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Samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Kreftregisteret  
Helsedirektoratet og Kreftregisteret har signert avtaler om utveksling av data for gjensidig 
kvalitetssikring og prosjektgjennomføring. Gjennom samarbeidsprosjektet skal kompletthet og 
validitet for data om pasienter med kreft eller forstadier til kreft i Norsk pasientregister (NPR) og 
Kreftregisteret undersøkes. Med dagens system rapporterer sykehusene pasientadministrative data 
til både NPR og Kreftregisteret. Prosjektet skal også legge grunnlag for vurdering av om sykehusenes 
rapportering til Kreftregisteret kan bortfalle ved at Kreftregisteret i stedet mottar data direkte fra 
NPR.  
 

Hovedmål  
I det aktuelle prosjektet skal data fra de to registrene sammenstilles for gjensidig kvalitetssikring. Det 
skal etableres rutiner for regelmessig utveksling av data mellom NPR og KRG som vil legge til rette 
for gjensidig kvalitetssikring også etter prosjektperioden og for bortfall av sykehusenes 
dobbeltrapportering.  
  

Delprosjekt 1 
Forutsetningene for regelmessig utveksling og kvalitetssikring av data skal utredes gjennom 
sammenligning av data fra NPR og KRG. Resultatene fra dette delprosjektet vil være førende for 
gjennomføring av delprosjekt 2.   
 
Delprosjektet 1 inkluderer følgende analyser:  
 

1. Å evaluere i hvilken grad pasientadministrative data bidrar til avdekking av krefttilfeller som 
ikke er rapportert med klinisk melding til KRG.  

2. Å evaluere validiteten av kreftdata i NPR. I denne analysen vil Kreftregisterets data være 
”gullstandard”.  

3. Vurdere av om data fra NPR helt eller delvis kan erstatte sykehusenes rapportering av 
pasientadministrative data til KRG. 

 
Resultatene skal oppsummeres i form av minst én vitenskaplig artikkel.  
 

Delprosjekt 2 
Delprosjekt 2 skal driftssette regelmessig utveksling og kvalitetssikring av data mellom registrene, 
etablere rutiner for feilhåndtering og tilbakemelding, og avslutte sykehusenes rapportering til 
Kreftregisteret. 
 

Status og tidsperspektiv 
Norsk pasientregister og Kreftregisteret har utvekslet data over Norsk helsenett. Det er utarbeidet 
en analysefil som skal benyttes i delprosjekt 1. Prosjektet har som mål å starte regelmessig 
utveksling av data fra NPR til KRG i løpet av siste kvartal 2010 eller 1.e kvartal 2011. 
 

Kontakt 

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder i hvert register 

 Seniorrådgiver Inger Johanne Bakken, NPR (inger.johannebakken@helsedir.no) 

 Rådgiver/Prosjektleder Lena Holmstrøm, KRG (lena.holmstrom@kreftregisteret.no) 
 


