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Årsrapport for 2006, NORCCAP-prosjektet 
Organisering 
Siden 2002 har Kreftregisteret hatt totalansvaret for prosjektet gjennom en 
styringsgruppe med Kreftregisterets direktør, Frøydis Langmark, som styreleder. 
Styringsgruppen har hatt 11 medlemmer i 2006 (øvrige medlemmer: Jon Lekven, Kjell 
Magne Tveit, Eva Skovlund, Tor Jac. Eide, Morten Vatn, Tor Iversen, Jørn Schneede, 
Tom Grotmol, Michael Bretthauer, Geir Hoff). Ved dissens fattes beslutninger med 
simpelt flertall i hele gruppen 
 
NORCCAP styringsgruppe har ansvaret for:  
1. NORCCAP-I: Et randomisert sigmoidoskopiscreeningprosjekt som ble utført i Oslo 

og Telemark i 1999-2001 
2. NORCCAP-II: Et randomisert koloskopiscreeningprosjekt som er under planlegging 
 
Ledelsen i NORCCAP-prosjektet har fortsatt i delstillinger (prosjektleder Geir Hoff, 
registeradministrator Tom Grotmol). Geir Hoff ble tilsatt som forskningssjef ved 
Sykehuset Telemark fra 1. juni 2006, men fortsetter som delansatt ved Kreftregisteret og 
leder for NORCCAP-I-prosjektet. Michael Bretthauer blir koordinator for NORCCAP-II 
når dette kommer i gang.  

 
NORCCAP-I drift 
- Selve screeningundersøkelsene var avsluttet i januar 2002. ”Livsstilsprosjektet i 

NORCCAP-I” ble sluttført i 2006 med disputas for Inger Kristin Larsen i januar 
2007. Takket være en stor innsats fra Kreftregisterets ansatte er etterslepet med 
utgivelse av den årlige publikasjonen ”Cancer in Norway” hentet inn. Registrering av 
kreftmeldinger for 2005 ble sluttført i løpet av 2006. Dermed er forholdene lagt til 
rette for bearbeiding av 5-års oppfølgingsdata i NORCCAP-I, selv om 
Dødsårsaksregisteret fortsatt sliter med et lengre etterslep i registreringene.  

- I 2006 har det vært 9 Ph.D.-kandidater i arbeid på NORCCAP-I-materialet 
• Bettina Riedel, tilknyttet Universitet i Bergen. Avhandling: ”Assessment of 

Cobalamin Status in Experimental and Clinical Studies by Intracellular and 
Extracellular Markers of Vitamin Function”.  Bettina Riedel har bl. a. 
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undersøkt effekter av holoTC-polymorfismer på B12-status parametre  i 
NORCCAP-materialet. Hun disputerte for graden dr.med. ved Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Bergen 2. februar 2007. 

• Ghous Gondal, tilknyttet Kreftregisteret. Avhandling: ”Colorectal cancer 
screenning by flexible sigmoidoscopy. Baseline findings in the NORCCAP 
(Norwegian Colorectal Cancer Prevention) trial”. Han disputerte for graden 
Ph.D. ved med Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 3.februar 2006.  

• Inger Kristin Larsen, tilknyttet Kreftregisteret. Avhandling: ”Colorectal 
cancer screening by flexible sigmoidoscopy. Acceptance of screening, risk 
factors for neoplasia, and impact of screening on future health behaviour”. 
Hun disputerte for graden Ph.D. ved Det medisnske fakultet, Universitetet i 
Oslo, 12. januar 2007 

• Astrid Stormorken, primært tilknyttet Dnr, men også lønnet av Kreftregisteret 
over NORCCAP-budsjettet (i 2003). Avhandling: ”Hereditary colorectal 
cancer”. Akseptert for disputas ved Universitetet i Bergen 13. april 2007 

• Eline Aas, tilknyttet Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO. (Tema: 
Helseøkonomiprosjektet i NORCCAP). Innlevering av avhandling er nær 
forestående. 

