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FORORD
For hundre år siden kom det ut en tynn, liten bok i London med tittelen «Primary malignant growths of
the lung and bronchi: a pathological and clinical study». Forfatteren, Adler, spør i forordet om det er
verdt å å skrive en bok om primær lungekreft, fordi «there is nearly complete consensus of opinion
that primary malignant neoplasms of the lungs are among the rarest form of disease.» Den gode
Adler skulle bare visst at før århundret var omme, var lungekreft utpekt til å være den vanligste
kreftformen i verden.
Ikke bare har det skjedd en utvikling i antall tilfeller, men vår kunnskap om sykdommen, dens biologi,
klinikk og behandling har nærmest eksplodert de siste par tiårene. I dag har vi pakkeforløp, målrettet
behandling og feltet preges av en optimisme som har brakt fram lungekreften fra onkologiens
bakgård.
En viktig del av vår kunnskap om lungekreft kan vi takke norske leger for. Fra 1953, året for
opprettelsen av Kreftregisteret, har de jevnt og trutt sendt inn opplysninger om alle landets
kreftpasienter. På denne måten har Kreftregisteret utviklet en databank som ikke bare er stor på
antall, men også på kompletthet. Denne databanken brukes av både forskere og politikere og er noe
epidemiologer fra mange land misunner oss.
I 2013 skjedde det et paradigmeskifte i den delen av Kreftregisteret som arbeider med lungekreft. Da
ble Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft etablert og godkjent nasjonalt. Dette innebar både en
hevelse i anseelse og en forpliktelse til å levere egne årlige rapporter med ferske tall og figurer. Fra å
være et rent insidensregister ble det nå også krav om mer klinisk informasjon. En arbeidsgruppe
bestående av klinikere fra flere spesialiteter og landsdeler laget derfor en liste over parametre de
ønsket lagt inn i det nye registeret.
Med det nye registeret kom også overgang til elektronisk kreftmelding via Kreftregisterets elektroniske
meldeskjema (KREMT). Denne har vært tilgjengelig parallelt med det gamle skjemaet for solide
svulster fra årsskiftet 2013/14. Skjemaet for solide svulster blir faset helt ut innen utgangen av 2015.
Deretter vil kun den elektroniske varianten bli akseptert av Kreftregisteret. KREMT inneholder
meldinger tilpasset de ulike fasene i et pasientforløp og er beregnet dels på lungeleger, dels på
onkologer, og dels på kirurger. Tanken er å få et bedre overblikk over utredningen og behandlingen
av pasienter med lungekreft.
Årets rapport inneholder både kvalitetssikrede tall fra 2013, men også ferskere tall fra den
elektroniske meldingen. Foreløpig er det mottatt et begrenset antall elektroniske meldinger slik at
tallene fra 2014 må anses som midlertidige. Fra neste års rapport håper vi på en enda fyldigere
rapport basert på ferske elektroniske meldinger.
En stor takk til Kreftforeningen, som i desember 2011 bevilget 5 millioner til etablering av et
kvalitetsregister for lungekreft. En stor takk rettes også til Helse- og omsorgsdepartementet for
godkjenning av nasjonal status i 2013 slik at de årlige driftsmidlene til lungekreftregisteret ble sikret.
Takk også 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 blir enda bedre.
Oslo, september 2015
Lars Fjellbirkeland
Leder av referansegruppen

Giske Ursin
Direktør, Kreftregisteret

Side 2 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

INNHOLDSFORTEGNELSE
ÅRSRAPPORT ....................................................................................................................................................... 5
1

SAMMENDRAG .............................................................................................................................................. 6

SUMMARY IN ENGLISH ........................................................................................................................................ 6
2

REGISTERBESKRIVELSE............................................................................................................................. 7
2.1

Bakgrunn og formål ............................................................................................................................... 7

2.1.1

Bakgrunn for registeret ...................................................................................................................... 7

2.1.2

Registerets formål ............................................................................................................................. 8

2.2

Juridisk hjemmelsgrunnlag .................................................................................................................... 8

2.3

Faglig ledelse og databehandlingsansvar.............................................................................................. 8

2.3.1
3

RESULTATER .............................................................................................................................................. 10
3.1

5

Kvalitetssikrede data (2013) ................................................................................................................ 10

3.1.1

Insidens/forekomst .......................................................................................................................... 10

3.1.2

Fordeling av histologiske undergrupper .......................................................................................... 11

3.1.3

Bruk av immunhistokjemi ved biopsi og cytologi av primærtumor ................................................... 14

3.1.4

Bruk av mutasjonsanalyser ............................................................................................................. 15

3.1.5

Svartid fra patolog ........................................................................................................................... 18

3.1.6

pT- og pN-deskriptorer .................................................................................................................... 20

3.1.7

Sykehusvolum (opererte) per år i perioden 2004-2014 ................................................................... 22

3.1.8

Antall opererte (operasjonsvolum) per sykehus .............................................................................. 23

3.1.9

Antall operasjoner per måned ......................................................................................................... 24

3.1.10

Andel pasienter operert for lungekreft per bostedsfylke .............................................................. 26

3.1.11

Andel opererte etter kjønn og fylke ............................................................................................. 28

3.1.12

Tumorstørrelse og histologisk undergruppe hos de opererte ...................................................... 29

3.1.13

Fri bronkial reseksjonsrand ......................................................................................................... 30

3.1.14

Kirurgi med pTNM-stadium ......................................................................................................... 32

3.1.15

Postoperativ mortalitet ................................................................................................................ 34

3.1.16

Relativ overlevelse ...................................................................................................................... 35

3.2

4

Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe ........................................................................................ 8

Ikke kvalitetssikrede data (2014) ......................................................................................................... 37

3.2.1

Reseksjonstyper .............................................................................................................................. 38

3.2.2

ECOG-score hos de opererte .......................................................................................................... 39

3.2.3

Hovedoperatørs spesialitet .............................................................................................................. 40

3.2.4

Kirurgi utover lungereseksjon .......................................................................................................... 41

METODER FOR FANGST AV DATA ........................................................................................................... 42
4.1

Innrapportering av klinisk informasjon ................................................................................................. 42

4.2

Innrapportering av patologiinformasjon................................................................................................ 43

METODISK KVALITET ................................................................................................................................. 44
5.1

Antall registreringer.............................................................................................................................. 44

5.2

Metode for beregning av dekningsgrad ............................................................................................... 44

5.3

Dekningsgrad på institusjonsnivå ........................................................................................................ 44

5.4

Dekningsgrad på individnivå ................................................................................................................ 48

5.5

Metoder for intern sikring av datakvalitet ............................................................................................. 48

5.5.1

Validitet og reliabilitet ...................................................................................................................... 48

Side 3 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

5.5.2

Case mix/confounding ..................................................................................................................... 49

5.6

Metoder for validering av data i registeret............................................................................................ 49

5.7

Vurdering av datakvalitet ..................................................................................................................... 49

5.8

Statistisk metode ................................................................................................................................. 49

6

FAGUTVIKLING OG KLINISK KVALITETSFORBEDRING......................................................................... 51
6.1

Pasientgruppe som omfattes av registeret .......................................................................................... 51

6.2

Registerets spesifikke kvalitetsmål ...................................................................................................... 51

6.3

Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) ......................................................... 51

6.4

Sosiale og demografiske ulikheter i helse............................................................................................ 51

6.5

Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer og lignende ................... 52

6.6

Etterlevelse av nasjonale retningslinjer................................................................................................ 52

6.7

Identifisering av kliniske forbedringsområder....................................................................................... 52

6.8

Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret ....................................................................... 52

6.9

Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) ....................................................... 52

6.10

Pasientsikkerhet .................................................................................................................................. 52

7

FORMIDLING AV RESULTATER ................................................................................................................ 54
7.1

Resultater tilbake til deltakende fagmiljø ............................................................................................. 54

7.2

Resultater til administrasjon og ledelse ............................................................................................... 54

7.3

Resultater til pasienter ......................................................................................................................... 54

7.4

Offentliggjøring av resultater til institusjonsnivå ................................................................................... 54

8

SAMARBEID OG FORSKNING ................................................................................................................... 55
8.1

Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre ................................................................................ 55

8.2

Vitenskapelige arbeider ....................................................................................................................... 55

PLAN FOR FORBEDRINGSTILTAK .................................................................................................................... 56
9

FORBEDRINGSTILTAK ............................................................................................................................... 57
9.1

Datafangst ........................................................................................................................................... 57

9.2

Metodisk kvalitet .................................................................................................................................. 57

9.3

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten .................................................................................. 57

9.4

Formidling av resultater ....................................................................................................................... 57

9.5

Samarbeid og forskning ....................................................................................................................... 58

STADIEVURDERING ........................................................................................................................................... 59
10

REFERANSER TIL VURDERING AV STADIUM ......................................................................................... 60

11

VEDLEGG..................................................................................................................................................... 62

11.1

Forfattere og andre bidragsytere til årsrapporten ................................................................................ 62

11.2

Referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft .......................................................... 62

11.3

TNM ..................................................................................................................................................... 63

11.4

ECOG-score ........................................................................................................................................ 64

11.5

Publikasjoner og ferdigstilte doktorgrader............................................................................................ 64

11.6

Figurer ................................................................................................................................................. 65

11.7

Tabeller................................................................................................................................................ 65

12

REFERANSER ............................................................................................................................................. 67

Side 4 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Del 1

Årsrapport

Side 5 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

1 SAMMENDRAG
For første gang har det blitt publisert resultater fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Registeret
startet innregistrering fra 01.01.2013 og inneholder patologidata for pasienter diagnostisert med
lungekreft fra og med 2013. I november 2013 ble det også åpnet for registrering av kliniske meldinger
til registeret, slik at også klinisk informasjon vil være tilgjengelig for pasienter diagnostisert fra og med
2014. Denne rapporten inkluderer kvalitetssikrede patologidata fra 2013 og ikke-kvalitetssikrede
kliniske data fra 2014, fordi 2014 årgangen av data ferdigstilles i løpet av høsten 2015 på
Kreftregisteret.
Kreft i lunger og luftrør utgjorde i 2013 9,4 % av alle krefttilfeller i Norge. Både hos menn og kvinner
var det den nest hyppigste kreftformen. Årets rapport viser at adenokarsinomer, plateepitelkarsinomer
og småcellede karsinomer utgjorde over 70 % av alle lungetumorene i Norge. I 42 % av
lungekrefttilfellene ble den histologiske undergruppen verifisert av patolog ved hjelp av
immunhistokjemi.
Det har vært en merkbar forbedring i 5 års relativ overlevelse for lungekreft i perioden 2009-2013,
henholdsvis 18,8 % for kvinner og 13,1 % for menn (mot tilsvarende 14,1 % og 11,0 % i perioden
2004-2008). Andelen pasienter som dør innen 90 dager etter operasjon har gått ned. Antall døde har
ikke steget til tross for at antallet opererte har økt i perioden 2009-13. Som følge av sentralisering
opereres over 80 % på høyvolumsykehus (over 50 pasienter per år) sammenlignet med 45 % ti år før.
Totalt ble 19,5 % av pasientene operert i 2013. 98 % av de opererte ble operert med fri bronkial
reseksjonsrand. Av de opererte i stadium IIIA hadde 60 % N2-metastaser, selv om
handlingprogrammet ikke anbefaler operasjon for denne pasientgruppen.
De ikke-kvalitetssikrede dataene fra 2014 er inkludert for å belyse potensialet i det nye registeret ved
å vise et utvalg av kirurgiske variabler som registreres.

