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1. Bakgrunn for møtet og 
oppdragsgiver

Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) ble av Sosial og helsedepartementet
(SHD) og prosjektet Norwegian Colorectal Cancer Prevention Project (NORCCAP)
bedt om å arrangere en konferanse om screening for kreft i tykk- og endetarm.
Hensikten med konferansen var å fremskaffe best mulig kunnskap og erfaring fra
internasjonale vitenskapelige arbeider som omhandler screening for kreft i tykk- og
endetarm. SMM stod som uavhengig faglig arrangør av konferansen. 

Det foreliggende dokument er en oppsummering av  kunnskapsgrunnlaget for
konferansen supplert med informasjon/kunnskap som kom frem på møtet. SMM har
ikke foretatt en selvstendig metodevurdering.



SMM 3/2001:  Screening for kolorektal kreft

5

2. Program og format – 
foredragsholdere, panel

Programmet for møtet ble bestemt av SMM og godkjent av SMMs styringsgruppe (1).
Foredragsholderene (fra Norge, Sverige, Danmark, England og USA) hadde som
oppdrag å belyse sentrale temaer basert på best mulig kunnskap - enten systematiske
litteraturoversikter (”systematic reviews”, SR) der primærforskningsdata er identifisert,
kritisk vurdert og sammenfattet, eller metodevurderinger (Health Technology
Assessment-rapporter) som i tillegg til en systematisk litteraturoversikt inneholder
informasjon om kost-nytte ved tiltaket, ressursspørsmål, etikk, etc.

Hvert foredrag ble etterfulgt av spørsmål fra et bredt sammensatt fagpanel der følgende
deltok
• Overlege, prosjektleder Geir Hoff, Telemark Sentralsykehus / NORCCAP-prosjektet

(medisinsk gastroenterologi);
• Professor Eva Skovlund, Det Norske Radiumhospital og Seksjon for medisinsk

statistikk, Universitetet i Oslo (medisinsk statistikk);
• Førsteamanuensis Ole Fridtjof Norheim, Fagområdet medisinsk etikk og

vitenskapsteori, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
(medisinsk etikk);

• Professor Jan Abel Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
(helseøkonomi);

• Fylkeslege Petter Øgar, Leikanger (samfunnsmedisin).

Møteledere var professor Olbjørn Klepp, Universitetet i Trondheim og professor Jon
Lekven, Universitetet i Bergen.



3. Hva er kolorektal kreft og 
hvordan utvikles kreften?
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Kreft i tykktarm (colon) og endetarm (rectum; i Kreftregisteret definert som de nederste
20 cm av tykktarmen) må betraktes som en enhet. Det er den vanligste kreftformen i
Norge med 3000 nye tilfeller per år (1997). Dette utgjør ca. 15% av alle nye krefttilfeller
i Norge.

De aller fleste krefttilfellene utvikler seg fra polypper (adenomer) i tarmen som i
utgangspunktet er godartede svulster, men der noen av disse har et potensiale i seg for
kreftutvikling.



4. Om screening, forutsetninger
for screening og hvordan
vitenskapelig litteratur om
screening skal vurderes

Den engelske National Screening Committee (www.nsc.nhs.uk) som er et rådgivende
utvalg for myndighetene i England, har definert screening slik:

”Screening is a public health service in which members of a defined population, who
do not necessarily perceive they are at risk of, or are already affected by a disease or
its complications, are asked a question or offered a test, to identify those individuals
who are more likely to be helped than harmed by further tests or treatment to reduce
the risk of a disease or its complications”.

Kriteriene eller forutsetningene for å starte opp et screeningtiltak i en befolkning er
formulert i WHO Report (1968), kjent under betegnelsen ”Wilson & Jugner-kriteriene”.
National Screening Committee (www.nsc.nhs.uk) har revidert disse (2). Kort
oppsummert er de viktigste kriteriene:
1. Sykdomsforløpet må være kjent og utvikles over tid fra en latent fase til symptomer

opptrer og sykdommen manifesterer seg. 
2. Det må finnes en enkel, presis og valid screeningstest som er akseptabel for

befolkningen. 
3. Det må finnes en effektiv behandling eller intervensjon, og tidlig behandling må føre

til bedre helse for pasienten.
4. Det må foreligge en plan for organisering og gjennomføring, og screeningprogrammet

må kvalitetssikres etter gitte kriterier.

National Screening Committee har også publisert anbefalinger om hvordan
sammenstilling av vitenskapelig litteratur bør gjennomføres for å sikre en best mulig
objektiv vurdering (3).

Det etiske råd i Danmark har på oppdrag av helseministeren publisert en rapport i 2001
om de etiske problemene ved screening der det også diskuteres forutsetninger for
screening av befolkningen (”Screening – a report”; 
www.etiskraad.dk).
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5. Hva finnes av kunnskap – 
systematiske litteraturoversikter
og internasjonale metode-
vurderingsrapporter
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SMM vil i denne oppsummeringen primært legge vekt på publiserte
metodevurderingsrapporter og systematiske litteraturvurderinger (”systematic reviews”),
supplert med opplysninger eller annen litteratur fremkommet på konferansen.

5.1 Identifiserte rapporter
SMM har søkt i Cochrane-databasen (http://www.update -    software.com/
clibhome/clib.htm) og CRD-databasen (http://agatha.york.ac.uk/welcome.htm) etter
ferdigstilte eller påbegynte systematiske oversikter om nytten av screening for kreft i
tykk- og endetarm. 

