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Klassifisering av dokument: Åpen

Kreftregisteret
Kreft i Norge

Fra "Cancer in Norway", Kreftregisterets 
årlige rutinepublikasjon 

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Publikasjoner/
Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2017/

https://www.kreftregisteret.no/Registrene/data-og-
statistikk/data-og-statistikk-pa-web/
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Karsinogener (kreftfremkallende ytre påvirkninger)

Fysiske faktorer:

Kjemisk 
karsinogenese:

Biologiske agens:

Vertsfaktorer

Medfødt økt sårbarhet (normalvarianter, dvs 
vanlige, «single nucleotide polymorfisms», snp)

Medfødt høy risiko (genfeil, mutasjon),
f.eks. redusert evne til reparasjon av genfeil som 
ofte oppstår ved normal celledeling

Hormoner
veksthormon
kjønnshormoner
svangerskap

Kroniske sykdommer, infeksjoner, 
betennelsestilstander

Immunsystemet
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Stråling
sol, røntgen, radon, 
kjernefysikk 

Partikler/støv
Ultrafine partikler?
Grunnstoffer
Kjemiske forbindelser
Sammensatt eksponering
Medisiner
Kosthold/alkohol
Tobakksrøyk
Luftforurensning
...

Biologiske agens
virus
bakterier
parasitter
toksiner (aflatoksin)
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Oversikt

• Hva er en «kartlegging» eller årsaksrettet studie?

• Kort historikk om Kreftregisterets kartlegginger av offshoreansatte

• Behov for mer kunnskap, politiske signaler om HMS

• Heliportprosjektet

• Hva er målet?

• Hvor er vi nå?
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Epidemiologiens «kamera»

Individer
Sykdomsdata

Eksponering

(Epidemiologi = læren om sykdommers
utbredelse og årsaker)

Epidemiologien bygger på 3 typer kunnskap, om:
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Epidemiologiens «kamera»

Sykdomsdata

Eksponering 
Død, dødsårsak?,

død av kreft?
Kreftdiagnose?
Sykehusinnlagt pga.
hjertesykdom?
nevrologisk sykdom
hudsykd., luftveiessykd.

Individer

Hvem er de?



Klassifisering av dokument: Åpen

Spørreskjema-undersøkelsen i 1998:

Når startet offshore-studiene?

Aage Andersen i tidsskriftet 
Norsk Epidemiologi, 1992:2
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Ressurser til forskning

• Finansiering, helst fra uavhengig kilde (ikke styrt eller påvirket av én part)

• Faglig kompetanse: En kombinasjon av helsefag og statistikk, kjemi, biologi …

• Mange typer faglig bakgrunn er nyttig: kunnskap om arbeidsmiljø, biologi, kjemi/fysikk, 
organisatoriske forhold, forskningserfaring, språk/kommunikasjon …

• Doktorgrads-studenter: Er i en læresituasjon, følge et eget løp med artikler og disputas

• Økende krav både faglig kompetanse (statistikk, biologiske prøver, kvalitet), personvern 
(byråkrati, juss, avtaleverk), og til vitenskapelig produksjon (antall artikler, internasjonalt 
samarbeid)
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Offshoreansatte som
deltok i spørre-
undersøkelsen 1998 

Kalenderår      

Antall personer etter når de har 
startet (- -) og sluttet (–) i offshore-arbeid

A
n

ta
ll 

p
er

so
n

er
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2007
Arbeids- og inkluderingsdep.
(AID) finansierer rapport om 
kreftforekomst og utdanning/yrke 
blant ansatte på norsk sokkel.

1989
Oljeindustriens Landsforening (nå: 
Norsk olje og gass) gir Kreftregisteret 
oppdrag om å kartlegge kreft blant 
offshorearbeidere.

2009–2013
Forskningsrådet (PETROMAKS 1) 
finansierer en doktorgrad, 3 studier 
publisert av doktorgradsarbeidet.

1996–1998
«Offshorekohorten» etableres, 
spørreskjema om arbeid og 
arbeidsforhold fra 28 000 
offshorearbeidere.

2001
Rapport om datainnsamlingen 
(Strand og Andersens 2001). 

2013–2015
Forskningsrådet (PETROMAKS 2) 
finansierer studier om hudkreft i 
«offshore-kohorten».

2009
Artikkel med foreløpige 
resultater om kreft i 
«offshorekohorten». 

2020–2024
Forskningsrådet (PETROMAKS 2) 
finansierer etablering av «Heliport-
kohorten» og to nye studier 
(benzen og kreft etter 1998).

1989 1998 2001         2007–2009                2013         2015         2018                 2020               2021            2022

FEBRUAR 2022 
Søknad til PETROMAKS2
Fokus på sykdomsbyrde og 
andre sykdommer enn kreft

2018–2022
Forskningsrådet (PETROMAKS 2) 
finansierer nye studier:
• Kvinner
• Urinveiskreft
• luftveiskreft 2021–2025

Kreftforeningen finansierer 
nye studier i ny og gammel 
kohort kombinert
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2007
Arbeids- og inkluderingsdep.
(AID) finansierer rapport om 
kreftforekomst og utdanning/yrke 
blant ansatte på norsk sokkel.