SUMMARY IN ENGLISH
For the first time, results are published from the Norwegian clinical registry for lung cancer. The
registry started recording data in 2013. The registry includes pathology data for patients diagnosed
with lung cancer from 01.01.2013. In November 2013 the clinical forms for lung cancer became
available to the clinicians and therefore clinical data will be available from 2014. This report includes
quality assured pathology data from 2013 and non-quality assured data from 2014.
Cancer of the lungs and trachea constituted 9.4% of all cancers in Norway in 2013. In both men and
women, it was the second most common type of cancer. This year’s report shows that
adenocarcinomas, squamous cell carcinomas and small cell carcinomas amounted to over 70% of the
lung tumors in Norway. In 42% of the lung cancer cases, the histologic subgroup has been verified
using immunohistochemistry.
There has been a notable change in 5-year relative survival in the period 2009-2013, respectively
18.8% for women and 13.1% for men (corresponding to 14.1% and 11.0% in the period 2004-2008).
There has been a decrease in 90-day post-operative mortality in the period 2009-2013. The number
of deaths has not risen despite an increase in surgeries in the same period. Due to centralization,
80% of the patients undergoing surgery were treated in high volume hospitals (hospitals with more
than 50 patients a year), in contrast to 45% ten years earlier. In total 19.5% of the patients underwent
surgery in 2013. 98% of the procedures resulted in the bronchial surgical border free of tumor. The
patients in stage IIIA undergoing surgery had N2-metastases in 60% of the cases.
The non-quality assured data from 2014 have been included to illustrate the potential of the new
clinical registry by showing a selection of surgical variables that are available in the registry.
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2 REGISTERBESKRIVELSE
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft samler inn data om alle pasienter i Norge med kreft i luftrør
(ICD-10 C33), lunger og bronkier (ICD-10 C34), unntatt pasienter med lymfom, malignt melanom,
sarkom eller mesoteliom i disse lokalisasjonene.
Registeret startet registrering av patologiinformasjon for pasienter med diagnose fra og med
01.01.2013 og klinisk informasjon registreres for pasienter med diagnose fra og med 01.01.2014. For
mer informasjon om innrapportering av patologiinformasjon, se kapittel 4.2.
Klinisk informasjon rapporteres av klinikerne selv på klinisk meldeskjema via KREMT –
Kreftregisterets meldetjeneste (https://portal.kreftregistrering.no). Det finnes seks forskjellige kliniske
meldeskjema for lungekreft:
 Utredning
 Kirurgi
 Ikke-hormonell medikamentell behandling (primærtumor)
 Avslutning av ikke-hormonell medikamentell behandling
 Strålebehandling (primærtumor)
 Avslutning av strålebehandling
Kliniker skal kun melde det han eller hun har gjort. Se ellers kapittel 4.1 for mer informasjon om
innrapportering av klinisk informasjon.

2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge og hele verden sett under ett. Færre enn 20 %
av pasientene er i live fem år etter diagnosen og årlig dør ca. 2500 pasienter her i landet.
Sykdommen har i tillegg til sin hissige biologi også et ubehagelig rykte. Pasientene opplever
dessverre sterk skyldfølelse og skam fordi lungekreft har ord på seg å være selvpåført. Pasienten og
deres pårørende påvirkes ofte direkte og indirekte over lang tid av psykiske og fysiske plager.
Kreftregisteret har tidligere påvist at det gis ulik behandling i ulike regioner og at det er et
forbedringspotensiale i å tilby alle pasienter lik behandling. Å følge opp pasientgruppen i et
kvalitetsregister kan bidra til å utjevne forskjeller og minimere belastninger av sykdommen og
behandlingen, samt redusere seneffekter. I 2013 fikk 2856 personer kreft i lunge, bronkier eller luftrør
og det er med det for første gang sett en nedgang i antall nye tilfeller. De siste årene er det observert
en positiv utvikling i overlevelse som sammenfaller med at det satses mer på pasientgruppen
gjennom en rekke forbedringstiltak, og at det er en viss utvikling innen utredning og behandling.
Kreftsykdommer er ressurskrevende å utrede, behandle og følge opp. Et kvalitetsregister kan
kartlegge hvordan ressursene brukes til å bidra til forbedringer. Begrunnelse for opprettelse av
kvalitetsregistre er omtalt i nasjonal kreftstrategi. Lungekreftregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten
på helsehjelpen som gis til pasientene. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for
forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt
behandlingseffekter.
Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologilaboratorier 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. Referansegruppen sikrer tilgang til oppdatert
medisinsk kunnskap for å underbygge kvalitetsregisterets kliniske relevans og styrke. Registeret har
en referansegruppe med fagpersoner som arbeider med lungekreft fra alle landets helseregioner.
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2.1.1.1 Det retrospektive kvalitetsregisteret for kirurgiske lungekreftpasienter
I 2001 ble det etablert et retrospektivt kvalitetsregister for lungekreft i Kreftregisteret. Registeret
bygger på nøye gjennomgang av utvalgte pasientgrupper diagnostisert fra 1993, i hovedsak
kirurgiske pasienter som det finnes gode behandlingsdata på i Kreftregisteret. Informasjon om over
5000 opererte pasienter er inkludert og kvalitetssikret i en egen database. Kliniske avdelinger ved alle
involverte sykehus har vært behjelpelige med å skaffe supplerende informasjon om de inkluderte
pasientene. Her finnes opplysninger som demografiske variabler, morfologi, type og dato for inngrep,
TNM-stadium, behandlende og henvisende sykehus, data om komorbiditet, tumorstørrelse,
reseksjonsrender, preoperative undersøkelser (inkludert lungefunksjon) og lokalisasjon av svulsten i
lungen.
Det er publisert flere resultater med utgangspunkt i dette registeret, blant annet om
operasjonshyppighet og –volum. Dette har bidratt til en økning i andel pasienter som blir kirurgisk
behandlet og en sentralisering av kirurgisk behandling til sykehus med større operasjonsvolum. I et
samarbeid med Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG) er det også publisert resultater om
behandlingseffekt for cirka 500 pasienter som er behandlet med strålebehandling i kurativ hensikt.
Noen sykehus har også selv evaluert og publisert resultater fra egen virksomhet.
Det retrospektive kvalitetsregisteret har også bidratt til at Norge har kunnet delta med anonymiserte
data til den siste utgaven av TNM (internasjonalt klassifiseringssystem av krefttyper), som ledes av
International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Cirka 2500 pasienter er inkludert, og
dette utgjør det eneste populasjonsbaserte bidraget blant de 80 000 pasientene som er inkludert på
verdensbasis.

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
kreftsykdommers årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.
Ref. Kreftregisterforskriften § 1-3.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Helseregisterloven av 01.01.2015, kap 2 § 11 og Kreftregisterforskriften.

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med referansegruppen. Referansegruppen for
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft består av lungeleger, onkologer, kirurg og patolog fra hele
landet.1 Første møte i referansegruppen ble avholdt 19.01.2015. Leder av referansegruppen er Lars
Fjellbirkeland.

2.3.1 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe
I perioden 2013 til 2014 ble det avholdt møter i prosjektgruppen som var etablert for å utvikle
Lungekreftregisteret. Prosjektgruppen ble oppløst da referansegruppen ble etablert.
19.01.2015 ble første møte i referansegruppen avholdt. Det er siden avholdt to møter til i
referansegruppen. Hovedfokus i disse møtene har vært referansegruppens rolle og mandat, øke
referansegruppens størrelse, planlegging av årsrapport og evaluering av tilbakemeldinger fra
klinikere.
I januar 2015 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for årsrapporten fra registeret. Arbeidsgruppen består
av referansegruppemedlemmer og representanter for Kreftregisteret. Denne gruppen hadde et
1

En oversikt over referansegruppemedlemmer finnes i kapittel 11.2
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heldagsmøte i mars og et kort møte i mai. Ellers har korrespondansen foregått per e-post. Hele
referansegruppen har fått årsrapporten tilsendt med muligheter for tilbakemeldinger og innspill før
publisering.
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3 RESULTATER
Denne årsrapporten inneholder data fra årgangene 2013 og 2014. 2013-årgangen er ferdig kodet og
kvalitetssikret. 2014-årgangen inneholder alle meldinger, sendt inn om lungekrefttilfeller fra 2014, som
er sendt inn til Kreftregisteret frem til 07.09.2015. Dataene som er sendt inn om pasienter
diagnostisert i 2014 er ikke ferdig kvalitetssikret.

3.1 Kvalitetssikrede data (2013)
Resultatene fra de kvalitetssikrede dataene er basert på patologiopplysninger og insidensdata og
vises på sykehusnivå for 2013.
Det er tilsammen 2918 pasienter diagnostisert med lungekreft med i analysen.

