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FORORD
Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske
fagmiljøene. Det er andre gang det publiseres resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene på
kreftområdet på sykehusnivå, og første gang Kreftregisteret gir ut rapporter på åtte ulike
kvalitetsregistre.
Rapporten inneholder selekterte kvalitetsmål for hvert sykehus. Denne typen rapportering er i tråd
med ønsker fra helsemyndighetene om å synliggjøre sentrale kvalitetsmål for hvert sykehus. For
fagmiljøet er det en mulighet for å vurdere hvordan man ligger an sammenlignet med andre sykehus.
For pasienter er det en mulighet for å få bekreftet i hvilken grad behandlingen er likeverdig uansett
hvor man mottar behandling.
Komplettheten og kvaliteten på det som publiseres i denne rapporten bestemmes av komplettheten
og kvaliteten på data som rapporteres inn. Kreftregisterets registrering totalt sett av krefttilfeller er
1
over 98,8 prosent komplett. Rapporteringen til kvalitetsregistrene er dessverre ikke så komplett, og
for enkelte kvalitetsregistre er rapporteringen særdeles mangelfull.
De elektroniske pasientjournalene har i dag ikke funksjoner som gjør det mulig å rapportere direkte
derfra inn til nasjonale kvalitetsregistre. Inntil slike funksjoner innarbeides i sykehusenes systemer, vil
innrapportering til kvalitetsregistre være en ekstra byrde på de medisinske fagmiljøene. Vi har derfor
fra Kreftregisterets side arbeidet for å utarbeide løsninger som vil gi innrapportøren resultater tilbake
på sykehusnivå. I den nye versjonen av Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT2) vil det
være mulig å hente ut noe enkel statistikk på det som er elektronisk innrapportert. Flere funksjoner vil
utarbeides etter hvert.
Patologene vil kunne få tilgang til tilsvarende statistikk så snart innrapportering her blir strukturert i
maler på samme måte. Vi tror dette vil gi større muligheter for kvalitetssikring på tvers av landet, og
være nyttige utgangspunkt for forskningsprosjekter innen patologi.
Takk til alle som har bidratt til denne rapporten, både til planlegging og oppbygging av
kvalitetsregisteret, innrapportering av data, koding, tolkning av resultater og vurdering av mulige
kvalitetsmål. Vi håper rapporten gir utgangspunkt for gode diskusjoner, og bidrar til at
kreftbehandlingen i Norge vil bli enda bedre.

Oslo, september 2014
Giske Ursin
Direktør
Kreftregisteret

Bjørn Møller
Avdelingsleder
Registeravdelingen
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Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability,
completeness, validity and timeliness. European Journal of Cancer. Volume 45. May 2009.
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1 SAMMENDRAG
I 2012 ble det registrert 30099 nye krefttilfeller i Norge. 1421 av disse var malignt lymfom eller kronisk
lymfatisk leukemi. Dette utgjør 4,7 prosent av alle krefttilfeller i Norge i 2012.
Lymfom/KLL-registeret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå for første gang.
Kvalitetsregisteret fikk nasjonal status i 2013 og har per i dag komplette data fra 2011 og 2012. Med
resultater fra kun to årganger, er det for tidlig å trekke konklusjoner om behandlingskvalitet på
bakgrunn av data fra registeret.
En må tolke resultatene med forsiktighet ettersom den kliniske innrapporteringen er varierende. Det er
likevel viktig å gi ut denne rapporten for å vise hva et kvalitetsregister for lymfom og kronisk lymfatisk
leukemi kan dokumentere, med håp om at dette motiverer til høyere klinisk innrapportering fremover.
Meldeskjemaer for alle typer kreft er i dag tilgjengelig elektronisk. Alle sykehus har muligheten til å
rapportere elektronisk via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT) og dette vil
forhåpentligvis føre til at det innrapporteres flere kliniske meldinger, men også at det går raskere å
rapportere til Kreftregisteret. Målsettingen med versjon 2 av det elektroniske meldeskjemaet for
lymfom/KLL er at det skal være mer oversiktlig og informativt, samt lettere å fylle ut. Dette for å
effektivisere og forenkle innmeldingen. Fra og med 01.01.2015 skal samtlige kliniske meldinger til
Kreftregisteret rapporteres elektronisk.
Det er registrert totalt 2782 nye tilfeller av lymfom og KLL i løpet av 2011 og 2012. Denne rapporten
vil i hovedsak fokusere på forekomsten/insidensen av lymfom og kronisk lymfatisk leukemi, samt
morfologier, prognostiske faktorer og primærbehandling.
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2 REGISTERBESKRIVELSE
Kvalitetsregisteret for lymfekreft og kronisk lymfatisk leukemi fikk nasjonal status 2013 og samler inn
detaljerte opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av disse pasientgruppene. Det er
ansatt en forskningsassistent tilknyttet registeret, som har ansvar for å koordinere arbeidet med
utvikling av nye meldeskjema, korrekt innrapportering og bearbeiding av data. Det er også ansatt en
kreftlege i en 20 prosent stilling med spesialkompetanse på lymfombehandling. Legen skal være
medisinsk ansvarlig i utvikling av meldeskjema og bearbeiding av data. Kreftregisteret er
databehandlingsansvarlig hvilket innebærer at registeret er en del av Kreftregisteret.
Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak, patologilaboratorier m.fl. for å skape
legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregistrene.
Samarbeidet ivaretas ved at det opprettes referansegrupper for hvert kvalitetsregister med
representanter fra ulike regioner og fagområder. Registeret har en referansegruppe med fagpersoner
som arbeider med lymfekreft og kronisk lymfatisk leukemi. Referansegruppen sikrer tilgang til
oppdatert medisinsk kunnskap for å underbygge kvalitetsregisterets kliniske relevans og styrke.

2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Kreft er en alvorlig gruppe sykdommer. Pasientene og deres pårørende påvirkes ofte direkte og
indirekte over lang tid av psykiske og fysiske plager. Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister
kan bidra til å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter.
Omtrent 1300 personer får lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi hvert år.
Kreftsykdommer er ressurskrevende å utrede, behandle og følge opp. Kvalitetsregistre kan kartlegge
hvordan ressursene brukes og bidra til forbedringer. For en generell begrunnelse for opprettelse av
kvalitetsregistre over kreftsykdommer, se nasjonal kreftstrategi.

2.1.2 Registerets formål
Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med kreft.
Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om
kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.
Ref. Kreftregisterforskriften § 1-3.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Helseregisterloven § 8 og Kreftregisterforskriften

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med fagmiljøet. Det finnes en referansegruppe
knyttet til registeret som ledes av Harald Holte, Onkolog, Oslo Universitetssykehus.

2.4 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe
Referansegruppen ble opprettet høsten 2013 og første møte var i september 2014. Der ble det nye
elektroniske meldeskjemaet for lymfom/KLL presentert, i tillegg til denne rapporten. Et eget
behandlingsskjema er under utvikling og referansegruppen bidro med innspill til dette.
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3 RESULTATER
3.1 Definisjoner, forkortelser og fagtermer
Insidens

Antall nye tilfeller av kreft i en gitt periode

Overlevelse

Sannsynligheten for å overleve kreftsykdommen

Relativ overlevelse

Sannsynlighet for at en kreftpasient overlever et gitt antall år etter diagnosen
hvis man jamfør med overlevelsen hos en gruppe personer med tilsvarende
alderssammensetning

Mortalitet

Antall nye dødsfall av kreft

Prevalens

Antall personer som lever med eller etter en kreftdiagnose

Nodal

Utgangspunkt i lymfeknute

Ekstranodal

Utgangspunkt utenfor lymfeknute

UNS

Uten nærmere spesifikasjon

L-UNS

Lymfom uten nærmere spesifikasjon

NHL-UNS

non-Hodgkins lymfom uten nærmere spesifikasjon

HL

Hodgkins lymfom

KLL

Kronisk lymfatisk leukemi

SLL

Småcellet lymfocyttært lymfom

LPL

Lymfoplasmacyttisk lymfom

MCL

Mantelcellelymfom

FL

Follikulært lymfom

LBCL

Storcellet B-cellelymfom

LBL

Lymfoblastisk lymfom

BL

Burkitt lymfom

MSL

Marginalsonelymfom

KT-NHL

Kutant T-cellelymfom

T-NHL

Andre T- og NK-cellelymfom

KDB

Kvalitetsregisterdatabasen
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3.2 Insidens
3.2.1 Insidens 1993-2012

Insidensrater over tid etter kjønn og type
Kvinner

20.00

20.00

15.00

15.00

10.00
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Figur 1 – Insidensrater for lymfom og kronisk lymfatisk leukemi etter kjønn og type, 1993-2012

Figur 1 viser endring i risiko for Non-Hodking lymfom (NHL), Hodgkin lymfom (HL), og «Småcellet
lymfocyttært lymfom og kronisk lymfatisk leukemi» (SLL og KLL) for perioden 1993-2012 beregnet
som aldersstandardiserte insidensrater med vekter basert på aldersfordelingen i den norske
befolkningen i perioden 2008-2012. Det er en økning i insidensratene over tid for begge kjønn og alle
tre typer. Merk at skalaen på y-aksen er logaritmisk.
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3.2.2 Insidens fordelt på hovedgrupper
Tabell 1 – Hovedgrupper fordelt på sykehus