• Mona Sæbø, tilknyttet Høyskolen i Telemark. (Tema: Kolorektal cancer, arv 
og miljø (KAM-prosjektet)). Seks artikler er publisert og to er innsendt. Det 
er lagt opp til dobbeltdisputas sammen med Camilla Furu Skjelbred, og 
innlevering av felles avhandling er nær forestående. 

• Camilla Furu Skjelbred, tilknyttet Høyskolen i Telemark. (Tema: Kolorektal 
cancer, arv og miljø (KAM-prosjektet)). Seks artikler er publisert og to er 
innsendt. Det er lagt opp til dobbeltdisputas sammen med Mona Sæbø, og 
innlevering av felles avhandling er nær forestående. 

• Øivind Midttun og Pål Holm, tilknyttet Universitetet i Bergen, er nå i gang 
med arbeider på folatmetabolisme og B-vitaminer basert på 
blodbankmaterialet i NORCCAP. Fire artikler foreligger i manusform, hvorav 
en er akseptert. Innlevering av Pål Holms avhandling som omhandler betain 
stoffskifte i relasjon til B-vitaminer, er nær forestående. 

 
- Delprosjekter som foreløpig ikke har hatt dr.gradskandidater: 

• Prosjekt Fæcesbank. Ansvarlig: Morten Vatn og Michael Bretthauer. DNA-
rensing av fæces-materialet er sluttført på kontrakt av firmaet NORDIAG. 
Videre bearbeiding av det ferdigrensede materialet forventes å starte i 2007. 

 
NORCCAP-II 
Dette er en randomisert undersøkelse av koloskopiscreening. Prosjektet har vært 
under planlegging i 4 år uten å oppnå tilstrekkelig finansiell støtte (stipulert 
finansieringsbehov kr. 60 mill fordelt på 4 år). Helse Sør har bevilget kr. 3 mill fordelt 
på 3 år (2007-9) til forberedende arbeider. Med manglende statlig finansiering har det 
vist seg vanskelig å få realisert NORCCAP-II. NORCCAP styringsgruppe har derfor 
forsøkt å ”flagge ut” NORCCAP-II-konseptet til interesserte i utlandet. Det 
overordnede målet er å få gjennomført studien på en god og kvalitetsmessig 
tilfredsstillende måte. Norge har klart de beste forutsetninger til å lykkes. I en 
erklæring fra International Digestive Cancer Alliance (IDCA) heter det at ”IDCA 
believes that Norway and the Nordic countries may very well be our last opportunity 
for successfully implementing a randomised controlled trial of screening 
colonoscopy...” og videre “This trial is desperately needed and will have worldwide 
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significance for all countries at risk for colorectal cancer”. Et nordisk samarbeid kom i 
gang i 2005, NordICC (Nordic Initiative on Colorectal Cancer) med målsetting å få til 
et nordisk screeningprosjekt. Gruppen er senere utvidet med representant fra Polen. 
Det er nå vedtatt at NordICC skal bruke NORCCAP-II-protokollen. Nordic Cancer 
Union (NCU) har bevilget €70 000 til forberedende arbeider, bl.a. for å fremme en 
EU-søknad. De forberedende arbeidene  med NORCCAP-II og NordICC fortsetter 
utover i 2007 med Michael Bretthauer som koordinator. 
 
GASTRONETT. Dette er ikke en formalisert del av NORCCAP-prosjektet, men en 
knoppskyting fra kvalitetsutviklingsarbeidet i NORCCAP-I og en viktig forberedelse 
til NORCCAP-II og et evnt. nasjonalt CRC screeningprogram, uansett 
screeningmetode. Prosjektet v/leder Geir Hoff ble tildelt Lægeforeningens 
kvalitetssikringspris for 2006. Fra høsten 2006 har Gastronett vært Norsk 
Gastroenterologisk Forenings offisielle kvalitetsutviklingsplattform. Drift av 
sekretariatet ved Sykehuset Telemark er finansiert av Helse Sør som også har bevilget 
forskningsmidler til prosjektet v/stipendiat ass.lege Birgitte Seip.  
 

