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Status for afslutning af Cancerregisterets modernisering 

Moderniseringen er afsluttet i overensstemmelse med tidsplanen

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 21. november 2007 en tidsplan 
for afslutning af Cancerregisterets og Dødsårsagsregisterets moderni-
sering.  

Cancerregisteret er i overensstemmelse med tidsplanen nu opdateret, 
og moderniseringen af Cancerregisteret er gennemført. Dette er mar-
keret ved publiceringen af tal for 2005 og 2006 den 31. oktober 2008. 

Denne status markerer derfor afslutningen af projektet. 

Cancerregisteret er opdateret og ajourføres løbende 

Cancerregisteret er nu ajourført. Alle indkomne elektroniske data fra 
sygehuse, praktiserende læger og speciallæger vedrørende 2005 og 
2006 er indlæst i registret og automatisk behandlet af den såkaldte 
”cancerlogik”. Cancerlogikken er en central del af det moderniserede 
Cancerregister. Logikken består af et avanceret og meget omfattende 
kodesystem, der er specialudviklet til at håndtere data fra de primær-
kilder, der føder Cancerregisteret, dvs. Landspatientregisteret, Patolo-
giregisteret samt indberetningssystemer dedikeret til de praktiserende 
læger og speciallæger. 

Der er foretaget et stort omfang af validering, og registeret er sam-
menkørt med Dødsårsagsregisteret frem til 2006 for at hente de sidste 
få kræfttilfælde (1 pct. eller derunder) og dermed gøre Cancerregiste-
ret så komplet som muligt. 

Cancerregisterets opdateringsgrad er på nuværende tidspunkt på højde 
med andre lande i Norden og EU, eksempelvis Finland, Norge og Sve-
rige. 
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Konsolidering af Cancerregisteret

I den kommende tid venter en konsolideringsperiode for Cancerregi-
steret.  

Den automatiske og elektroniske samkøring af Cancerregistret inde-
bærer i øjeblikket, at registeret kan siges at være overkomplet. Det 
skyldes dobbeltregistreringer i Cancerregisteret, dvs. tilfælde, hvor 
den samme kræftsygdom indberettes med forskellig diagnose, hvor 
den manuelle gennemgang efterfølgende viser, at der er tale om en og 
samme sygdom. Derfor skal der på kort sigt foretages yderligere vali-
dering på årgangene 2004, 2005 og 2006 angående disse dobbelttumo-
rer.  

Endvidere skal Cancerlogikken og indlæsningen fra primærkilderne 
justeres på basis af erfaringerne fra de tre årgange, som har været be-
handlet i Cancerlogikken.  

Endelig påbegyndes dette efterår i samarbejde med Kræftens Bekæm-
pelse et dybtgående valideringsprojekt af Cancerregisteret, som for-
ventes afsluttet ultimo 2009. Valideringsprojektet inddrager også de 
kliniske kvalitetsdatabaser på området. Formålet med projektet er at 
sikre den højest mulige datakvalitet i Cancerregisteret, ikke mindst af 
hensyn til den registerbaserede kræftforskning. 

 

Kommende årgange af Cancerregisteret 

De nye indberetningsformer kombineret med den automatiske cancer-
logik vil betyde, at Cancerregisteret fremover vil blive hurtigere opda-
teret. Det betyder, at årgangene 2007 og 2008 vil udkomme i 2009. 
2008 vil være den første årgang, som udkommer ultimo det efterføl-
gende år.  Cancerregistret vil dermed sætte en høj international stan-
dard, hvad angår hurtighed i opdatering. 

 

 


