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Årsrapport 2009  

Randomisert studie på koloskopiscreening 

NORCCAP-II/NordICC er verdens første randomiserte studie på koloskopiscreening med målsetting 

å påvise hvor effektiv denne metoden kan være i å hindre utvikling av kreft i tykktarm og endetarm 

og hindre død grunnet denne kreftformen. 

Selv om screening for tykktarmskreft ved hjelp av koloskopi (tarmkikkertundersøkelse) har vært 

anbefalt i USA i flere år, har metodens evne til å forebygge tarmkreft og hindre død grunnet dette 

aldri vært prøvet ut i randomiserte studier. Dette er en alvorlig mangel ved innføring av et 

helsetilbud. 

Norge er godt egnet for denne type studier, men i løpet av syv år med årlige søknader har vi ikke 

oppnådd fullfinansiering. Prosjektet ble derfor flagget ut og startet i Polen og Nederland i 2009 med 

lokal støtte fra helseministrene i disse landene. Drift av et koordinerende sekretariat i Oslo ble 

støttet finansielt av Nordic Cancer Union og midler fra Helse SørØst har vært brukt til utvikling av IT-

verktøy og kvalitetssikringsprogram. For 2010 har Forskningsrådet nylig bevilget kr. 13,8 mill. for at 

Norge skal kunne delta med et screeningsenter i studien. 

Studien har endret navn til NordICC (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer)fra opprinnelig 

NORCCAP-II (en videreføring av NORCCAP-I som er en screeningundersøkelse med en kort 

tarmkikkert (sigmoidoskop) som foregikk i Oslo og Telemark i 1999-2001). NordICC er blitt et godt 

eksempel på samarbeid mellom sterke forskningsmiljøer i alle de nordiske landene, USA, Polen, 

Nederland og flere andre europeiske land som er representert i styringsgruppen. Selve 

screeningaktiviteten i studien har nettopp startet og det er for tidlig å presentere resultater, men ved 

utløpet av 2009 var ca. 1500 personer screenet med koloskopi i NordICC i Polen og Nederland. 
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