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her. 
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Høring – Forslag til endringer i kreftregisterforskriften 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 22. juni 2021. 
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 26. august 2021. Styret har 
vedtatt følgende uttalelse: 
 

Kreftregisteret har under arbeidet med å utforme nytt Tarmscreeningtilbud kommet fram til 
at gjeldene forskrift er til hinder for å kunne innhente alle de dataene som er ønskelig fra 
programmets side. Dette gjelder særlig mer strukturert informasjon om pasienten og om 
koloskopiundersøkelsen, herunder spesifikt hvem som har utført undersøkelsen, og om 
denne er kvalifisert til å utføre undersøkelsen etter helseforetakets/screeningprogrammets 
retningslinjer. 
 
Det skal være mulig å reservere seg både for pasient og helsepersonell. HOD diskuterer selv 
om det er mulig å kryptere eller pseudonymere det enkelte helsepersonell, men i mange 
tilfeller vil det allikevel være åpenbart hvem dette helsepersonellet er, særlig der hvor det er 
få som utfører prosedyrene i virksomheten. I praksis vil det etter Ofs mening sannsynligvis 
ikke være mulig å reservere seg for helsepersonell og samtidig utføre prosedyrer i 
Tarmscreeningprogrammet da helseforetakene må vurdere om de da ønsker at dette 
helsepersonellet skal kunne delta. 
 
Kreftregisteret diskuterer også muligheten for å kunne kvalitetssikre andre screeningprogram 
slik at det virker sannsynlig at dersom forskriften endres slik det er foreslått, vil man også i de 
andre screeningprogrammene kunne innhente opplysninger om helsepersonell som har 
utført prosedyrer eller gjort vurderinger. Eksempler kreftregisteret selv trekker fram er 
radiologer i mammografiscreening, gynekologer eller allmennleger som tar celleprøver og 
gynekologer som utfører koloskopi. Kreftregisteret ønsker å bruke dette som 
kvalitetsindikator for tjenesten som helhet, men Of er usikker på hvilke konsekvenser dette 
vil kunne få for det enkelte helsepersonell. 
 



Slik § 1-9 første ledd nr 4 foreslås, er Of usikre på om det også vil være mulighet for å kunne 
innhente opplysninger om hvilken operatør som har utført kirurgiske inngrep og koble denne 
til pasientopplysningene. 
 

 
Med vennlig hilsen 
Norsk overlegeforening 
 
Geir Arne Sunde (sign.) 
leder 