3.1.1 Insidens/forekomst
Insidens er forekomst av nye krefttilfeller. I 2013 fikk 2856 personer kreft i lunge, bronkier eller luftrør.
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Figur 1: Insidensrater for lungekreft etter kjønn og alder, 1984-2013

Figur 1 viser forekomstrater/insidensrater for lungekreft for perioden 1984-2013 i Norge etter kjønn og
aldersgruppe. Forekomst er i figurene uttrykt som kjønns- og aldersspesifikke insidensrater beregnet
som antall tilfeller per 100.000 personår for hvert enkelt kalenderår i perioden. Merk at skalaen på yaksen er logaritmisk. Det er store forskjeller mellom trendene i insidensrater for menn og kvinner
grunnet endringer i røykevaner for menn og kvinner. For menn opp til 69 år vises en nedgang i
forekomst, men for de over 70 år øker fortsatt antallet personer som får lungekreft. For kvinner øker
forekomsten av lungekreft for de over 50 år.
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3.1.2 Fordeling av histologiske undergrupper
Ifølge nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av
lungekreft, mesoteliom og thymom2, anbefales det å subklassifisere ikke-småcellede karsinomer da
det har betydning for valg av type kjemoterapi. Dersom det ikke er mulig å subklassifisere ved hjelp
av morfologi eller immunhistokjemi kan betegnelsen ikke-småcellet karsinom brukes.
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Figur 2: Fordeling av histologiske undergrupper (andel) for lungekreft, 2013

Figur 2 viser andelen av ulike histologiske grupper for lungekreft for diagnoseåret 2013. Andelen som
er operert innenfor de ulike undergruppene er markert i lyseblått. Alle prosentangivelser er beregnet
av totalt antall lungekrefttilfeller diagnostisert i 2013. Figuren viser at 39 % av lungekreftpasientene
ble diagnostisert med adenokarsinom. Pasientene med adenokarsinom som har blitt operert utgjør 11
% av alle lungekreftpasientene. Adenokarsinomer utgjør den største histologiske gruppen, fulgt av
plateepitelkarsinomer 17 %, småcellet karsinom 16 %, ikke-småcellet karsinom 7 %, karsinoider 2 %,
karsinom UNS 2 %, storcellet nevroendokrint karsinom 1 % og storcellet karsinom <1 %. 2 % av
lungekrefttilfellene er klassifisert som annen histologisk undergruppe og 13 % av lungekrefttilfellene
har ukjent histologi.
I alle histologiske undergrupper finnes pasienter som blir operert, men for de undergruppene hvor <1
% av lungekreftpasientene er operert vises det ikke i figuren over. Tabell 1 viser antallet ulike
histologiske grupper for lungekreft for 2013 fordelt på totalt antall lungekrefttilfeller, antall opererte og
antall som ikke ble operert. Merk at en pasient kan ha flere tilfeller av lungekreft.
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Tabell 1: Fordeling av histologiske undergrupper for kreft i lunger, bronkier og luftrør (antall), 2013

Morfologi
Adenokarsinomer
Plateepitelkarsinomer
Småcellet karsinom
Ikke-småcellet karsinom
Karsinoid
Storcellet karsinom
Storcellet nevroendokrint karsinom
Karsinom UNS
Andre
Ukjent
Totalt antall krefttilfeller

Antall totalt

Antall opererte

Antall uopererte

1147
508
465
183
53
18
41
66
55
382
2918

334
144
10
15
33
5
14
1
10
3
569

813
364
455
168
20
13
27
65
45
379
2349
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Figur 3: Histologiske undergrupper for lungekreft fordelt på alder, 2013

Figur 3 viser fordelingen av de ulike histologiske undergruppene for hele pasientgruppen fordelt i
aldersgrupper. De yngre pasientene (0-49 år) hadde en større andel lungekrefttyper som ble
klassifisert som «andre» histologiske undergrupper, hvilket omfatter udifferensiert karsinom, pleomorft
karsinom, kjempecellekarsinom, sarkomatoid karsinom, nevroendokrint karsinom, epitelialtmyoepitelialt karsinom og pulmonalt blastom. De eldre pasientene hadde i større grad «ukjent»
histologi, hvilket skyldes at de eldre pasientene oftere har blitt diagnostisert kun på bakgrunn av
bildediagnostikk og at det derfor ikke er tatt vevsprøve.

Side 13 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

3.1.3 Bruk av immunhistokjemi ved biopsi og cytologi av primærtumor
I handlingsprogrammet anbefales det at så mye vev som mulig bevares ved patologiundersøkelsen
for å kunne utføre molekylære analyser. 3 Immunhistokjemi brukes for å subklassifisere histologier. For
ikke-småcellede karsinomer brukes immunhistokjemi til å skille mellom adenokarsinomer og
plateepitelkarsinomer. Adenokarsinomer undersøkes også ofte med immunhistokjemi for å screene
etter ALK-mutasjoner. I kvalitetsregisteret registreres det kun om det er utført immunhistokjemi, ikke
hvilke markører som er brukt.
Av totalt 2918 tilfeller av lungekreft i 2013 ble 41,6 % av krefttilfellenes histologi verifisert ved hjelp av
immunhistokjemi. Tabell 2 viser en oversikt over antall og andel (%) av immunhistokjemi på biopsier
og cytologier av primærtumor i 2013. I 39 % av tilfellene ble immunhistokjemi kun utført på biopsier, 2
% ble utført på cytologier og 1 % på både biopsier og cytologier.
Tabell 2: Antall og andel (%) immunhistokjemi på biopsier og cytologier av primærtumor på lungekreft,
2013

Immunhistokjemi
Immunhistokjemi utført ifm biopsi
Immunhistokjemi utført ifm cytologi
Immunhistokjemi utført ifm biopsi og
cytologi
Immunhistokjemi ikke registrert utført
Antall krefttilfeller

Antall

Andel (%)
1147
46

39,3
1,6

21
1704
2918

0,7
58,4
100

Tabell 2 gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om hvorvidt handlingsprogrammet er fulgt eller
ikke, fordi det er usikkert om Kreftregisteret har fått innrapportert alle immunhistokjemier utført på
lungekreftpreparater. Det er ønskelig med høyere kompletthet rundt bruk av immunhistokjemi ved
lungekreft for å kunne vurdere bruken opp mot anbefalingene i retningslinjene.
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3.1.4 Bruk av mutasjonsanalyser
Det anbefales i handlingsprogrammet at en utfører molekylærpatologisk undersøkelse for EGFRmutasjoner av alle ikke-småcellede ikke-plateepitelkarsinomer.4
Tabell 3 til Tabell 6 viser en oversikt over utførte molekylærpatologiske undersøkelser mot EGFR- og
ALK-mutasjoner, hvilke histologiske grupper som er undersøkt og andel positive, negative og
inkonklusive funn. Tabell 3 viser antall og andel som har fått utført EGFR-analyse og Tabell 4
resultatet blant de som har fått utført en EGFR-analyse. Tabell 5 og Tabell 6 viser tilsvarende for
ALK-analyser.
Leseren bes være oppmerksom på at det ved rutinemessig gjennomgang av 2013-årgangen ble
oppdaget at en tredjedel av besvarelsene på mutasjonsanalyser manglet i Kreftregisteret.
Besvarelsene vil bli tilsendt Kreftregisteret, men det vil i denne rapporten ha konsekvenser for antall
og andeler av analyseresultatene i tabellene under. Det kan derfor ikke trekkes konklusjoner rundt
bruk av mutasjonsanalyser på bakgrunn av Tabell 3 til Tabell 6.
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3.1.5 Svartid fra patolog
Tabell 7 viser median tid gått per patologilaboratorium fra prøvedato til svardato fra patolog på
preparater i forbindelse med utredning av primærtumor (biopsi og cytologi av primærtumor) og kirurgi
av primærtumor (operasjonspreparat av primærtumor). Hensikten med denne oversikten er å
kartlegge om det er forskjeller i svartid mellom laboratoriene, fordi tiden det tar fra prøvetakning til
prøvesvar for utredningspreparater kan være avgjørende for om forløpstidene overholdes.
Kravene til forløpstidene for 2013 var som følger5:
1. Henvisningen til spesialisthelsetjenesten skulle være vurdert av spesialist innen 5 virkedager
etter mottatt henvisning
2. Oppstart for utredning skulle være påbegynt senest 10 virkedager etter mottatt henvisning
3. Oppstart behandling skulle være påbegynt senest 20 dager etter mottatt henvisning
Svartidene i Tabell 7 sier ikke noe om når henvisning er mottatt eller behandling startes, men det
angir tidsbruk for patologivurdering i en periode som vanligvis faller innenfor vinduet for forløpstidene.
Merk at tabellen viser antall meldinger og at det kan være flere meldinger per pasient.
Svartidene for patologivurdering etter operasjon er svært lange, ofte opp til to måneder. Informasjon
som legen trenger for å vurdere om operasjonen var vellykket, eksempelvis fri rand i
operasjonsområdet kan ha blitt gitt før det endelige svaret foreligger (for eksempel per telefon). Det er
derfor ikke sikkert at den lange svartiden for operasjonspreparater har fått konsekvenser for
pasientene når det gjelder eventuell reoperasjon eller annen tilleggsbehandling.
Av personvernhensyn er det satt et minimum antall undersøkelser for å få resultater med i tabellen.
Laboratorium som har utført mindre enn 10 undersøkelser er ikke inkludert i tabellen.
Tabell 7: Svartid per patologilaboratorium (dager), lungekreft, 2013

Patologilaboratorium

OUS, Ullevål
OUS, Rikshospitalet
St. Olavs Hospital
HUS, Gades institutt
Ahus
UNN, Tromsø
Stavanger
universitetssjukehus
Nordlandssykehuset,
Bodø
Helse Førde
Fürst Medisinsk
Laboratorium
Helse Møre og
Romsdal, Molde
SØ, Fredrikstad
ST, Skien
SI, Lillehammer
VV, Drammen
Helse Møre og
Romsdal, Ålesund
SS, Kristiansand

5

Antall
utredning
(primærtumor)
124
114
141
156
161
125

Median svartid
utredning
(dager)
8
10
7
3
2
5

Antall kirurgi
(primærtumor)

Median svartid
kirurgi (dager)

139
134
108
73
52
34

51
50,5
52
64
33
55

101

5

23

43

62
29

6
4

21
–

15
–

18

6,5

–

–

40
120
50
106
112

8
5
5
7
5

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

47
71

7
5

–
–

–
–
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Patologilaboratorium

SiV, Tønsberg
Helse-Fonna,
Haugesund
Totalt

Antall
utredning
(primærtumor)
101

Median svartid
utredning
(dager)
6

Antall kirurgi
(primærtumor)

Median svartid
kirurgi (dager)

