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Prediksjon for 2033: 34% flere krefttilfeller

54% flere over 70
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Kreftregisteret skal 
bidra til å redusere kreftbyrden,
for den enkelte og for samfunnet

Visjon

Kreftregisterets strategi 2020-2024



Slik arbeider vi i Kreftregisteret 
mot vår visjon

Forebygge 
kreft 

Oppdage 
kreft tidlig 

nok

Bidra til en 
bedre 

kreftomsorg

Kreftregisterets strategi 2020-2024



Framtidens lynkjappe kreftregistrering



Patologi data: Standardisert strukturert inn!

Nasjonalt prosjekt for digital patologi
Digitalisering av hele prosessen fra rekvisisjon, digitalisering av mikroskopiprøven, svar og 
evaluering av patologidata i registre

Svar RegisterRekvisisjon Makroskopi Mikroskopi Analyser

Nasjonalt prosjekt for digital patologi  - Sabine Leh - 2017



Kliniske data: 
SNOMED CT – direkte fra sykehus til register til rapport

Kreftregisteret 
mottar data
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Medikamentell kreftbehandling:
Automatisere det INSPIRE satte opp

Automatisering: gjerne via Legemiddelregisteret!



Krefttallene 
for 2030?

Ukentlige tall? 

Cancer in Norway 
2030 - dagens tall



Kvalitetsregistrene - enda viktigere verktøy



Bedre dekke klinikernes behov – der og da….

Multidisiplinærmøte i klinikk Kreftregisteret



Kreftregisteret må RASKT kunne gi resultater

Healthtalk.no

…som trengs for å godkjenne nye 
medisiner raskere….…

Bedre dekke offentlige myndigheters behov – I:



Kreftregisteret må sammen med andre registre 
RASKT kunne gi resultater til…

Healthtalk.no

…for å følge opp godkjente nye 
medisiner raskere

Bedre dekke offentlige myndigheters behov – II:



Kreftregisteret må sammen med andre registre RASKT 
kunne tilgjengeliggjøre data for forskning via 
Helsedataservice

Bedre dekke forskeres behov:



Screening



Kunstig
Intelligens



Persontilpasset 
screening





Hjemmeprøvetaking
SB midler 2022 og 2023

Persontilpasset screening 



55-åringer!

• Monitorering og kvalitetssikring!
• Persontilpasset screening og forebygging!



Forskning
Forskning og utvikling sentralt i områdene presentert til nå.

I tillegg…



Må bli bedre til å 
forebygge kreft



Registerkoblinger – for forskning



Yrke – Livsstil – Medikamenter:
Fra årsaksforskning til forebygging?



Råd for å redusere kreftrisiko
Ikke røyk 
eller bruk tobakk

Spis sunt

Vaksiner barna dine mot 
HPV og Hepatitt B

Unngå for mye sol, 
og bruk solbeskyttelse

Reduser forurensning 
– inne og ute

Vær fysisk aktiv

Begrens alkoholinntaket ditt

Delta i de organiserte 
screeningprogrammene

Beskytt deg mot kreftfremkallende 
stoffer på arbeidsplassen

Ha en sunn kroppsvekt

Hold hjemmet ditt 
røykfritt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Amming reduserer
mors risiko for brystkreft

Begrens bruk av hormoner i 
overgangsalderen

For kvinner:

8.

9.

10.

11.

12.



Janus serumbank: Prøver fra 
300 000 individer

Biobank – og omics analyser

Farmers

CRCbiome

Treasure

NORCCAP



Presisjonsforebygging

• Presis forebygging

Akkurat HVA må JEG 
gjøre for å unngå kreft?



Presisjonsbehandling

• Presis behandling

• Samspill svulstens genetikk–
behandling – livsstil - andre 
medisiner

Akkurat HVA annet må JEG gjøre – for å 
bedre MIN prognose?



Kreftregisteret –
Krefttall gir kunnskap

Kreftregisterets strategi 2020-2024



Tusen takk