Resultater 
Basert på våre akkumulerte data så langt er status for CRC screening i Norge foreløpig 
denne (nye momenter siden årsrapport 2005 er i kursiv, overføringsverdi til klinisk 
praksis markert med uthevet kursiv): 

• Vi bør fortsatt avvente resultatene fra pågående randomiserte studier før vi 
vurderer å innføre CRC screeningprogram i Norge. Innrapporterte tilfeller av 
CRC i NORCCAP-I prosjektet tyder på at gevinsten ved fleksibel 
sigmoidoskopiscreening kan være mindre enn forventet, men 
oppfølgingstiden er foreløpig for kort til at det kan trekkes en klar konklusjon 
om effekten. Med utviklingen av koloskopiscreening i EU er det nå bred 
faglig enighet om at en randomisert studie av koloskopiscreening bør 
gjennomføres snarest mulig, fortrinnsvis i Norge. Søknad om statlig 
finansiering av et slikt prosjekt (NORCCAP-II) ble avslått for 3. år på rad i 
behandling av statsbudsjettet for 2007 høsten 2006. 

• CO2 insufflering bør brukes i stedet for luft ved all koloskopi og 
sigmoidoskopi (dette har også overføringsverdi til praksis ved 
sykehus/private klinikker). 

• Opplæring av endoskopører bør skjerpes, kvalitativt og kvantitativt (dette har 
også overføringsverdi til praksis ved sykehus/private klinikker). 

• ”Any adenoma” bør være terskel for å anbefale full koloskopi etter fleksibel 
sigmoidoskopi. 

• Det bør brukes koloskop (140cm lengde) i stedet for fleksibelt sigmoidoskop 
(60-70cm lengde) ved fleksibel sigmoidoskopiscreening. 

• En bør sannsynligvis ikke legge til test for blod i avføring om en velger 
sigmoidoskopiscreening. 

• Frammøtet var 67% i gruppen som ble tilbudt bare sigmoidoskopiscreening 
mot 63% i gruppen som i tillegg til sigmoidoskopitilbud ble anmodet om å ta 
med avføringsprøve til testing for blod i avføringen med FlexSure OBT®. 
Ved planlegging av framtidige screeningprogrammer må eventuelle gevinster 
ved tilleggstester veies opp mot hva som kan tapes ved et mulig lavere 
frammøte.  

• Screening ved hjelp av calprotectin i fæces har ingen plass i CRC-screening. 
Testen hadde ikke bedre sensitivitet enn FlexSure OBT® i NORCCAP og 



 

 

4 

4 

vesentlig dårligere spesifisitet. (Funnene har overføringsverdi til praksis i 
primærhelsetjenesten) 

• Høy frammøteprosent i NORCCAP-I (65%) lover godt for eventuell 
endoskopisk screening, men indikerer behov for større ressursinnsats i Norge 
sammenlignet med land som Italia og Storbritannia, hvor man kan forvente 
vesentlig lavere frammøteprosent (10-40%). 

• Ut i fra et mikrobiologisk synspunkt er det behov for bedre design av 
gastrointestinale endoskop med tanke på mulig smittefare. Kontinuerlig 
mikrobiologisk overvåkning av endoskopene anbefales (dette har 
overføringsverdi til praksis ved sykehus/private klinikker). 

• Foreskrivning av NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) og ASA 
(acetylsalicylsyre) for kroniske lidelser kan ikke forventes å ha noen vesentlig 
forebyggende effekt på kolorektal neoplasi. Effekten er i hvert fall helt 
ubetydelig sammenlignet med de ugunstige effektene av røyking, alkohol og 
overvekt. Foreskrivning av NSAIDs og ASA for å forebygge CRC synes 
derfor å ha en svært begrenset nytte (om noen) og kan i verste fall 
utsette/hindre gunstige livsstilsendringer som betyr mye mer. (Dette kommer 
i tillegg til andre studier som har påvist alvorlige kardiovaskulære 
bivirkninger av NSAIDs.) 