Det foreligger fem systematiske oversikter (metodevurderinger og Cochrane-oversikter)
som har vurdert det vitenskapelige grunnlaget og gir kvalitative og kvantitative
vurderinger av nytten ved screening for tykk- og endetarmskreft. I tillegg utredes
kostnader ved gjennomføring av screening og organisatoriske konsekvenser. Cochrane-
oversikten er en metaanalyse om den helsemessige effekten av screening for tykk- og
endetarmskreft. 

Dokumentasjonsgrunnlaget om nytten av screening er basert på fire randomiserte og to
kontrollerte kliniske studier.  Disse er grunnlaget for Cohrane-rapporten (se senere).
Metodevurderingene (se 5.1.1) har i større grad vektlagt de 3 store randomiserte
befolkningsstudiene (Minnesota, Nottingham, Fyn). 

5.1.1 Metodevurderinger – avsluttede
• Australian Health Technology Advisory Committee: ”Colorectal cancer screening”,

1997 (4).
• Agency for Health Care Research and Quality (AHQR): ”Colorectal cancer

screening”. Technical Review no. 3, 1997.
• Conseil d’Evaluation des Technologies de la Sante du Quebec (CETSQ, Canada):

Colorectal Cancer Screening, 2000 (5).
• Finnish Office for Health Care Technology Assessment (FinOHTA), Finland:

Colorectal cancer screening in Finland: conditions and effects”, 2000 (6).
• Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering (MTV), Danmark: Kræft i tyktarm

og endetarm. Diagnostik og screening, 2001 (7).



5.1.2 Metodevurderinger – påbegynte prosjekter
• Basque Office for Health Technology Assessment (OSTEBA), Spania: Colon cancer

screeening (8).
• Health Council of the Netherlands Gesondheidsraad (GR), Holland: Screening for

colorectal cancer. Review, expert consultation (9).

5.1.3 Cochrane reviews
• Towler BP, Irwig L, Galsziou P, Weller D, Kewenter J. Screening for colorectal cancer

using the faecal occult blood test, Hemocult (Cochrane Review). In: The Cochrane
Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software (10a). Denne er også publisert som
artikkel i British Medical Journal 1998;317:559-565 (10b).

5.1.4 Andre metodevurderinger som er relevante for screening
• NHS R&D HTA Programme: False-negative results in screening programmes:

systemativ review of impact and implications. Health Technology Assessment 2000;
vol. 4: No.5 (11).

• NHS R&D HTA Programme: The determinants of screening uptake and interventions
for increasing uptake: a systematic review. Health Technology Assessment 2000; vol.
4: No.14. (12).

5.1.5 Annet – påbegynte prosjekter med publisert forskningsprotokoll
• Edvards A, Hood K, Matthew E, Russel I, Wilkinson C. Personalised risk

communication in health screening programs (Protocol for a Cochrane Review). In:
The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software. (13).

• Watson A, Robinson A, Lashner B, Irvine E, Katchatourian. Strategies for detecting
colon cancer and/or dysplasaia in patients with inflammatory bowel disease
(protocol). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software (14).

• National Horizon Scanning Centre, England: Virtual colonoscopy in screening for
colorectal cancer – horizon scanning review (project) (15).

• Norwegian Colorectal Cancer Prevention Project.

5.1.6 Relevant norsk informasjon
• Thiis-Evensen E. Endoscopic prevention of colorectal cancer. Doktorgradsarbeid,

Universitetet i Oslo 2001. (ikke vedlagt; dette er en oppdatering av Telemark Polyp
Study no. I (TPS-I)).
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6. Foredragsholdere og 
foredrag fra konferansen 
31. mai 2001
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Overlege Morten Vatn, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet: “The magnitude of the CRC
problem - Norway”
Professor Ole Kronborg, Syd-dansk universitet, Odense, Danmark. Editor, Cochrane
Colorectal Cancer Group: “Colorectal cancer screening”. 
Evidence of clinical effectiveness using faecal occult blood test - a systematic review” 
Overlege Geir Hoff, Telemark sentralsykehus, Skien: “Screening using flexible
sigmoidoscopy”. 

Part 1: The Telemark study with 13 year follow up.
Part 2: The NORCCAP ongoing trial “

Docent Hans Brevinge, Colorectal-enheten, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg: “Which
screening tool: Faecal occult blood test, sigmoidoscopy or colonoscopy? Performance
comparison using surrogate endpoints”
Professor Karen M. Kuntz, Harvard School of Public Health, USA: “Cost effectiveness
of CRC screening. RCT- based and modelling studies”
Professor Jes Søgaard, DSI Institut for sundhedsvæsen, Denmark:”Cost of CRC
screening in Denmark. Cost related to screening tool”
Dr. Mark P Petticrew MRC Social and Public Health Science Unit, University of
Glasgow, Scotland:”Meaning and limitations of screening programmes:screening uptake
and participation”

Program, curruculum vitae for foredragsholdere og enkelte av foredragene er
tilgjengelige i Senter for medisinsk metodevurdering (1, 15, 16, 17, 18).



7. SMMs oppsummering

7.1 Forekomst (insidens) og utvikling
Data om forekomst (insidens), dødelighet og overlevelse i Norge finnes i Kreftregis-
terets rapporter (www.kreftregisteret.no). Årlig diagnostiseres ca. 3000 nye tilfeller i
Norge. Forekomsten av kreft i tykk- og endetarmen øker sterkt med alderen, og menn
rammes noe oftere enn kvinner. De fleste (ca. 85%) av alle krefttilfellene oppstår etter
60-års alder. 