SYKEHUS
SØ, Fredrikstad
VV, Bærum
Ahus, Lørenskog
OUS, Aker
Diakonhjemmets sykehus
OUS, Radiumhospitalet
Lovisenberg
OUS, Rikshospitalet
OUS, Ullevål
SI, Kongsvinger
SI, Hamar
SI, Elverum
SI, Gjøvik
SI, Lillehammer
VV, Drammen
VV, Kongsberg
VV, Hønefoss
SiV, Tønsberg
ST, Skien
SS, Arendal
SS, Kristiansand
Haugesund sjukehus
SUS, Våland
Haukeland US
Førde sentralsjukehus
Helse M&R, Kristiansund
Helse M&R, Molde
Helse M&R, Volda
Helse M&R, Ålesund
St. Olavs Hospital
HNT, Levanger
HNT, Namsos
Nordlandssykehuset, Bodø
UNN, Tromsø
Hammerfest sykehus
Andre sykehus
Private leger
Totalt

Totalt

102
76
155
17
34
194
24
133
80
22
31
36
60
44
71
22
24
109
93
48
90
71
162
271
51
16
39
17
57
209
46
11
79
123
16
99
50
2782

HL

7
4
19
0
0
24
3
18
4
0
3
2
8
0
8
0
1
12
12
6
9
0
18
35
2
4
3
2
9
32
2
0
9
12
1
7
1
277

SLL_KLL Annet
NHL
21
0
74
41
0
31
38
1
97
3
0
14
9
0
25
8
8
154
7
0
14
14
7
94
17
3
56
7
0
15
8
0
20
12
0
22
10
0
42
15
0
29
15
0
48
13
0
9
10
0
13
37
2
58
27
0
54
12
1
29
19
0
62
16
0
55
44
2
98
40
6
190
14
1
34
2
1
9
8
0
28
2
0
13
5
1
42
33
6
138
11
0
33
5
0
6
18
2
50
10
0
101
3
0
12
22
0
70
11
0
38
587
41
1877

Tabell 1 viser fordelingen av hovedgruppene Hodgkins lymfom, småcellet lymfocyttært lymfom/kronisk
lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom og annet (se kapittel 3.2.4) diagnostisert i løpet av 2011 og
2012, på sykehusnivå. Sykehus som har færre enn 10 sykdomstilfeller i perioden utgjør gruppen
andre sykehus.
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3.2.3 Insidens fordelt på morfologigrupper
Tabell 2 – Morfologigrupper fordelt på sykehus

L- NHLSLLLBLKTTSYKEHUS
Totalt UNS UNS HL KLL LPL MCL FL LBCL
BL MSL NHL NHL Annet
SØ, Fredrikstad
102
0
0
7
21
7
4 19
27
2
10
2
3
0
VV, Bærum
76
0
2
4
41
3
2
9
5
0
6
0
4
0
Ahus, Lørenskog
155
2
4 19
38
2
5 20
50
2
8
0
4
1
OUS, Aker
17
0
0
0
3
2
0
4
6
1
1
0
0
0
Diakonhjemmets
sykehus
34
2
0
0
9
4
2
4
8
0
3
0
2
0
OUS,
Radiumhospitalet
194
0
6 24
8
2
9 49
63
5
9
4
7
8
Lovisenberg
24
0
0
3
7
0
2
3
5
0
4
0
0
0
OUS, Rikshospitalet
133
0
8 18
14
2
1 14
42
3
8
8
8
7
OUS, Ullevål
80
0
5
4
17
5
2 12
21
2
3
1
5
3
SI, Kongsvinger
22
1
0
0
7
1
2
6
4
0
1
0
0
0
SI, Hamar
31
0
1
3
8
1
1
7
6
1
2
1
0
0
SI, Elverum
36
1
3
2
12
2
1
5
5
0
2
0
3
0
SI, Gjøvik
60
1
1
8
10
2
4 14
15
0
5
0
0
0
SI, Lillehammer
44
0
2
0
15
2
2
5
7
0
9
2
0
0
VV, Drammen
71
0
5
8
15
3
3 11
16
1
5
2
2
0
VV, Kongsberg
22
0
2
0
13
0
2
2
2
1
0
0
0
0
VV, Hønefoss
24
0
0
1
10
3
1
2
4
0
3
0
0
0
SiV, Tønsberg
109
0
3 12
37
1
7
9
28
4
4
1
1
2
ST, Skien
93
1
1 12
27
4
4 14
24
0
5
0
1
0
SS, Arendal
48
0
0
6
12
0
3
7
7
0
7
0
5
1
SS, Kristiansand
90
0
3
9
19
1
1
9
38
0
5
1
4
0
Haugesund sjukehus
71
4
6
0
16
2
2 15
20
0
4
0
2
0
SUS, Våland
162
1
3 18
44
3
5 16
48
1
14
0
7
2
Haukeland US
271
3
16 35
40
3
8 45
77
8
12
8
10
6
Førde
sentralsjukehus
51
0
1
2
14
1
1
7
19
1
3
0
1
1
Helse M&R,
Kristiansund
16
0
0
4
2
1
1
2
5
0
0
0
0
1
Helse M&R, Molde
39
0
2
3
8
3
3
4
12
0
3
0
1
0
Helse M&R, Volda
17
0
4
2
2
3
1
3
1
0
0
0
1
0
Helse M&R, Ålesund
57
0
5
9
5
3
0
9
22
0
3
0
0
1
St. Olavs Hospital
209
1
6 32
33
3
6 30
62
3
12
3
12
6
HNT, Levanger
46
0
3
2
11
6
2 10
10
0
1
0
1
0
HNT, Namsos
11
0
0
0
5
0
0
3
2
0
1
0
0
0
Nordlandssykehuset,
Bodø
79
0
1
9
18
0
2 13
26
0
6
0
2
2
UNN, Tromsø
123
0
4 12
10
0
5 26
42
8
10
4
2
0
Hammerfest
sykehus
16
0
1
1
3
1
0
2
7
0
1
0
0
0
Andre sykehus
99
3
6
7
22
0
1 18
28
0
7
4
3
0
Private leger
50
0
4
1
11
0
0
4
5
1
1
21
2
0
Totalt
2782
20 108 277 587 76
95 432
769
44 178
62
93
41
Tabell 2 viser fordelingen av de ulike morfologigruppene diagnostisert i løpet av 2011 og 2012, på
sykehusnivå. Se kapittel 3.2.4 for en nærmere beskrivelse av gruppene. Sykehus som har færre enn
10 sykdomstilfeller i perioden utgjør gruppen andre sykehus.
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3.2.4 Morfologigrupper
Lymfom UNS (Kortnamn: L-UNS)
Malignt lymfom UNS
Non-Hodgkins lymfom UNS (Kortnamn: NHL-UNS)
B-cellelymfom UNS
T-cellelymfom UNS
Non-Hodgkins lymfom UNS
Sammensatt Hodgkins og non-Hodgkins lymfom
Hodgkins lymfom (Kortnamn: HL)
[Klassisk] Hodgkins lymfom UNS (CHL)
[Klassisk] Hodgkins lymfom, lymfocyttrikt (LRCHL)
[Klassisk] Hodgkins lymfom, blandet cellularitet/cellebilde (MCHL)
[Klassisk] Hodgkins lymfom, lymfocyttfattig (LDHL)
[Klassisk] Hodgkins lymfom, nodulær sklerose (NSHL) UNS
[Klassisk] Hodgkins lymfom, nodulær sklerose (NSHL) - Grad 1
[Klassisk] Hodgkins lymfom, nodulær sklerose (NSHL) - Grad 2
Hodgkins lymfom, nodulært lymfocyttrikt (NLPHL)
Småcellet lymfocyttært lymfom og Kronisk lymfatisk leukemi (Kortnamn: SLL&KLL)
Småcellet lymfocyttært lymfom
Kronisk lymfatisk leukemi
Lymfoplasmacyttisk lymfom. (Kortnamn: LPL)
Lymfoplasmacyttisk lymfom
Mantelcellelymfom (Kortnamn: MCL)
Mantelcellelymfom
Follikulære lymfom (Kortnamn: FL)
Follikulært lymfom UNS
Follikulært lymfom grad 1 (0-5 centroblaster pr. synsfelt)
Follikulært lymfom grad 2 (6-15 centroblaster pr. synsfelt)
Follikulært lymfom grad 3 (>15 centroblaster pr. synsfelt)
Storcellet B-cellelymfom (Kortnamn: LBCL)
Intravaskulært storcellet B-cellelymfom
Diffust storcellet B-cellelymfom, centroblastisk variant
Diffust storcellet B-cellelymfom, immunoblastisk variant
Diffust storcellet B-cellelymfom, T-celle/histiocytt-rik variant
Diffust storcellet B-cellelymfom, anaplastisk variant
Diffust storcellet B-cellelymfom, plasmablastisk variant
Primært kutant follikkelsenter lymfom
Primært effusjonslymfom (pleura-, pericard- og peritonealhulene)
Mediastinalt (tymisk) storcellet B-cellelymfom
Diffust storcellet B-cellelymfom
Storcellet intravaskulært B-cellelymfom
ALK+ storcellet B-cellelymfom
Storcellet B-cellelymfom oppstått i HHV8-assosiert Castlemans disease
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Lymfoblastisk lymfom og Burkitt lymfom (Kortnamn: LBL&BL)
B-lymfoblastisk lymfom
T-lymfoblastisk lymfom
Lymfoblastisk lymfom UNS
Burkitt lymfom
Marginalsonelymfom (Kortnamn: MSL)
Splenisk marginalsonelymfom
Marginalsone B-cellelymfom (MALT-lymfom)
Kutant T-cellelymfom (Kortnamn: KT-NHL)
Lymfomatoid papulose
Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom/lymfomatoid papulose (Borderline-lesjon)
Mycosis fungoides
Sezary syndrom
Kutant T-cellelymfom UNS
Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
Subkutant pannikulitt-lignende T-cellelymfom
Andre T- og NK-cellelymfom (Kortnamn: T-NHL)
Blastisk plasmacytoid dendrittcelle neoplasme, blastisk NK-cellelymfom
Blastisk NK-cellelymfom
Perifert (modent) T-cellelymfom, uspesifisert
Angioimmunoblastisk T-cellelymfom (AILT)
Anaplastisk storcellet lymfom
Hepatosplenisk gamma delta celle lymfom, hepatosplenisk T-cellelymfom
Enteropati-type T-cellelymfom
Ekstranodalt NK/T-cellelymfom, nasal type
Annet (Kortnamn: A)
Malign lymfoproliferativ sykdom UNS
Dendrittcellesarkom uten annen spesifikasjon
Interdigiterende dendrittcellesarkom
Follikulær dendrittcellesarkom
Fibroblastisk retikulærcelle tumor
Langerhanscellehistiocytose UNS
Unifokal langerhanscelle-histiocytose, solitært eosinofilt granulom
Disseminert/generalisert langerhanscellehistiocytose, multifokal multisystem
langerhanscellehistiocytose, Letterer-Siwes sykdom
Langerhanscellesarkom
Makrofag/histiocytt-svulster
Malign histiocytose (histiocyttisk medullær retikulose)
Histiocyttært sarkom
Polymorft PTLD
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3.2.5 Insidens av non-Hodgkins lymfom fordelt på nodalt og primært
ekstranodalt
Tabell 3 – Nodale og primært ekstranodale lymfom innenfor non-Hodgkins lymfom

