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Multiple Myeloma : Quality  of the registration in the Norwegian Cancer 
Registry.

During work with big clinical studies in Norway in the 1990s, clinical data on almost 
all  patients under 65 years diagnosed with multiple myeloma in particular periods have 
been registered. We have registered similar data for patients under 65 years  registered 
with multiple myeloma in the Norwegian Cancer Registry, and the diagnosis has been 
re-evaluated for all patients. 
The study gives details of the completeness and correctness of the Myelomatosis 
diagnosis in the Norwegian Cancer Registry. These data are compared to registrations 
from the 1970s, that found a completeness of around 80%.

The same data material from the early 1990s indicated significant differences in 
survival between multiple myeloma patients in Norway, Sweden and Denmark. One of 
the hypotheses for the difference was a selection effect, that the patient group included 
in the study was different from the rest of the population with multiple myeloma, and 
that this selection effect was different in the three countries.
No clear significant differences are found in a comparison of prognostic factors and 
survival between the Norwegian patients included in the study and the Norwegians 
found in the Norwegian Cancer Registry who could have been included but were not.
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NMSG, Nordic Myeloma Study Group er et klinisk vitenskapelig nettverk grunnlagt i 
1987 som omfatter alle klinikker som behandler myelomatosepasienter i Danmark, 
Sverige og Norge. Gruppen har gjennomført 12 kliniske studier; fra mindre fase-2-
studier til store randomiserte fase 3-studier (1)
Denne oppgaven tar utgangspunkt i noe av datamaterialet fra tre store NMSG-studier 
på yngre myelomatosepasienter fra 90-tallet; en studie med data fra 1990-1992 om 
interferonbehandling ved nydiagnostisert myelomatose, (2) samt to studier fra 1995-
1996 og 1999-2000 om behandling med autolog stamcellestøtte (3).

Oppgaven startet med et bifunn i forbindelse med NMSG-studiene : Det viste seg i den 
skandinaviske studien at spesielt danske, men også norske myelomatosepasienter 
hadde signifikant dårligere overlevelse enn de svenske pasientene.

En mulig hypotese for forskjellen i overlevelse er at gruppen pasienter inkludert i 
studien har vært en selektert del av hele populasjonen, og at denne seleksjonen har 
foregått på forskjellig vis i Norge, Danmark og Sverige. For å vurdere denne 
hypotesen har vi samlet inn prognostiske data for den resterende delen av 
myelomatosepasientene med samme kjønn og diagnosetidspunkt i Norge. Lignende 
arbeid er også foretatt i Sverige og Danmark i samme periode. Det er dessuten hentet 
inn data om disses overlevelse. Denne hypotesen vurderes i del III av oppgaven. 

Del II av oppgaven undersøker hvor god kvaliteten av myelomatoseregistreringen i 
Kreftregisteret er: Et funn i forbindelse med oppstarten av dette prosjektet var at 
mange av myelomatosepasientene inkludert i denne studien ikke var registrert i 
Kreftregisteret. Dessuten viser det seg at mange av pasientene som er registrert med 
myelomatose i Kreftregisteret faktisk ikke har sykdommen. Del II diskuterer både 
komplettheten og korrektheten ved registreringen av myelomatose i Kreftregisteret.

Problemstillingene blir dermed

II : Hvor korrekt og komplett er registreringen av myelomatosepasienter i det norske 
Kreftregisteret?

III : Er pasientene inkludert i NMSG-studiene i Norge en selektert gruppe med særlig 
alvorlig eller mindre alvorlig sykdom?
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Problemstilling : Hvor korrekt og komplett er registeringen av myelomatose i 
Kreftregisteret?

Bakgrunn

Om myelomatose og beslektede tilstander

Omtrent 1% av alle krefttilfeller i Norge er myelomatose (4) Sykdommen skyldes en 
abnorm proliferasjon av en enkel plasmacelleklon. Denne plasmacelleklonen forårsaker 
opphopning av et monoklonalt immunoglobulin i blodet. I mange tilfeller kan den 
normale benmargen være delvis fortrengt av plasmaceller. Sykdommen gir nedbrytning 
av skjelettet, hyperkalsemi og økt infeksjonstendens, og i sene stadier av sykdommen 
får pasientene ofte nyresvikt. (5)

Kriterier for myelomatosediagnose

A. Monoklonalt immunoglobulin (M-komponent) i serum av type IgG>30g/l, av 
type IgA > 20 g/l, av type IgD eller IgE uansett konsentrasjon og/eller 
utsondring i urinen av M-komponent type kappa eller lambda >1g/ 24 timer

B. M-komponent i serum og/eller i urin i konsentrasjoner lavere enn over nevnt

C. 10% plasmaceller eller mer i aspirat av benmarg eller plasmocytose i biopsi av 
skjelett eller bløtdelstumor

D. Osteolytiske skjelettdestruksjoner

For diagnosen myelomatose kreves det at en kombinasjon av A+C eller A+D eller 
B+C+D foreligger. Ved ikke-sekretorisk myelomatose kan immunocytokjemisk påvist 
monoklonalitet av plasmacelleinfiltrat erstatte kriteriene A og B

Hentet fra heftet Myelomatose, diagnostikk og behandling (6) gjeldende kriterier på tidspunktet data 
til oppgaven ble samlet

Myelomatose rammer særlig eldre, median alder ved diagnosetidspunktet er 71 år (5) 
Det er en inkurabel sykdom, men det har vært fremskritt de siste årene med tanke på 
langtidsoverlevelse. Hos yngre pasienter ; dem som får diagnostisert myelomatose 
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innen 65 års alder er median overlevelse nå over 5 år ved høydosebehandling med 
cytostatika og autolog stamcellestøtte (7) NMSGs diagnosekriterier for myelomatose, 
brukt i studiene oppgaven tar utgangspunkt i er gitt i tabell 1. I 2003 ble det lansert 
nye diagnosekriterier (5) men kriteriene i tabellen er de som var gjeldende på det 
tidspunktet datamaterialet til denne studien ble registrert.

Det finnes flere andre sykdomsgrupper som har noen kliniske og patogenetiske trekk 
til felles med myelomatose men som ikke nødvendigvis er fatale eller maligne. Tre av 
dem var spesielt relevante i forbindelse med feilregistrering i kreftregisteret.

En av disse er solitært plasmocytom : Noen pasienter har et enkelt plasmocytom i ben 
eller ekstramedullært uten noen av de systemiske affeksjonene som kjennetegner 
myelomatose. Disse tilstandene er potensielt kurable med stråleterapi, 30% av dem 
med tumor i ben og 65% av dem med tumor ekstramedullært oppnår total remisjon. 
(8) men pasientgruppen har økt risiko for utvikling av myelomatose.

MGUS, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance er diagnosen som 
settes på alle pasienter som har en M-komponent i serum eller urin uten sikkert 
myelom, annen lymfoproliferativ sykdom, plasmacelleleukemi eller amyloidose. 
Populasjonsundersøkelser viser at omtrent 1% av alle individer mellom 50-69 år har 
MGUS. Hos pasienter med M-komponenter på mellom 10-30 g/l er risikoen for 
myelomatoseutvikling 33% i løpet av 20 år. Ved M-komponent under 5 g/l er risikoen 
under 5% i løpet av 20 år. (9)

Amyloidose er en heterogen sykdomsgruppe som kan være vanskelig å gjenkjenne 
klinisk på grunn av en myriade av ulike symptomer. Sykdommen er kjennetegnet og 
definert ved opphopning av ekstracellulært proteinmateriale; amyloid, i ulike organer i 
kroppen. (10) Ved AL-amyloidose er de opphopede proteinene monoklonale, lette 
immunglobulinkjeder. Mange pasienter med myelomatose utvikler AL-amyloidose (5) 
men AL-amyloidose kan også forekomme uten at pasienten har myelomatose.
Amyloidose kan klinisk presentere seg med vekttap, slapphet og tretthet og proteinuri. 

Om kreftregisteret
Kreftregistre eksisterer i mange deler av verden og samler data om forekomsten av 
kreft i ulike populasjoner. I Norge har det vært obligatorisk å rapportere krefttilfeller til 
kreftregisteret siden 1952. Rapporter sendes til Kreftregisteret uavhengig fra 
sykehusavdelinger og histopatologiske laboratorier. I etterkant matches de registrerte 
feltene mot dødsårsaken hos Statistisk Sentralbyrå. Dette systemet skal sikre en 
fullstendig registrering av alle krefttilfeller. Personnummeret ble introdusert i Norge i 
1966 og har gjort arbeidet med samkjøring av sykehusregistre og kreftregisteret 
enklere. Koblingen av diagnoser følger ICD-listen. (11)
Korrekte og komplette data i Kreftregisteret er vesentlig for klinisk og epidemiologisk 
forskning som benytter seg av disse tallene, i forbindelse med evaluering av terapi, 
preventive tiltak og incidensutvikling.

Tidligere studier av korrekthet og kompletthet av Kreftregisteret
Søk i Pubmed og videre lesning av referte artikler viser fem artikler om kvaliteten av 
registreringen i det norske kreftregisteret; vedrørende sentralnervøse tumorer (12), 
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hode- og halskreft (13), prostatakreft (14), eggstokkreft (11) samt en pilotstudie fra 
1981 som tar for seg mange ulike kreftformer (15)

Den første av disse fem evaluerer presisjonen i selve innsamlingsprosessen (12), de tre 
neste har hovedvekt på presisjonen i den histopatologiske vurderingen av kreftformene 
(13,14,11) men benytter også tildels en metodikk tilsvarende den benyttet i denne 
oppgaven : Data registrert i kreftregisteret sammenlignes med kliniske opplysninger fra 
sykehusene pasientene er meldt fra. Den femte studien sammenligner diagnosene i 
sykehusenes administrasjonsdata (EMI) med opplysningene i Kreftregisteret (15)

I disse studiene er begrepene “completeness” og “validity” mest benyttet. Jeg velger i 
det følgende  på norsk å bruke begrepene korrekthet og kompletthet, der jeg definerer 
kompletthet som antallet myelomatosetilfeller i Kreftregisteret delt på det reelle 
antallet myelomatosetilfeller i befolkningen, mens jeg med korrekthet vil uttrykke 
andelen som faktisk har myelomatose av pasientene registrert i Kreftregisteret med 
sykdommen.

 Prostatakreftstudien er basert på reanalyse av 301 prostatakrefttilfeller meldt til 
kreftregisteret mellom 1957 og 1986. Dette utgjør i underkant av 1% av det totale 
antall tilfeller prostatakreft i denne tidsperioden. Pasientdata er hentet fra lokalsykehus, 
regionssykehus og universitetssykehus i Oslo, Finnmark og Troms. Diagnosene herfra 
er sammenlignet med kreftregisterets data. Der det ikke er samsvar mellom disse er 
journalen benyttet.
Komplettheten av registreringen av prostatakreft i kreftregisteret er høy; 95% ett år 
etter at diagnosen er stilt, 99% etter fem år og enda litt høyere etter ti år. Studien 
påviser én falsk positiv registrering blant 298 kontrollerte pasienter ved å sammenligne 
med journalopplysninger fra sykehusene; det vil si en korrekthet på 99,7%.  (14)

Studiet av datakvaliteten vedrørende eggstokkkreft er utført på pasienter med denne 
diagnosen i helseregion Midt-Norge. Kreftregisterets data på ovarialcancerpasienter 
meldt i denne perioden er sammenlignet med diagnoseopplysninger fra sykehusene i 
samme region. Hos 651 pasienter innlagt mellom 1987 og 1996 har man etter 
gjennomgang av journalen og patologisk preparat  reevaluert histologisk diagnose. 
Presisjonsbegrepet i denne studien er derfor ikke umiddelbart sammenlignbart med det 
korrekthetsbegrepet jeg velger i denne studien; men hos 3 pasienter (0,5%) skifter man 
fra malign til benign diagnose, 26 (4,4% fra malign til borderline) og 18 (3,3%) fra 
primær malign til metastatisk. Komplettheten viser at 95,3% er organspesifikt 
registrert, mens kun 2 pasienter (0,3%) overhodet ikke er registrert i kreftregisteret, de 
øvrige er hovedsakelig registrert som uspesifiserte svulster. (11)

Studien av kreft i hode- og halsregionen sammenligner pasientregistrene ved 
Rikshospitalet og Ullevål Sykehus med Kreftregisterets registreringer i 1984 og 1985. 
609 pasienter var registrert på Ullevål og Rikshospitalet, alle disse var i 
Kreftregisterets database i januar 1989. Dessuten inneholdt kreftregisteret 13 pasienter 
fra Rikshospitalet og 31 pasienter fra Ullevål som ikke var registrert i sykehusenes 
egne databaser. (13) Presisjonsbegrepet er også her benyttet i forbindelse med 
reevaluering av histologi og dermed ikke direkte sammenlignbart med denne 
oppgavens korrekthet.

Pilotstudien fra 1981 (15) er basert på kreftdiagnoser fra 1976. Kreftregisterets 
registreringer fra Rogaland og Oppland fra dette året har blitt sammenlignet med EMI, 
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sykehusenes registreringssystem. Alle kreftdiagnoser registrert i EMI men ikke i 
kreftregisteret eller avvik i diagnosene mellom EMI og kreftregisteret ble sjekket ved 
gjennomlesning av journalene. Sammenligningen ble ikke gjort motsatt vei. Studien gir 
derfor kun et estimat av kreftregisterets kompletthet.
Studien er imidlertid spesielt interessant fordi den sammenligner komplettheten for 
mange kreftformer. Den estimerer fullstendigheten for myelomatoseregistreringen i 
1976 til 78,6% mens den fullstendigheten for alle krefttyper i dette datamaterialet er 
97,6% (15)

Kompletthet og korrekthetsbegrepene i disse fem studiene er altså knyttet til noe ulike 
tall; da man har benyttet seg av ulike datakilder for sammenligningen med og 
kvalitetsvurderingen av kreftregisteret. 

I denne oppgaven blir Kreftregisterets data sammenlignet med kliniske data fra 
sykehusene. Tallene som er mest sammenlignbare med denne oppgaven når det gjelder 
korrekthet er at i over 99% av tilfellene hvor en pasient er registrert i Kreftregisteret 
med ovariecancer eller prostacancer kan det verifiseres en malign eller mulig malign 
tumor i organet (11,14)

Som sammenligningsgrunnlag for denne oppgavens kompletthetsbegrep viser altså 
tidligere studier at tilstrekkelig tid etter at diagnosen er stilt er de aller fleste 
kreftpasienter registrert i kreftregisteret, et stort flertall også med korrekt kreftform. 
Blodsykdommer er imidlertid et unntak : Lund (15) konkluderer at komplettheten ved 
registrering av myelomatose og leukemi er markant dårligere enn annen kompletthet i 
Kreftregisteret. I tilknytning til denne rapporten gjøres det i 1981 en evaluering av alle 
registrerte tilfeller av myelomatose og leukemi gjennom flere år, som viser at 
komplettheten ved myelomatoseregistrering gjennom hele 70-tallet har vært omkring 
80%. (15)

Nøkkelresultater for studiene finnes i tabell 2. 

Krefttype År 
publisert

Data 
fra 
år

Antall 
pasienter

Korrekthet Kompletthet Sammenligner 
kreftregisteret 
med

Prostata (14) 1996 1957
-
1986

301 99,8% 5 år : 99% Diagnoseregister 
fra sykehus og 
dødsattester

Hode og hals 
(13)

1995 1953
-
1991

609 (histologisk 
reevaluert 
98,6%)

100% Pasientregistre 
ved Ullevål og 
Rikshospitalet

Eggstokk (11) 2002 1987
-
1996

945 (histologisk 
reevaluert 
92%)

95,3%
(kreftregistrert 
uansett 
lokalisasjon 
99,7%)

Kliniske data fra 
journaler i 
helseregion 
Midt-Norge

Ulike 
kreftformer 
(15)

1981 830,
14 myelo
matose

97,6% total
78,6% 
myelomatose

EMI-register ved 
sykehus i 
Rogaland og 
Oppland

Myelomatose 
(15)

1981 1970
-

? 1970-71 : 
80,1% 
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1978 1972-76 : 
77,3% 
1977 :81,6% 
1978 :77,6% 

Myelomatose Denne 
oppgaven

1992
-
1998

472 93,8% 4-10 år : 
92,7%

Kliniske data fra 
journaler

 Tabell 2 : Sammenfatning av funn ved ulike studier av presisjon og kompletthet i 

kreftregisteret

Flere studier med liknende metodikk er også presentert i Sverige og Danmark, som har 
lignende kreftregistre som Norge – med lignende resultater : Kompletthet og 
korrekthet langt oppe på 90-tallet. (16,17,18,19) Vi finner ved søk i pubmed ingen 
artikler om kvaliteten av myelomatosedata i andre lands kreftregistre.

Myelomatoseregistrering
Kvaliteten på myelomatosedata var altså på 70-tallet markant dårligere enn de øvrige 
dataene kreftregisteret. Myelomatose skiller seg fra de øvrige kreftsykdommene ved at 
histologi ikke er tilstrekkelig for å stille diagnosen. Ved pilotstudien i 1981 foreslår 
Lund (15) at underrapporteringen kan skyldes at kreftdiagnosen stilles i 
indremedisinske avdelinger der rapport til kreftregisteret ikke er så innarbeidet i 
rutinene som ved patologiske avdelinger.

De fire studiene som er publisert vedrørende kvalitetssikring av det norske 
kreftregisteret siden da tar alle for seg solide tumorer der diagnosen hovedsaklig stilles 
av patologer, tumortyper der komplettheten allerede i 1978 var god, og der man finner 
god kvalitet av datamaterialet også ved senere evaluering (11,13,14)

Det er interessant å finne ut av om komplettheten av myelomatoseregistreringen har 
blitt bedre siden 1981. Dessuten er korrektheten av myelomatoseregistreringen verdt å 
vurdere, da Kreftregisteret vil kunne motta rapporter fra flere kilder som hver og én 
ikke er tilstrekkelig for å skulle konkludere med en diagnose nettopp ved denne 
kreftformen.

Problemstilling : Hvor korrekt og komplett er registreringen av myelomatose i 
Kreftregisteret?

Materiale og metode

NMSG har siden 1990 utført en rekke multisenterstudier for å evaluere nye 
terapeutiske strategier ved myelomatose. Denne oppgaven tar utgangspunkt i 
pasientdata fra tre av disse studiene, som hadde følgende inklusjonskriterier

#4/90 : Myelomatosediagnose mellom 01/11/90 og 31/10/92, alder under 65 år(2)
#5/94 : Myelomatosediagnose mellom 01/01/95 og 31/12/96, alder under 60 år (3)
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#7/97 : Myelomatosediagnose mellom 01/01/99 og 31/12/00, alder under 65 år

I alt ble 348 norske myelomatosepasienter inkludert i disse tids- og aldersintervallene. 
Vi tar utgangspunkt i populasjonsbaserte insidensstudier  fra Sverige og Norge (1,21), 
og regner ut at 67% av den forventede totale populasjonen registrert ved den første av 
de tre studiene. Andre gang ble 77% registrert og tredje gang 78% I forbindelse med 
studiene ble det blant annet innhentet opplysninger via et spørreskjema utviklet av 
NMSG. Spørreskjemaet omfatter viktige prognostiske og diagnostiske faktorer ved 
myelomatose (vedlegg)

Listen over norske pasienter med myelomatose fra disse studiene ble hentet opp igjen 
til denne oppgaven og sammenlignet med kreftregisterets oversikt over 
myelomatosemeldte pasienter fra de samme periodene. Sammenligningen ble gjort i 
2002, det vil si mellom 2 og 12 år etter at diagnosen ble stilt. I de tilfellene der 
pasienter som oppfylte inklusjonskriteriene, var registrert i Kreftregistreret, men ikke 
var med i NMSGs arkiver ble det sendt ut et skjema tilsvarende det brukt ved studiene 
til det sykehuset som pasienten var kreftmeldt fra. Skjemaene ble utfylt med kliniske 
opplysninger av leger på avdelingene pasientene var tilknyttet.
Sykehusavdelingene vi ikke mottok noe svar fra ble purret sommeren 2005, og vi 
mottok i løpet av høsten 2005 tilstrekkelige kliniske opplysninger til å revurdere 
diagnosen for 84,6% av pasientene som kun var registrert i kreftregisteret. Dette betød 
at vi for myelomatosepopulasjonen i dette alders- og tidsintervallet som helhet hadde 
kliniske data om 96,2% av pasientene.

Opplysningene om pasienten på diagnosetidspunktet ble vurdert retrospektivt i henhold 
til NMSGs diagnosekriterier for å finne ut om pasienten oppfylte diagnosekriteriene for 
myelomatose, med veiledning av professor Wisløff i tvilstifeller. Diagnosekriteriene 
som ble brukt er gitt i bakgrunnsinformasjonen til denne delen av oppgaven.

I de tilfellene hvor den ansvarlige legen på hematologisk eller medisinsk avdeling 
konstaterte i journalen at pasienten ikke hadde myelomatose, men en annen tilstand, og 
ga tilbakemelding om dette, ble dette akseptert som det korrekte. I noen få tilfeller var 
tilstrekkelige kliniske opplysninger ikke tilgjengelige. I disse tilfellene har vi spurt om 
pasienten har fått myelomatosebehandling, og dersom pasienten har fått det har 
diagnosen allikevel blitt satt til myelomatose.

Resultater

Figur 1 : Informasjonsinnhenting om myelomatosepasientene

Totalt var 348 myelomatosepasienter som oppfylte inklusjonskriteriene registrert hos 
NMSG, mens 440 stod i Kreftregisteret. 32 av pasientene i NMSG-studiene var ikke 
registrert hos Kreftregisteret. 124 pasienter var registrert i Kreftregisteret, men ikke 
inkludert i NMSG-studiene. Kliniske opplysninger om de ikke- inkluderte, men 
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kreftmeldte, viser at på kreftmeldingstidspunktet hadde 77 myelomatose, 28 hadde 
ikke myelomatose og hos 19 har vi ikke mottatt tilstrekkelige kliniske opplysninger fra 
kreftmeldende sykehus, heller ikke etter purring gjennomført våren 2005. 

Vi antar i våre beregninger at blant de 19 pasientene, vi ikke har mottatt kliniske 
opplysninger om er det en like stor andel, som har myelomatose som det er blant de 
105 vi har mottatt opplysninger om. Vi ser ingen grunn til at det skulle være noen 
seleksjonseffekt her; dette kan også muligens understøttes av at fordelingen på 
skjemaene vi fikk inn etter purring var lik fordelingen på skjemaene vi fikk inn som 
svar på det opprinnelige brevet.

Sammenfatter vi alle pasientene som er registrert i Kreftregisteret og de inkluderte i 
NMSG-studien til én populasjon er det totalt 472 pasienter. Dette er godt samsvarende 
med forventet antall pasienter i Norge i denne aldersgruppen i dette tidsrommet, 470 
(utregnet fra (1) med hensyn til inklusjonsperiodenes lengde). Vi regner derfor med at 
disse to registrene til sammen gir en tilnærmet total registrering av alle 
myelomatosepasienter i Norge i den aktuelle aldersgruppen. Hos 453 av disse har vi 
tilstrekkelige kliniske opplysninger til å reevaluere diagnosen. 28/453 = 6,2% av disse 
har ikke myelomatose.

Figur 2 : Illustrasjon av korrektheten av myelomatosediagnosen i Kreftregisteret
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Figur 3 : Fordeling av de feildiagnostiserte pasientene

Av de 28 som var registrert med myelomatosediagnosen men ikke hadde myelomatose 
hadde 9 MGUS, 8 solitært plasmocytom, 6 annen cancer, 4 amyloidose og en 
sarkoidose. Mer data om de feilregistrerte er gitt i tabell 3.

Alder Kjønn Klinisk diagnose Supplerende informasjon fra kreftmeldende 
sykehus

39 M MGUS Serum IgG-M- komponent på 8 g/l uten tegn til 
progresjon, samtidignyresvikt pga 
glomerulonefritt

57 M MGUS Meldt som plasmocytom fra pat.lab, serum IgG-
M-komponent pa 16, ingen progresjon pa 20 år.

61 K MGUS Infiltrasjon av plasmaceller i benmarg, meldt fra 
pat.lab

62 M MGUS
59 M MGUS Serum IgG M-komponent på 14
61 K MGUS Lav serum igG på 11, begrenset benforandring
57 K MGUS Serum M-komponent på 20
49 K MGUS
54 K MGUS Serum M-komponent på 25,4

63 M Amyloidose
60 K Amyloidose Lette kjeder type lambda i urin, nyresvikt
65 K Amyloidose Isolert myelom i 1991, senere stor amyloidose
46 K Primær 
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amyloidose

64 M Annen cancer Reaktiv plasmacelleproliferasjon i forbindelse 
med cancer med ukjent fokus, metastaserende til 
lever

41 M Follikulært 
lymfom

Benmargsaffeksjon fra lymfomet

61 M Nyrecancer Cellerik benmarg med mange celler positive for 
lette kjeder lambda og IgA, patologen 
konkluderer at myelomatose ikke kan utelukkes

59 M Udifferensiert 
karsinom i pleura

65 M Coloncancer med 
metastaser

Liten M-komponent

61 M Anaplastisk 
lungekarsinom

47 M Solitært 
plasmocytom

Et enkelt myelom i os sacrum

29 M Solitært 
plasmocytom

Et solitært plasmocytom i venstre clavicula

59 M Solitært 
plasmocytom

Solitært plasmocytom i venstre os ileum

39 M Plasmocytom Plasmocytom i septum nasii i 1992
47 M Solitært 

plasmocytom
Plasmocytom i venstre kranium

65 M Solitært 
plasmocytom

Solitært plasmocytom

52 K Plasmocytom Plasmocytom i høyre ganebue, ingen tegn pa 
systemisk affeksjon

58 K Solitært 
plasmocytom

Solitært myelom i høyre os ileum

66 M Sarkoidose Polyklonal IgG

Tabell 3 : De feilmeldte pasientene med tentativ årsak til feilmeldingen

For øvrig kan man utfra den antagelsen at alle myelomatosepasienter har blitt fanget 
opp av enten NMSG eller kreftregisteret, regne ut andelen, som er registrert i 
Kreftregisteret. Kreftregisteret har registrert 440 pasienter. Vi vet at 316+77=393 av 
dem har myelomatose. Dessuten kan vi anslå at det blant de 19 pasientene, vi ikke har 
mottatt opplysninger om finnes ytterligere 19* (77 /(77+28)) = 14 pasienter med 
myelomatose. Altså antar vi at Kreftregisteret har registrert 407 reelle 
myelomatosepasienter.
32 pasienter inkludert i NMSG-studien har ikke blitt registrert i Kreftregisteret.
  
Vi kan utfra dette, anslå at 407/439= 92,7% av alle norske pasienter med myelomatose 
er registrert i Kreftregisteret, altså har myelomatoseregistreringen en kompletthet på 
92,7%.

12316 32



Diskusjon

Denne undersøkelsen viser at 7,3% av de norske myelomatosepasientene under 65 år 
ikke er registrert i kreftregisteret, mens 6,2 % av de unge pasientene som er meldt til 
kreftregisteret med myelomatose, ikke har sykdommen. Dette er høye tall 
sammenlignet med publiserte data fra de siste årene om kvaliteten ved registrering av 
andre kreftformer i Kreftregisteret (11,12,13,14), men svarer bra til gamle tall fra Lund 
(15) som viste at registreringen av blodsykdommer var mer upresis. 
En kompletthet på 93,2% er et betydelig bedre tall enn komplettheten på 77,3% 
-81,6% beskrevet av Lund fra 70-tallet (15), mens vi ikke har noen tall å sammenligne 
med korrektheten på 94,1%. 
Våre tall er selvsagt også beheftet med usikkerhet. Blant annet er vår kompletthet, med 
et regnestykke der vi antar at det er 439 myelomatosepasienter som tilfredsstiller 
inklusjonskriteriene regnet ut fra en forutsetning om at alle myelomatosepasienter er 
registrert enten i Kreftregisteret eller hos NMSG.

Registrering av pasienters diagnose i et register vil blant annet være en balansegang 
mellom å få for mange falskt positive og for mange falskt negative. Man kunne ha 
registrert alle pasienter med mistanke om myelomatose fra patologisk avdeling, noe 
som ville ha gjort at flere med benigne beslektede tilstander blir registrert som 
kreftsyke; vi ville fått enda flere falskt positive enn vi har i dag. En annen drastisk 
variant ville være å kreftregistrere kun pasienter med absolutt sikker diagnose stilt av 
eksperten på hematologisk avdeling, noe som sannsynligvis ville gjøre at flere 
myelomatosepasienter aldri ble meldt : Høy korrekthet men lav kompletthet, eller 
mange falskt negative. 

Myelomatose er en sykdom der det finnes behandlingstrengende pasienter som ikke 
tilfredsstiller de formelle diagnosekriteriene og noen pasienter som tilfredsstiller 
diagnosekriteriene men ikke skal ha behandling, såkalt asymptomatisk myelomatose 
(5). Før man starter myelomatosebehandling kreves det symptomer; det blir dermed 
symptomene som avgjør om behandling skal gis, ikke diagnosekriteriene.