Kreft i tykktarm og endetarm øker i de fleste vestlige land. Økningen i Norge er større
enn i de andre nordiske land. Sykdommen har høy dødelighet, omlag 50% av de som får
kreft vil dø av sykdommen innen fem år. Dødeligheten er avhengig av stadium av
sykdom og vil variere fra rundt 5 % i de aller tidligste stadiene til rundt 95% hos dem
som har fjernspredning når kreften blir diagnostisert. 

Et problem med kreft i tykktarm og endetarm er at symptomene først opptrer når kreften
er relativt fremskredet. Et sentralt spørsmål er derfor om tidlig påvisning og behandling
kan redusere dødeligheten for denne kreftsykdommen.

De aller fleste krefttilfellene utvikles fra adenomer i tykktarmen som er godartede
forstadier (utviklingen er beskrevet som den såkalte polypp-cancer sekvens).
Adenomene blir gjerne kalt polypper, men det finnes også andre typer polypper som
ikke har potensiale til utvikling av kreft. Adenomene er av varierende størrelse. Det er
en generell sammenheng mellom størrelsen på adenomene og risikoen for utvikling av
kreft. Det å fjerne adenomene vil teoretisk kunne redusere antall tilfeller av kreft.

Med stigende alder øker andelen av befolkningen som har adenomer. Det antas at minst
95 % av adenomene aldri utvikler seg til kreft. Noen av adenomene har imidlertid
karakteristika som utgjør en større risiko for utvikling av kreft. Selv om adenomer finnes
i hele tykk- og endetarmen, er det en overvekt i den venstre og nedre del av tykktarmen. 

Noen tilfeller av denne kreftformen skyldes arv. En drøfting av arvelig tykktarmskreft
faller utenfor rammen av denne oppsummering. Det antas videre at slektninger til
familier der  familiemedlemmene  har hatt tykktarmskreft har en forhøyet risiko for å
utvikle kreften. Denne formen kalles gjerne arvelig ikke polyposerelatert kolorektal kreft
(HNPCC). Det er omdiskutert hvor stor denne gruppen er. 

Pasienter med kroniske betennelsesykdommer i tarmen (ulcerøs colitt) er antatt å ha en
økt risiko for denne krefttypen. Dette spørsmålet vil bli gjennomgått i en pågående
Cochrane-vurdering (se  5.1.5).
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7.2 Screeningmetoder
Det er i dag flere aktuelle metoder som kan brukes i screening:
• Undersøkelse av om blod er tilstede i avføring (internasjonalt kalt FOBT = Fecal

Occult Blood Testing. Blod i avføring antas å være et tegn på sykdom). Det finnes
flere testmetoder for FOBT med litt forskjellig egenskaper (som ikke beskrives
nærmere her). 

• Sigmoidoskopi – kikkertundersøkelse av ”venstre side” av tykktarm og hele endetarm
(hvor de fleste polyppene og krefttilfellene finnes). I screeningsammenheng er det
laget retningslinjer for hvilke pasienter som – basert på funnene ved denne
undersøkelsen – må undersøkes videre med koloskopi.

• Koloskopi – kikkertundersøkelse av hele tykk- og endetarm.
• Røntgen-kontrastundersøkelse av tykktarm (gir svært begrenset informasjon om

forholdene i endetarmen).

Undersøkelse av blod i avføring gjøres ved at individet selv tar prøven som så under-
søkes videre på legekontor, screeningkontor, e.l. En positiv prøve vil føre til at det blir
anbefalt at vedkommende undersøkes med koloskopi, evt. røntgen-kontrastundersøkelse
(supplert med “kikkertundersøkelse” av endetarm) dersom koloskopi ikke kan
gjennomføres. 

Sigmoido- og koloskopi er kikkertundersøkelser av tykk og endetarm for å finne og
fjerne mulige forstadier til kreft (polypper / adenomer). Undersøkelsene utføres av
kvalifisert helsepersonell (i Norge av indremedisinere eller kirurger oftest med gren-
spesialistutdanning; i andre land brukes også annet helsepersonell enn leger) vanligvis
uten bedøvelse (en lett sedasjon kan brukes i noen tilfeller). Langt de fleste undersøkel-
sene foregår ved sykehusene (vanligvis poliklinisk), men kan også gjøres hos private
spesialister. Undersøkelsene krever at avsnittet i tarmen som skal undersøkes er full-
stendig tømt (”ren”) for avføring. 

Røntgen-kontrastundersøkelse (såkalt ”dobbel-kontrast-undersøkelse”) er et alternativ til
koloskopi. Undersøkelsen  må utføres ved en røntgenavdeling etter forutgående tarm-
tømming. 

I screeningsammenheng er det viktig å understreke at undersøkelse av blod i avføring er
en test som brukes for å oppdage kreft. Denne undersøkelsen er ikke egnet til å oppdage
polypper. Sigmoidoskopi og koloskopi gir mulighet til å oppdage og behandle adenomer
(polypper) og til å diagnostisere kreft. 

Røntgenundersøkelsen kan påvise både polypper (ikke alle, avhengig av størrelse) og
kreft.

7.2.1 Hvor gode er screeningmetodene?
Egnetheten av en screeningmetode uttrykkes vanligvis ved å beskrive screeningtestens
egenskaper, mao. hvor god eller dårlig egnet testen er til å diagnostisere de ”syke” og til
å utelukke ”de friske”. Dette er et sentralt poeng i National Screening Committes
utredninger som formulerer det slik:



”Whilst screening has the potential to save lives or improve quality of life through early
diagnosis of serious conditions, it is not a fool-proof process. Screening can reduce the
risk of developing a condition or its complications but it cannot offer a guarantee of
protection. In any screening programme, there is an irreducible minimum of false
positive results (wrongly reported as having the condition) and false negative results
(wrongly reported as not having the condition). The NSC is increasingly presenting
screening as risk reduction to emphasise this point”. 