Totalt

Nodalt

Primært
ekstranodalt

Ukjent

SØ, Fredrikstad

74

40

10

24

VV, Bærum

31

25

1

5

Ahus, Lørenskog

97

52

16

29

OUS, Aker

14

4

1

9

Diakonhjemmets sykehus

25

16

7

2

SYKEHUS

OUS, Radiumhospitalet

154

69

17

68

Lovisenberg

14

7

3

4

OUS, Rikshospitalet

94

24

27

43

OUS, Ullevål

56

17

12

27

SI, Kongsvinger

15

12

1

2

SI, Hamar

20

2

4

14

SI, Elverum

22

4

5

13

SI, Gjøvik

42

13

2

27

SI, Lillehammer

29

14

9

6

VV, Drammen

48

22

5

21

VV, Hønefoss

13

9

0

4

SiV, Tønsberg

58

31

15

12

ST, Skien

54

28

3

23

SS, Arendal

29

25

4

0

SS, Kristiansand

62

44

17

1

Haugesund sjukehus

55

30

4

21

SUS, Våland

98

62

20

16

190

66

36

88

Førde sentralsjukehus

34

22

4

8

Helse M&R, Molde

28

8

3

17

Helse M&R, Volda

13

1

0

12

Helse M&R, Ålesund

42

23

3

16

138

33

20

85

33

26

1

6

Haukeland US

St. Olavs Hospital
HNT, Levanger
Nordlandssykehuset, Bodø

50

37

7

6

101

57

14

30

Hammerfest sykehus

12

4

0

8

Andre sykehus

94

42

19

33

Private leger

38

1

22

15

1877

870

312

695

UNN, Tromsø

Totalt

Tabell 3 viser fordelingen av nodale og primært ekstranodale lymfom innenfor non-Hodgkins lymfom
diagnostisert i løpet av 2011 og 2012, per sykehus. Sykehus som har færre enn 10 sykdomstilfeller i
perioden utgjør gruppen andre sykehus. Ukjent representerer stort sett tilfeller der klinisk melding ikke
er mottatt, da klinisk melding gir informasjon om et sykdomstilfelle er nodalt eller primært ekstranodalt.
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3.3 Dekningsgrad
I 2011 ble 69 prosent av lymfom og KLL-tilfellene meldt inn klinisk til Kreftregisteret. I 2012 hadde
tallet falt til 55 prosent. En av kvalitetsregisterets viktigste oppgaver blir å sikre høyere innrapportering
av kliniske opplysninger slik at dataene kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene.
Deretter vil registeret se på optimalisert behandling og nasjonal harmonisering av behandling i tråd
med retningslinjer til enhver tid. Man vil også vurdere endringer i behandlingsretningslinjer dersom
iverksatt behandling ikke gir tilstrekkelig effekt. Se kap 5.3 for figurer på dekningsgrad.

3.4 Stadium
Sykdommens progresjon deles inn i stadier. Ved Hodgkins lymfom og nodalt non-Hodgkins lymfom
benytter en Ann Arbor-skalaen.
Ann Arbor-stadium
I
Lymfom i èn lymfeknuteregion over eller under diafragma
II
Lymfom i to eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma
II E
Lymfom i èn eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma med innvekst i
ekstranodalt organ/vev
II1
Affeksjon av to naboregioner som naturlig inngår i et strålefelt
III
Lymfom i èn eller flere lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma
III E
Lymfom i lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma med innvekst i ekstranodalt
organ/vev
IV
Diffus eller disseminert sykdom i et eller flere ekstralymfatiske organ/vev med eller uten
affeksjon av lymfeknuter
Ved primære ekstranodale non-Hodgkins lymfom benyttes Musshoff-skalaen.
Musshoff-stadium
PeI
Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev
PeII E Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev med overvekst på annet organ/vev
Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter
PeII1
PeII1 E Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter og med
overvekst på annet organ/vev
Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de
PeII2
regionale, men på samme side av diafragma
PeII2 E Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de
regionale, men på samme side av diafragma samt overvekst på annet ekstranodalt organ/vev
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3.4.1 Ann Arbor – Hodgkins lymfom
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Figur 2 – Stadieinndeling, Hodgkins lymfom.

Figur 2 viser fordelingen av stadier for pasienter diagnostisert med Hodgkins lymfom i løpet av 2011
og 2012. Ukjent representerer både tilfeller der kliniker er usikker på hvilket stadium pasienten har og
tilfeller der stadium ikke er angitt i meldeskjemaet.
Variabelen stadium tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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Ann-Arbor stadium
Hodgkins lymfom

Totalt (277)
Ahus, Lørenskog (19)
OUS, Radiumhospitalet (24)
OUS, Rikshospitalet (18)
I
SiV, Tønsberg (12)

II
III

ST, Skien (12)

IV
SUS, Våland (18)

Ukjent

Haukeland US (35)
St. Olavs Hospital (32)
UNN, Tromsø (12)
Andre sykehus (95)
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Figur 3 – Stadieinndeling, Hodgkins lymfom fordelt på sykehus.

Figur 3 viser fordelingen av stadier for pasienter diagnostisert med Hodgkins lymfom i løpet av 2011
og 2012, på sykehusnivå. Antall pasienter står i parentes. Sykehus som har færre enn 10
sykdomstilfeller i perioden utgjør gruppen andre sykehus. Ukjent representerer både tilfeller der
kliniker er usikker på hvilket stadium pasienten har og tilfeller der stadium ikke er angitt i
meldeskjemaet. I denne figuren er stadium II og IIE slått sammen til stadium II.
Variabelen stadium tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.4.2 Ann Arbor – Nodalt non-Hodgkins lymfom

10

20

30

40

Prosent
50
60

70

80

90

100

Nodalt NHL fordelt på stadium

I

II

IIE

II1

III

IIIE

IV

Ukjent

Figur 4 – Stadieinndeling, nodalt non-Hodgkins lymfom.

Figur 4 viser fordelingen av stadier for pasienter diagnostisert med nodalt non-Hodgkins lymfom i
løpet av 2011 og 2012. Ukjent representerer både tilfeller der kliniker er usikker på hvilket stadium
pasienten har og tilfeller der stadium ikke er angitt i meldeskjemaet. Benmargsaffeksjon ved utredning
av non-Hodgkins lymfom blir klassifisert som et nodalt lymfom med Ann Arbor stadium IV.
Variabelen stadium tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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Ann-Arbor stadium
nodalt non-Hodgkins lymfom
Totalt (870)
SØ, Fredrikstad (40)
VV, Bærum (25)
Ahus, Lørenskog (52)
Diakonhjemmets sykehus (16)
OUS, Radiumhospitalet (69)
OUS, Rikshospitalet (24)
OUS, Ullevål (17)
SI, Kongsvinger (12)
SI, Gjøvik (13)

I

SI, Lillehammer (14)

II

VV, Drammen (22)
SiV, Tønsberg (31)

III

ST, Skien (28)

IV

SS, Arendal (25)

Ukjent

SS, Kristiansand (44)
Haugesund sjukehus (30)
SUS, Våland (62)
Haukeland US (66)
Førde sentralsjukehus (22)
Helse M&R, Ålesund (23)
St. Olavs Hospital (33)
HNT, Levanger (26)
Nordlandssykehuset, Bodø (37)
UNN, Tromsø (57)
Andre sykehus (82)
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Figur 5 – Stadieinndeling, nodalt non-Hodgkins lymfom fordelt på sykehus.

Figur 5 viser fordelingen av stadier for pasienter diagnostisert med nodalt non-Hodgkins lymfom i
løpet av 2011 og 2012, på sykehusnivå. Antall pasienter står i parentes. Sykehus som har færre enn
10 sykdomstilfeller i perioden utgjør gruppen andre sykehus. Ukjent representerer både tilfeller der
kliniker er usikker på hvilket stadium pasienten har og tilfeller der stadium ikke er angitt i
meldeskjemaet. I denne figuren er stadium II, IIE og II1 slått sammen til stadium II og stadium III og
IIIE er slått sammen til stadium III. Benmargsaffeksjon ved utredning av non-Hodgkins lymfom blir
klassifisert som et nodalt lymfom med Ann Arbor stadium IV.
Variabelen stadium tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.4.3 Primært ekstranodalt non-Hodgkins lymfom – Musshoff
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Figur 6 – Stadieinndeling, primært ekstranodalt non-Hodgkins lymfom.