–

–

52
1736

5
6

–
585

–
51
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3.1.6 pT- og pN-deskriptorer
Patologisk TNM (pTNM) brukes for å vurdere sykdomsutbredelse med utgangspunkt i
patologiundersøkelsen. Patologene angir kun pTNM på operasjonspreparater av primærtumor, men
kan være mangelfull eller mangle i sin helhet. Lungekreftregisteret registrerer deskriptorene, det vil si
de ulike opplysningene som trengs, for å kunne generere en pTNM-verdi. Ved at pTNM blir generert
med utgangspunkt i nødvendige tilleggsopplysninger og at pTNM ikke registreres som en faktisk
verdi, innebærer at lungekreftregisterets pTNM er uavhengig av endrede klassifikasjonssystemer.
Ved endring av klassifikasjonen av TNM vil nye verdier kunne genereres på bakgrunn av tilgjengelige
opplysninger, uten at noen manuelt må vurdere TNM. Detaljerte opplysninger som ligger til grunn for
generering av pTNM vil kunne være verdifulle for utvikling av fremtidige TNM-revisjoner. Under vises
en oversikt over de ulike deskriptorene som er registrert ved gjennomgang av operasjonspreparatbeskrivelser fra patologene for 2013.
Tabell 8 viser fordelingen av pT-deskriptorer hentet fra 564 operasjonspreparater fra 2013. En gjør
oppmerksom på at overgangen til å bli et nasjonalt kvalitetsregister fra 2013-årgangen medførte store
endringer i rutiner og praksis for koderne ved Kreftregisteret, dette igjen kan på enkelte områder ha
ført til kodefeil. 2013-årgangen var den første der koderne skulle registrere pT-deskriptorer og det kan
derfor forekomme feil eller mangelfull registrering. Merk at det i tabellen vises antall meldinger og ikke
antall pasienter. Det kan være flere meldinger på en pasient og det er mulig å registrere flere
deskriptorer per skjema.
Tabell 8: pT-deskriptorer, lungekreft, 2013

pT-deskriptor
Operasjonspreparat av primærtumor (antall meldinger)
Tumor i sin helhet omgitt av lungevev (T1-3)
Tumor omgitt av lungevev og vokser delvis inntil pleura (T1-3)
Tumor infiltrerer viscerale pleura (T2-3)
Tumor infiltrerer parietale pleura (T3)
Tumor infiltrerer pleura, men ikke mulig å spesifisere nærmere (T2-3)
Tumor involverer lappe bronkus (T1-3)
Tumor involverer hovedbronkus, ≥2 cm distalt for carina (T2-3)
Tumor invaderer brystvegg (ikke ribbe) (T3)
Tumor invaderer ribbe (T3)
Tumor invaderer mediastinale pleura (T3)
Tumor invaderer parietale pericardium (T3)
Tumor invaderer mediastinum (T4)
Tumor invaderer hjertet (T4)
Tumor invaderer store kar (T4)
Atelektase/obstruktiv pneumoni deler av lungen distalt for tumor (T2-3)
Metastaser til samme lungelapp (T3)
Metastase til annen lungelapp, samme side (T4)
Ikke angitt

Antall
564
259
115
78
6
66
23
9
12
1
1
2
4
1
3
7
11
7
5

pN-deskriptorer er de bakgrunnsopplysningene som trengs for å kunne bestemme pN, det vil si om
lymfeknuter inneholder tumorvev. Disse opplysningene registreres fra patologivurdering av
operasjonspreparat av primærtumor, lymfeknutetoaletter og andre lymfeknutereseksjoner, biopsier og
cytologier av regionale lymfeknuter i forbindelse med utredning.
Tabell 9 viser en oppsummering av de registrerte deskriptorene (bakgrunnsopplysningene) hentet fra
patologivurderingen av 564 operasjonspreparater og 478 utredningspreparater som omhandler
utredning av regionale lymfeknuter utenom primærkirurgi. I omtrent 400 av operasjonspreparatene er
det ikke tatt ut lymfeknuter og det er derfor ikke registrert pN-deskriptorer på disse. De som står som
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ikke angitt i tabellen er tilfeller der koderen aktivt har krysset av for ikke angitt, men hvor en vet at det
er tatt ut lymfeknuter.
Merk at det i tabellen vises antall meldinger og ikke antall pasienter. Det kan være flere meldinger på
en pasient og det er mulig å registrere flere deskriptorer per skjema.
Tabell 9: pN-deskriptorer, lungekreft, 2013

pN-deskriptor

Antall meldinger
Ikke angitt
Lymfeknutemetastase ikke påvist
(N0)
Metastase til ipsilaterale
peribronkiale lymfeknute (N1)
Direkte innvekst i ipsilaterale
peribronkiale lymfeknute(r ) (N1)
Metastase til ipsilaterale hilære
lymfeknute(r) (N1)
Direkte innvekst i ipsilaterale hilære
lymfeknute(r) (N1)
Metastase til intrapulmonale
lymfeknute(r) (N1)
Direkte innvekst til intrapulmonale
lymfeknute(r) (N1)
Metastase i ipsilateral mediastinal
lymfeknute(r) (N2)
Metastase i prevaskulære og
retrothoracale lymfeknute (r) (N2)
Metastase i subkarinale
lymfeknute(r ) (N2)
Metastase i kontralateral
mediastinale lymfeknute(r) (N3)
Metastase i kontralateral hilær
lymfeknute(r) (N3)
Metastase i ipsilateral eller
kontralateral supraklavikulære eller
scalene lymfeknuter (N3)

Operasjonspreparat
av primærtumor
564
7

Undersøkelser av
lymfeknuter utenom
primærkirurgi
478
9

Totalt

0

10

10

7

1

8

0

0

0

95

30

125

8

0

8

18

27

45

4

0

4

36

155

191

0

2

2

22

149

171

0

19

19

0

1

1

0

98

98

1042
16
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3.1.7 Sykehusvolum (opererte) per år i perioden 2004-2014
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Figur 4: Andel (%) opererte for lungekreft fordelt på sykehusvolum, 2004-2014

Figur 4 viser resultatet av den sentralisering av kirurgisk behandling for lungekreft som er gjennomført
gradvis i den siste registrerte 10-års perioden. I perioden 2012-2013 ble over 80 % av pasientene
operert ved høy-volum sykehus, i motsetning til 45 % i 2004. Det anbefales at sykehus som opererer
lungekreft har minst 40 pasienter per år6. Vær oppmerksom på at tallene fra 2014 ikke er ferdig
kvalitetssikret og kan forandre seg til neste rapport.

6
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3.1.8 Antall opererte (operasjonsvolum) per sykehus
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SUS, Våland (23)
Haukeland universitetssykehus (70)
St. Olavs Hospital (96)
Nordlandssykehuset, Bodø (19)
UNN, Tromsø (35)
Andre sykehus (4)
0

50

100

150

Antall
Figur 5: Operasjonsvolum pr. sykehus, lungekreft, 2013

Figur 5 viser antall opererte lungekreftpasienter per sykehus i diagnoseåret 2013. Totalt ble 569
pasienter operert i denne perioden. OUS alene opererte 47 % av alle lungekreftkreftpasientene og det
var i hovedsak åtte sykehus som operererte lungekreft i Norge i 2013. De fire operasjonene foretatt
ved andre sykehus i 2013 var ikke elektive (det vil si at operasjonene ikke var planlagte). Antallet
operasjoner der det kun er utført eksplorativ torakotomi er ikke inkludert. I tillegg er pasienter med
diagnosen lymfom, sarkom, malignt melanom eller mesoteliom ekskludert fra analysen.
For landet som helhet var gjennomsnittsalderen for operasjon 67 år. Det er ingen signifikante
forskjeller i gjennomsnittlig operasjonsalder mellom noen av sykehusene og landsgjennomsnittet.
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3.1.9 Antall operasjoner per måned
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Figur 6: Gjennomsnittlig antall operasjoner for lungekreft per måned, 2009-2013

Figur 6 viser antall opererte per måned på landsbasis i perioden 2009-2013. Stiplede vertikale linjer
viser 95 % konfidensintervall for landsgjennomsnitt per måned i perioden. April, september og
desember skilte seg ut som måneder der det gjennomsnittlig ble operert signifikant færre pasienter
enn gjennomsnittet per måned. Januar og mars skilte seg også ut, som måneder det gjennomsnittlig
ble operert signifikant flere pasienter enn gjennomsnittet per måned.
Tabell 10 gir en oversikt over andelen opererte per operasjonssykehus for diagnoseåret 2013.
Tabellen bygger på til dels små tall (få pasienter på noen sykehus) og tilfeldige variasjoner kan derfor
spille inn på resultatet
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Tabell 10: Andel (%) opererte for lungekreft per sykehus per måned, 2013

Sykehus

Ahus,
Lørenskog
OUS,
Rikshospitalet
OUS, Ullevål

Antall
operasj
oner
i 2013

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
i

Ju
n

53

5,7

9,4

9,4

3,8

9,4

132

9,1

6,8

6,8

6,8

8,8

8

8,8

7,3

0

4,3

8,7

5,8
21,
7

6,8
13,
9

23

7,6
10,
2
26,
1

5,7
11,
4

8,7

70

5,7

7,1

10

11,
4

8,6

4,3

96

8,3

8,3
15,
8

8,3

5,3

8,3
15,
8

5,7
25

5,7
0

2,9
0

0
17,
1
0

8,3
21,
1

35
4

5,2
10,
5
11,
4
0

569

8,4

8,1

8,1

7,9

8,3

137
SUS, Våland
Haukeland
universitetssyk
ehus
St. Olavs
Hospital
Nordlandssyke
huset, Bodø
UNN, Tromsø
Andre sykehus
Totalt

19

5,7
0
8,3

Jul

Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

De
s

5,7
11,
4

1,9

17

9,4

9,4

6,8

9,1

9,8

7,3

7,6
13,
1

5,8

5,8

5,1

8,7

0

4,3

4,3

8,7

4,3

12,
9
10,
4

12,
9
13,
5

11,
4

5,7

8,6

1,4

9,4

5,2

5,3

5,3

0

6,3
15,
8

5,3

8,6
0
10,
5

8,6
25

5,7
0

5,7
0

5,7
50

0
17,
1
0

9,3

6,9

9,3

8,3

6,7

13,
2

8,3

Side 25 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

3.1.10 Andel pasienter operert for lungekreft per bostedsfylke
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Sogn og Fjordane (306)
Møre og Romsdal (768)
Sør-Trøndelag (839)
Nord-Trøndelag (411)
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Figur 7: Andel (%) pasienter operert for lungekreft per bostedsfylke, 2009-2013