Ingen test er fullkommen, noen ”syke” vil bli oversett av screeningstesten (falske
negative undersøkelser) og noen friske vil bli diagnostisert som syke mens de i realiteten
er friske (falske positive undersøskelser). 

Disse testegenskapene uttrykkes ofte ved begrepene:
• sensitivitet – som forteller hvor stor andel av ”de syke” som har en positiv prøve; og 
• spesifisitet – som forteller hvor stor del av ”de sant friske” som har negativ prøve.

De aktuelle undersøkelsesmetodene som kan anvendes for screening har følgende
testegenskaper (gjennomsnittstall presentert på symposiet av Karen Kuntz som grunnlag
for hennes modellberegninger; se senere): 

Testing av blod i avføring (FOBT), er den screeningmetoden som er best studert. Denne
testen har lav sensitivitet, dvs. at mange personer med kreft har en negativ test (falske
negative). Avhengig av hvilken testmetode (uFOBT eller rFOBT) som benyttes, overses
minst  40-70 % av personene som har kreft. Undersøkelsen gir imidlertid få falske
positive, dvs. at testen slår negativt ut selv om personen er frisk (høy spesifisitet). 

Sannsynligheten for at en person som avlegger en positiv prøve faktisk har kolorektal
kreft kalles prøvens positive prediktive verdi (PPV) og denne verdien vil avhenge av
hvor hyppig sykdommen forekommer i befolkningen. Ved screening for sykdommer
som ikke opptrer hyppig (som kolorektal kreft) blir PPV lav dersom spesifisiteten ikke
er svært høy. Små forskjeller i  spesifisitet kan gi store endringer i PPV. Selv om FOBT
har en nokså høy spesifisitet vil relativt få av personene som avlegger en positiv prøve
faktisk ha kreft (se 7.3).

Tabellen viser videre at sigmoidopskopi og koloskopi har høy sensitivitet og spesifisitet.
Disse undersøkelsene påviser sykdommen hos 95% av personer med kolorektal kreft i
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Sensitivitet Spesifisitet
LRP HRP CRC

UFOBT* 10% 10% 33% 97%
rFOBT* 10% 10% 60% 90%
Sigmoidoscopi 85% 95% 95%** 100%**
Colonoscopi 85% 95% 95% 100%
Røntgen 30% 50% 70% 86%

* ”u” og ”r” angir ulike måter å undersøke avføringsprøver på
** Sifrene gjelder den undersøkte del av tarmen (ca. halvparten). 
LRP = lavrisiko polypper
HRP = høyrisikopolypper
CRC = kolorektal kreft
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det undersøkte området av tarmen og gir få falske positive prøver. Det er laget
beslutningsregler som beskriver i hvilke situasjoner sigmoidoskopi må utvides til total
koloskopi (jfr. TPS-I- og NORCCAP-studiene). Det er også mulig å kombinere
undersøkelse av blod i avføring (FOBT) med sigmoido- eller koloskopi.

Selv om de ulike screeningtestene (jfr. tabell) kan vurderes mht. hvor gode eller dårlige
de er ut fra en rekke forskjellige typer studier, er det bare i kontrollerte vitenskapelige
undersøkelser at testene kan evalueres mht.  eventuell reduksjon i dødelighet i
screeningsammenheng. Antall påviste krefttilfeller og svulstenes stadieinndeling ved
bruk av ulike screeningmetoder (FOBT og sigmoidoskopi) kan være andre relevante
endepunkter.

Mens hovedhensikten ved bruk av FOBT er å diagnostisere kreft, vil sigmoidoskopi i
tillegg påvise og fjerne forstadiene til kreft. 

7.3 Effekt av screening
Testing for blod i avføring (FOBT): Den helsemessige nytten av å screene friske
personer for kreft i tykk- og endetarm er studert i fire randomiserte studier og to
kontrollerte studier. Alle disse har brukt testing for blod i avføring (med ett unntak; se
senere). Screeningintervallene er enten hvert år eller hvert annet år. Individene som
testet positivt fikk tilbud om koloskopi. 

Effektene av screening  basert på undersøkelse av blod i avføring (FOBT) er beskrevet i
5.1.1 og 5.1.3. En oppsummering basert på de tre viktigste randomiserte studiene
(Minnesota, Nottingham, Fyn) der forsøkene omfattet personer i aldersgruppen 45-75 år
(50-88 år i Minnesota-studien) viser følgende: 
• 1-9,8% av de screenede testet positivt for blod i avføring.
• Dødeligheten av tykk- og endetarmskreft i screenet gruppe viser at 15-33 % færre dør

av kolorektal kreft i screenet gruppe i forhold til en kontrollgruppe som ikke er
screenet (relativ reduksjon).

• En metanalyse (basert på de 3 nevnte studiene; jfr. 5.1.3) viser en samlet relativ
reduksjon på 17 % i dødeligheten av tykk- og endetarmskreft i screenet gruppe ift. en
kontrollgruppe (ikke screenet). 

• Det er ingen endring i totaldødelighet i den screenede gruppen (sammenliknet med
kontrollgruppen).

• Andelen tidlige krefttilfeller (Dukes’A) er 8-30% høyere i screenet gruppe ift.
kontrollgruppen.

• Den prediktive verdien av en positiv test (dvs. hvor mange av dem som testet positivt
som hadde kreft) er fra 2-17% for påvisning av kreft og fra 32-47% (2 studier) for
påvisning av adenom.

• Komplikasjoner knyttet til denne screeningmetoden kommer hos dem som etter en
positiv FOBT test koloskoperes. Komplikasjonene er perforering (tarmen ”sprekker”
under undersøkelsen) eller alvorlig blødning og forekommer sjeldent. I Minnesota-
studien var risikoen for blødning og perforasjon som krevde kirurgi 0,1% (av 12.246
individer som gjennomgikk koloskopi). For ytterligere diskusjon av dette tema vises
til tabellarisk oversikt i den australske metodevurderingen; se referanse 4).



I tabellen vises antall screenede individer og kontroller (ikke screenede) ift. hvor mange
som døde av kolorektal kreft, samt av død av andre årsaker i Minnesota, Nottingham og
Fyn-studiene ift. hvor lenge individene er følgt opp (gjengitt fra Geir Hoff) (17).
Tabellen gir også oppfølgningstidens lengde for de tre studiene. Det sentrale innhold i
tabellen er at man ”sparer” noen dødsfall av kolorektal kreft, men at det er flere i
screeninggruppen som dør av andre årsaker ift. kontrollgruppen.

Det er nå publisert resultater fra Minnesota-studien etter 18 års oppfølgning
(oppsummert i Evidence Based Medicine June 2001 basert på originalartikkel i N Engl
J Med 2000;343:1603-7). Det ble diagnostisert 417 nye tilfeller av kolorektal kreft i
gruppen med årlig screening, 435 i gruppen med screening hvert 2. år og 507 nye
tilfeller i kontrollgruppen.

Sigmoidoskopi: Det er publisert resultater fra en studie som har vurdert effekten av
screening med sigmoidoskopi. Denne studien er en pilotstudie fra Norge (TPS-I). Det
foreligger videre preliminære data fra NORCCAP om screening med sigmoidoskopi. 

Det er fire pågående forsøk med denne screeningmetoden internasjonalt, NORCCAP
(Norge), Flexi-scope trial (England), Lombardia (Italia), PLCO Cancer Screening Trial
(USA).

Det kan ennå ikke trekkes konklusjoner om den helsemessige effekten av screening ved
bruk av sigmoidoskopi. TPS-I antyder at dødeligheten av tykktarmskreft kan reduseres,
men den samme studien viser på den andre siden at dødeligheten (den totale) hos
pasientene som screenes er høyere enn i kontrollgruppen (se 5.1.6 og foredrag Geir Hoff).

Koloskopi eller røntgenundersøkelse som screeningmetode (for den første
undersøkelsen) er ikke brukt i organisert screening-sammenheng.

7.3.1 Hva betyr reduksjonen i dødelighet ved FOBT screening? 
Reduksjonen i dødelighet av kreft kan uttrykkes på flere måter. I oppsummeringen under
pkt 7.3 er det gitt at dødeligheten av tykktarm- og endetarmskreft i en screenet gruppe
(FOBT screening) reduseres med 17%. Dette kalles en relativ risikoreduksjon.

Det er andre måter å uttrykke endringen i dødeligheten på. En relativ risikoreduksjon på
17% svarer f.eks. til følgende: 
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CRC and non-CRC deaths at 8-13 yrs. f.-up in FOBT studies

Incl. CRC deaths Non-CRC deaths

Minn (13yr) Ann
Bienn
Ctr

15570
15551
15394

82 (-39)
117
121

3279    (+60)
3279
3219

Nott (8yr+) Bienn
Ctr

75253
74998

360(-60)
420

12264(+169)
12095

Funen (10yr) Bienn
Ctr

30967
30966

205(-44)
249

6023     (-31)
6054

Total Ctr 121358        143 (0.1%
saved)

             198 (0.2% excess
deaths)
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• Livstidsrisikoen for et normalindivid for å dø av kreft i tykk- og endetarm er 2,3%.
Ved screening reduseres denne risikoen til 1,9 %. Den absolutte risikoreduksjon er
derfor på 0,4 %. 

• Man må screene >1000 personer  i 10 år for å forhindre ett dødsfall av tykk- og
endetarmskreft (”Number needed to treat”, se 5.1.3).

I screeningsammenheng brukes gjerne relativ risikoendring (risikoreduksjon) i disku-
sjonene. Dette begrepet fremstår som enkelt å forstå, men realitetene kan også uttrykkes
på andre måter som vist. Det ene måten er ikke rettere enn den andre, men valg av frem-
stillingsform kan bidra til å fremstille screeningtiltaket med en positiv eller negativ
vinkling. 

De absolutte tallene av nye tilfeller av kolorektal kreft i de publiserte studiene i forhold
til antall individer som screenes gir også et godt bilde av effektene ift. innsats, jfr. tabell
under pkt. 7.3.

7.4 Kostnader – helseøkonomiske analyser og driftsøkonomi
Helseøkonomiske analyser: I den danske metodevurderingen (5.1.1) er de helseøkono-
miske konsekvensene utførlig vurdert. SMM antar at de danske vurderingene er rele-
vante for norske forhold. Beregningene viser at gjennomsnittlige kostnader per vunnet
leveår ved FOBT-screening i aldersgruppen 50-74 år er ca. DEK 26.000 ved screening
hvert annet år og DKK 32.000 ved screening hvert år. Dette svarer til ca. DKK 76.000
per oppdaget krefttilfelle.

De danske analysene viser at man ved å screene aldersgruppen 50-74 år vil kunne redu-
sere dødeligheten av krefttypen i Danmark med 360-500 dødsfall per år. For å få den
forventede effekt er det nødvendig med et fremmøte på 60% av de som blir invitert.