Figur 6 viser fordelingen av stadier for pasienter diagnostisert med primært ekstranodalt nonHodgkins lymfom i løpet av 2011 og 2012. Ukjent representerer både tilfeller der kliniker er usikker på
hvilket stadium pasienten har og tilfeller der stadium ikke er angitt i meldeskjemaet.
Benmargsaffeksjon ved utredning av non-Hodgkins lymfom blir klassifisert som et nodalt lymfom med
Ann Arbor stadium IV.
Variabelen stadium tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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Musshoff stadium
primært ekstranodalt non-Hodgkins lymfom
Totalt (312)
SØ, Fredrikstad (10)
Ahus, Lørenskog (16)
OUS, Radiumhospitalet (17)
OUS, Rikshospitalet (27)
OUS, Ullevål (12)
PeI
SiV, Tønsberg (15)

PeII

SS, Kristiansand (17)

Ukjent

SUS, Våland (20)
Haukeland US (36)
St. Olavs Hospital (20)
UNN, Tromsø (14)
Andre sykehus (86)
Private leger (22)
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Figur 7 – Stadieinndeling, primært ekstranodalt non-Hodgkins lymfom fordelt på sykehus.

Figur 7 viser fordelingen av stadier for pasienter diagnostisert med primært ekstranodalt nonHodgkins lymfom i løpet av 2011 og 2012, på sykehusnivå. Antall pasienter står i parentes. Sykehus
som har færre enn 10 sykdomstilfeller i perioden utgjør gruppen andre sykehus. Ukjent representerer
både tilfeller der kliniker er usikker på hvilket stadium pasienten har og tilfeller der stadium ikke er
angitt i meldeskjemaet. I denne figuren er stadium PeII1, PeII1E, PeII2 og PeII2E slått sammen til
stadium PeII. Benmargsaffeksjon ved utredning av non-Hodgkins lymfom blir klassifisert som et
nodalt lymfom med Ann Arbor stadium IV.
Variabelen stadium tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.5 B-symptomer
B-symptomer er ett eller flere av følgende symptomer:
- Uforklarlig vekttap på mer enn 10 prosent siste 6 måneder
- Uforklarlig persisterende eller residiverende feber med temperatur over 38° C siste måned
- Gjentatt kraftig nattesvette siste måned

B-symptomer
HL og NHL
Totalt (2154)
SØ, Fredrikstad (81)
VV, Bærum (35)
Ahus, Lørenskog (116)
OUS, Aker (14)
Diakonhjemmets sykehus (25)
OUS, Radiumhospitalet (178)
Lovisenberg (17)
OUS, Rikshospitalet (112)
OUS, Ullevål (60)
SI, Kongsvinger (15)
SI, Hamar (23)
SI, Elverum (24)
SI, Gjøvik (50)
SI, Lillehammer (29)
VV, Drammen (56)
VV, Hønefoss (14)
SiV, Tønsberg (70)
ST, Skien (66)
SS, Arendal (35)
SS, Kristiansand (71)
Haugesund sjukehus (55)
SUS, Våland (116)
Haukeland US (225)
Førde sentralsjukehus (36)
Helse M&R, Kristiansund (13)
Helse M&R, Molde (31)
Helse M&R, Volda (15)
Helse M&R, Ålesund (51)
St. Olavs Hospital (170)
HNT, Levanger (35)
Nordlandssykehuset, Bodø (59)
UNN, Tromsø (113)
Hammerfest sykehus (13)
Andre sykehus (92)
Private leger (39)
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Ukjent
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Figur 8 – B-symptomer fordelt på sykehus.

Figur 8 viser fordelingen av pasienter diagnostisert med Hodgkins eller non-Hodgkins lymfom i løpet
av 2011 og 2012, som i løpet av primærutredningen har hatt ett eller flere b-symptomer. Antall
pasienter står i parentes. Sykehus som har færre enn 10 sykdomstilfeller i perioden utgjør gruppen
andre sykehus. Ukjent representerer både tilfeller der hverken ja eller nei er krysset av for i
meldeskjemaet og tilfeller der Kreftregisteret ikke har mottatt klinisk melding.
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3.6 WHO-status
WHO-status (funksjonsstatus) sier noe om pasientens evne til å fungere i hverdagen.
0: Normal aktivitet, uten begrensning.
1: Lett redusert arbeidskapasitet.
2: >50 prosent av dagen oppegående. Ikke i arbeid, helt selvhjulpen.
3: >50 prosent av dagen i seng/stillesittende. Behov for en del hjelp til personlig stell.
4: Helt avhengig av andre. Totalt stillesittende eller i seng hele dagen.
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Figur 9 – WHO-status per hovedgruppe.

Figur 9 viser fordelingen av WHO-status for hovedgruppene Hodgkins lymfom, småcellet lymfocyttært
lymfom/kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom og annet (se kapittel 3.2.4) for pasienter
diagnostisert i løpet av 2011 og 2012. Ukjent representerer både tilfeller der kliniker er usikker på
hvilken WHO-status pasienten har og tilfeller der WHO-status ikke er angitt i meldeskjemaet.
Variabelen WHO-status tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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WHO-status
Totalt (1743)
SØ, Fredrikstad (56)
VV, Bærum (54)
Ahus, Lørenskog (98)
Diakonhjemmets sykehus (36)
OUS, Radiumhospitalet (170)
Lovisenberg (19)
OUS, Rikshospitalet (21)
OUS, Ullevål (30)
SI, Kongsvinger (15)
SI, Elverum (13)
SI, Gjøvik (23)
SI, Lillehammer (37)
VV, Drammen (47)
VV, Kongsberg (15)
VV, Hønefoss (16)
SiV, Tønsberg (77)
ST, Skien (52)
SS, Arendal (52)
SS, Kristiansand (85)
Haugesund sjukehus (51)
SUS, Våland (138)
Haukeland US (149)
Førde sentralsjukehus (43)
Helse M&R, Molde (17)
Helse M&R, Ålesund (39)
St. Olavs Hospital (91)
HNT, Levanger (41)
HNT, Namsos (10)
Nordlandssykehuset, Bodø (65)
UNN, Tromsø (104)
Andre sykehus (79)
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Sengeliggende >50%
Helt sengeliggende
Ukjent

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prosent

Figur 10 – WHO-status per sykehus.

Figur 10 viser fordelingen av WHO-status for pasienter diagnostisert i løpet av 2011 og 2012, på
sykehusnivå. Antall pasienter står i parentes. Ukjent representerer både tilfeller der kliniker er usikker
på hvilken WHO-status pasienten har og tilfeller der WHO-status ikke er angitt i meldeskjemaet.
Variabelen WHO-status tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.7 LD
LD – laktatdehydrogenase er, innenfor utredning og behandling av lymfom, både en prognostisk
faktor og en proliferasjonsmarkør. Laktatdehydrogenase er et enzym som finnes i alle celler. Dersom
denne verdien er høy i blodprøvene, tyder det (når det gjelder lymfekreft) på at cellene deler seg
raskere og at sykdommen dermed er mer aggressiv. Dette er i noen tilfeller en ugunstig markør for
prognosen.
Referanseområdet (normalområdet) for personer under 70 år er 195-205
Referanseområdet (normalområdet) for personer over 70 år er 115-255

LD

60

70
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hovedgrupper
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50

Forhøyet
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20
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Ukjent / ikke utført

HL (n=166)

KLL & SLL (n=449) Annet (n=17)

NHL (n=1111)

Figur 11 – LD fordelt på hovedgrupper.

Figur 11 viser fordelingen av LD-nivå for hovedgruppene Hodgkins lymfom, småcellet lymfocyttært
lymfom/kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom og annet (se kapittel 3.2.4) for pasienter
diagnostisert i løpet av 2011 og 2012. Antall pasienter står i parentes. Ukjent/ikke utført representerer
både tilfeller der kliniker har krysset av for at LD-måling ikke er utført og tilfeller der LD ikke er angitt i
meldeskjemaet.
Variabelen LD tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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LD
Totalt (1743)
SØ, Fredrikstad (56)
VV, Bærum (54)
Ahus, Lørenskog (98)
Diakonhjemmets sykehus (36)
OUS, Radiumhospitalet (170)
Lovisenberg (19)
OUS, Rikshospitalet (21)
OUS, Ullevål (30)
SI, Kongsvinger (15)
SI, Elverum (13)
SI, Gjøvik (23)
SI, Lillehammer (37)
VV, Drammen (47)
VV, Kongsberg (15)
VV, Hønefoss (16)
SiV, Tønsberg (77)
ST, Skien (52)
SS, Arendal (52)
SS, Kristiansand (85)
Haugesund sjukehus (51)
SUS, Våland (138)
Haukeland US (149)
Førde sentralsjukehus (43)
Helse M&R, Molde (17)
Helse M&R, Ålesund (39)
St. Olavs Hospital (91)
HNT, Levanger (41)
HNT, Namsos (10)
Nordlandssykehuset, Bodø (65)
UNN, Tromsø (104)
Andre sykehus (79)

Normal
Forhøyet
Ukjent / ikke utfør

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prosent

Figur 12 – LD fordelt på sykehus.

Figur 12 viser fordelingen av LD-nivå for pasienter diagnostisert i løpet av 2011 og 2012 på
sykehusnivå. Antall pasienter står i parentes. Ukjent/ikke utført representerer både tilfeller der kliniker
har krysset av for at LD-måling ikke er utført og tilfeller der LD ikke er angitt i meldeskjemaet.
Variabelen LD tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.8 Fordeling av primært ekstranodalt organ
Tabell 4 – Primært ekstranodalt organ ved primært ekstra-nodalt non-Hodgkins lymfom.