• Mikroskopisk undersøkelse av biopsimateriale fra kolorektale polypper 
underestimerer alvorlighetsgraden av celleforandringer i forhold til 
undersøkelse av hele polyppen. Polypektomi bør derfor tilstrebes. (Dette har 
overføringsverdi til praksis ved sykehus/private klinikker). 

• Livsstilsprosjektet i NORCCAP-I bekrefter at det til en viss grad er personer 
med ”sunn” livsstil (kosthold/mosjon) som møter til screening, men høyere 
andel med litt/moderat røyking blant de fremmøtte kan tyde på at en ved et 
relativt høyt frammøte (65%)  også kan nå grupper som vet de lever litt usunt 
(røyking) og som nettopp derfor benytter seg av screeningtilbudet. 

 
 
Akkumulert liste over publikasjoner fra NORCCAP . (Arbeider fra 2006 i kursiv) 
Publiserte/aksepterte/innsendte originalartikler 

1. M Bretthauer G Gondal, I K Larsen, E Carlsen, TJ. Eide, T Grotmol, E Skovlund, K M Tveit, M 
H. Vatn, G Hoff. Design, organisation and management of a controlled population screening study 
for detection of colorectal neoplasia. Attendance rates in the NORCCAP study (Norwegian 
Colorectal Cancer Prevention). Scand J Gastroenterol 2002;37;568-73 

 
2. M.Bretthauer, E Thiis-Evensen, G Huppertz-Hauss, L Gisselsson, T Grotmol, E Skovlund, G Hoff. 

NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention): A randomised trial to assess the safety and 
efficacy of carbon dioxide versus air insufflation in colonoscopy. Gut 2002;50:604-7 

 
3. Larsen IK, Grotmol T, Bretthauer M, Gondal G, Huppertz-Hauss G, Hofstad B, Efskind P, 

Jørgensen A, Hoff G. Continuous evaluation of patient satisfaction in endoscopy centres. Scand J 
Gastroenterol 2002;37:850-5 

 
4. M Bretthauer, G Hoff, E Thiis-Evensen, T Grotmol, E Skovlund, S Thorp-Holmsen, V Moritz, M 

Busch. Carbon dioxide insufflation reduces patient discomfort due to screening flexible 
sigmoidoscopy for colorectal cancer. Scand J Gastroenterol 2002;37:1103-7 

 
5. M Bretthauer, G Hoff, E Thiis-Evenesen, Ø Kjellevold, T Grotmol, I K Larsen, E Skovlund. Use 

of a disposable sheath system for flexible sigmoidoscopy in decentralised colorectal cancer 
screening. Endoscopy 2002;34:814-8 
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6. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, T Eide, G Hoff. Grading of distal colorectal 
adenomas as predictors for proximal colonic neoplasia. Experience from the Norwegian Colorectal 
Cancer Prevention study (NORCCAP). Gut 2003;52;398-403  

 
7. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, T Eide, G Hoff. The Norwegian Colorectal 

Cancer Prevention (NORCCAP) screening study: Baseline findings and implementations for 
clinical work-up in age groups 50-64 years. Scand J Gastroenterol 2003;38:635-42 

 
8. M.Bretthauer, A Jørgensen, BE Kristiansen, G Hoff. Quality control in colorectal screening: 

Systematic microbiological investigation of endoscopes used in the NORCCAP (Norwegian 
Colorectal Cancer Prevention) trial. BMC Gastroenterology 2003;3:15 
(http://www.biomedcentral.com/1471-230X/3/15) 

