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Kreftregisterets insidensregister

Første registreringer i 1952

”Komplett” fra 1953

Antall 
 Antall pasienter: 1,4 mill

 Antall sykdomstilfeller: 1,8 mill

 Antall meldinger: 5,0 mill

Basis for den årlige publikasjonen ”Cancer in Norway”

04/06/2019



Kvalitetsregistre (Kliniske Kreftregistre)
• 10 Kvalitetsregistre

• Prostata

• Tykk- og endetarm

• Bryst

• Lunge

• Føflekk

• Lymfe

• Gynekologisk

• Barnekreft

• Magesekk

• Sarkom

• Mer detaljert informasjon om:

• Diagnose
• Behandling
• Tilbakefall / Oppfølging



Resultat fra brukerundersøkelsen

:Hvilken IKT-

leverandør for 

innregistrering av data 

har registeret?

:Har registeret fått 

nyutviklet teknisk 

innregistreringslø

sning i løpet av 

2018?

:Dersom registeret tidligere har 

fått utviklet teknisk 

innregistreringsløsning, hvor 

fornøyd eller misfornøyd er 

registeret med vedlikehold/ 

videreutvikling?

:Hvor fornøyd eller misfornøyd er 

registeret med kvaliteten på den 

tekniske 

innregistreringsløsningen?Bruke

r-vennlighet

:Hvor fornøyd eller misfornøyd er 

registeret med kvaliteten på den 

tekniske 

innregistreringsløsningen?Tilgan

g til registerets egne data/ 

datadump

:Hvor fornøyd eller misfornøyd er 

registeret med kvaliteten på den 

tekniske 

innregistreringsløsningen?Dokume

nt-asjon (informasjon om data, 

kodebok)

:Hvor fornøyd eller misfornøyd er 

registeret med kvaliteten på den tekniske 

innregistreringsløsningen?Funksjonalitet 

i løsning

:Har du ytterligere kommentarer 

vedrørende tilfredshet med kvaliteten på 

den tekniske innregistreringsløsningen?

Kreftregisteret 

(KREMT) Nei Usikker/ vet ikke Usikker/ vet ikke Usikker/ vet ikke Usikker/ vet ikke Usikker/ vet ikke

Kreftregisteret 

(KREMT) Nei Usikker/ vet ikke Ganske fornøyd Ganske fornøyd Verken eller Ganske fornøyd

Kreftregisteret 

(KREMT) Nei Usikker/ vet ikke Verken eller Ganske fornøyd Ganske fornøyd Verken eller

Kreftregisteret 

(KREMT) Nei Usikker/ vet ikke Verken eller Ganske fornøyd Verken eller Verken eller

Kreftregisteret 

(KREMT) Nei Verken eller Verken eller Verken eller Verken eller Verken eller Ikke relevant

Kreftregisteret 

(KREMT) Usikker/ vet ikke Svært fornøyd Svært fornøyd Svært fornøyd Svært fornøyd

Kreftregisteret 

(KREMT) Nei Usikker/ vet ikke Ganske fornøyd Ganske fornøyd Usikker/ vet ikke Ganske fornøyd

Kreftregisteret 

(KREMT) Nei Ganske fornøyd Ganske fornøyd Ganske fornøyd Ganske fornøyd Ganske fornøyd

Vi har utviklet vår egen løsning (KREMT). 

Løsningen fungerer bra og er under stadig 

utvikling.



Register Informatikkavdelingen (29)

• SIN (IT-drift) (8) Gruppeleder: Frank Rønning

• Oppgaver: Infrastruktur, sikkerhet

• Meldingsutvikling og koderegler (6) Gruppeleder: Linn Anita Dahl

• Oppgaver: Utvikling og forvaltning av meldinger og koderegler

• Registerløsinger (8) Gruppeleder: Therese Hüber

• Oppgaver: Utvikling og forvalting av registerløsninger (KREMT, KNEIP, GURI, ELVIS, SNUTEN)
Utfasing av eldre systemer (HDB & KDB)

• Screening & Befolkningstjenester (5) Gruppeleder: Kristin Hoel Brenden

• Oppgaver: Utvikling og forvaltning av screeningsystemer & befolkningstjeneste (MinSide /PROMS)

• Arkitekt (1)



Behandling av kreft

Kirurgi
- Gode data!

Strålebehandling
- Gode data!

Legemidler
- Mangler data



PATOLOGI

STRÅLE-
BEHANDLING

MEDIKAMENTELL 
BEHANDLING

DØD

UTREDNING 
OG KIRURGI

NORSK 
PASIENT 

REGISTER
DATAKILDER§§

HVA VET 
KREFTREGISTERET OM 

PASIENTENE?

§§ Kreftregisterforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1477


Datafangst (innrapporteringssystemer)  
– Kreftregisterets Meldetjeneste & “Min Side”

Web 
portal

ebXML

Paper 
forms

Cancer 
Message 

(XML)

KREMT

Hospitals

Primary health service

PROMS “My Page”

MedInsight

Laboratory systems

(Cytodose)

NPR

Data Curation 
(KNEIP)

DÅR

Patients

Clinicians

EHR-systems/
Specialized 

reporting 
systems

Other health 
registries 

sFTP



KREMT : Web portal (Demo: https://kremt.kreftregisteret.no)



Forbedringer av datafangstløsninger

• Fokus på automatisert innrapportering
• Integrering med EPJ

• Skjema i DIPS Classic (Sykehuset Innlandet)

• Skjema basert på arketyper i DIPS Arena (OUS / BIgMed / Nasjonal IKT

• Fellestjenester
• HelseID

• Bytte ut front-end for PROMS-løsningen (HEMIT / helsenorge.no)

• Innsynsløsninger

• Onkologisk behandling

• RPA-Robotic Process Automation (Robbie Vest)



INSPIRE: Automatisert Datafangst av onkologi

• Kan gjennomføres raskt
• Få/ingen endringer i HF 

systemer
• Bruker eksisterende data
• Reduserer manuell rapportering 

fra legene
• Nasjonalt arbeid kommer (men 

tar tid) – unngå nye midlertidige 
løsninger 
• Nasjonalt legemiddelregister
• Rapportering av legemidler til 

registre 



Robbie Vest

=



Takk...


