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Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften 

 

Til 
Alle yrkesforeninger 
Alle fagmedisinske foreninger 
 

Deres ref.:         Vår ref.: HSAK202100170    Dato: 22-06-2021 

 

Høring - forslag til endringer i kreftregisterforskriften 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til 
endringer i kreftregisterforskriften. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert det slik at dagens regler om hvilke opplysninger 
som kan registreres i tilknytning til screeningprogrammer for tidlig kreftdiagnose ikke tar 
høyde for dagens krav til nødvendig kvalitetssikring av slike programmer. 
 
Departementet foreslår derfor en utvidelse av listen over opplysninger som kan registreres i 
tilknytning til undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll av kreftsykdom 
(screeningprogrammer). Videre skriver departementet at det foreslås at det går klart frem av 
forskriften at alle relevante og nødvendige medisinske opplysninger om undersøkelsen, 
inkludert oppfølgende undersøkelser, opplysninger som kan ha betydning for undersøkelsen, 
samt eventuelle komplikasjoner forårsaket av undersøkelsen, kan registreres. 
 
Det foreslås også adgang til å registrere helsepersonellnummeret eller annen 
personidentifikator til lege eller annet helsepersonell som utfører undersøkelsen og/eller 
stiller diagnosen, samt informasjon om hvorvidt eventuelle kvalitetskrav for programmet er 
vurdert å være oppfylt for vedkommende. Dette kan blant annet omfatte prøvetakende lege, 
skopør, radiolog, radiograf og patolog. Departementet foreslår at helsepersonellet gis 
anledning til å reservere seg mot at identitetsopplysninger knyttet til vedkommende 
registreres i Kreftregisteret. 
 
Departementet foreslår ingen endringer i reglene om samtykke og reservasjon for 
deltakerne. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. 

 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen   
3. september 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marlene Havn Sæther 
Rådgiver helsepolitikk   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-kreftregisterforskriften/id2862273/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer

