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I 70 år har Kreftregisteret vært et sentralt 
instrument for å bedre norsk kreftomsorg



Hva har skjedd?
Hva bør skje i årene framover?



Kreftregisteret i Norge

• «Look to Norway»

• Ett av de eldste, mest komplette og velfungerende registre internasjonalt 

• Populasjonsbasert register
• Vi vet – alle er med – Cancer in Norway (CIN)

• Analysene: Insidens, overlevelse, prevalens, krefttype, stadium, bosted/sykehus, 
spesialanalyser…..

• «Real time» rapportering

• Datafangst fra sykehusene 
• Patologi, kirurgi, stråleterapi 

• Medikamentell behandling, under oppbygging

• Fortsatt mangler data, manuelle arbeidskrevende rutiner

• Framtid: direkte datafangst fra strukturerte pasientjournaler



Kvalitetsregistrene

• Registre med nasjonal status, søkt om at flere skal få slik status
• Rectumcancerregisterets suksess på 90-tallet
• Tillitsforholdet til klinikerne

• Følger opp Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer
• Får alle i Norge lik/likeverdig utredning, behandling, oppfølging?
• Hindre overbehandling (fokus på kostbar medikamentell behandling)

• Nyttige for RHF-enes organisering og styring av helsetjenesten

• Rolle i framtidens kliniske forskning, kliniske studier?
• Flere sentrale data bør inngå: Pasientrapporterte data, 

biologiske/molekylære data
• Ambisjon: Etablere kvalitetsregistre med nasjonal status ved alle 

kreftsykdommer



Screening - Forebygging

• Kreftcreeningen er sekundærforebygging og tidligdiagnostikk

• Sentral rolle i ledelsen av de etablerte screeningprogrammene
• Bedre oppslutningen: invitasjons- og bestillingsløsning MP, hjemmetesting LP
• Kunstig intelligens i tydeprosessen MP

• Tarmscreeningen fra 2022: Kreftregisterets sentrale rolle, utviklingsarbeid 
nyttig også for andre programmer 

• Nye kreftscreeningprogrammer i framtiden?
• Utviklingen av screeningprogrammene vil kreve tett samhandling med 

kliniske miljøer, teknologimiljøer, RHF/HF-ledelse

• Primærforebygging av kreft? 
• Kreftregisteret har en beskjeden rolle i opplysningsvirksomheten. OK framover?
• Kreftforeningen og Helsedirektoratet har den sentrale oppgaven i dag  



Forskningen
• Kreftregisteret har bidratt til at Norge hevder seg internasjonalt innen 

kreftforskning
• Kreftregisteret har bygget opp et levende kreftforskningsmiljø som 

samarbeider med ledende forskere nasjonalt og internasjonalt

• Epidemiologisk forskning 
• Har bidratt til utvikling av norsk epidemiologi og norsk registerforskning 

• Klinisk forskning
• Etablert samarbeid med kirurger, onkologer, patologer og andre i hele landet: felles 

prosjekter, publikasjoner, dr.avhandlinger
• Samarbeid med eksterne molekylære miljøer
• Bør Kreftregisteret få en sterkere rolle i kliniske studier?

• Faggruppenes rolle
• Rolle i Fase IV-studier ved innføring av ny behandling

• Forskningsressurser



Kreftregisterets organisering

• Integrert i helsetjenesten
• I 2002 innlemmet i helseforetaket Det Norske Radiumhospital 
• I dag formelt en klinikk i Oslo universitetssykehus HF (HSØ RHF)

• Har egen budsjettpost i Statsbudsjettet, skjermet i OUS/HSØ

• Enhetsstyre: alle RHF representert, ulike relevante fagområder, Norden

• Enhetsstyrets oppgave
• Rådgivende funksjon overfor Kreftregisteret og dets direktør
• Sørge for at overordnete planer og budsjetter er i samsvar med Kreftregisterets formål, 

nasjonale rolle og strategi

• Påstander
• Kreftregisteret og registerets mangeartede funksjoner er tjent med å være organisert i 

helseforetakssystemet slik det er i dag
• Selv om Kreftregisteret er organisert i OUS HF, er det i stand til å betjene hele Norge i 

henhold til sitt formål



Kreftregisteret vil fortsatt være et sentralt 
instrument for å bedre norsk kreftomsorg