Figur 7 viser andelen pasienter som ble operert for lungekreft basert på pasientenes bostedsfylke i
perioden 2009-2013. Det totale antallet pasienter med lungekreft i hvert fylke i perioden står i
parentes bak fylket. Fylker med operasjonssykehus er markert i fet skrift.
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Heltrukne horisontale linjer viser tilhørende 95% konfidensintervall (usikkerhetsmargin) for hvert fylke.
Stiplede vertikale linjer viser konfidensintervall for landsgjennomsnitt. Totalt ble 19 % av
lungekreftpasientene operert 2009-2013. Figuren vil vise at det å kartlegge antall opererte fordelt på
bostedsfylke kan være et verktøy for å synliggjøre geografiske forskjeller i helsetjenestene.
En kan ikke ut fra disse resultatene sikkert konkludere med at det å bo i et fylke med
operasjonssykehus gir en fordel med tanke på kirurgisk behandling mot lungekreft. En kan heller ikke
sikkert trekke slutninger om at det er en ulempe for lungekreftpasienter å bo i et fylke uten
operasjonssykehus. En gjør oppmerksom på at figuren primært er egnet til å sammenligne et fylke
med landsgjennomsnittet, og mindre egnet til å gjøre sammenligninger mellom fylkene.
Figuren tar ikke hensyn til pasienter som er behandlet med stereotaktisk strålebehandling i samme
periode og en har derfor ikke hele bildet av pasienter som har mottatt behandling i kurativ hensikt.
Bruken av stereotaktisk strålebehandling vil bli belyst i fremtidige årsrapporter når datagrunnlaget
tillater dette.
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3.1.11 Andel opererte etter kjønn og fylke
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Figur 8: Andel opererte for lungekreft, per kjønn og bostedsfylke, 2013

Figur 8 viser andelen opererte av alle diagnostiserte med lungekreft per kjønn og bostedsfylke i
diagnoseåret 2013. Fylker med operasjonssykehus er markert med fet skrift. Insidenstallene for 2013
viste at det var noen flere menn som ble diagnostisert enn kvinner, henholdsvis 1555 menn og 1301
kvinner.7 Figuren over viser at en noe større andel av kvinner ble operert på landsbasis i 2013.
Figuren viser også en variasjon i kjønnsfordelingen fra fylke til fylke, også i fylkene med
operasjonssykehus. Figuren vil vise at det å kartlegge antall opererte fordelt på kjønn og bostedsfylke
kan være et verktøy for å synliggjøre kjønnsmessige og geografiske forskjeller i helsetjenestene.
Foreløpig kan det ikke trekkes konklusjoner på bakgrunn av Figur 8 fordi antall pasienter og hvilken
sykdomsutbredelse pasientene har ikke fremkommer i figuren. Kvalitetsregisteret vil kunne gi bedre
forutsetninger for slike vurderinger når det foreligger tilstrekkelig klinisk datagrunnlag for analyser.

Cancer Registry of Norway: Cancer in Norway 2013 – Cancer incidence, mortality, survival and
prevalence in Norway. Oslo: Cancer Registry of Norway, 2015
7
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3.1.12 Tumorstørrelse og histologisk undergruppe hos de opererte
Patologene angir målt tumorstørrelse på operasjonspreparater. Størrelsen på tumor har
konsekvenser for behandlingsvalg, klassifisering og prognose.
Tabell 11 viser en oversikt over tumorstørrelse angitt på 564 operasjonspreparater fordelt på
histologisk undergruppe. Når det foreligger et større datagrunnlag vil denne typen resultater være
viktige for oppfølgningen av pasientgruppen, særlig sett i sammenheng med klinisk stadie,
funksjonsstatus i forkant av kirurgi og valg av kirurgisk teknikk.
Tabell 11: Tumorstørrelse fordelt på histologisk undergruppe, lungekreft, 2013

Histologisk undergruppe

Antall

Adenokarsinomer
Plateepitelkarsinomer
Småcellet karsinom
Ikke-småcellet karsinom
Karsinoid
Storcellet karsinom
Storcellet nevroendokrint
karsinom
Karsinom UNS
Andre
Ukjent
Totalt

Andel:
≤2 cm

330
143
10
15
33
5

33
18,9
50
33,3
57,6
20

Andel:
>2 ≤ 3 cm
27
22,4
30
26,7
15,2
40

14
1
10
3
564

21,4
100
10
0
30,3

35,7
0
0
33,3
25

Andel:
>3 ≤ 7 cm
35,8
44,1
20
33,3
18,2
20
21,4
0
40
66,7
36,2

Andel:
>7 cm
3,6
13,3
0
6,7
3
20

Andel:
ikke angitt
0,6
1,4
0
0
6,1
0

21,4
0
50
0
7,4

0
0
0
0
1,1
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3.1.13 Fri bronkial reseksjonsrand
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UNN, Tromsø (34)
Andre sykehus (4)
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Figur 9: Andel med frie bronkiale reseksjonsrender, lungekreftopererte, 2013

Figur 9 viser andelene av fri, ikke fri og usikker bronkial reseksjonsrand og ikke angitt i
patologibesvarelsene fordelt på operasjonssykehus for diagnoseåret 2013.
Formålet med figuren er å kunne sammenligne sykehusenes resultater angående fri reseksjonsrand.
Datagrunnlaget fremkommer på grunnlag av patologibeskrivelsene som er innhentet. Andel pasienter
operert med fri rand er av særlig interesse fordi pasienter som er operert med frie render har lavere
risiko for å utvikle residiv.
Ved undersøkelse av operasjonspreparatet etter lungekreftkirurgi undersøkes det om det finnes
kreftceller i snittflaten i bronkien nærmest svulsten (nærmeste bronkiale reseksjonsrand).
Sannsynligheten for ufri bronkial reseksjonsrand øker med størrelsen på tumor og utbredelsen av
regionale lymfeknutemetastaser. Selv om definisjonen på fri rand er godt definert vil det i tvilstilfeller
kunne forekomme ulik praksis for bedømmingen av randstatus, noe som kan bidra til systematiske
forskjeller mellom sykehusene. Sykehusene kan også ha varierende casemix av pasienter slik at
noen sykehus velger å operere mer avanserte krefttilfeller enn andre. En tredje mulighet er at
kirurgien som utføres er dårligere.
Haukeland universitetssykehus skiller seg ut fra de andre sykehusene i figuren. For å vurdere hva
som er årsaken til dette kreves det en grundig gjennomgang av ulike faktorer som kan bidra til denne
forskjellen. Blant annet bør en se på pTNM-stadie for de opererte ved Haukeland Universitetssykehus
i forhold til ellers i landet. Forskjellen som fremkommer i figuren over må derfor tolkes med stor
forsiktighet inntil videre analyser et utført.

Side 30 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Foreløpig foreligger det ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å sammenligne flere årganger, noe som
også gjør at det ikke er forsvarlig å tolke betydningen av eventuelle forskjeller mellom de ulike
sykehusene. Kvalitetsregisteret vil kunne gi bedre forutsetninger for slike vurderinger når det
foreligger tilstrekkelig kliniske data over tid.
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3.1.14 Kirurgi med pTNM-stadium
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Figur 10: pTNM stadium ved kirurgi, lungekreft, 2013

Figur 10 viser fordelingen av pTNM8 stadium hos pasienter som er operert i 2013. Når det foreligger
mer data på klinisk TNM (cTNM) vil man kunne sammenligne TNM stadium før og etter operasjon.
Dette er interessant for å evaluere utredning av pasientgruppen, dels for å kunne justere anbefalinger
i handlingsprogrammet, men også for å kunne vise eventuelle geografiske forskjeller

8

Se 11.3 for beskrivelse av TNM klassifisering
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Figur 11: Lungekreftopererte i stadie IIIA med andel av lymfeknutemetaser, 2013

Figur 11 viser de opererte i stadie IIIA og andelen med N0, N1 og N2 metastaser på landsnivå. Av
totalt 77 pasienter i stadie IIIA hadde 11,7 % ingen regionale lymfeknutemetastaser, 28,6 % hadde N1
metastaser og 59,7 % hadde N2 metastaser. For pasienter i klinisk stadium IIIA anbefales det
operasjon for pasienter med N0-N1. Det anbefales ikke operasjon for pasienter i stadium IIIA med N2
metastaser, IIIB og IV9. Når det foreligger et tilstrekkelig datagrunnlag vil en i fremtidige årsrapporter
kunne vise resultatene for de opererte i stadie IIIA på sykehusnivå.
Utbredelse og klinisk stadium i forkant av kirurgi vil bli belyst i fremtidige rapporter når datagrunnlaget
tillater dette.

9

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lungekreft/kurativ-behandling-av-ikke/kirurgi
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3.1.15 Postoperativ mortalitet
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Figur 12: 90 dagers postoperativ mortalitet, lungekreft, 2004-2013

Figur 12 viser at 90 dagers postoperativ mortalitet er svært lav, altså andelen dødsfall innen 90 dager
etter operasjonen. I selve figuren innebærer det at linjen som viser antall døde etter operasjon er
ujevn, fordi de tilfeldige variasjonene i antall dødsfall fra år til år, får stort utslag i figuren. Verdt å
merke er at antall døde innen 90 dager etter operasjonen ikke har steget i Norge til tross for at antallet
opererte har økt i perioden 2004-2013. I 2004 var den postoperative mortaliteten på ca. 6 %, mens
den i 2013 var ca. 3 %. At postoperativ mortalitet synker til tross for at figuren ikke gir samme inntrykk
avhenger av at antallet opererte har steget.
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3.1.16 Relativ overlevelse
Relativ overlevelse er forholdet mellom overlevelsen i en pasientgruppe og overlevelsen i
normalbefolkningen med samme alders- og kjønnssammensetning i samme tidsperiode. Relativ
overlevelse kan tolkes som overlevelsen i en tenkt situasjon hvor en ser bort fra at pasientene kan dø
av andre årsaker enn den aktuelle kreftsykdommen.
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Figur 13: 5 års relativ overlevelse per kjønn, lungekreft, 2009-2013
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Figur 14: 5 års relativ overlevelse fordelt på utbredelse, lungekreft, 2009-2013

Overlevelsen for pasienter med lungekreft har vært økende siste 10-15 år, spesielt for lokalisert
stadium på diagnosetidspunktet. Langtidsoverlevelsen (5-år) i perioden 2009-2013 er den beste noen
gang registrert i Norge. For kvinner var 5 års relativ overlevelse hele 18,8 % og for menn var den 13,1
% (Figur 13). For lokalisert stadium var de tilsvarende tallene henholdsvis 50,9 % og 40,1 % og for
tilfeller med regional spredning 22,1 % og 16,5 %. For pasienter med utbredt sykdom var den relative
overlevelsen 2,5 % for kvinner og 1,6 % for menn.10 Figur 14 viser langtidsoverlevelsen for alle
lungekreftpasienter i perioden 2009-2013 fordelt på utbredelse.

