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Covid-19 med innvirkning på forekomst og klinisk tumorstørrelse
PREM – pasientrapporterte erfaringer med helsetjenesten
Forekomst

Brystkreft overlevere

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og 3424 kvinner fikk brystkreft i 2020.

Overlevelse av brystkreft har blitt gradvis bedre. Fem-års relativ overlevelse for
kvinner i perioden 2016-2020 er 92,1 %. Ved utgangen av 2020 var det 52 746
kvinner som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft diagnostisert i løpet
av de 15 siste årene. En del av disse lever med senfølger av behandlingen.

Forekomst av brystkreft (kvinner) 2016 -0220, Cancer in Norway 2020
År

2016

2017

2018

2019

2020

Antall nye tilfeller

3390

3588

3560

3718

3424

Brystkreftregisteret samler inn i data om PROM og PREM. Viser til to resultater
fra PREM – pasientrapporterte erfaringer med helsetjenesten:

Covid-19 og forekomst i 2020
For kvinner i alderen 50–69 år ble det i Mammografiprogrammet (Mp) diagnostisert 291 færre
invasive brystkreft tilfeller sammenlignet med perioden 2017-2019. Dette antas å ha
sammenheng med Covid-19 og nedstengelsen av Norge i mars 2020 hvor også mammografiscreeningen ble stengt. Totalt ble det diagnostisert 183 færre tilfeller sammenlignet med de
tre foregående årene.
Aldersgruppe

Total differanse

Utenfor Mp

Innenfor Mp

-183

133

-316

0-49 år

16

18

-2

50-69 år

-217

74

-291

18

41

-23

Alle aldre

70+ år

Tabellen viser differanse i forekomst 2020 vs 20172019 fordelt på alder utenfor Mammografiprogrammet (Mp) og innenfor Mp.

Av brystkreftpasienter som har svart på undersøkelsen har 59 % rapportert at de i
svært stor eller stor grad opplevde å få tilstrekkelig informasjon om mulige bivirkninger
av behandlingen. Brystkreftpasienter mottar omfattende behandling der alle
behandlingsmodaliteter kan gi bivirkninger. Det kan synes som om dette er et område
som i større grad bør vektlegges i tiden fremover.

Klinisk tumorstørrelse/cT i Mammografiprogrammet viser en klar nedgang i antall
små svulster (cT1-2) i 2020 sammenlignet
med 2017-2019. For større svulster (cT3-4)
er det ikke forskjeller sammenlignet med
de tre foregående årene.
For tilfeller oppdaget utenfor screening i
2020 er det en liten økning i antall små
svulster og en liten nedgang i antall store
svulster sammenlignet med 2017-2019.
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Av brystkreftpasienter som har svart på undersøkelsen er 88 % i svært stor
grad eller i stor grad fornøyd med behandlingstilbudet de fikk ved sykehuset
som hadde hovedansvaret for behandlingen. Resultatet viser at norske
brystkreftpasienter er i stor grad fornøyd med behandlingstilbudet de får.