Diagnosekriterier er et menneskeskapt system : Fra naturens side er det ingen skarp 
grense mellom hva som er sykdom og hva som ikke er det. Det er definert klare 
diagnosekriterier for myelomatose : Det er de kriteriene den kliniske forskningen er 
basert på, og dermed omfanget for hvor behandlingen er dokumentert, men før 
oppstart av behandling kreves det også symptomer.
Hva gjør man i den kliniske hverdagen? Starter man opp medisin hos en pasient som 
ligger et godt stykke fra de offisielle diagnosekriteriene når pasienten har helt vage 
symptomer eller avventer man til neste kontroll om noen måneder? Hva hvis pasienten 
selv ytrer ønske om behandling tross forklaring av bivirkningene? 
En del av det som umiddelbart så ut som dårlig kunnskap om diagnosekriteriene, er 
nok et resultat av et mer pragmatisk forhold til diagnosene og situasjonen med 
asymptomatiske pasienter og behandlingstrengende pasienter uten oppfylte 
diagnosekriterier. Vi tror vi fikk dekket inn mye av dette ved å spørre om pasientene 
som ligger i grenseland mellom myelomatose eller ikke myelomatose, har fått 
behandling. Der de har fått det har vi akseptert diagnosen selv om diagnosekriteriene 
ikke er tilfredsstilt. 
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Myelomatosediagnosen krever opplysninger fra kliniker og er en diagnose som ofte 
stilles klinisk, i motsetning til de aller fleste solide kreftformer der patologen ofte alene 
kan fastslå at det er dreier seg om malignitet. Opplysninger om de 27 tilfellene der feil 
diagnose er meldt antyder at melding fra patologisk avdeling er en viktig årsak til 
feilmeldinger : Mange av pasientene har enkle myelomer men har ellers vært 
symptomfrie : Kreftmeldingen har sannsynligvis blitt sendt fra patologisk laboratorium 
uten fullstendige kliniske opplysninger.

Samtidig har patologenes melding ganske sikkert stor betydning for å holde 
komplettheten av registreringen oppe. Her er det mulighet for bedring av rutiner når 32 
av pasientene som var med i NMSG-studien ikke ble kreftmeldt før i forbindelse med 
oppstarten av denne undersøkelsen. Skjønt medisinske avdelinger også skal passe på å 
ikke sende inn falskt positive, flere pasienter med amyloidose og andre kreftformer ser 
ut til å ha hatt et klinisk bilde som liknet på myelomatose et sted i sykdomsutviklingen 
og har blitt myelomatosemeldt av den grunn. Andre årsaker til feilregistrering kan være 
manglende kjennskap til diagnosekriteriene eller feilkoding, Vi  har i denne 
sammenhengen ikke undersøkt registreringsprosessen på Kreftregisterets side.

Hvorvidt registreringen av myelomatose i kreftregisteret for pasienter under 65 år er 
representativ for generelle slutninger om alle myelomatosepasienter, hvorav de fleste er 
over 65 år er vanskelig å vurdere. Mitt personlige inntrykk er at man noe sjeldnere 
bruker store ressurser på en omfattende diagnostisk prosess hos eldre pasienter, fordi 
det oftere er komorbiditet, og at kompletthet og korrekthet derfor kan forventes å 
være enda lavere enn denne studien viser hos myelomatosepasienter generelt.

Et korrekt nasjonalt kreftregister er viktig i forbindelse med helseplanlegging og 
spesielt epidemiologisk forskning. Ettersom stadig færre forventes å få 
atherosklerotiske sykdommer i samband med bedre behandling og bedre kunnskap om 
risikofaktorer, må man forvente at stadig flere blir eldre og får kreft. (4,20) Når 
kreftbehandlingen bli bedre, betyr det at vi som fremtidens leger vil møte flere 
pasienter som lever med, eller har overlevd malign sykdom. Derfor er kreftforskning et 
viktig felt for fremtiden, og det er vesentlig at datagrunnlaget vi resonnerer ut fra er 
korrekt.

Når korrektheten og komplettheten av myelomatose i kreftregisteret er på nedre del av 
90-tallet i prosent, vil disse verdienes styrke i epidemiologisk sammenheng være 
svekket.  Selvsagt vil det som i alle administrative spørsmål være en diskusjon om hvor 
mye ressurser man er villig til å bruke for å rette på det; men økt bevissthet om 
dilemmaene ved melding av myelomatosepasienter og noen enkle rutineendringer hos 
patologer og hematologer vil formodentlig kunne gjøre en god del.

I forbindelse med denne oppgaven ble Kreftregisteret orientert om de 32 
myelomatosepasientene som ikke var registrert hos dem i forbindelse med 
samkjøringen av NMSGs og Kreftregisterets pasientlister ved oppstarten av prosjektet. 
Ved prosjektets avslutning ble en liste med de feildiagnostiserte pasientene etter avtale 
sendt til Kreftregisteret.
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III VURDERING AV EN POPULASJON 
INKLUDERT I KLINISKE 
MYELOMATOSESTUDIER PÅ 90-TALLET

Bakgrunn
Materiale og metode
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Resultater
Diskusjon Prognostiske faktorer

Overlevelsesdata
Samlet diskusjon

Problemstilling: Er pasientene inkludert i NMSG-studiene i Norge en selektert 
gruppe med særlig alvorlig eller mindre alvorlig sykdom?

Bakgrunn
I forbindelse med tre store kliniske studier på 90-tallet viste det seg at danske og 
norske myelomatosepasienter hadde dårligere, dels signifikant dårligere, 
langtidsoverlevelse enn de svenske myelomatosepasientene (korrespondanse fra 
NMSG til F Wisløff) Flere hypoteser ble lansert for å forklare funnet. En 
forklaringsmodell er at det har vært en ulik seleksjonsbias for hvilke pasienter som har 
blitt inkludert i studien i de ulike landene. 
For å undersøke dette sammenlignes NMSGs data om pasienter inkludert i studien i de 
tre landene med prognostiske data og overlevelsesdata for pasientene som oppfyller 
inklusjonskriteriene men ikke ble inkludert i studien.

Materiale og metode
NMSG har siden 1990 utført en rekke multisenterstudier for å evaluere nye 
terapeutiske strategier ved myelomatose (1) Denne delen av oppgaven tar 
utgangspunkt i data fra tre av studiene, der inklusjonskriteriene var som følger

#4/90 : Myelomatosediagnose mellom 01/11/90 og 31/10/92, alder under 65 år(2)
#5/94 : Myelomatosediagnose mellom 01/01/95 og 31/12/96, alder under 60 år (3)
#7/97 : Myelomatosediagnose mellom 01/01/99 og 31/12/00, alder under 65 år

Den første protokollen ble til en artikkel som vurderte interferon som tillegg til 
melfalan-prednisonbehandling ved myelomatose, de to neste vurderte 
høydosebehandling med autolog stamcellestøtte. (2,3)

Totalt ble 348 norske myelomatosepasienter inkludert i disse tids- og 
aldersintervallene. Første gang ble 67% av den forventede totale populasjonen 
registrert, annen gang 77% og tredje gang 78%. Disse andelene er utregnet fra svenske 
og norske populasjonsstudier (1,21) 

Ved samkjøring av NMSGs registre med Kreftregisteret fant vi ytterligere 124 
pasienter som oppfylte inklusjonskriteriene men som i sin tid ikke ble vurdert for 
inklusjon i studien. Vi sendte brev til kreftmeldende sykehus om disse pasientene med 
forespørsel om å få registrert samme kliniske data som det vi hadde registrert på de 
inkluderte pasientene. Etter en purring fikk vi opplysninger om 105 av dem. Ny 
gjennomgang av diagnosen viste at 77 av disse hadde myelomatose på tidspunktet for 
kreftmeldingen. Disse 77 kalles heretter kreftregistergruppen. (for detaljer om dette, se 
del II av oppgaven)

Sammenfatter vi pasientene registrert i Kreftregisteret og de inkluderte i NMSG-
studien til én populasjon er det totalt 439 pasienter der vi ved etter en reevaluering av 
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kliniske opplysninger finner at pasienten har hatt myelomatose. Dette er godt 
samsvarende med forventet antall pasienter i Norge i denne aldersgruppen i dette 
tidsrommet, 470 (utregnet fra A) Vi regner derfor med at disse to registrene til sammen 
gir en tilnærmet total registrering av alle myelomatosepasienter i Norge i den aktuelle 
aldersgruppen. 

Dersom de 348 pasientene inkludert i studien er en selektert gruppe forventer vi å finne 
en signifikant forskjell i prognostiske faktorer og overlevelse mellom disse og de 77 i 
kreftregistergruppen.

Da begrenset datamateriale er tilgjengelig i Norge velger vi i denne oppgaven å 
sammenligne data for kreftregistergruppen med datamateriale vedrørende de norske 
pasientene inkludert i den første studien, NMSG #4/90. Datamaterialet vårt blir 
overlatt til NMSG sentralt så de har muligheten for å gjøre større statistiske analyser. 
De norske pasientene inkludert i NMSG #4/90 kalles i det følgende inkludertgruppen. 
Vi sammenligner prognostiske data fra diagnosetidspunktet og overlevelsesdata 
mellom inkludertgruppen og kreftregistergruppen.

Prognostiske faktorer på diagnosetidspunktet registreres for begge grupper og 
behandles i SPSS versjon 11.0. Vi velger å vurdere Hb, kreatinin, kalsium og Durie 
Salmon-stadium, da det er de prognostiske faktorene der datamaterialet er mest 
fullstendig for kreftregistergruppen. 
Durie-Salmon-kriteriene baserer seg på nivået av M-komponenten, hemoglobinen og 
kalsiumet og hvor mange skjelettlesjoner pasienten har.
Da datamengden er rimelig stor velger vi å vurdere Hb, kreatinin og kalsium med en 
uparret T-test, som er robust for avvik fra normalfordelingen når n er stor. Etter 
vurdering med en Levene’s test velger vi å bruke varianten av t-testen som er 
modifisert for ulike varianser. Durie Salmon-stadier vurderes med en Chi-kvadrat-test.

Overlevelsesdata for de 77 pasientene i kreftregistergruppen hentes ut ved å finne 
dødsdatoer i folkeregisteret i 2006, det vil si 6-14 år etter diagnosetidspunktet. 
Overlevelsesdataene sammenlignes i første omgang i denne oppgaven med de norske 
pasientene fra #4/90, inkludertgruppen, der vi har et datamateriale. Dette materialet 
har dessverre begrenset oppfølgingstid. Data fra folkeregisteret registreres i SPSS, og 
vi utfører en cox-analyse på overlevelsen for å se om vi kan finne en signifikant 
forskjell mellom inkludertgruppen og kreftregistergruppen. 

Resultater :

Inkludertgruppen

Pasientene 
inkludert i studien 
fra Norge

Kreftregistergruppen

De øvrige norske 
myelomatosepasienten
e som tilfredsstilte 
inklusjonskriteriene 
men ikke ble inkludert

T p-verdi

Antall 348 77

Hb 10,7 (10,5-10,9) 11,4 (10,9-11,9) 2,408 p<0,05

Kreatinin 139 (121-157) 122 (99-145) 1,121 p>0,10

Alder 62 60
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Korrigert 
serum 
kalsium

2,56 (2,52-2,60) 2,50 (2,44-2,56) 0,983 p>0,10

Tabell 4 : Prognostiske faktorer : Hemoglobin, kreatinin og korrigert 
serumkalsium vurdert for signifikant forskjell

Inkludergruppen Kreftregistergruppen
Durie-salmon I 10.6% (27) 53,2% (41)

II 35,4% (90) 14,3%(11)

III 53,9% (137) 27,2%(21)

Teststatistikk

Chi-kvadrattest av Durie 
Salmon-stadium

χ² = 30,13 p<0,001

Tabell 5 : Prognostiske faktorer : Durie-Salmon-stadium vurdert for signifikant 
forskjell

Kreftregister
gruppen

Inkludert-
gruppen

Høydosebehandling Historisk 
kontroll

Antall 348 77

Median overlevelse 42 måneder 34 måneder 62 måneder (7) 44 måneder (21)

Teststatistikk Frihetsgrader Signifikans

Cox-analyse av 
overlevelse mellom 
kreftregistergruppen 
og inkludertgruppen

1,847 1 p>0,10

Tabell 6 : Overlevelse  i ulike myelomatosepopulasjoner med vurdering for 
signifikant forskjell 