ORGAN

Antall

ventrikkel

11

cns

10

tynntarm

10

lunge

9

muskulatur

8

tykktarm

7

hud

6

pleura

5

bihule

2

munnhule

2

orbita

2

skjelett

2

spyttkjertel

2

uterus

2

lever

1

nyre

1

øye

1

ovarium

1

pancreas

1

peritoneum/ascites

1

subcutis

1

bryst

0

ingen

0

testikkel

0

thyreoidea

0

tårekjertel

0

urinblære/ureter

0

vagina

0

Tabell 4 viser fordelingen av primært ekstranodalt organ for pasienter diagnostisert med primært
ekstranodalt non-Hodgkins lymfom i løpet av 2011 og 2012, der dette er angitt. På grunn av den lave
kliniske innrapporteringen vil antallet i tabellen avvike en del fra den faktiske forekomsten av lymfom i
primære ekstranodale organ.
Variabelen primært ekstranodalt organ tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres
er derfor ikke representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3
og kapittel 5 for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.9 Behandling
3.9.1 Behandlingstrengende sykdom

Behandlingstrengende sykdom

60

70

80

90

100

hovedgrupper

Prosent

Ja

50

Nei

10

20

30

40

Ikke angitt

HL (n=166)

KLL & SLL (n=449)

Annet (n=17)

NHL (n=1111)

Figur 13 – Behandlingstrengende sykdom fordelt på hovedgrupper.

Figur 13 viser fordelingen av behandlingstrengende sykdom for hovedgruppene Hodgkins lymfom,
småcellet lymfocyttært lymfom/kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom og annet (se kapittel
3.2.4) for pasienter diagnostisert i løpet av 2011 og 2012. Antall pasienter står i parentes. Ikke angitt
representerer tilfeller der behandlingstrengende sykdom ikke er fylt ut i meldeskjemaet
Variabelen behandlingstrengende sykdom tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som
presenteres er derfor ikke representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter
(ref. kapittel 3.3 og kapittel 5 for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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Behandlingstrengende sykdom
Totalt (1743)
SØ, Fredrikstad (56)
VV, Bærum (54)
Ahus, Lørenskog (98)
Diakonhjemmets sykehus (36)
OUS, Radiumhospitalet (170)
Lovisenberg (19)
OUS, Rikshospitalet (21)
OUS, Ullevål (30)
SI, Kongsvinger (15)
SI, Elverum (13)
SI, Gjøvik (23)
SI, Lillehammer (37)
VV, Drammen (47)
VV, Kongsberg (15)
VV, Hønefoss (16)
SiV, Tønsberg (77)
ST, Skien (52)
SS, Arendal (52)
SS, Kristiansand (85)
Haugesund sjukehus (51)
SUS, Våland (138)
Haukeland US (149)
Førde sentralsjukehus (43)
Helse M&R, Molde (17)
Helse M&R, Ålesund (39)
St. Olavs Hospital (91)
HNT, Levanger (41)
HNT, Namsos (10)
Nordlandssykehuset, Bodø (65)
UNN, Tromsø (104)
Andre sykehus (79)
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Figur 14 – Behandlingstrengende sykdom fordelt på sykehus.

Figur 14 viser andelen av pasienter diagnostisert med lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi i løpet av
2011 og 2012 som trenger behandling, fordelt på sykehus. Antall pasienter står i parentes. Ikke angitt
representerer tilfeller der informasjon om behandlingstrengende sykdom ikke er fylt ut i
meldeskjemaet.
Variabelen behandlingstrengende sykdom tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som
presenteres er derfor ikke representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter
(ref. kapittel 3.3 og kapittel 5 for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.9.2 Behandlingens siktemål
Informasjon om behandlingens siktemål er avhengig av at meldeskjemaet gir opplysninger om
pasienten faktisk har en behandlingstrengende sykdom.
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Figur 15 – Behandlingens siktemål fordelt på hovedgrupper.

Figur 15 viser fordelingen av behandlingens siktemål for hovedgruppene Hodgkins lymfom, småcellet
lymfocyttært lymfom/kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom og annet (se kapittel 3.2.4) for
pasienter diagnostisert i løpet av 2011 og 2012. Antall pasienter står i parentes. Ikke angitt
representerer tilfeller der behandlingens siktemål ikke er fylt ut i meldeskjemaet
Variabelen behandlingens siktemål tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er
derfor ikke representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og
kapittel 5 for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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Behandlingens siktemål
Totalt (1018)
SØ, Fredrikstad (30)
Ahus, Lørenskog (59)
Diakonhjemmets sykehus (14)
OUS, Radiumhospitalet (152)
OUS, Rikshospitalet (12)
OUS, Ullevål (10)
SI, Gjøvik (15)
SI, Lillehammer (16)
VV, Drammen (24)
SiV, Tønsberg (41)

Helbredelse

ST, Skien (27)

Palliativ

Sørlandet sykehus, Arendal (27)

Ikke angitt

SS, Kristiansand (59)
Haugesund sjukehus (27)
SUS, Våland (84)
Haukeland US (102)
Førde sentralsjukehus (26)
Helse M&R, Molde (10)
Helse M&R, Ålesund (28)
St. Olavs Hospital (54)
HNT, Levanger (19)
Nordlandssykehuset, Bodø (35)
UNN, Tromsø (75)
Sykehus gruppert (72)
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Figur 16 – Behandlingens siktemål fordelt på sykehus.

Figur 16 viser fordelingen av behandlingens siktemål for pasienter diagnostisert med lymfom eller
kronisk lymfatisk leukemi i løpet av 2011 og 2012, fordelt på sykehus. Antall pasienter står i parentes.
Ikke angitt representerer tilfeller der behandlingens siktemål ikke er fylt ut i meldeskjemaet.
Variabelen behandlingens siktemål tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er
derfor ikke representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og
kapittel 5 for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.9.3 Strålebehandling

Strålebehandling
Totalt (1027)
SØ, Fredrikstad (29)
VV, Bæ rum (10)
Ahus, Lørenskog (59)
Diakonhjemmets sykehus (16)
OUS, Radium hospitalet (155)
OUS, Rikshospitalet (12)
OUS, Ullevål (12)
SI, Gjøvik (16)
SI, Lillehammer (16)
VV, Dramm en (24)

Ja

SiV, Tønsberg (41)
ST, Skien (27)

Nei

SS, Arendal (27)

Ikke angitt

SS, Kristiansand (59)
Haugesund sjukehus (27)
SUS, Våland (85)
Haukeland US (101)
Førde sentralsjukehus (26)
Helse M &R, Molde (10)
Helse M &R, Ålesund (28)
St. Olavs Hospital (52)
HNT, Levanger (20)
Nordlandssykehuset, Bodø (35)
UNN, Tromsø (82)
Andre sykehus (58)
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Figur 17 – Strålebehandling fordelt på sykehus.

Figur 17 viser andelen av pasienter diagnostisert i løpet av 2011 og 2012 som mottar
strålebehandling i primærfasen, fordelt på sykehus. Antall pasienter står i parentes. Ikke angitt
representerer tilfeller der det verken er krysset av for ja eller nei for strålebehandling i meldeskjemaet.
Variabelen strålebehandling tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor
ikke representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og
kapittel 5 for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.9.4 Kjemoterapi

Kjemoterapi
Totalt (1027)
SØ, Fredrikstad (29)
VV, Bæ rum (10)
Ahus, Lørenskog (59)
Diakonhjemmets sykehus (16)
OUS, Radium hospitalet (155)
OUS, Rikshospitalet (12)
OUS, Ullevål (12)
SI, G jøvik (16)
SI, Lillehammer (16)
VV, Dramm en (24)

Ja

SiV, Tønsberg (41)
ST, Skien (27)

Nei

SS, Arendal (27)

Ikke angitt

SS, Kristiansand (59)
Haugesund sjukehus (27)
SUS, Våland (85)
Haukeland US (101)
Førde sentralsjukehus (26)
Helse M&R, Molde (10)
Helse M&R, Ålesund (28)
St. O lavs Hospital (52)
HNT, Levanger (20)
Nordlandssykehuset, Bodø (35)
UNN, Tromsø (82)
Andre sykehus (58)
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Figur 18 – Kjemoterapi fordelt på sykehus.

Figur 18 viser andelen pasienter diagnostisert i løpet av 2011 og 2012 som mottar
cytostatikabehandling (kjemoterapi) i primærfasen, fordelt på sykehus. Antall pasienter står i
parentes. Ikke angitt representerer tilfeller der det verken er krysset av for ja eller nei for kjemoterapi i
meldeskjemaet.
Variabelen kjemoterapi tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor ikke
representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og kapittel 5
for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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3.9.5 Annen behandling

Annen behandling
Totalt (1027)
SØ, Fredrikstad (29)
VV, Bærum (10)
Ahus, Lørenskog (59)
Diakonhjem mets sykehus (16)
OUS, Radiumhospitalet (155)
OUS, Rikshospitalet (12)
OUS, Ullevål (12)
SI, G jøvik (16)
SI, Lilleham mer (16)
VV, Dram men (24)

Ja

SiV, Tønsberg (41)
ST, Skien (27)

Nei

SS, Arendal (27)

Ikke angitt

SS, Kristiansand (59)
Haugesund sjukehus (27)
SUS, Våland (85)
Haukeland US (101)
Førde sentralsjukehus (26)
Helse M&R, Molde (10)
Helse M&R, Ålesund (28)
St. O lavs Hospital (52)
HNT, Levanger (20)
Nordlandssykehuset, Bodø (35)
UNN, Trom sø (82)
Andre sykehus (58)
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Figur 19 – Annen behandling fordelt på sykehus.

