 700 (H2-H3)47 000 (H1-H2)

19 000 (H1-H4) 

26 100 (H2-H4)

HUNT 1 (20+)

77 200 (89 %)

Years from HUNT 
2 visit to  
diagnosis (1995-
2012)

0 to 1 
year

1 to 2 
years

2 to 3 
years

3 to 4 
years

4 to 5 
years

5 to 10 
years

> 10
years

Total 
2012 2020

Prostate 57 73 77 78 77 443 590 1395 2003
Colon 42 55 50 56 44 310 439 996 1277
Breast 42 53 51 48 56 312 429 991 1191
Lung 37 38 31 25 38 239 365 773
Melanoma 18 17 11 27 20 127 204 424
Rectum 22 24 18 17 21 143 171 416
Ureter, bladder 15 22 16 29 24 139 163 408
Lymphoma 14 13 17 10 15 96 114 279
Leukemia 12 7 8 11 15 82 144 279
Pancreas 12 13 7 11 16 66 108 233
Kidney 14 8 11 11 13 76 100 233
Stomach 8 11 27 11 16 79 73 225
Uterus 13 12 7 12 15 64 83 206
Ovaries 5 9 11 7 12 37 65 146
Myeloma 2 6 4 9 2 46 56 125
Cervix 1 4 6 4 5 15 32 67
Testis 3 2 6 3 6 27 20 67
Thyroid 3 6 0 2 0 15 28 54
Liver 0 0 1 1 0 12 24 38
Oesophagus 1 1 5 2 3 15 8 35

Total 321 374 364 374 398 2343 3216 7390

Hung RJ et al, A  susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic
acetylcholine receptor subunit genes on 15q25. Nature. 2008 



“Return of results” –tilbakemelding av handlingsutløsende 
genetiske funn

• ~ 3,5 % har handlingsutløsende 
genetiske funn (Geisinger)

Dersom det innhentes opplysninger hvor 
deltaker/pasient bør informeres, omfattes prosjektet 
av bioteknologiloven.

Internasjonale anbefalinger: Genetisk 
informasjon/risiko må være "handlingsutløsende" 
for å utløse en tilbakemelding.

Forutsatt gode muligheter for forebygging, eller evt. 
behandling, blir situasjonen oftest vurdert som 
handlingsutløsende.

Forskerne må da planlegge for tilbakemelding i tett 
dialog med etisk komite og kliniske miljøer som  avd
medisinsk genetikk

Et økende antall biobanker og helseundersøkelser gir 
i dag tilbakemelding, bl.a. på BRCA-mutasjoner



Biobanks for 
society

(Biobank Norge 4)

• Å utvikle retningslinjer for tilbakemelding av 
handlingsutløsende genetiske funn

• Kartlegge praksis for brukermedvirkning for å 
fremme interaktiv kommunikasjon med 
forskningsdeltagerne

• Etablere felles løsninger og prosedyrer for 
informert samtykke

• Være tett på juridiske og etiske spørsmål –
GDPR
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