Diskusjon
Denne delen av oppgaven forsøker å belyse om pasientene inkludert til NMSG-
studiene på 90-tallet fra Norge var en spesielt syk eller spesielt frisk gruppe. Ved hjelp 
av Kreftregisteret finner vi fram til kliniske data for en populasjon som til sammen er 
en nesten komplett oversikt over myelomatosepopulasjonen som tilfredsstilte 
inklusjonskriteriene og dermed kunne blitt inkludert i studien fra Norge.
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Prognostiske faktorer
Pasientene som ikke ble inkludert blir i oppgaven kalt kreftregistergruppen. Ved 
sammenligning av prognostiske faktorer hos kreftregistergruppen og inkludertgruppen 
finner vi en svak tendens til litt høyere hemoglobin, litt lavere kreatinin og litt lavere 
korrigert serum kalsium hos kreftregistergruppen, men det er kun for hemoglobin vi 
kan vise en signifikant forskjell på gruppene.
Chi-kvadrattesten viser at det er en signifikant forskjell på fordelingen i Durie-Salmon-
stadium i kreftregistergruppen og inkludertgruppen (p<0,001) 

Når det gjelder prognostiske faktorer tyder tallene på at inkludertgruppen var en litt 
sykere populasjon enn kreftregistergruppen. Det er imidlertid noen forhold ved 
datamaterialet for kreftregistergruppen som må tas i betraktning. 
Forskjellen er størst når det gjelder Durie-Salmon-stadium. Durie-Salmon-systemet er 
bygget opp så stadium I har best prognose, stadium II dårligere, stadium III dårligst. 
Et kriterium over en bestemt grense er nok til å plassere pasienten i stadium tre. Alle 
kriterier skal være under en grense for å holde pasienten i stadium en. 
Skjemaene er jevnt over godt utfylt for kreftregistergruppen, men det er allikevel flere 
steder det mangler et par opplysninger enn det er i studiegruppen. Etter måten Durie-
Salmon-skalaen er bygget opp vil manglende opplysninger øke tendensen til at 
pasienten blir plassert i en lav gruppe. 
Hvorfor mangler det noen opplysninger? Sannsynligvis er det to hovedforklaringer : 
For det første : I noen tilfeller kan det tenkes at legen som har gått tilbake i journalen 
ikke har gått helt så grundig til verks som det var mulig å gjøre. Man kan også tenke 
seg at pasientene som skulle inkluderes i studien faktisk ble mer undersøkt, for 
eksempel med flere røntgenbilder enn dem som ikke skulle inkluderes. 
Dessuten er det noen pasienter som i utgangspunktet ikke oppfylte diagnosekriteriene 
for myelomatose, men som ble regnet som myelomatosepasienter fordi de fikk 
behandling for sykdommen (se del II). Disse vil ut fra skalaens natur også bidra til at 
stadium én blir større.

Vi antar allikevel at pasientene i kreftregistergruppen var litt friskere på 
diagnosetidspunktet enn pasientene i inkludertgruppen.

Overlevelsesdata
Median overlevelse er noe lenger i kreftregistergruppen enn i inkludertgruppen. Dette 
passer med retningen de prognostiske dataene gikk, men det er ingen signifikant 
forskjell å finne ved en cox-analyse. Dog er datafilen for inkludertgruppen ufullstendig, 
med en utilstrekkelig oppfølgingstid helt ned til 2 år.

Median overlevelse for pasientene i kreftregistergruppen ligger tett opp til median 
overlevelsestid for en sammenlignbar historisk kontrollgruppe, fra 1960-1992, før 
høydosebehandling var tilgjengelig. (21) Hvordan kan det være at en presumptivt 
friskere gruppe med 54% av pasientene i stadium I har like dårlig langtidsoverlevelse 
som en alminnelig myelomatosepopulasjon, der bare 10% typisk er i stadium 1? (6)
Dette styrker hypotesen om registreringsartefakter ved Durie-Salmon-stadiene. 
Pasientene i kreftregistergruppen var kanskje like syke som vanlige 
myelomatosepasienter, men har blitt registrert i en for lav prognostisk gruppe fordi 
dataregistreringen har vært ufullstendig.
Vi har også en alternativ forklaring på at overlevelsen ikke er bedre for 
kreftregistergruppen selv om Durie-Salmon-kriteriene ved diagnosetidspunktet er mye 
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gunstigere enn for både inkludertgruppen og historiske kontrollgrupper (6): Det kan 
tenkes at pasientene som ikke ble med i den kliniske studien, på et tidspunkt der 
omtrent 75% av andre pasienter i samme situasjon valgte å delta, kan være en gruppe 
som inneholder pasienter med mer skepsis til helsevesenet. Det vil ikke være unaturlig 
å tenke seg at disse pasientene også kan ha hatt dårligere compliance. Pasienter med 
dårlig compliance kan følge opp behandlingen dårligere og derfor få en raskere 
sykdomsutvikling. Dessuten kan det tenkes at det i denne gruppen finnes pasienter som 
etter at diagnosen ble stilt valgte bort behandling.
Selvsagt kan forskjellene også skyldes statistisk variasjon.

Samlet diskusjon
Som diskutert må det tas noen forbehold omkring funnet av en signifikant forskjell i 
Durie-Salmon-stadium mellom kreftregistergruppen og inkludertgruppen. Denne 
undersøkelsen tyder dermed totalt sett på at forskjellen mellom kreftregistergruppen og 
inkludertgruppen er liten. Det betyr at det høyst sannsynlig ikke har vært noen stor 
seleksjonseffekt ved inklusjon av norske pasienter til NMSGs studier.

For å svare på den opprinnelige problemstillingen, om årsaken til forskjellen mellom de 
skandinaviske landene, må disse norske tallene ses sammen med tilsvarende tall fra 
Sverige og Danmark. Våre tall kan godt forklare forskjellene dersom det for eksempel 
viser seg at det i Sverige er selektert en friskere gruppe og i Danmark en sykere 
gruppe.
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