Figur 19 viser andelen pasienter diagnostisert i løpet av 2011 og 2012 som mottar annen behandling i
primærfasen, fordelt på sykehus. Eksempler på annen behandling kan være
benmargstransplantasjon, hypertermibehandling, immunmodulerende behandling,
proteinkinasehemmere og steroider. Antall pasienter står i parentes. Ikke angitt representerer tilfeller
der det verken er krysset av for ja eller nei for annen behandling i meldeskjemaet.
Variabelen annen behandling tilhører det kliniske meldeskjemaet og tallene som presenteres er derfor
ikke representative for hele pasientgruppen, kun for klinisk meldte pasienter (ref. kapittel 3.3 og
kapittel 5 for mer informasjon om klinisk dekningsgrad).
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4 METODER FOR DATAFANGST
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, se
Kreftregisterforskriften § 2-1.
Manglende meldinger, både fra klinikere og patologilaboratorier, etterspørres. Bakgrunn for å
etterspørre en spesifikk melding kan være informasjon fra andre kliniske meldinger eller
patologimeldinger, informasjon fra stråleenhetene, informasjon fra dødsattester og/eller informasjon
fra Norsk Pasientregister.

4.1 Innrapportering av klinisk informasjon
Kreftregisteret utvikler elektroniske meldeskjemaer for innrapportering av kliniske kreftdata. Alle
meldinger utvikles i XML-format. Kreftregisteret tilbyr en portal på Norsk Helsenett for innrapportering
av kliniske meldinger (KREMT- Kreftregisterets meldetjeneste på https://kreftregistrering.no). I tillegg
er det mulig å benytte andre systemer, men dette vil kreve tilpasninger av disse systemene.
Kreftregisteret samarbeider med EPJ-leverandørene for å implementere meldeskjemaene i
journalsystemene, men dette ligger et stykke fram i tid. Per i dag godkjennes innrapportering av
klinisk informasjon både på papir og elektronisk. Fra 01.01.2015 vil kun elektronisk innmelding være
mulig.
For alle kreftformer samlet er spontaninnmeldingsgraden – dvs. andelen kliniske meldinger som
sendes uten at Kreftregisteret må etterspørre meldingen – på om lag 45%. Klinisk
innrapporteringsgrad øker med antall ganger klinisk informasjon etterspørres. Det er flere årsaker til
at spontaninnmeldingsgraden ikke er høyere:
•

Det har vært usikkerhet rundt hvilken avdeling/hvilken institusjon som skal sende inn klinisk
informasjon. Dette håper Kreftregisteret blir enklere når klinisk informasjon skal sendes inn for
ulike deler av behandlingsforløpet og ikke som en summarisk melding etter at
primærbehandlingen er ferdig.

•

Klinikerne opplever at de kliniske meldeskjemaene er lite relevante for de enkelte kreftformer.
Dette blir nå ivaretatt ved at det utvikles kreftspesifikke meldinger for de kreftformer som har
kvalitetsregistre.

•

Klinikerne opplever at de ikke kan dra nytte av den informasjonen de rapporterer inn til
Kreftregisteret. Kreftregisteret håper at årsrapportene fra kvalitetsregistrene, og ny
funksjonalitet for klinisk statistikk i KREMT (fra 1. oktober 2014), skal endre på dette.

•

Klinikerne har for liten tid til å rapportere inn klinisk informasjon til Kreftregisteret.
Kreftregisteret ser at dette er en utfordring, og at klinikerne har stadig flere rapporteringskrav
å forholde seg til. Kreftregisteret krever ikke at det er kliniker selv som rapporterer inn den
kliniske informasjonen, så lenge informasjonen er korrekt og komplett. Innrapportering kan
også ivaretas av f.eks. annet helsepersonell, merkantilt personell eller spesifikke kodegrupper
på sykehuset. Kreftregisteret arrangerte nylig, i samarbeid med Kreftforeningen og
referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, et opplæringskurs for ikkeklinikere for innrapportering til prostatakreftregisteret. Denne type tiltak vil sannsynligvis bli
videreført, men det krever at det gis ressurser til dette. Tilsetting av personell som kan ivareta
innrapportering ute på sykehusene krever også tilskudd av ressurser.

•

Ikke alle helseinstitusjoner har gode nok rutiner for å følge opp innrapportering til
Kreftregisteret. Her må helseinstitusjonene selv gå inn og definere rutiner og prosedyrer som
skal gjelde lokalt hos dem, men Kreftregisteret bistår gjerne i dette arbeidet.

•

Det er ikke mulig å mellomlagre informasjon i Kreftregisterets meldetjeneste. Dette har vært
etterspurt fra flere klinikere, men det er per i dag verken juridisk eller teknisk mulig å
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implementere mellomlagring i KREMT. Kreftregisteret og referansegruppene har forsøkt å
redusere behovet for mellomlagring ved å lage meldeskjemaer som tar kort tid og er enkle å
fylle ut. De fleste klinikere som har benyttet KREMT-systemet en stund gir tilbakemelding om
at behovet for mellomlagring for deres del ikke er så stort. Det er imidlertid viktig å ha fokus
på dette ved utvikling av nye meldeskjemaer. Det bør ikke ta mer en 3-4 minutter å fylle ut en
klinisk melding der man har informasjonen tilgjengelig i EPJ.
Elektroniske kliniske meldinger for lymfekreft og kronisk lymfatisk leukemi ble gjort tilgjengelig for
innrapportering via KREMT 18.12.2012.

4.2 Innrapportering av patologiinformasjon
Innrapportering av patologi gjøres fra patologilaboratoriene, enten på papir eller ved elektronisk
innsending. For patologi er informasjonen i all hovedsak i fritekst, supplert med håndtegnede bilder.
Informasjonen kodes manuelt etter interne regler i kvalitetsregisteret.
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5 METODISK KVALITET
Det er utfordrende å få inn kliniske meldinger for samtlige pasienter. Kreftregisteret har rutiner for å
etterspørre manglende opplysninger og ønsker stadig å forbedre brukervennligheten for å gjøre
innmeldingen enklere og mindre tidkrevende. Se også kapittel 4.

5.1 Antall registreringer
I 2011 ble 3349 patologiremisser og 1115 kliniske meldinger registrert i lymfom/KLL-registeret. For
2012 var tallene 3448 patologiremisser og 845 kliniske meldinger.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Komplettheten sikres ved at Kreftregisteret henter inn opplysninger fra flere kilder; kliniske meldinger,
patologisvar (inkl obduksjoner), stråledata, dødsattester (fra Dødsårsaksregisteret) og
pasientadministrative data (fra Norsk pasientregister). Hvis det mangler kliniske meldinger (basert på
informasjon fra det øvrige meldingsgrunnlaget), purres institusjonen med oppfordring om å sende inn
opplysninger.

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå
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Figur 20 – Klinisk innrapportering for register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

Figur 20 viser samlet klinisk innrapportering for 2011 og 2012 i prosent. I 2011 ble 69 prosent av
lymfom og KLL-tilfellene meldt klinisk inn til Kreftregisteret. I 2012 hadde tallet falt til 55 prosent.
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Innrapporteringsgrad
Totalt (2867)
SØ, Fredrikstad (102)
VV, Bærum (69)
Ahus, Lørenskog (162)
Diakonhjemmets sykehus (39)
OUS, Radiumhospitalet (278)
Lovisenberg (27)
OUS, Rikshospitalet (100)
OUS, Ullevål (71)
SI, Hamar (30)
SI, Elverum (36)
SI, Gjøvik (58)
SI, Lillehammer (47)
VV, Drammen (77)
VV, Kongsberg (22)
VV, Hønefoss (25)
SiV, Tønsberg (106)
ST, Skien (93)
SS, Arendal (53)
SS, Kristiansand (93)
Haugesund sjukehus (74)
SUS, Våland (169)
Haukeland US (268)
Førde sentralsjukehus (53)
Helse M&R, Molde (40)
Helse M&R, Ålesund (61)
St. Olavs Hospital (219)
HNT, Levanger (48)
Nordlandssykehuset, Bodø (75)
UNN, Tromsø (145)
Andre sykehus (176)
Private leger (51)
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Figur 21 – Klinisk innrapportering per sykehus.

Figur 21 viser klinisk innrapportering fordelt på sykehus. Andre sykehus utgjør en samlegruppe med
sykehus som har færre enn 20 sykdomstilfeller i perioden. Antall pasienter står i parentes.
Til tross for varierende innrapportering av kliniske opplysninger er det allikevel viktig å gi ut resultater
fra registeret for å vise hva et kvalitetsregister for lymfekreft og kronisk lymfatisk leukemi kan
dokumentere. De sykehusene som har en høy innrapportering av kliniske opplysninger har et godt
grunnlag i resultatene for å vurdere egne rutiner og eventuelle behov for forbedringer.
Alle pasienter med lymfekreft og kronisk lymfatisk leukemi i Norge skal være inkludert i registeret. Alle
leger som yter helsehjelp til kreftpasienter har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer
lymfomregisteret.
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5.4 Dekningsgrad på individnivå
100 prosent av den nasjonale pasientpopulasjonen skal være inkludert i registeret. Komplettheten i
2
Kreftregisteret ble evaluert 2007 og ble estimert til å være 99 prosent for alle krefttilfellene totalt .
Dette innebærer at det er ekstremt få krefttilfeller som Kreftregisteret mangler informasjon om. For
årene 2001-2005 ble komplettheten for lymfekreft i Kreftregisteret estimert til 98 - 100 prosent. For
leukemier ble komplettheten estimert til over 94 prosent.