10

Cancer in Norway (2015)
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3.2 Ikke kvalitetssikrede data (2014)
Dataene for diagnoseåret 2014 er ikke ferdig kodet og kvalitetssikret i Kreftregisteret, når denne
rapporten skrives. Resultatene i denne seksjonen er derfor kun foreløpige og representerer de data
som var gjennomgått på Kreftregisteret per 07.09.2015. Endelige resultat for årgangen vil være ferdig
kodet til publikasjonen Cancer in Norway 2014, som gis ut i desember 2015.
Datagrunnlaget i dette kapittelet er 247 mottatte kirurgimeldinger meldt på lungekreftregisterets
kliniske meldeskjema. Lungekrefttilfeller meldt på skjema for solide svulster er ikke med i
datagrunnlaget.
Ved å vise noen av de ikke kvalitetssikrede dataene fra registeret ønsker referansegruppen å vise
noe av potensialet til registeret. Det er særlig med tanke på å bruke registeret til fagutvikling og
kvalitetsforbedring av lungekreftbehandlingen, men også med tanke på fremtidige
forskningsprosjekter.
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3.2.1 Reseksjonstyper
I kirurgiskjemaet til Lungekreftregisteret registreres både kirurgisk tilgang og hvilken type reseksjon
som er utført. Videoassistert thorakoskopisk kirurgi (VATS) har i enkelte studier vist seg å gi mindre
smerter postoperativt og kortere hospitaliseringstid enn ved konvensjonell åpen kirurgi. 11 12 13
Handlingsprogrammet refererer at VATS har blitt et foretrukket alternativ for lungecancer i stadium III, samt ved perifere svulster opp til 6 cm uten lymfeknuteinvolvering.14 Det er derfor interessant å se
på hvor mange operasjoner som er gjennomført med VATS.
Tabell 12 viser antallet pasienter innmeldt på kirurgiskjemaet som har gjennomgått pulmonektomi og
lobektomi og hvor mange av disse igjen som har blitt operert med VATS i 2014. Prosentandelen
VATS-opererte er angitt i parentes. Av personvernhensyn er kun sykehus som har meldt inn minimum
5 kirurgiskjema for 2014 inkludert i tabellen.
Tabell 12: Reseksjonstyper, lungekreft, 2014

11

Giudicelli et al (1994): Video-assisted minithoracotomy versus muscle-sparing thoracotomy for
performing lobectomy. Ann Thorac Surg 1994 Sep;58(3):712-7.
12 Van Schil et al (2012): Surgical implications of the new IASCL/ATS/ERS adenocarcinoma
classification. Eur Respir J 2012 Feb;39(2):478-86.
13 Yan et al (2009): Systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized trials on
safety and efficacy of video-assisted thoracic surgery lobectomy for early-stage non-small-cell lung
cancer. J Clin Oncol 2009 May 20;27(15):2553-62
14 Helsedirektoratet (2015)
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3.2.2 ECOG-score hos de opererte
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Figur 15: Funksjonsstatus ECOG, lungekreftopererte, 2014

I lungekreftregisterets kirurgiskjema registreres en rekke pre- og peroperative forhold. Ett av disse er
funksjonsstatus, ECOG,15 ved tidspunkt for behandlingsstart. ECOG brukes til å vurdere om en
pasient er egnet for kirurgisk behandling.
Figur 15 viser en oversikt over den rapporterte ECOG statusen på 247 mottatte kirurgimeldinger.
Ingen av de opererte hadde ECOG-score høyere enn 3 og de fleste hadde ECOG-score 1 eller 2. Det
kan ikke trekkes noen konklusjoner fra dette på grunn av foreløpig lite datagrunnlag, men
Lungekreftregisteret vil kunne gi informasjon om ECOG-score når datagrunnlaget tillater det.

15

For oversikt over ECOG-score se vedlegg, kapittel 11.4.
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3.2.3 Hovedoperatørs spesialitet
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Figur 16: Hovedoperatørs spesialitet, lungekreftopererte, 2014

En annen opplysning som registreres i kirurgiskjemaet under pre- og peroperative forhold er
hovedoperatørs høyeste nivå av spesialisering.
Figur 16 viser hovedoperatørs spesialitet på 247 innrapporterte kirurgimeldinger fra 2014. Ved de
fleste operasjonene var hovedoperatør spesialist i thoraxkirurgi. Deretter følger spesialist under
grenspesialisering i thoraxkirurgi, spesialist i generell kirurgi, lege under spesialisering i generell
kirurgi og til slutt annet. Uten komplette kliniske data har det ikke vært hensiktsmessig å se nærmere
på organiseringen og betydningen av den.
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3.2.4 Kirurgi utover lungereseksjon
Ifølge handlingsprogrammet skal det ved innvekst av lungekreft i nabostrukturer tilstrebes en «blocreseksjon», hvilket innebærer at hele tumor og annet vev fjernes som ett helt preparat.16 I
kirurgiskjemaet skal kirurgi også utover lungereseksjon registreres.
Tabell 12 viser at det er gjort annen kirurgi utover reseksjon av lungevev i 21 av 247 operasjoner. Det
bemerkes at tallene ikke er kvalitetssikret og at man ikke kan trekke noen slutninger før
datagrunnlaget er tilstrekkelig.
Tabell 13: Kirurgi utover lungereseksjon, lungekreft, 2014

Kirurgi
Brystveggreseksjon
Perikardreseksjon
Bronkoplastikk
Karplastikk
Diafragmareseksjon
Columnareseksjon
Pancoast/sulcus superior reseksjon
Karreseksjon
Samtidig hjerte/lungemaskin
Annet

16

Antall
8
2
6
3
0
0
0
1
0
3

Helsedirektoratet (2015)
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4 METODER FOR FANGST AV DATA
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://portal.kreftregistrering.no).
Det er mulig å benytte andre systemer, forutsatt at Kreftregisterets meldingsspesifikasjoner benyttes.
Kreftregisteret samarbeider med EPJ-leverandørene for å implementere meldeskjemaene i
journalsystemene, men dette ligger et stykke fram i tid. For spesialisthelsetjenesten vil det fra og med
01.06.2015 kun være mulig å melde elektronisk, for primærhelsetjenesten er tidsfristen for krav til
elektronisk innrapportering 01.01.2016.
For alle kreftformer samlet er spontaninnmeldingsgraden – det vil si andelen kliniske meldinger som
sendes uten at Kreftregisteret må etterspørre meldingen – på om lag 50 %. 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 generiske kliniske meldeskjemaene er lite relevante for de enkelte
kreftformer. Dette skal nå bedres 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 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 for eksempel annet helsepersonell, merkantilt personell eller spesifikke
kodegrupper på sykehuset. Kreftregisteret har, i samarbeid med Kreftforeningen, arrangert
opplæringskurs for ikke-klinikere for innrapportering til kvalitetsregistre. 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
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
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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 enn 5 minutter å fylle ut en
klinisk melding der man har informasjonen tilgjengelig i EPJ.
Elektroniske kliniske meldinger for lungekreftregisteret ble gjort tilgjengelig for innrapportering via
KREMT 20.11.2013.

4.2 Innrapportering av patologiinformasjon
Innrapportering av patologi gjøres fra patologilaboratoriene ved at Kreftregisteret mottar kopi av
patologibesvarelsen, 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.
Intern registreringsløsning for utvidet registrering av patologiinformasjon for lungekreft ble tilgjengelig i
juli 2014, og innebærer at detaljert patologiinformasjon blir registrert i kvalitetsregisteret for
lungekreftpasienter som fikk sin diagnose fra 01.01.2013 og fremover.
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5 METODISK KVALITET
5.1 Antall registreringer
For årgangen 2013 er det registrert 5129 patologimeldinger og 160 kliniske meldinger. Per
07.09.2015 er det registrert 4840 patologimeldinger og 839 kliniske meldinger for 2014-årgangen.
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Figur 17: Totalt antall kliniske meldinger innrapportert, fordelt på meldingstype, lungekreft, 2014

Figur 16 viser det totale antallet innrapporterte elektroniske kliniske meldinger på lungekreft fordelt på
meldingstype for hele landet i 2014. Det kan være innmeldt flere meldinger per pasient.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Komplettheten sikres ved at Kreftregisteret henter inn opplysninger fra flere kilder; kliniske meldinger,
patologisvar (inkludert 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
Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer
innrapportering til kvalitetsregisteret for lungekreft. Foreløpig har det vært varierende innrapportering
av kliniske opplysninger, men det er likevel viktig å gi ut resultater fra registeret for å vise hva
kvalitetsregisteret for lungekreft kan dokumentere. Sykehus som har høy innrapportering av kliniske
opplysninger har et godt grunnlag i resultatene for å vurdere egne rutiner og eventuelle behov for
endringer.

Side 44 av 67
Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Ulike årsaker til varierende innrapporteringsgrad er beskrevet i kapittel 4.1. I tillegg har de ulike
helseforetakene startet med å benytte seg av de elektroniske meldingene i KREMT på ulike tidspunkt.
Lungekreftmeldingen kan kun sendes inn elektronisk via KREMT og fra 01.06.2015 ble elektronisk
innrapportering av kliniske meldinger via KREMT påkrevd for alle helseforetak.
Innrapportering til Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft har kun vært mulig fra og med november
2013 og disse kliniske meldingene fra 2013 har ikke blitt brukt i analysen under. For å få beregnet
dekningsgrad er registeret avhengig av at alle patologibesvarelser er kodet og registrert inn i
Kreftregisteret. Patologidata for 2014 er ikke ferdig kodet ved publisering av denne rapporten og vil
først være klare i november 2015. Det presenteres derfor ikke dekningsgrad på institusjonsnivå for
2014 i denne rapporten, kun en oversikt over antall meldinger per institusjon. I neste års rapport vil
det presenteres dekningsgradsanalyser.
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Figur 18: Antall klinisk innrapporterte lungekreftmeldinger, 2014
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For diagnoseåret 2014 er det per 20.08.2015 mottatt totalt 941 kliniske meldinger på de seks ulike
kliniske meldeskjemaene for lungekreft. Det bemerkes at det enkelte sykehus kun skal sende melding
for den utredning og behandling som sykehuset selv har utført. Kirurgi og strålebehandling er
sentralisert til noen få sykehus og skal derfor bare meldes av disse. For skjemaene for kirurgi og
strålebehandling er sykehusene som ikke forventes å melde disse behandlingene markert med en
strek på grå bakgrunn i tabellen. Tabellen inneholder kun en oversikt over sykehus som har sendt inn
kliniske lungekreftmeldinger. De sykehusene som ikke har meldt inn noe på lungekreftskjemaene for
diagnoseåret 2014 er heller ikke med i oversikten.
Tabell 14: Antall mottatte elektroniske kliniske meldinger, lungekreft, 2014
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5.4 Dekningsgrad på individnivå
Alle pasienter med kreft i luftrør (ICD-10 C33), lunger og bronkier (ICD-10 C34) i Norge, unntatt
pasienter med lymfom, malignt melanom, sarkom og mesoteliom, skal være inkludert i registeret. Alle
leger som yter helsehjelp til kreftpasienter har meldeplikt til Kreftregisteret, og dermed også til
lungekreftregisteret.
Et omfattende arbeid på datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i 2009.17 Komplettheten i
Kreftregisteret ble der evaluert og estimert til å være 99 % for alle krefttilfeller totalt. Dette innebærer
at det er svært få tilfeller som ikke finnes i det hele tatt i Kreftregisteret. For årene 2001-2005 ble
komplettheten for lungekreft og kreft i luftrør estimert til 97 %.
Komplettheten sikres ved at Kreftregisteret henter inn opplysninger fra flere kilder som; kliniske
opplysninger fra leger, svar på vevsprøver, strålebehandlingsdata, dødsattester og
pasientadministrative data. Dersom det mangler kliniske opplysninger (for eksempel etter mottak av et
vevsprøvesvar som viser kreft), purres sykehuset med oppfordring om å sende inn opplysningene
som mangler. Manglende patologimeldinger fra patologiavdelingene etterspørres også.
Det ble i 2012 foretatt en sammenligning av data i Norsk pasientregister og Kreftregisteret18. For kreft
i luftrør, lunger og bronkier var 90 % av tilfellene registrert i begge registrene med samme diagnose.
7,7 % av krefttilfellene i luftrør, lunger og bronkier i NPR var registrert i Kreftregisteret med en annen
diagnose (C80, C45, C43 m.fl.). Dette tyder på at Kreftregisteret har mer detaljerte data fra
patologisvarene enn opplysningene som rapporteres til NPR. 2,4 % av de som var registrert med kreft
i lunge, bronkier og luftrør i NPR var ikke registrert i Kreftregisteret. Disse tilfellene inkluderer
pasienter som har vært til utredning for lunge- eller luftrørskreft, men har fått avkreftet diagnosen, eller
feilkodinger i dataene som er sendt til NPR.

