
  
 

  
Implementering av tarmkreftscreening i Norge  

En beskrivelse av fremgangsmåte for nasjonal utrulling av to screeningmetoder  
  

  
  

Bakgrunn  
  
Tarmkreft er den nest vanligste kreftsykdommen i Norge med 4 300 nye tilfeller årlig. Nasjonalt råd for 
prioritering i helsevesenet anbefalte i 2016 at tarmkreftscreening burde innføres i Norge under gitte 
forutsetninger.1 For budsjettåret 2018 ble det bevilget midler over statsbudsjettet til planlegging av 
innføring av nasjonalt tarmscreeningprogram, og for budsjettåret 2019 ble det bevilget midler til innføring 
av programmet.  
  
Våren 2017 utarbeidet en ekspertgruppe under ledelse av Helsedirektoratet en rapport til Helse- og 
Omsorgsdepartementet der det ble anbefalt at immunokjemisk test for blod i avføringen (iFOBT/FIT) skulle 
være standard screeningtest ved innføring av programmet.2 Samtidig anbefalte Helsedirektoratet at 
standard screeningmetode kunne endres til koloskopi når tilstrekkelig skopikapasitet var bygget opp ved 
helseforetakene. I proposisjon 1 S for budsjettåret 2018 ble det slått fast at Helsedirektoratet anser 
koloskopiscreening som mer kostnadseffektiv enn screening med iFOBT, og at det skal skje en gradvis 
overgang til primær koloskopiscreening.3  
  
Det er vedtatt at screening mot tarmkreft skal tilbys menn og kvinner det året de fyller 55 år. 
iFOBTscreening gjentas annet hvert år over en ti-års periode, mens koloskopi utføres én gang. Det er 
foreslått at screeningprogrammet skal rulles ut nasjonalt i løpet av 5 år med start i 2019. Hvordan dette 
praktisk skal foregå (hvilke HF som skal screene, når hvert HF skal starte opp osv) vil bestemmes i de fire 
regionale delprosjektene som er beskrevet i mandatet for styringsgruppen i tarmscreeningprogrammet og 
omhandles ikke i dette dokumentet. Helsedirektoratet anslår at ved fullt nasjonalt utrullet program, i 2024, 
kan halvparten av screeningdeltagerne inviteres til primær koloskopiscreening. Dette vil imidlertid være 
avhengig av at tilstrekkelig koloskopikapasitet er tilgjengelig.  
  
Dette dokumentet beskriver den gradvise endringen av screeningmetode, med definerte kvalitetsmål for å 
oppnå en sikker og trygg innføring av screeningprogrammet i Norge og en sikker og trygg gradvis overgang 
fra iFOBT til primær koloskopiscreening. Kreftregisteret vil være ansvarlig for at screeningdeltagerne blir 
invitert, og for monitorering og kvalitetssikring av screeningprogrammet. Lagring av data hos 
Kreftregisteret er hjemlet i kreftregisterforskriften.  
  



  
 

 
iFOBT-screening  
iFOBT-screening foretas ved at screeningdeltagerne får tilsendt et prøvesett i posten. Ved hjelp av en liten 
prøvepinne samles en liten mengde avføring. Pinnen sendes tilbake til analyse i en forseglet beholder. Hvis 
det blir funnet blod i avføringen, vil personen bli henvist til koloskopi ved sitt lokale helseforetak. Dersom 
det gjøres funn under koloskopien som krever oppfølging, vil dette bli gjort i regi av den ordinære 
helsetjenesten. Dersom testen er negativ (ikke blod i avføringen), får personen tilsendt nytt prøvesett 
annet hvert år over en 10-års periode (maksimalt 5 ganger). iFOBT er den vanligste screeningtesten blant 
de landene i verden som tilbyr screening mot tarmkreft.   
  

Primær koloskopiscreening  
Personer som får tilbud om primær kolskopiscreening kalles inn til koloskopi ved sitt lokale helseforetak 
ved  
55 års alder. Koloskopiscreening gjøres kun én gang i løpet av livet. Dersom det gjøres funn under 
koloskopien som krever oppfølging, vil dette bli gjort i regi av den ordinære helsetjenesten. 
Koloskopiscreening tilbys i flere land, blant annet Polen, Tyskland, Østerrike og USA.  
  