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet
Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:
•
•
•
•
•
•

Opplysninger hentes fra flere uavhengige kilder
Opplysningene hentes på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller iht til Kreftregisterets egen
kodebok og i henhold til internasjonale kodeverk
IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger m.m.
Det gjøres analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene, og
inkonsistensene rettes deretter
Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som
kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter
som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler

5.5.1 Validitet og reliabilitet
Kreftregisteret har unik kompetanse på kreftregistrering i Norge. Validiteten (gyldigheten) av data
og reliabiliteten (påliteligheten) på de data som registreres er fundamentert i et solid kodeverk og
spesialkompetanse på området. Et omfattende arbeid om datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i
2009 (Larsen et al) hvor validiteten av data i Kreftregisteret ble vurdert ut fra følgende analyser:
1.
2.
3.
4.

% av tilfellene som var histologisk/morfologisk verifisert (dvs med en vevsprøve)
% av tilfellene som er registret kun med en dødsmelding
% av tilfellene som er registret med ukjent stadium
% av tilfellene som er registrert med ukjent primær lokalisasjon

Alle disse analysene rapporteres nå årlig i Cancer in Norway og analyse 1 – 3 kan også være
standardanalyser for å vurdere validiteten av data i kvalitetsregisteret.

5.5.2 Case mix/confounding
Alle prognostiske faktorer som er viktige for å kontrollere for case mix (pasientsammensetning) og
confounding (sammenblanding) vil bli registrert. Dette vil inkludere:
•
•

Generelle (på diagnosetidspunkt): kjønn, alder, bosted, diagnosedato, topografi, basis for
diagnosen, diagnosens sikkerhet, kirurgi, behandling, morfologi og behandlingsinstitusjon
Kvalitetsregister: detaljert informasjon relatert til utredning, behandling og oppfølging ved
primærsykdom

5.6 Metoder for validering av data i registeret
Kreftregisteret henter inn opplysninger fra ulike kilder, hvilket sikrer høy grad av validitet og
kompletthet av registrerte data (for de ulike kildene se 5.2). Hvis det mangler kliniske meldinger (for
eksempel etter mottak av et patologisvar som viser kreft), purres institusjonen med oppfordring om å
sende inn opplysninger.

2

Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability,
completeness, validity and timeliness. Europeans Journal of Cancer. Volume 45. May 2009.
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5.7 Vurdering av datakvalitet
Ettersom kvalitetsregisteret for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi er et relativt nytt
kvalitetsregister vil datakvalitet bli vurdert i senere årsrapporter.

5.8 Statistisk metode
Deler av den statistikken som presenteres i rapporten er basert på enkle opptellinger eller
fremstillinger av gjennomsnitt, median og andeler. For å sikre at tilfeldig variasjon ikke påvirker
resultatene i for stor grad er det satt krav til en viss utvalgsstørrelse for de ulike analysene. Kriteriene
for utvalgsstørrelse kan variere og er derfor spesifisert for de analysene der det er behov for dette.
Det er gjort analyser på utvikling i insidens over tid. Kjønns- og aldersspesifikke insidensrater er
beregnet som antall nye tilfeller per 100.000 personår for hvert kalenderår. For subgrupper av lymfom
beregnes aldersstandardiserte rater med vekter basert på aldersfordelingen i den norske
befolkningen i perioden 2008-2012 (Det brukes 18 aldersgrupper 0-4,5-9,...,85+). Alle insidenstall er
basert på uttrekk fra Kreftregisterets insidensdatabase, som er komplett til og med 31. desember
2012.
Alle statistiske analyser ble utført med Stata versjon 13 (StataCorp LP, USA).

5.8.1 Datasett
Småcellet lymfocyttært lymfom er i rapporten slått sammen med kronisk lymfatisk leukemi siden de er
ulike kliniske presentasjoner av samme sykdom.
Av de 2781 tilfellene av malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi er det 14 tilfeller som kun har
bildediagnostikk som basis for diagnosen. 38 personer faller utenfor rapporten på grunn av
manglende innrapportering, det vil si at registeret bare har dødsmelding eller stråleterapidata på
pasienten.
For valg av sykehus i analysene der det finnes flere meldinger på pasienten er følgende prioritering
gjort:
• Dersom det finnes meldinger fra private leger/kommuneleger/distriktsleger velges ingen av
disse såfremt det finnes andre meldinger fra sykehus.
• Deretter velges det sykehuset som har meldt flest maligne meldinger på pasienten, både
klinisk og patologi.
• Hvis to sykehus har meldt inn like mange meldinger, velges det sykehuset som meldte først.
• Videre velges patologiske meldinger over klinisk over obduksjon ved samme diagnosedato og
ulikt sykehus. Hvis dette skulle være likt blir det tilfeldig valgt.
For analyser på dekningsgrad og variabler fra Kvalitetsregisterdatabasen er det sykehuset som har
sendt inn klinisk melding som benyttes.
Ved sykdomstilfeller hvor det er flere kliniske meldinger, velges den kliniske meldingen med det
høyeste stadiet. Ved samme stadium velges den som er meldt først.
Private leger og kommuneleger/distriktsleger er slått sammen til private leger.

5.8.2 Analyser basert på KDB-data
Dekningsgraden for 2011-2012 ligger rett i underkant av 63 prosent på førstegangstilfeller. Analyser
på data fra Kvalitetsregisterdatabasen blir derfor kun på disse 63 prosentene.
Analysene dette gjelder er kommentert i figurteksten og inkludere analyser av organ, funksjonsstatus,
LD, behandlingstrengende sykdom og behandling. Figurene med behandling (siktemål, stråleterapi,
kjemoterapi, annen behandling) gjelder som over men kun der det er angitt ja på
behandlingstrengende sykdom.
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6 FAGUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRING AV
TJENESTEN
Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og KLL vil være ett av bidragene til kvalitetsforbedringer og
brukes sammen med forskning, klinisk praksis og handlingsprogrammet for å forbedre resultatene for
pasienter med lymfom og KLL. En av kvalitetsregisterets oppgaver blir å sikre høy innrapportering av
kliniske opplysninger slik at dataene kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene.
Deretter vil registeret se på optimalisert behandling og nasjonal harmonisering av behandling i tråd
med retningslinjer til enhver tid. Man vil også vurdere endringer i behandlingsretningslinjer dersom
iverksatt behandling ikke gir tilstrekkelig effekt.

6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål
Lymfomregisterets kvalitetsmål er ikke endelig avklart i fagmiljøet. Under vises eksempler på
kvalitetsmål i form av prosess- og resultatindikatorer som kan være aktuelle å samle inn for å vurdere
helsetjenestene som gis til pasienter med lymfekreft og KLL.
Aktuelle prosessindikatorer:
•
•
•
•
•

Forløpstider for utredning og behandling
Oversikt over sykehus som utreder og behandler pasientgruppen
Utredning og diagnostikk (morfologisk diagnose, basis for diagnosen, utredning av stadium,
prognostiske faktorer)
Primærbehandling (kjemoterapi, strålebehandling, kirurgi, inkludert i forskningsstudie)
Strålebehandling (komplikasjoner, bestrålt område, dose)

Aktuelle resultatindikatorer:
•
•

Overlevelse
Årsak til død

Det er utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for lymfekreft:
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne
lymfomer
Kronisk lymfatisk leukemi inngår i følgende handlingsprogram:
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne
blodsykdommer

6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
Pasientrapporterte resultatmål er foreløpig ikke inkludert i registeret. Høsten 2014 starter Nasjonalt
servicemiljø et prosjekt sammen med Kreftregisteret for å prøve ut pasientrapporterte resultatmål i et
kvalitetsregister på kreftområdet.
For å kunne innføre PROM og PREM kreves at det etableres en nasjonal infrastruktur for
innrapportering, slik at pasientene kan innrapportere opplysninger via en nasjonal webtjeneste.
Kreftregisteret har i dag ikke hjemmel for å kunne lagre pasientrapporterte opplysninger i registeret.
Denne utfordringen vil bli en del av prosjektet med Nasjonalt servicemiljø. Innhenting av opplysninger
fra pasienter krever samtykke fra pasientene.

6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Registeret vil ha tilgang til data for å gjøre analyser på demografiske ulikheter som for eksempel
alder, kjønn, bosted på diagnosetidspunktet, behandlingsinstitusjon og dato for død. Kreftregisteret
har tilgang til opplysninger om hvorvidt personen er emigrert eller bosatt i Norge, men har ikke tilgang
til flyttehistorikk.
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Det er spesielt uheldig at Kreftregisteret ikke har tilgang til de registrertes landbakgrunn, fordi det er
en økt forekomst av visse kreftformer i enkelte innvandringsgrupper. Det er et faktum at innvandreres
helse varierer etter landbakgrunn og videre at risiko for spesifikke kreftformer endrer seg over tid etter
innvandring. Kreftregisteret har spilt inn behovet for å kunne registrere landbakgrunn til Helse- og
omsorgsdepartementet.
Analyser på eventuelle forskjeller mellom sykehusene vil også avhenge av klinisk
innrapporteringsgrad og det er en forutsetning at komplettheten i dataene er høy for å kunne vurdere
hvorvidt pasientene får tilgang til like bra utredning og behandling i hele landet.
Det er foreløpig ikke planlagt regelmessig å samle inn data som kan belyse sosiale ulikheter for
pasientene kvalitetsregisteret. For å få tilgang til slike data fra Statistisk sentralbyrå, vil Kreftregisteret
per i dag måtte søke om konsesjon fra Datatilsynet.