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







Opplysninger rapporteres inn fra flere uavhengige kilder
Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets
egen kodebok og 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 en unik kompetanse på kreftregistrering. Validiteten (gyldigheten) av data
og reliabiliteten (påliteligheten) på de data som registreres er fundamentert i et solid kodeverk, og
spesialkompetanse på området. I studien fra 2009 (referert i kapittel 5.4) ble validiteten av data i
Kreftregisteret vurdert ut fra følgende analyser:
1. Andel av tilfellene som var histologisk/morfologisk verifisert (det vil si med en vevsprøve)
2. Andel av tilfellene som er registrert kun med en dødsmelding

17

Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability,
completeness, validity and timeliness. Eur J Cancer 2009 May;45(7):1218-13
18 Bakken et al (2012): Sammenlikning av data fra Norsk pasientregister og Kreftregisteret. Tidskr Nor
Legforen 2012 Jun;132(11):1336-40
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3. Andel av tilfellene som er registrert med ukjent stadium
4. Andel av tilfellene som er registrert med ukjent primær utgangspunkt
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) blir registrert. Dette inkluderer:



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, oppfølging samt
komplikasjoner, ved primærsykdom

5.6 Metoder for validering av data i registeret
Kreftregisteret får innrapportert og 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. Manglende patologimeldinger fra patologiavdelingene
etterspørres også.
Kreftregisterets stab av ansatte med spesialkompetanse på koding og registrering av krefttilfeller
kvalitetssikrer informasjon om hvert enkelt tilfelle som en integrert del av arbeidsprosessen. I tillegg er
det etablert faste kvalitetssikringsrutiner som gjennomføres ved avslutning av hver årgang.

5.7 Vurdering av datakvalitet
En helhetlig vurdering av datakvaliteten i lungekreftregisteret vil bli vurdert i fremtidige årsrapporter.
Alle kvalitetsregistre er avhengige av høy innrapporteringsgrad for å få et godt kvalitetsregister. Det er
i dag stor variasjon i innrapporteringsgraden fra de ulike sykehusene som behandler lungekreft. En
mulig årsak til at innrapporteringsgraden er lav for lungekreftregisteret er at det ikke har vært
gjennomført noen form for organisert annonsering av de nye kliniske skjemaene. Dette har medført at
klinikerne ikke har vært klar over at det eksisterer egne skjema for lungekreft. For andre mulige
årsaker til lav innrapporteringsgrad se kapittel 4.1.
Det understrekes at resultatene i rapporten er basert på innrapportert informasjon og ikke baseres på
komplette og kvalitetssikrede.
For å øke komplettheten av data i lungekreftregisteret vil det fra 01.01.2016 ikke lenger være
anledning til å melde lungekreft til Kreftregisteret på skjema for solide svulster, men på de spesifikke
lungekreftskjemaene.

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.
I noen analyser der det presenteres resultater på sykehusnivå vises det også konfidensintervaller
(usikkerhetsmargin) for de tilhørende estimatene. Dette for å illustrere at det er knyttet usikkerhet til
estimatene, og at eventuelle forskjeller kan skyldes tilfeldige variasjoner.
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Det er gjort analyser på utvikling i insidens over tid. Aldersspesifikke rater er beregnet som antall
tilfeller per 100 000 personår for hvert kalenderår (det brukes tre aldersgrupper; 30-49,50-69 og 70+).
Alle insidensrater er basert på uttrekk fra Kreftregisterets insidensdatabase, som er komplett til og
med 31.12.2013.
Kreftregisteret har komplett oppfølging med hensyn til dødstidspunkt for alle pasienter til og med
31.12.2014. Dette danner grunnlaget for forløpsanalysene (overlevelsesanalysene i rapporten. I en
forløpsanalyse ønsker man å følge opp en gruppe personer (en kohort) fra et gitt starttidspunkt (for
eksempel diagnosedato) til de opplever en hendelse av interesse, for eksempel død eller tilbakefall.
For en del av pasientene i kohorten vet man ikke om de opplever hendelsen siden de enten har
forsvunnet ut av kohorten på et tidspunkt, eller siden de ikke har opplevd hendelsen ved siste
oppdaterte oppfølgingsdato. I statistikken kalles dette sensurering, noe som må tas hensyn til for å
kunne estimere korrekte andeler/sannsynligheter. Den mest brukte metoden for å gjøre slike analyser
er den såkalte Kaplan-Meier metoden19.
Relativ overlevelse er en metode for å estimere andelen pasienter som dør av sin kreftsykdom i en
hypotetisk verden der man ikke kan dø av andre årsaker. Dette estimeres mer konkret ved å
sammenligne dødeligheten for personer diagnostisert med en viss type kreft med dødeligheten for en
sammenlignbar kreftfri befolkning. Relativ overlevelse er nyttig for å sammenligne overlevelse over tid
eller mellom regioner og institusjoner. Det finnes ulike metoder for å estimere relativ overlevelse.
Estimatene i denne rapporten er basert på den såkalte Ederer2-metoden20.
Alle statistiske analyser ble utført med Stata versjon 14 (StataCorp LP, USA).

19

Kaplan, E. L.; Meier, P.: Nonparametric estimation from incomplete observations. J. Amer. Statist.
Assn. 53:457–481, 1958.
20 Ederer, F., and Heise, H. (1959), "Instructions to Ibm 650 Programmers in Processing Survival
Computations," Technical, End Results Evaluation Section, National Cancer Institute.
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6 FAGUTVIKLING OG KLINISK KVALITETSFORBEDRING
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Alle pasienter med kreft i luftrør (ICD-10 C33), lunger og bronkier (ICD-10 C34) skal inkluderes i
nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft, unntatt pasienter med lymfom, malignt melanom, sarkom
eller mesoteliom.

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål
Lungekreftregisteret samler inn data på utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å
bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene og det kan være til hjelp for å
vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.
Lungekreftregisteret publiserer i denne rapporten analyser basert på følgende prosessindikatorer:
 Bruk av immunhistokjemi for mer presis diagnostisering
 Bruk av mutasjonsanalyser for å avgjøre videre behandlingsvalg
 Svartid fra patolog
 Fri bronkial reseksjonsrand ved kirurgi
Eksempel på strukturindikatorer i rapporten:
 Oversikt over opererende sykehus
 Andel pasienter som ble operert ved sykehus som utfører 50 eller flere lungekreftoperasjoner
per år.
Aktuelle resultatindikatorer i denne rapporten:
 Postoperativ mortalitet
 Relativ overlevelse

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål er foreløpig ikke inkludert i registeret. Kreftregisteret
ønsker å bruke Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft som pilotregister for innsamling av PROM
og en søknad om finansiering er sendt inn sammen med søknad om REK godkjenning.
Innføring av PROM og PREM for flere kvalitetsregistre krever etablering av en nasjonal infrastruktur
for innrapportering, slik at pasientene kan innrapportere opplysninger via en nasjonal nettside for
helsetjenesten. Kreftregisteret har i dag ikke hjemmel for å kunne lagre pasientrapporterte
opplysninger i registeret, med mindre registeret har samtykke fra pasientene (dette vil gjøres i
prosjektet med PROM i prostatakreftregisteret). Denne juridiske utfordringen og etablering av
nasjonal elektronisk infrastruktur for innrapportering, må avklares før PROM og PREM kan samles inn
i stor skala for kvalitetsregistrene på kreftområdet.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Registeret har 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.
Det er spesielt uheldig at Kreftregisteret ikke har tilgang til de registrertes landbakgrunn, fordi
innvandrergrupper har en annen forekomst av kreft enn Norge for øvrig. Et prosjekt med dette som
tema begynner i Kreftregisteret i slutten av 2015/begynnelsen av 2016. Det er et faktum at
innvandreres helse varierer etter landbakgrunn og videre at risiko for spesifikke kreftformer endrer
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seg over tid etter innvandring21. Kreftregisteret har spilt inn behovet for å kunne registrere
landbakgrunn til Helse- og omsorgsdepartementet.
Analyser på eventuelle forskjeller mellom sykehusene vil avhenge av klinisk innrapporteringsgrad. Det
er en forutsetning at komplettheten av dataene er høy, for å kunne vurdere hvorvidt pasientene får
tilgang til like bra utredning, behandling og oppfølging/kontroll i hele landet.
Det er foreløpig ikke planlagt regelmessig innsamling av data som kan belyse sosiale ulikheter for
pasientene i kvalitetsregisteret. For å få tilgang til slike data fra Statistisk sentralbyrå, vil
Kreftregisteret per i dag måtte søke om konsesjon fra Datatilsynet. Det pågår prosjekt ved
Kreftregisteret som ser på regionale ulikheter i kreftforekomst og overlevelse, der bosted, inntekt og
utdanning er noen av flere forhold som vurderes.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer og lignende
Lungekreftregisteret og referansegruppen vil fremover ha fokus på at data skal benyttes til utvikling av
nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer eller lignende. Foreløpig er registeret i en
oppbygningsfase, men når det inneholder mer og komplette data vil resultatene være med på å
besvare om de nasjonale retningslinjene følges. Dersom resultatene i fremtiden avdekker at en
behandling eller et tiltak enten ikke har ønsket effekt, eller er mer effektivt enn andre metoder, vil
dette kunne føre til endringer i retningslinjene.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølgning av lungekreftpasienter er beskrevet i
dokumentet «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og
oppfølgning av lungekreft»(1).
Det er et mål at datagrunnlaget i Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft skal bidra til å belyse
anbefalingene som er omtalt i handlingsprogrammet, i tillegg til å gi generell informasjon om
forekomst og overlevelse for de aktuelle pasientene.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Vil bli belyst i fremtidige årsrapporter når relevant datagrunnlag er tilgjengelig.