Pga. at forekomsten av kolorektal kreft er størst i de eldre aldersgruppene er kostnadene
per oppdaget krefttilfelle (og per vunnet leveår) betydelig lavere ved en mer avgrenset
screening i de eldre aldersgrupper. Den danske metodevurderingen viser mao. at mer-
kostnadene per leveår øker desto lavere aldersgrupper som screenes og desto kortere
intervaller mellom hver screeningrunde.

Modelleringstudier fra USA (foredrag Karen Kuntz)(17) viser at årlig screening for kreft
i tykk- og endetarm ved påvisning av blod i avføring (FOBT) koster < USD 20 000 (ca.
NOK 180 000) per leveår vunnet. Kostnadene ved screening hvert 5 år med sigmoido-
skopi er estimert til  < USD 40 000  (ca. NOK 380 000) per leveår vunnet. Kostnadene
ved koloskopi hvert 10 år er < USD 20 000  (ca.NOK 180 000) per leveår vunnet. Karen
Kuntz sammenligner dette med  årlig mammografi-screening som koster fra 
USD 50 000 - 150 000 per leveår vunnet. 

Driftsøkonomi: Drift av et screeningtilbud i Danmark til 50-74 åringer (basert på FOBT)
er beregnet til å koste DKK 55-66 millioner årlig ved screening hvert annet år og 95-115
millioner ved screening hvert år. Utgifter til andre sykdommer som oppdages ved
screening og evt. besparelser ved unngåtte tarmkrefttilfeller er her ikke regnet med. 
Ca. 70% av utgiftene går til selve screeningenheten(e) som må bygges opp.



Erfaringene fra de norske screeningstudiene (TPS-I og NORCCAP) viser at kostnadene
ved screening (med sigmoidoskopi) og oppfølgende koloskopi utgjør omlag NOK
2000,- per person som deltar (17; foredrag Geir Hoff). Dette omfatter både invitasjon 
til å delta, screeningsundersøkelse og oppfølgning. 

Kostnadene ved screening og oppfølgning ved bruk av sigmoidoskopi i Norge er ikke
kartlagt fullt ut. Kostnadene vil avhenge av flere forhold, f.eks. hvilke aldersklasser som
inviteres, screeningintervall, oppfølgingmåte og tid, etc.  Under gitte forutsetninger
(foredrag Geir Hoff) kan kostnadene for å hindre et tilfelle av kreft i tykk- eller
endetarm ca. NOK 150 000. 

7.5 Befolkningens deltagelse
Vellykket gjennomføring av et screeningsprogram forutsetter at befolkningen er inte-
ressert i og villig til å delta. Erfaringene fra de randomiserte studiene som er gjennom-
ført viser at oppslutningsraten varierer. Direkte sammenligning av oppslutningen er
vanskelig fordi studiene har angitt oppslutningen noe forskjellig. I den danske under-
søkelsen (Fyn-studien) fullførte 67% den første screening-runden, og 46% alle 5
screeningrundene. Størst oppslutning var det i de nordamerikanske studiene og lavest i
de europeiske. 

Erfaringene fra de to norske studiene viser at TPS-I hadde en oppslutningsrate på 81%,
mens den pågående NORCCAP-studien samlet har en oppslutningsrate på 67 %, men
med store forskjeller mellom de to prøvefylkene (Telemark og Oslo; lavest i Oslo).
Disse studiene viser hvilke oppslutninger det er mulig å oppnå under ideelle forhold som
gjelder for organiserte kliniske studier. 
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8.1 Effekt av screening 
Masseundersøkelser: Screeningundersøkelser gjennomføres for å redusere risiko for
utvikling av alvorlig sykdom i befolkningen. Samtidig utsettes et stort antall personer
for  risiko for uheldig utfall som kan følge av undersøkelsen. Dette kan være negative
effekter ved falske positive og falske negative tester, eller komplikasjoner som følge av
undersøkelsen. Komplikasjoner etter sigmoidoskopi eller koloskopi er få i de studiene
som er publisert. Men selv om komplikasjonsratene er lave er også dødeligheten av
kolorektal kreft lav, slik at komplikasjoner dermed har betydning.

De forsøkene som er utført (og som er referert her) har skjedd under ideelle forutset-
ninger med dedikerte og motiverte ressurspersoner i en velfungerende organisasjon. 
Vi vet ikke i hvilken grad slike funn kan overføres til masseundersøkelser utenfor en
eksperimentell ramme. 

NORCCAP-studien (sigmoidoskopi-screening) i Norge kan ikke forventes å gi grunnlag
for sikre slutninger før 2006-2010. Noen av de pågående utenlandske studiene kan
kanskje gi tolkbare og anvendbare resultater noe tidligere (2004-2006).

Screeningstudiene  (basert på FOBT) har vist at sykdomspesifikk (årsaksspesifikk)
dødelighet (kreftdødelighet) reduseres ved screening. Totaldødeligheten endres
imidlertid ikke. Hvorfor dødeligheten i TPS-I er høyere i den screenede gruppen er ikke
kjent. En publisert oppfølging av TPS-I (Eur J Cancer Prev 2001;10:131-7) tydes av
forfatterne slik at screening har en ugunstig påvirkning på livsstil og livsstilsrelaterte
sykdommer. 

Man kan neppe forvente at en reduksjon i dødeligheten av tykk- og endetarmskreft skal
ha effekt på totaldødeligheten i det denne typen kreftdødsfall bare utgjør ca. 2,5% av
alle dødsfall i Norge. Det ville likevel være bekymringsfullt om dødeligheten i den
screenede gruppen øker.