Koloskopikapasitet  
En av de viktigste flaskehalsene i et tarmscreeningprogram er koloskopikapasitet. Årlig gjøres det om lag 
100  
000 koloskopier i Norge, og behovet øker med ca 10% i året. Et fullt utrullet iFOBT-program vil medføre ca  
20 000 koloskopier årlig, mens behovet i et fullt utrullet koloskopiprogram vil være om lag 50 000 
koloskopier per år. For å kunne tilby flest mulig screening i løpet av kortest mulig tid, er iFOBT valgt som 
standard screeningmetode i starten av screeningprogrammet.  
 

Kvalitetssikring av screeningprogrammet  
Ved innføring av et screeningprogram mot kreft er monitorering og løpende kvalitetssikring viktig og er i 
internasjonale retningslinjer anbefalt som en forutsetning for innføring av slike programmer.4,5 En rekke 
kvalitetsindikatorer må derfor monitoreres og følges. Disse inkluderer blant annet:  
  

• Andel med positiv screeningtest   
• Andel av de inviterte som møter til screening  
• Andel av de inviterte som møter til oppfølgende undersøkelser  
• Kvalitet på tømming ved koloskopi  
• Funn ved koloskopi  
• Funn ved histopatologiske undersøkelser  
• Komplikasjoner under og i etterkant av undersøkelse  
• PROM (tilbakemelding fra screeningdeltagerne)  

  



  
 

 

Overgang fra iFOBT til primær koloskopiscreening  
Det skal foretas en gradvis overgang fra iFOBT screening til primær screening med koloskopi (Figur 1). 
iFOBT fases ut som screeningmetode. De samme kvalitetsindikatorene må gjelde for overgang til annen 
metode som ved innføring av screeningprogrammet (og også ved drift av fullt utrullet program). Det er 
essensielt å monitorere de nevnte kvalitetsindikatorene for å oppdage avvik og for kontinuerlig å kunne 
sammenligne disse (f.eks. deltagelse, funn, komplikasjoner og PROM) mellom de to metodene. I et 
nasjonalt screeningprogram vil for eksempel deltagelse være en viktig indikator for aksept av 
screeningmetodene i befolkningen. Man kan tenke seg store regionale forskjeller i deltagelse til iFOBT og 
koloskopi i Norge, avhengig av blant annet reiseavstand og -tid til helseforetaket. Analyse av 
prosessindikatorer (f.eks oppmøte) betinger at gruppene man sammenligner er like.   
  
  
Figur 1: Gradvis overgang fra iFOBT til koloskopiscreening.  
  

  
  
  
For å unngå seleksjonsskjevhet, vil det ved en gradvis overgang til koloskopi gjøres et tilfeldig uttrekk av de 
screeningdeltagerne som skulle inviteres til iFOBT og i stedet invitere disse direkte til primær 
koloskopiscreening (Figur 2). Hvor mange som blir invitert til primær koloskopi vil bestemmes av lokale 
forhold, først og fremst koloskopikapasitet. Andelen som inviteres til koloskopi vil økes gradvis frem til alle 
personer i målgruppen inviteres til primær koloskopiscreening. Et tilfeldig og gradvis økende uttrekk av de 
som skal inviteres til primær koloskopi sikrer blant annet at:  
  

• Man kan sammenligne kvalitetsindikatorer mellom de to metodene  
• Det ikke blir noen sosial gradient mellom de som inviteres til de to metodene  
• At utvelgelsen til de to metodene blir rettferdig  
• At koloskopikapasiteten på helseforetaket ikke overbelastes  



  
 

  
Figur 2: Organisering av screeningprogrammet mot tarmkreft med en gradvis overgang fra iFOBT til 
koloskopi som screeningmetode. Andelen som inviteres til koloskopi vil avhenge av geografi og 
koloskopikapasitet.  
  
  

  
  

 

Sammenligning med andre screeningprogrammer  
I Livmorhalsprogrammet har man god erfaring med en liknende modell for endring av screeningmetode.6 
Ved overgang fra cytologisk testing til test for humant papillomavirus (HPV) som screeningmetode, ble 
screeningdeltagerne invitert til en av de to metodene avhengig av om man var født på en par- eller  



  
 

 
oddetallsdato. Kontinuerlig monitorering sørget for en trygg og sikker overgang til test for HPV der man 
kunne intervenere når predefinerte kvalitetsindikatorer avvek fra ønsket nivå. I livmorhalsprogrammet 
vurderte REK at overgangen mellom de to metodene ikke falt inn under Helseforskningsloven.  
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