 
9. M Bretthauer, G Hoff, E Thiis-Evensen, G Huppertz-Hauss, E Skovlund. Air and carbon dioxide 

insufflated during colonoscopy.  Gastrointest Endosc 2003;58:203-6  
 
10. M Bretthauer, E Skovlund, T Grotmol, E Thiis-Evensen, G Gondal, G Huppertz-Hauss, P Efskind, 

B Hofstad, S Thorp-Holmsen, TJ Eide, G Hoff. Inter-endoscopist variation in polyp and neoplasia 
pick-up rates in Flexible Sigmoidoscopy screening for colorectal cancer prevention. Scand J 
Gastroenterol 2003;38:1268-74 

 
11. G Hoff, T Grotmol, E Thiis-Evensen, M Bretthauer, G Gondal, M H Vatn. Testing for fecal 

calprotectin (PhiCal®) in the Norwegian Colorectal Cancer Prevention trial on flexible 
sigmoidoscopy screening. Comparison with an immunochemical test for occult blood (FlexSure 
OBT®). Gut 2004;53:1329-33  

 
12. E Aas. Hvem er det som møter frem til screening? Økonomisk forum, nr. 8, 2004 

http://www.samfunnsokonomene.no/forside.php?k=samfunnsokonomene/tidsskrift_okonomiskfor
um&aid=4024 [Norwegian]  

 
13. E Skovlund, M Bretthauer, T Grotmol, IK Larsen, G Hoff. Sensitivity of pain rating scales in an 

endoscopy trial. Clin J Pain 2005;21:292-6 
 
14. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, TJ Eide, G Hoff. Lifestyle related risk factors and 

chemoprevention for colorectal neoplasia: Experience from the large-scale NORCCAP screening 
trial. Eur J Cancer Prev 2005;14:373-9 

 
15. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, TJ Eide, G Hoff. Biopsy of colorectal polyps is 

not adequate for grading of neoplasia. Endoscopy 2005;37:1193-7  
 
16. R Hansen, M Sæbø, C Furu Skjelbred, BAndersen Nexø, PChr Hagen, G Bock, IM Bowitz Lothe, 

E Johnson, S Aase, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. GPX Pro198Leu and OGG1 Ser326Cys 
polymorphisms and risk of development of colorectal adenomas and colorectal cancer. Cancer 
Letters 2005;229:85-91 

 
17. IK Larsen, T Grotmol, Kari Almendingen, G Hoff. Lifestyle characteristics among participants in 

a Norwegian colorectal cancer screening trial. Eur J Cancer Prev 2006;15:10-19 
 
18. IK Larsen, T Grotmol, K Almendingen, G Hoff. Lifestyle as a predictor for colonic neoplasia in 

asymptomatic individuals. BMC Gastroenterology 2006 6:5 
 
19. A Stormorken, G Hoff, J Norstein, IM Bowitz-Lothe, E Hanslien, E Gridedal, P Møller. Estimated 

prevalences of hereditary cancers and need for surveillance in a Norwegian county, Telemark. 
Scand J Gastroenterol 2006;41:71-9 

 
20. M Sæbø, CF Skjelbred, R Breistein, IMB Lothe, P C Hagen, G Bock, I-L Hansteen, EH Kure. 

Association between cigarette smoking, APC mutations and the risk of developing sporadic 
colorectal adenomas and carcinomas. BMC Cancer 2006,6:71, doi:10.1186/1471-2407-6-71 

 

http://www.biomedcentral.com/1471-230X/3/15
http://www.samfunnsokonomene.no/forside.php?k=samfunnsokonomene/tidsskrift_okonomiskforum&aid=4024
http://www.samfunnsokonomene.no/forside.php?k=samfunnsokonomene/tidsskrift_okonomiskforum&aid=4024
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21. C Furu Skjelbred, M Sæbø, H Wallin, B Andersen Nexø, PChr Hagen, IM Bowitz Lothe, S Aase, E 
Johnson, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. Polymorphisms of the XRCC1, XRCC3 and XPD genes 
and risk of colorectal adenoma and carcinoma, in a Norwegian cohort. BMC Cancer 2006,6:67, 
doi:10.1186/1471-2407-6-67 

