Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft
Indikasjon til operasjon – et kvalitetsforbedringsprosjekt

Bakgrunn

Resultater

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft beskriver at
standardbehandlingen ved ovarialkreft (eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft) er kirurgi
med mål om ingen makroskopisk resttumor. Hvis det ikke er mulig å oppnå 0 resttumor, bør
resttumor < 1 cm tilstrebes. Ved kontraindikasjon mot kirurgi skal neoadjuvant kjemoterapi
vurderes (kjemoterapibehandling før ny vurdering for kirurgi). Eksempler på kontraindikasjon
for kirurgi er avansert sykdom, komorbiditet, redusert allmenntilstand og alder.
Registerets årsrapporter helt siden oppstarten av registeret i 2012 har vist at andelen av
ovarialkreftpasientene som blir operert varierer ut fra hvor i landet de bor. Det er vist variasjon
i operasjonsandeler mellom helseregionene, men også innad i regionene.
Prosjektet ble initiert av registerets fagråd i 2020 med et ønske om å belyse forskjeller i
behandlingsstrategi og overlevelse mellom helseregionene, på grunnlag av data i
Kreftregisteret og nasjonale retningslinjer for behandling.

Regresjonsanalysene (se over) viser at pasientenes bosted har betydning for sannsynligheten for
å bli operert også etter at det er justert for påvirkning fra faktorene alder, stadium, komorbiditet,
funksjonstilstand og forløpstid (tid fra henvisning til behandlingsbeslutning). Dette gjelder både
på regionsnivå (til venstre) og helseforetaksnivå (til høyre). Den røde linjen markerer
landsgjennomsnittet. Alle ovarialkreftpasienter i Norge med diagnose i 2016-2019 er inkludert.
De to pasientgruppene som ble valgt ut for gjennomgang mot pasientjournal var relativt
forskjellige og gjorde dirkete sammenligninger vanskelig. Under vises noen sentrale funn fra hver
av de to pasientgjennomgangene:
• Helse Sør-Øst identifiserte 4 faktorer som kan forklare hvorfor pasientene ikke ble operert:
Pasientens ønske, nedsatt allmentilstand, utbredt sykdom bedømt ved CT og klinisk
undersøkelse.
• Helse Midt-Norge beskriver at 91% av de opererte pasientene ble operert i kurativt øyemed,
mens 5% ble operert med palliativ hensikt. Det var også en klar trend i pasientgruppen at
pasientene med lite resttumor (≤ 1 cm) i større grad var i live fortsatt (55% mot 68%) ved
gjennomgang.

Andel opererte av alle ovarialkreftpasienter per helseregion og helseforetak for
treårsperioden 2018-2020 (hentet fra årsrapporten 2020).

5-års relativ overlevelse per helseregion ved ovarialkreft varierer blant
landets helseregioner. Helse Midt-Norge opererer den største andelen
av sine pasienter og har også vist høyest overlevelse de siste årene
(hentet fra årsrapporten 2020).
Utvikling av andel opererte av alle ovarialkreftpasienter per helseregion fra 2007
frem til 2020 (hentet fra årsrapporten 2020).

Diskusjon
Metode
En prosjektgruppe ble opprettet av registerets fagråd. Alle landets sykehus med
spesialkompetanse på gynekologisk onkologi var representert i gruppen sammen med
representanter fra Kreftregisteret. Regresjonsanalyser ble brukt for å undersøke om
variasjonen i andel opererte kan forklares av faktorer som pasientenes alder, stadium,
funksjonstilstand, komorbiditet og forløpstid. Det ble i tillegg valgt ut to pasientgrupper for
gjennomgang mot pasientjournal; en pasientgruppe fra Helse Midt-Norge (n=134) og en
pasientgruppe fra Helse Sør-Øst (n=56). Det ble valgt å gå gjennom pasienter fra disse to
helseregionene siden de i stor grad har representert ytterpunktene i Norge for andel opererte
pasienter de siste ti årene.
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Resultatene viser at sannsynligheten for å bli operert varierer med hvor pasientene bor I landet.
Dette antyder ulik praksis for indikasjon til operasjon blant sykehusene som behandler
ovarialkreftpasientene i Norge (regionssykehusene). Registerets kvalitetsindikatormål for andel
opererte sier at minimum 80% av ovarialkreftpasientene bør opereres. Det er imidlertid lite
vitenskapelig grunnlag for å si at akkurat dette er den optimale operasjonsandelen. Man kan
tenke seg at bade overbehandling og underbehandling vil kunne bidra til negative effekter for
pasientene. Dette er et tema som diskuteres i fagmiljøene. Et av hovedformålene for landets
medisinske kvalitetsregistre er imidlertid å bidra til å redusere variasjon i landets helsetilbud og
behandlingskvaliitet. Med utgangspunkt i dette håper vi at prosjektet kan bidra til at landets
fagmiljø fremover setter fokus på å enes om en felles behandlingsstrategi.