Risikogrupper: Så langt SMM vet er det ikke foretatt kontrollerte screeningstudier som
er avgrenset til  individer med en antatt forhøyet risiko for kreft.

8.2 Ressursspørsmål 
På konferansen ble det fremlagt opplysninger (som ikke er verifisert av SMM) som viser
at det er lange ventelister for koloskopi-undersøkelser i Norge. Om det er mangel på
kvalifisert personale eller andre forhold (prioritering av virksomheten) som er årsaken til
kapasitetsmangelen må utredes nærmere.

Beregninger (Geir Hoff) viser at kapasiteten må dobles dersom legene skal gjennomføre
alle undersøkelsene (sigmoidoskopi og koloskopi). Dersom annet helsepersonell



(spesialtrenede sykepleiere) kan utføre sigmoidoskopi-undersøkelsen, og leger gjør
koloskopi må kapasiteten økes med 20%. Kapasiteten til å trene endoscopører er lav. 

Screening, spesielt dersom dette er med sigmoidoskopi og/eller koloskopi, vil føre til en
betydelig belastning på de patologiske avdelingene. Det er disse laboratoriene som
undersøker vevsprøvene som blir fjernet ifm. screening. 

Innføring av nye helsetjenester påvirker kapasiteten for de eksisterende, dersom det ikke
samtidig tilføres ressurser. En eventuell innføring av screening i Norge med FOBT
og/eller sigmoidoskopi vil kreve investeringer i personell og utstyr. Utgiftene vil avhen-
ge av hvilke metoder som velges, hvor ofte screening gjennomføres, hvilke aldersgrup-
per screeningen skal omfatte og hvor god deltagelsen blir. 

8.3 Etiske dilemmaer
Selv om nytteverdien av screening kan synes begrenset, viser både danske og amerikan-
ske analyser (se 5.1.1) at kostnadene per vunnet leveår er lavere enn for mammografi-
screening (som innføres som helsetjenestetilbud i Norge). Ift. Lønning-II utvalgets
kriterier om å ta slike kostnads-effekt hensyn burde de to screeningformene da vurderes
på samme måte. 

Slik sett er de vurderingene som er gjort i den danske utredningen (se 5.1.1 side 207)
interessante. Man viser i en tenkt situasjon at endringer i screeningintervall for livmor-
halskreft (cervix-cancer) og brystkreft (mamma-cancer) kan gi grunnlag for å finansiere
screening av kolorektal kreft (ved FOBT) uten å øke ressursene (om dette er overførbart
til norske forhold vites ikke). Det økte behovet for trenet personell og evt. underkapasi-
tet er ikke tatt med i denne beregningen.

Deltagelse i screeningprogrammer baseres på frivillighet. Som nevnt tidligere er det
betydelig variasjon i deltagelse i de kliniske studiene som er gjennomført. Deltagelsen i
screeningsstudier basert på FOBT-testen var sammenlignbar med deltagelsen i studier
med sigmoidoskopi (TPS-I og NORCCAP studiene). Det er imidlertid ikke sikkert at
disse erfaringene kan overføres til en situasjon der screening innføres som et helsetiltak
for hele befolkningen, og vi vet lite om hvilke typer screeningsundersøkelser som
foretrekkes i befolkningen. Vi vet fortsatt lite om hvilke forhold som påvirker frammøte
til screening og om hvorvidt de som har størst risiko møter fram.

I et vidt helseperspektiv er det et dilemma å  screene friske personer i en situasjon der
pasienter med etablert eller mistenkt kreft står i kø og venter. Dersom man tar for gitt at
alle som venter har et reelt behov, vil innføring av screening uten ressurstilførsel føre til
at alle får det verre fordi det vil kreve kompetanse og kapasitet  å bygge opp et tilbud.

Screening er i dag med stor sannsynlighet det eneste mulige effektive
helsetjenestetilbudet som kan bedre leveutsiktene for den største kreftgruppen i Norge.

Et annet etisk dilemma er hvilke tiltak som gjøres for å øke frammøte til screening. Dr
Petticrew påpekte i sitt foredrag at formålet med screening var meget ulikt for publikum
i forhold til fagmiljøene. For deltakende publikum er formålet å bli forsikret (reassu-
rance) om at de ikke har kreft, mens for medisinere og helsemyndigheter er formålet å
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oppdage kreft og å redusere kreftdødelighet. Desto større frammøteprosenten er, desto
flere krefttilfeller vil bli oppdaget.  På den annen side vil tiltak som iverksettes for å øke
frammøte kunne påvirke engstelsen  for store grupper av folk som kjenner seg friske –
og som faktisk er friske. Følgelig blir det en viktig helsepolitisk avveining om screening
skal presenteres som et tilbud for dem som ønsker en test, eller om det skal presenteres
som noe man har en ”borgerplikt” å møte fram til. 

I denne avveiningen bør man merke seg anbefalingene fra National Screening Commit-
tee i England om at screening må foregå i organiserte former (og med kvalitetskontroll). 

Det foreligger europeiske anbefalinger (guidelines) (som imidlertid ennå ikke er auto-
risert politisk) som understreker betydningen av at screening foregår i organiserte former
med kvalitetskontroll. Den samme anbefalingen advarer mot opportunistisk screening
(”villscreening”) fordi man ikke oppnår de helsemessige effektene som screeningtiltaket
kan innebære samtidig som bivirkningene (”negative side effects”) fortsatt vil være der
(anbefalingene publisert i Eur J Cancer 2000;36:1473-8).

