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Hva ble nytt i 2018? 

Sagtakkete lesjoner er karakterisert ved et sagtakket utseende av 
tykktarmkryptepitelet. Sagtakkete lesjoner er klassifisert som 3 
subtyper: 
 
•Hyperplastisk polypp 
 
•Bredbaset sagtakket polypp med/uten dysplasi 
 
•Tradisjonelt sagtakket adenom 





Altobello 2014 



Nasjonalt program for screening 
mot tarmkreft 

Statsbudsjettet for 2018 
Start av «programmet» i 2019 

Rådgivingsgruppe: 
Første møte 14. februar 2018 
Ferdig 1. november 2018? 

Arbeidsgruppe for patologi 
Arbeidsgruppe for endoskopi 
Arbeidsgruppe for FIT 



Sonja E. Steigen Tromsø DNP fagruppe 
Patricia Mjønes Trondheim Patolog Trondheim 
Sabine Leh Bergen DNP fagruppe 
Lars Gustav Lyckander Ahus DNP fagruppe 
Susanne Buhr-Wildhagen Stavanger DNP fagruppe 
Else Marit Løberg Ullevål DNP fagruppe 
Espen Norvard Drammen Patolog, pilot 
Jan Kristian Godøy Kalnes Patolog, pilot 
Tor J. Eide Rikshospitalet Patolog, pilot 
Inger-Nina Farstad Rikshospitalet Digital patologi 
Dagmar Klotz Ullevål Overlege/stipendiat 

Arbeidsgruppe for patologi, Nasjonal screening mot 
tarmkreft 



Nasjonal screening mot tarmkreft, 
mandat for arbeidsgruppen innen 
patololgi 

Utarbeide undervisningsmateriell 
 
Foreslå utdanningsplan 
 
Foreslå kvalitetsindikatorer som skal monitoreres 
 
Tilbakemeldinger på kvalitetsindikatorer? 
 





Veileder 

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft; en veiledning i 
patologi 
Nasjonale retningslinjer for histopatologisk diagnostikk av 
polypper fjernet ved endoskopisk teknikk 



Veileder 



Sertifisering 

Det er vedtatt at tarmkreftscreening skal skje innenfor rammen av det 
offentlige helsevesenet og organiseres i samarbeid med eksisterende 
patologimiljøer. 

Velfungerende system med mottak og registrering av prøver, 
vurdering, beskjæring og fremføring av tilsendt materiell, best mulig 
enhetlig og korrekt diagnostisering samt besvarelse av prøver innen 
rimelig tid. 
  
Godt omdømme - god oppslutning i befolkningen.  



E-læring 

SmartLearn - integrert med Mohive forfatterverktøy. Tilgjengelig på 
alle RHFene.  
 
Avsluttes med en kursprøve.  
 
Interaktive snitt 

http://meddev.uio.no/elaring/uib/endoskopi-tbl-2/index.shtml 
http://meddev.uio.no/microscope?slide=/uib_pathology/kasus_3_2.ecw http://dubeat.com/wp-content/uploads/85-400x260.jpg 

http://meddev.uio.no/elaring/uib/endoskopi-tbl-2/index.shtml
http://meddev.uio.no/elaring/uib/endoskopi-tbl-2/index.shtml
http://meddev.uio.no/elaring/uib/endoskopi-tbl-2/index.shtml
http://meddev.uio.no/elaring/uib/endoskopi-tbl-2/index.shtml
http://meddev.uio.no/elaring/uib/endoskopi-tbl-2/index.shtml
http://meddev.uio.no/microscope?slide=/uib_pathology/kasus_3_2.ecw


Kvalitetsindikatorer 

Gi  indikasjon på hvordan prosesser fungerer eller om bestemte 
resultater er oppnådd, og kan bidra til å gi et objektivt mål på 
kvalitetsaspekter ved virksomheten.  
 
Må ha realistiske og gjennomførbare mål. 
 
Årlige rapporter hvor kvalitetsindikatorer skal rapporteres.   



Mål på kvalitet? 

Svartider 

«Kreftstrategi – patologi»  utarbeidet av Den norske patologiforening i 2014; 
80 % av prøvene med mistanke om kreft bør besvares innen 7 dager.    

65 % av ordinære biopsier/prøver var besvart i løpet 14 dager, 83 % 
besvart i løpet av 3 uker (årsrapporten for 2017).  



Mål på kvalitet? 

Ringtesting av prøver  

Fordeling av forskjellige typer lesjoner 

Bør ikke rapportere mer enn 5 % lesjoner med høygradig dysplasi i program 
hvor man undersøker med koloskopi 
  
Ikke mer enn 10 % høygradige lesjoner i programmene hvor man 
undersøker på okkult blod i avføringen 
 
Funn av adenomer regnes som en viktig kvalitetsindikator.  



Koder 

Kvalitessikring av koder som skal inn i NORPAT 
- Sagtakkete polypper 
- Lav/høygradig dysplasi 
- Topografikoder (stemme med kliniker) 
- Prosedyrekoder (stemme med kliniker) 

NORPAT MÅ INNFØRES FØR MAN STARTER MED SCREENINGEN 



Standardisering 

Australasia screening 



Besvarelse 

Standardisering – samkjøring med klinikken 
 
Standardisering av rapportering 



Nasjonalt program for screening 
mot tarmkreft 

Alle 55-åringer i landet 
Starter ut med iFOBT (x5, med 2 års mellomrom) 
«Legge på» coloskopi (x1) 

Coloskopi:  
Tilfeldig uttrekk etter kapasitet? 
Full kapasitet etter 5 år? 

Behov patologer: 
12-19 årsverk 
Behov laboratoriepersonell: 
8-19 årsverk 



Hva vi venter på? 

WHO classification of 
Tumours of the Digistive 
System, fifth edition  

IT-løsninger for registrering og 
besvarelse 

Digital løsning for snitt 



Spørsmål? 