 
22. LK Vogel, CF Skjelbred, M Sæbø, K Abell, EDK Pedersen, U Vogel, EH Kure. The ratio of 

Matripase/HAI-1 mRNA is higher in colorectal adenomas and carcinomas than in corresponding 
normal tissue. BMC Cancer 2006,6;176 

 
23. CF Skjelbred, M Sæbø, BA Nexø, H Wallin, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. Effects of 

polymorphisms in ERCC1, ASE-1 and RAI in the risk for colorectal carcinomas and adenomas. 
BMC Cancer 2006,6:175 

 
24. M Sæbø, CF Skjelbred, B Nexø, H Wallin, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. Increased mRNA 

expression levels of ERCC1, OGG1 and RAI in colorectal adenomas and carcinomas. BMC 
Cancer 2006,6:208 

 
25. Ulvik A, Ueland PM, Fredriksen Å, Meyer K, Vollset SE, Hoff G, Schneede J. Functional inference 

of the methylenetetrahydrofolate reductase 677C>T and 1298 A>C polymorphisms from a lerge-
scale epidemiological study. Hum Genet DOI 10.1007/s00439-006-1290-2 

  
26. E Aas. Pecuniary compensation increases the participation rate in screening for colorectal cancer. 

(Submitted for publication) 
 
27. IK Larsen, T Grotmol, K Almendingen, G Hoff. Does colorectal screening have an impact on 

future lifestyle? Results from a 3-year randomized controlled trial. Clinical Gastroenterology & 
Hepatology (in press) 

 
28. M Sæbø, C Furu Skjelbred, K Brekke Li, I-M Bowitz Lothe, P Chr Hagen, E Johnsen, KM Tveit, 

EH Kure. CYP1A2 164 A-C polymorphism, cigarette smoking, well-done red meat consumption 
and risk of developing colorectal adenomas and carcinomas. (submitted) 

 
29. CF Skjelbred, M Sæbø, A Hjartåker, T Grotmol, I-L Hansteen, KM Tveit, G Hoff, EH Kure. Red 

meat, vegetables and genetic polymorphism and risk of colorectal carcinomas and adenomas. 
(submitted) 

 
30. Holm PI, Hustad S, Ueland PM, Vollset SE, Grotmol T, Schneede J. Modulation of the 

homocysteine-betaine relationship by methylenetetrahydrofolate reductase 677 C->T genotypes 
and B-vitamin status in a large scale epidemiological study. J Clin Endocrinol Metab. First 
published ahead of print February 6, 2007 as doi:10.1210/jc.2006-1471 

 
31. Fredriksen A, Meyer K, Vollset SE, Grotmol T, Ueland PM, Schneede J. A large-scale population-

based metabolic profiling/ phenotyping of thirteen genetic polymorphisms related to one-carbon 
metabolism (accepted) 

 
32. Hustad S, Midttun O, Schneede J, Vollset SE, Grotmol T, and Ueland PM. The 

methylenetetrahydrofolate reductase 677C>T polymorphism as a modulator of a B vitamin 
network with major effects on homocysteine metabolism. (in press) 

 
33. Midttun Ø, Hustad S, Schneede J , Vollset SE and Ueland, PM. Plasma vitamin B6 forms and their 

relations to transsulfuration metabolites in a large-scale populationbased study. (in press) 
 

Gjennomførte Ph.D./dr.gradsarbeider 
34. Michael Bretthauer (PhD thesis). Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy. Aspects 

of quality control and quality improvement based on experience from the NORCCAP 
(NORwegian Colorectal Cancer Prevention) trial. University of Oslo, January 2004. ISBN 82-
8072-079-0 

35. Arve Ulvik (dr. philos thesis) Colorectal cancer, one-carbon metabolism and related single-
nucleotide polymorphisms. University of Bergen, November 2005. ISBN 82-308-0045-6 
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36. Ghous G Gondal (Ph D thesis). Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy. Baseline 
findings in the NORCCAP (NORwegian Colorectal Cancer Prevention) trial. University of Oslo, 
February 2006. ISBN 82-8080-158-8 