8.3.1 Informert samtykke – informasjon om hva?
Deltagelse i screeningsprogrammer er ingen garanti for å holde seg frisk fra sykdom,
men kan redusere risiko for å utvikle sykdom. Deltagere må ha full informasjon om
nytten og begrensninger ved screening for å kunne gjøre et informert valg. Hva er det
beste (eller mest riktige) effektestimatet som befolkningen skal informeres om: effekt på
kreftdødelighet eller skal de evt. informeres om en mulighet for overdødelighet?

8.4 Hva gjør andre land?
• I Danmark har Sundhedsstyrelsen anbefalt screening i aldersgruppen 50-74 år.

Anbefalingen har gått til Amtsrådene som har ansvaret for organisering og
finansiering av helsetjenesten.

• Storbritannia har introdusert et toårs pilotprogram med FOBT-screening for personer 
i aldersgruppen 50-69 år, i fem regioner i England og Scotland. Formålet med dette
programmet er å teste ut om screening introdusert som et rutinetilbud vil være like
effektivt som i de studiene som hittil er foretatt under ideelle forutsetninger.

• I USA anbefales enten årlig FOBT-test og/eller sigmoidoskopi hvert 5 år, røntgen-
undersøkelse (barium enema) hvert 5 år, eller koloskopi hvert 10 år (National
Clearinghouse Guidelines). 

• I Sverige ble det våren 2001 avholdt et møte i regi av Cancerfonden. Det er ennå ikke
fattet noe vedtak om hvordan man skal forholde seg til kolorektal kreft screening
(opplysninger per 17.08.01 fra professor Bengt Glimelius, Universitetet i Uppsala).

8.5 Forventes nye screeningmetoder?
Billeddiagnostiske, noninvasive metoder testes nå ut i screeningsammenheng. En utred-
ning om CT-basert virtuell koloskopi er under utarbeidelse (15). Ut fra den begrensede
informasjon som foreligger har CT og MR noe dårligere testegenskaper enn koloskopi,
spesielt når det gjelder påvisning av små polypper (< 5 mm). Dette er imidlertid metoder
som er under utprøvning bl.a i en stor europeisk multisenter studie. Fordelen med CT-og
MR basert ”koloskopi” er mindre ubehag for pasienten, kortere undersøkelsestid og at



det er ikke behov for beroligende medisin (sedering). På den andre siden representerer
CT en strålebelastning for individene.

Den største ulempen ved de non-invasive metodene er at de ikke kan skille forstadier til
kreft (adenomer) fra andre polypper. Dersom man forutsetter 30-60% forekomst av
polypper i aldersgruppen 55-64 år, kan dette medføre at mer enn halvparten av alle
screenede må ha en koloskopi for å skaffe vevsprøve til vevsundersøkelse.

Det foreligger preliminære studier som antyder at andre laboratoriemetoder basert på
molekylærbiologiske undersøkelser av avføringen kan brukes. Slike metoder er ikke
brukt i  storskala-format eller i screeningsammenheng. Også ved denne screening-
metoden må det utføres koloskopi ved positivt funn.
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For fagmiljøene
• Fagmiljøene må utforme nasjonale kriterier (retningslinjer) for definisjon av høy-

risikogrupper og forslag til kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging av disse
individene (på konferansen ble denne pasientgruppen ikke definert på en entydig
måte).

• Det bør utformes kunnskapsbaserte nasjonale retningslinjer som beskriver indikasjo-
nene for koloskopi-undersøkelser slik at individene (pasientene) som trenger det mest
får tilbud om undersøkelse.

• Fagmiljøene må utforme retningslinjer som forhindrer  usystematiske screeningtilbud
(villscreening, opportunistisk screening).

For administrasjon og forvaltning
• Ventelistene for koloskopiundersøkelser må vurderes i samarbeid med fagmiljøene.
• Dersom ventelistene er reelle må kapasitetsproblemene utredes, spesielt mht.

utdanning av relevant helsepersonell.
• Dersom det er en reell personellmangel for koloskopiundersøkelser må tiltak for å

forbedre situasjonen settes i verk (f.eks. ved opplæring / utdanning av ikke-leger).

For politisk nivå
• Det må avklares om landets største kreftgruppe skal tilbys screening. Nasjonalt råd for

prioritering av helsetjenesten kan være et forum for diskusjon om de
prioriteringsmessige dilemmaene dersom rådet blir gitt kunnskapsbaserte faglige
premisser. Diskusjonstemaene kan være
• Reduksjon av kolorektale dødsfall i screenet gruppe, samtidig som dødeligheten av

andre årsaker stiger (overdødelighet i screenet gruppe)
• Kostnadseffektiviteten ved kolorektal kreft screening i forhold til andre helsetiltak 

(inkl. andre screeningtiltak)
• Om man overfører ressurser (spesielt helsepersonell) fra syke som står på vente-

liste for utredning til friske som kan ha uoppdaget kolorektal kreft
• Det er fortsatt behov for mer kunnskap (ny forskning) om screening
• Hvordan vil innføring av screening påvirke det pågående NORCCAP-prosjektet?
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Senter for medisinsk metodevurdering ble av Sosial- og helsedepartementet og prosjek-
tet Norwegian Colorectal Cancer Prevention Project bedt om å arrangere en konferanse
om screening for kreft i tykk- og endetarm. Hensikten var å fremskaffe best mulig
kunnskap og erfaring fra internasjonale vitenskapelige arbeider. Den foreliggende 
rapport er en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for konferansen supplert med 
informasjon som kom frem på konferansen.
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