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MANGLENDE RAPPORTERING AV PATOLOGISVAR TIL KREFTREGISTERET 
 

Kreftregisteret etterspør mange patologisvar ved månedlig utsendelse av purrelister, men omfanget 

er fordelt ulikt ved laboratoriene. Vi har også mottatt tilbakemeldinger fra enkelte av dere og vi så 

behov for å kartlegge hva årsaken er til at vi etterspør så mange patologisvar - patologisvar som i 

utgangspunktet skulle vært innrapportert automatisk iht. Kreftregisterets spesifikasjon for 

innrapportering.  

Hvordan oppstår purringer i Kreftregisteret? 
Koder oppretter purring etter patologisvar på bakgrunn av følgende: 

 Informasjon i klinisk problemstillingsfelt i patologisvaret 

Eksempel: Hvis det står i rekvisisjonsdelen i et prøvesvar at det tidligere er tatt vevsprøve fra 

lever og vi ikke har mottatt nevnte vevsprøve, purrer vi til det laboratoriet som er 

nærliggende å anta har besvart den omtalte prøven 

 

 Opplysninger som er rapportert på meldeskjema fra kliniker 

Eksempel: Hvis kliniker henviser til en vevsprøve vi ikke har mottatt, purrer vi etter 

opplysninger for nevnte vevsprøve. Vi purrer til det laboratorium som kliniker har oppgitt eller 

til det laboratorium som er mest nærliggende å anta har besvart prøven 

 

 Hvis vi har mottatt informasjon om eksisjon av malignt melanom, purres det automatisk etter 

patologisvar for utvidet eksisjon, da dette alltid skal utføres iht. handlingsprogrammet for 

melanom 

Ved opprettelse av purring kjenner vi ikke alltid til diagnose/konklusjon i patologisvaret og det kan 

derfor forekomme at vi purrer etter patologisvar som ikke er angitt i spesifikasjonen at skal sendes til 

Kreftregisteret. Dette er vanskelig å unngå, men det gjenspeiler ikke hovedandelen av purringene. 

Tiltak for å redusere antallet purringer 
Vi har gått gjennom alle purringer til og tilbakemeldinger fra patologiavdelingene de siste månedene. 

Gjennomgangen avdekket ulike årsaker til hvorfor dere har mottatt purring. Vi har identifisert flere 

tiltak som kan redusere antallet purringer. Noen tiltak gjennomfører vi her i Kreftregisteret, mens 

andre tiltak er opp til dere i patologiavdelingene å iverksette.  

For tidlig purring (ansvar: Kreftregisteret) 
Kreftregisteret er nå så oppdatert på registrering av krefttilfeller at vi i noen tilfeller purrer for tidlig i 

forhold til hva vi kan forvente av respons fra laboratoriene. Vi etterspør altså enkelte patologisvar før 

de er svart ut fra patologen. Fra februar 2019 endret vi rutinen for oppretting av purringer for å 

forhindre at vi purrer for tidlig. Dette tiltaket ser vi allerede effekt av. 



Mottar ikke det vi etterspør (ansvar: Kreftregisteret og patologiavdelingene) 
Vi forsøker å være tydelige i beskrivelsen av hva vi etterspør, men ser at det kan oppstå 

misforståelser. Vi kan med fordel bli tydeligere i spesifiseringen av hva vi ber om. Vi ber dere likevel 

være oppmerksomme på hva vi faktisk etterspør.  

Eksempel: Vi ber om biopsi av primærtumor, men mottar biopsi av metastase med tilbakemelding om 

at dere har sendt den tidligere. Ved enkelte purringer angir vi i tillegg hvilket remissenummer vi 

tidligere har mottatt slik at det skal være tydeligere hva vi etterspør (og hva vi ikke etterspør). Likevel 

opplever vi at patologisvar vi har notert at vi allerede har blir sendt på nytt med tilbakemelding fra 

dere om at dere har sendt den tidligere.  

Vevsprøver uten svulstvev (ansvar: patologiavdelingene) 

Vi ser at prøver som viser til vevsprøver uten svulstvev ikke er registrert med SNOMED/NORPAT- 

kode iht. anbefalingen fra Kreftregisteret. Les informasjon her https://ehelse.no/standarder-

kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/norsk-patologikodeverk#fra-kreftregisteret-

.Det er viktig at patologiavdelingene merker patologisvar på en slik måte at Kreftregisteret mottar 

alle prøver som er relatert til kreftdiagnostikk og kreftspesifikk oppfølging (også «tomme» prøver, 

dvs. prøver uten svulstvev), og at Kreftregisteret ikke mottar patologisvar for pasienter som ikke har 

en kreftdiagnose (selv om prøvene er tatt for å avkrefte en kreftdiagnose).  

 

Manglende rapportering av meldepliktige diagnoser (ansvar: patologiavdelingene) 
Vi mangler en del meldinger som er registrert med meldepliktig SNOMED/NORPAT-koder. Det er 

svært viktig at dere kontrollerer at matrise for rapportering av meldepliktige diagnoser er 

implementert riktig i systemene deres. Kreftregisterets spesifikasjon kan lastes ned her: 

https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/Kreftregisterets%20spesifikasjon%20til%20N

orsk%20patologikodeverk%20januar%202019.xlsx.  

 

Patologisvaret er sendt tidligere (ansvar: Kreftregisteret og patologiavdelingene) 
Vi får ofte tilbakemelding om at dere har sendt patologisvaret tidligere. I noen tilfeller ligger denne 

feilen hos oss, for eksempel at remissen er mottatt men ikke har vært tilgjengelig for koderen før 

etter at purringen er opprettet eller at vi faktisk har de opplysningene vi trenger men ved en glipp 

likevel har opprettet en purring. Purringer opprettes fortløpende og sendes ut 1 gang per måned, så 

av og til blir det litt kluss i overlappingen. Dette er feil vi må håndtere og forbedre rutinene for 

internt. 

I de fleste tilfeller har vi imidlertid faktisk ikke mottatt patologisvaret i våre systemer. Vi ber om at 

dere sjekker deres rutiner for registrering av at melding er sendt. Er det muligheter for at det kan 

være registrert hos dere/i systemet at det er sendt, men faktisk ikke er sendt avgårde rent fysisk? 
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For øvrig er vi er veldig takknemlige for at dere tar dere tid til å gi tilbakemelding på alle patologisvar 

dere sender oss. Det har hjulpet oss i behandlingen av purringene og til god hjelp til hvor vi evt. kan 

henvende oss videre for å innhente de opplysninger vi mangler. Det er også en svært viktig faktor for 

at vi skal kunne forbedre våre purrerutiner. 
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