6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.
Dette er ikke relevant på nåværende tidspunkt.

6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Under arbeidet med å velge variabler til kvalitetsregisteret ble det tatt utgangspunkt i de da gjeldende
retningslinjene for behandling av pasienter med lymfom og kronisk lymfatisk leukemi. For fagmiljøet
og referansegruppen er det viktig å finne et relevant utvalg av variabler som kan kartlegge
utredningen og behandlingen av pasientene. Det har hele tiden vært en balansegang mellom
ønskede spørsmål og hvor stor arbeidsmengde spørsmålene gir for de som skal melde inn.
Referansegruppen har jobbet med å finne relevante spørsmål, uten å bli for detaljerte.

6.6 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Dette er ikke relevant på nåværende tidspunkt.

6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Dette er ikke relevant på nåværende tidspunkt.

6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret
praksis)
Dette er ikke relevant på nåværende tidspunkt.

6.9 Pasientsikkerhet
Dette er ikke relevant på nåværende tidspunkt.
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7 FORMIDLING AV RESULTATER
Kreft er en sykdom som utredes, behandles og følges opp over lang tid. Det innebærer at
kreftstatistikk tidligst kan publiseres året etter diagnoseåret. I årsrapporten for 2014 er data fra 2011
og 2012 inkludert.

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Formidling av resultater fra kvalitetsregisteret til deltagende fagmiljø vil ivaretas ved utgivelse av
årsrapporter. Formidling av resultater til fagmiljøene ivaretas også delvis av kravene til offentliggjøring
som koordineres via Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, samt ved utlevering av
data til forskningsprosjekter, både nasjonalt, på nordisk nivå og internasjonalt.
I tillegg til det ovennevnte, er det via Kreftregisterets meldetjeneste (KREMT) på Norsk Helsenett
tilgang til statistikk basert på elektronisk innsendt klinisk informasjon for eget sykehus sammenlignet
med et landsgjennomsnitt. Eksempler på slik statistikk er:
• Fordeling av alder for pasientene ved diagnosetidspunkt
• Stadium ved diagnosetidspunkt
• Andel pasienter som har blitt operert med ulike operasjonsmetoder
• Årsak til utredning
• Videre tiltak etter utredning
Datatilsynet har, i brev datert 18.1.2013, pålagt Kreftregisteret å stanse all tilbakeføring av
identifiserbare personopplysninger til innrapporterende virksomheter som ikke har konsesjon fra
Datatilsynet eller forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk. Kreftregisteret har rettet en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet hvor det
foreslås at tilbakerapportering av kvalitetssikrede data fra meldepliktige virksomheter hjemles i
kreftregisterforskriften, tilsvarende den bestemmelsen som fremgår i hjerte- og karforskriften § 2-2
tredje ledd.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Lymfom og KLL registerets årsrapport vil være det viktigste bidraget til helseforetakenes
administrasjon og ledelse.
Alle RHF får tilsendt årsrapportene for kvalitetsregistrene på kreftområdet to uker før publisering slik
at de kan gå gjennom sine egne resultater og forberede seg før rapportene blir allment tilgjengelige.

7.3 Resultater til pasienter
Formidling av resultater fra kvalitetsregisteret til pasienter og publikum vil ivaretas av kravene til
offentliggjøring som koordineres via Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

7.4 Offentliggjøring av resultater til institusjonsnivå
Resultater fra registeret vil offentliggjøres på institusjonsnivå.
Alle RHF får tilsendt årsrapportene for kvalitetsregistrene på kreftområdet to uker før publisering slik
at de kan gå gjennom sine egne resultater og forberede seg før rapportene blir allment tilgjengelige.
Det er også mulig for hver enkelt institusjon å henvende seg til Kreftregisteret for å få en nærmere
gjennomgang og utdyping av sine resultater.
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8 SAMARBEID OG FORSKNING
I samarbeid med det kliniske miljøet er det publisert flere artikler om seneffekter etter behandling for
lymfom med data fra Kreftregisterets insidensdatabase. Også ved kronisk lymfatisk leukemi er det et
aktivt fagmiljø som benytter registerdata i klinisk forskning. Referansegruppen er nært knyttet til
Onkologisk Forum samt Norsk Selskap for hematologi og mange medarbeidere deltar i utviklingen av
handlingsprogrammene for lymfomer og for maligne blodsykdommer.

8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Kreftregisteret samarbeider med, og innhenter data fra, andre registre regelmessig. De registrene
Kreftregisteret rutinemessig får data fra er:
•
•
•

Norsk pasientregister
Dødsårsaksregisteret
Folkeregisteret

I tillegg mottar Kreftregisteret data fra alle landets stråleavdelinger.

8.2 Vitenskapelige arbeider
Kvalitetsregisteret for lymfom og KLL har startet arbeidet med analyser av data fra registerets start i
2003 hvor det nå foreligger et 10- årsmateriale. En medisinstudent har dette som et eget prosjekt.
Artikler på de spesifikke data i kvalitetsregisteret foreligger enda ikke.
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Del 2

Plan for forbedringstiltak
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9 FORBEDRINGSTILTAK
9.1 Datafangst
Kreftregisteret samarbeider nært med flere miljøer og leverandører av IKT-løsninger for å sørge for en
så hensiktsmessig datafangst som mulig. Eksempler på samarbeidsprosjekter er:
• Økt bruk av klinisk relevante data fra Norsk Pasientregister
• Innhenting av data om medikamentell behandling fra IT systemer på sykehusene
• Samarbeid med patologimiljøet om å utarbeide løsninger for mer strukturert innrapportering
av patologiinformasjon
Kreftregisteret har også fått bevilget NOK 100.000,- for gjennomføring av et prosjekt for å øke bruken
av KREMT ved de ulike helseinstitusjonene. Prosjektet vil bli gjennomført høsten 2014/våren 2015.

9.2 Metodisk kvalitet
Kreftregisteret arbeider kontinuerlig med å forbedre rutiner for datafangst, databehandling og intern
kvalitetssikring.
Referansegruppen må, når det foreligger et relevant datagrunnlag i lymfom/KLL-registeret, ta initiativ
til kvalitetssikringsprosjekter som bidrar til å belyse og forbedre kvaliteten av data, både retrospektivt
og prospektivt.

9.3 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
Kreftregisterets retningslinjer for utvikling og drift av kvalitetsregistre stadfester følgende:
«Videreutvikling av kvalitetsregistrene innebærer en jevnlig evaluering og oppdatering av målene med
registeret, samt en utvikling i henhold til stadieinndelingen for nasjonale registre. Eksempler på
videreutvikling:
• Kreftregisterets og referansegruppens evaluering av registerets mål, og om innsamlingen av data gir
svar på kvalitetsindikatorene for pasientgruppen.
• Nye krav fra styrende myndigheter om rapportering av for eksempel forløpstider og bruk av nye
medikamenter.
• Krav fra pasientgruppen om å fokusere på bivirkninger, seneffekter, livskvalitet m.m.
• Krav til utvikling av registerstadium, for eksempel rapportering av sosiale ulikheter i helsetjenesten.
Konsekvensene kan være at hele eller deler av meldingene fjernes, justeres eller legges til.»

9.4 Formidling av resultater
Formidling av resultater fra register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi skal i fremtiden
gjøres på følgende måter:
•
•
•
•
•

I årsrapporter etter årsrapportmal fra Nasjonalt servicemiljø
På nettsidene for den nasjonale resultattjenesten
På Kreftregisterets nettsider for kvalitetsregistre på kreftområdet
Som klinisk statistikk via KREMT-portalen på Norsk Helsenett
Som administrativ statistikk via KREMT-portalen på Norsk Helsenett

Utgangspunktet er at resultater basert på kvalitetssikrede data skal rapporteres på institusjonsnivå.
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9.5 Samarbeid og forskning
En svært viktig del av kvalitetssikring og utvikling av register for lymfom og kronisk lymfatisk leukemi
er at dataene i registeret benyttes til forskning – herunder også prosjekter som har fokus på intern
kvalitetssikring ved ulike institusjoner.
Både Kreftregisteret og referansegruppen har ansvar for å initiere relevante forskningsprosjekter som
kan nyttiggjøre seg av dataene i lymfom/KLL-registeret og bidra til å utjevne forskjeller i behandling,
minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter.
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Del 3

Stadievurdering
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Postadresse
PB 5313 Majorstuen
0304 OSLO

Kontoradresse
Fr. Nansens vei 19

Telefon:
Telefaks:

22 45 13 00 E-post:
22 45 13 70 Internett:

kreftregisteret@kreftregisteret.no
www.kreftregisteret.no

Org. nr.: 974707160
Bankkonto: 1607.45.02427

10 REFERANSER TIL VURDERING AV STADIUM
Vurderingspunkter for stadium register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi
Nr Beskrivelse

Kapittel

Ja

1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner

3

x

2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå

3

x

3 Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser

5.2

x

7.1

x

Del II

x

Nei

Stadium 2

4

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende
rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Stadium 3
6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5, 5.6, 5.7

x

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3, 5.4

x

8 Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater

7.1

x

6.5

x

10 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret

6.6

x

11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.7, 6.8

x

12 Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

x

13 Presenterer resultater for PROM/PREM

6.2

x

14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Del II

x

9

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale
retningslinjer der disse finnes
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Stadium 4
15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser

5.7

16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3, 5.4

17 Har dekningsgrad over 80% 5.4

18

Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og

x
x
x

7.1, 7.4

x

19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse

6.3

x

20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter

7.3

x

6.8

x

21

nasjonale resultater

Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret
klinisk praksis
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