 
37. Inger Kristin Larsen (PhD thesis). Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy: 

Acceptance of screening, risk factors for neoplasia, and impact of screening on future health 
behaviour. University of Oslo, January 2007. ISBN 82-8072-411-7 

 
38. Bettina Riedel (dr.med. thesis) Assessment of Cobalamin Status in Experimental and Clinical 

Studies by Intracellular and Extracellular Markers of Vitamin Function. University of Bergen, 
February 2007. ISBN 978-82-308-0300-4 

 
 

NORCCAP regnskap 2005, Riksrevisjonen 
Til regnskapet for 2005 påpekte Riksrevisjonen at ”det i tillegg til ubenyttede midler fra 
2004 ble overført 437 803 kroner til Kreftregisteret fra NORCCAPs bankkonto. 
Midlene skulle ha vært inntektsført i Kreftregisterets driftsregnskap”. Prosjektleder har 
vist til at overføringen av ubenyttede midler var i henhold til tillatelse gitt av Helse Sør i 
brev datert 15/3-06. Tilleggsbeløpet som ble overført fra bankkonto dreier seg om 
giroinnbetalinger etter koloskopier i NORCCAP-prosjektet, en konto som det ikke var 
naturlig å lukke før i 2004-2005. Det har vært redegjort både for denne kontoen og 
overføringer av ubenyttede midler i tidligere regnskaper og årsmeldinger. 
 

NORCCAP regnskap 2006 
Regnskapet for NORCCAP inngår nå i fellesregnskapet for Kreftregisteret som 
framlegges for revisor.  
 

KOSTNADER NORCCAP 10165 -  INKLUDERT I KRG'S TILSKUDD 
    
    
  TOTALT  KOSTNADER Kommentarer til  
  BUDSJETT  Pr. 31.12.06 2006 
Hoff       
Larsen      
Grotmol 50%      
       
Totale lønnskostnader        1 413 847          1 636 042  Inkl sos.utg 
       
Kurs/konferanser                12 000     
Fraktutgifter      
IT- innkjøp                12 000                  26 760   
IT vedlikehold/service                   13 465   
Reiseutgifter                60 000                  64 028   
Rekvisita                     1 903   
IT drift              300 000                219 250   
Statistisk Sentralbyrå                   50 000   
Telefon/porto                        571   
Møteutgifter                24 000                  17 333   
Div. Utgifter      
       
Totale driftsutgifter           408 000              393 310   
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Totalt        *1 821 847          2 029 352   
       
Avvik              -207 505   
*Andel av Kreftregisterets ramme 
 
Separat regnskap har vært ført for overførte midler kr.720 788 øremerket arbeid med 
molekylære markører (primært DNA rensing). Av disse midlene ble kr. 292 551 
benyttet. Ubenyttet restbeløp kr. 428 237 er overført tilbake til til Sosial- og 
Helsedirektoratet. 
 

Sluttkommentar 
Takket være betydelig innsats fra Kreftregisterets side for å hente inn etterslepet med de 
årlige rapportene Cancer in Norway, kunne arbeidet med  5-årsrapporten etter screening i 
NORCCAP-I starte i 2006. Det har vært god progresjon i flere av delprosjektene med en 
etter hvert betydelig mengde publikasjoner hvor resultatene også har overføringsverdi til 
den kliniske hverdag. Det største tilbakeslaget i 2006 var det politiske avslaget på ny 
søknad om midler til NORCCAP-II over statsbudsjettet, men det er oppløftende at andre 
land har vist betydelig interesse for å komme i gang med dette prosjektet.     
 
 
 
 
Frøydis Langmark                                           Geir Hoff 
Direktør                                                           Prosjektleder  
Kreftregisteret                                                 NORCCAP-prosjektet 
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