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Vil bli belyst i fremtidige årsrapporter når relevant datagrunnlag er tilgjengelig.

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret
praksis)
Vil bli belyst i fremtidige årsrapporter når relevant datagrunnlag er tilgjengelig.

6.10 Pasientsikkerhet
Det registreres komplikasjoner som at pasienten er funnet inoperabel under operasjon der årsak er
avansert sykdom (T4, N2, M1a utspedd pleura og/eller annet), medisinske komplikasjoner eller annen
årsak og kirurgi utover lungereseksjon. Det registreres spesielt om medikamentell behandling stoppes
og årsaken til dette (eksempelvis toksisitet/bivirkninger, progresjon, interkurrent sykdom, pasientens
ønske eller dødsfall), eller at behandlingen endres og årsaken til dette (hematologisk eller non-

21

NAKMI (2014): Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants
Side 52 av 67

Årsrapport – Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

hematologisk toksisitet). For strålebehandling registreres årsak til avvik fra planlagt strålebehandling
(eksempelvis bivirkninger, progresjon, interkurrent sykdom, dødsfall eller annen årsak).
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7 FORMIDLING AV RESULTATER
Kreft er en gruppe sykdommer som utredes, behandles og følges opp over lang tid. Det innebærer at
kreftstatistikk tidligst kan publiseres året etter diagnoseåret.

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 og internasjonalt.
Via Kreftregisterets meldetjeneste (KREMT) på Norsk Helsenett har sykehusene tilgang til statistikk
basert på elektronisk innsendt klinisk informasjon for eget sykehus sammenlignet med et
landsgjennomsnitt. Eksempler på slik statistikk er:
 Median tid fra mottatt henvisning til diagnosedato
 Median tid fra diagnosedato til behandlingsbeslutning
 Median tid fra behandlingsbeslutning til start behandling
 Median tid fra mottatt henvisning til start behandling
 Stadium ved diagnosetidspunkt
 Fordeling av alder for pasientene ved diagnosetidspunkt
 Andel pasienter som har blitt operert med ulike operasjonsmetoder
 Årsak til utredning
 Videre tiltak etter utredning
Datatilsynet har, i brev datert 18.01.2013, 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 (REK). 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. Kreftregisteret forholder seg til Datatilsynets avgjørelse inntil Kreftregisterforskriften
endres (ev. 2016).

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Kreftregisteret sender ut årsrapportene til alle RHF-ene slik at disse kan brukes i kvalitetsforbedrende
arbeid regionalt og i de ulike helseforetakene. Rapportene sendes også til
kontaktpersoner/avdelingsledere.

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 offentliggjøres på institusjonsnivå. Alle RHF-ene 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
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Kreftregisteret samarbeider med og innhenter rutinemessig data fra andre registre. 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
Siden Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft nylig er opprettet, finnes det ingen vitenskapelige
arbeider som tar utgangspunkt i kvalitetsregisterets data. Det forventes at det fremover vil komme en
rekke publikasjoner som benytter data fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Referansegruppen
for lungekreft og Kreftregisteret har et felles ansvar for at dataene i registeret benyttes til
forskningsformål.
Kreftregisteret har siden 2001 fokusert på å fremskaffe resultater for kirurgiske lungekreftpasienter.
Materialet som er samlet gjelder opererte lungekreftpasienter i perioden 1993-2013. Det er gitt ut flere
publikasjoner med utgangspunkt i disse dataene. For en fullstendig liste over publikasjoner, se
kapittel 11.5.
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FORBEDRINGSTILTAK

9

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 fagsystemer på sykehusene
 Samarbeid med patologimiljøet om å utarbeide løsninger for mer strukturert, elektronisk
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 ble påbegynt 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 lungekreftregisteret, 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
Årets rapport er den første som presenterer resultater fra kvalitetsregisteret og vi vil i fremtidige
årsrapporter forsøke å gi et mer nyansert bilde av utredning og behandling av pasienter. Blant annet
er det ønskelig å se mer på behandling av lungekreftpasienter som ikke opereres, hvilket utgjør ca
80% av de med lungekreft.
Revisjon av patologimodulen vil bli foretatt fra 2016-årgangen. Gjennomgang av patologivariabler
pågår for å kunne registrere mer relevant informasjon, blant annet bruk av immunhistokjemi for å
screene etter ALK-mutasjoner.
Revisjon av kliniske skjemaer vil bli foretatt fra 2017-årgangen. En vil inntil videre avvente
tilbakemeldinger fra det kliniske miljøet for å kunne utvikle bedre og mer relevante kliniske skjemaer
Referansegruppen vil fremover fortsette å jobbe for å øke innrapporteringen til registeret.

9.4 Formidling av resultater
Det er svært viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft at det etableres tiltak for å øke
bevisstheten om innrapportering blant klinikere. Dette må blant annet gjøres ved å vise nytteverdien
av datagrunnlaget som finnes i kvalitetsregisteret. Kreftregisteret og referansegruppen må
samarbeide om relevante tiltak.
Formidling av resultater fra lungekreftregisteret 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 lungekreftregisteret 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 lungekreftregisteret og bidra til å utjevne forskjeller i behandling,
minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter.
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10 REFERANSER TIL VURDERING AV STADIUM
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Nr Beskrivelse

Kapittel

Ja

Nei

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

□

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

7.1

X

□

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Del II

X

□

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

□

9 Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale
retningslinjer der disse finnes

6.6

□

X

10 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret

6.7

□

X

11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8, 6.9

□

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

□

Stadium 2

Stadium 3
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Stadium 4
15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser

5.7

□

X

16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3, 5.4

X

□

17 Har dekningsgrad over 80 %

x12000045.4

□

X

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

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

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

6.8

□

X
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 Overlege Steinar Kristian Solberg – OUS Rikshospitalet
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 Overlege Birthe Lie Hauge – Stavanger Universitetssykehus
Helse Midt
 Overlege Harald Harris Hjelde – St. Olavs Hospital
 Overlege Bjørn Jakobsen – Helse Møre og Romsdal, Molde
Helse Nord
 Patolog Elin Richardsen – Universitessykehuset i Nord-Norge
 Overlege Nina Helbekkmo – Universitetssykehuset i Nord-Norge
Kreftregisteret
 Forsker Trond-Eirik Strand – Kreftregisteret
 Avdelingsleder Bjørn Møller – Kreftregisteret
 Forsker Tom Grimsrud – Kreftregisteret
 Førstekonsulent Tonje Kristiansen – Kreftregisteret (kvalitetsregisteransvarlig)
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Rådgiver og kvalitetsregisterkoordinator Liv Marit Dørum bistår ved behov.

11.3 TNM
TX
T0
Tis
T1
T1a
T1b
T2

T2a
T2b
T3

T4

NX
N0
N1
N2
N3

MX
M0
M1
M1a
M1b

– primærtumor kan ikke vurderes; eller maligne celler funnet i ekspektorat eller
bronkialutstryk, men ikke synlig ved bildediagnostiikk eller bronkoskopi
– ikke erkjent primærtumor
– carcinoma in situ
– tumor ≤ 3 cm i største diameter – omgitt av lunge eller visceral pleura. Bronkoskopi viser
ingen tegn til innvekst nærmere enn lappebronkus.
– tumor ≤ 2 cm i største diameter
– tumor > 2, men ≤ 3 cm i største diameter
– tumor > 3-7 cm eller en av følgende:
 tumor med involvering av hovedbronkus ≥ 2 cm fra carina
 tumor med innvekst i visceral pleura
 atelektase eller obstruktiv pneumonitt i hilus regionen; involverer ikke hele lungen
– tumor > 3 cm, men ≤ 5 cm i største diameter
– tumor > 5 cm, men ≤ 7 cm i største diameter
– tumor > 7 cm, eller en av følgende:
 tumor med innvekst til brystvegg, diafragma, parietal perikard, mediastinal pleura eller
nervus phrenicus
 tumor i hovedbronkus <2 cm distalt for carina, men som ikke inkluderer carina
 atelektase av hele lungen
 separat tumor i samme lapp
– en av følgende:
 tumor med innvekst til mediastinum, hjerte, store kar, carina, trakea, øsofagus,
corpus vertebrae eller nervus recurrens
 separat tumor i annen lapp i samme lunge
– lymfeknutemetastaser kan ikke vurderes
– ingen lymfeknutemetastaser
– metastaser til peribronkiale eller hilære lymfeknuter på samme side som hovedsvulsten
– metastaser til mediastinale knuter på samme side som hovedsvulsten, og/eller subcarinale
lymfeknuter
– metastaser til hilære eller mediastinale knuter på motsatt side av hovedsvulsten, eller til
supraclaviculære eller scalene lymfeknuter
– fjernspredning kan ikke vurderes
– ingen fjernmetastaser
– fjernmetastaser
– fjernspredning til lungen på motsatt side av hovedsvulsten, pleurale knuter eller malign
pleural eller perikardial effusjon
– fjernmetastaser

Stadium
Okkult karsinom
0
IA
IB
IIA

IIB
IIIA

T-verdi
TX
Tis
T1a,b
T2a
T2b
T1a,b
T2a
T2b
T3
T1a,b, T2a,b
T3
T4

N-verdi
N0
N0
N0
N0
N0
N1
N1
N1
N0
N2
N1, N2
N0, N1

M-verdi
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
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IIIB
IV

T4
Alle T
Alle T

N2
N3
Alle N

M0
M0
M1

11.4 ECOG-score
0 – I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensning
1 – Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i stand til å utføre lett arbeid
2 – Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe arbeid; oppe og i bevegelse > 50
% av våken tid
3 – Bare i stand til egenpleie, bundet til seng eller stol > 50 % av våken tid
4 – Helt hjelpetrengende; klarer ikke noen egenpleie; helt bundet til seng eller stol
5 – Død
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