1989
Oljeindustriens Landsforening (nå: 
Norsk olje og gass) gir Kreftregisteret 
oppdrag om å kartlegge kreft blant 
offshorearbeidere.

2009–2013
Forskningsrådet (PETROMAKS 1) 
finansierer en doktorgrad, 3 studier 
publisert av doktorgradsarbeidet.

1996–1998
«Offshorekohorten» etableres, 
spørreskjema om arbeid og 
arbeidsforhold fra 28 000 
offshorearbeidere.

2001
Rapport om datainnsamlingen 
(Strand og Andersens 2001). 

2013–2015
Forskningsrådet (PETROMAKS 2) 
finansierer studier om hudkreft i 
«offshore-kohorten».

2009
Artikkel med foreløpige 
resultater om kreft i 
«offshorekohorten». 

2020–2024
Forskningsrådet (PETROMAKS 2) 
finansierer etablering av «Heliport-
kohorten» og to nye studier 
(benzen og kreft etter 1998).

1989 1998 2001         2007–2009                2013         2015         2018                 2020               2021            2022

FEBRUAR 2022 
Søknad til PETROMAKS2
Fokus på sykdomsbyrde og 
andre sykdommer enn kreft

2018–2022
Forskningsrådet (PETROMAKS 2) 
finansierer nye studier:
• Kvinner
• Urinveiskreft
• Luftveiskreft 2021–2025

Kreftforeningen finansierer 
nye studier i ny og gammel 
kohort kombinert

Rødt: avsluttet
Grønt: pågående
Gult: fremtid
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Hva har vi sett på?
• Totalt kreftbilde (1981–2017), «offshore-kohorten» og A-A-registeret (Kirkeleit 2008)
• Selvrapporterte arbeidsmiljøforhold (spørreskjemaet 1998)
• Benzen og leukemi, lymfomer og annen blod-/beinmargskreft (1999–2011)
• Hydrokarboner og hudkreft (økt risiko på hånd/underarm) (1999–2012)
• Ultrafiolett stråling (sol/solstudio) og hudkreft (1999–2012)
• Ultrafiolett stråling og hudkreft hos kvinner og menn offshore (1999–2017)
• Skiftarbeid og mannlig brystkreft (sjelden kreftform, kort-rapport) (1999–2019)

Kommer:
• Skiftarbeid og brystkreft blant kvinner offshore 
• Studie av prostatakreft blant menn
• Studier av urinveiskreft
• Studier av lungekreft
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• Beskrivende studie

• Kreftforekomst sammenlignet med 
nasjonale bakgrunnsrater

• Hvor kom de 28 000 deltakerne fra?

Oversiktspublikasjon:
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«Cohort profile»
Stenehjem et al, 
2020

Kreft blant 
offshoresansatte
1999–2017 
sammenlignet med 
den generelle 
befolkning

(SIR=1 innebærer 
«samme forekomst»)
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Aktuell utfordring: HMS i petroleumsvirksomheten

• Engen-utvalget (Arbeids- og sosialdepartementet) 2017

• Stortingsmelding nr 12 2017–2018 (HMS i 
petroleumsvirksomheten)

• Regjeringens mål å «være verdensledende»

15



Klassifisering av dokument: Åpen

CC: Bristow Norway AS, KS-U92

16



Klassifisering av dokument: Åpen

Hva er hovedpoenget?

- å skaffe et mer oppdatert bilde

- å få en mer komplett oversikt over offshoreansatte

Hvordan skal vi få det til?

- Helikoptertransportdata komplette for siste 10 år, historikk 10–20 år

- Mer usikker dekning lenger bakover

- Begrenset med informasjon om arbeid, derfor supplere med spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelse

- Tilbud til personer registrert i helikoptertransport

- Åpent for selvrekruttering (personer som sluttet før 2010)

- Samarbeid med 9 operatørselskaper for å få mer komplette og brukbare opplysninger

- Kontraktør-delen av offshore-aktiviteten mer uoversiktlig, derfor:

- Samle inn detaljerte data direkte fra hver enkelt gjennom elektronisk spørreundersøkelse

Heliport-prosjektet
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Datakilder (individer – eksponering – sykdom) 
Individer

• Heliport-transport-data

• Operatørselskaper

• Spørreundersøkelse

• Sammenslåing «offshore-kohorten 1998» og «heliport-kohorten»

Eksponering

• Nye vurderinger, evt. forlengelse av data frem mot år 2005 med justeringer

• Data for siste 20 år oppsummeres i en studie ved Universitetet i Bergen (Hilde Ridderseth, Magne Bråtveit)

• Eksponeringer knyttes til jobb-kategori

Sykdom

• Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret

• Pasientregisteret (diagnoser satt ved sykehusinnleggelse, f,eks. luftveissykdommer)

• Reseptregisteret (kan si noe om sykdom, kronisk sykdom)

• Andre kvalitets- og spesialregistre (hjerte-karsykdommer, nevrologiske sykdommer)
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Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk - REK

• Nødvendig med godkjenning

• Spesifiserer krav og rettigheter til deltakerne

• For heliport-prosjektet er det et sammensatt bilde:

- Transportdata: informasjonsplikt, ikke reservasjonsrett

- Spørreskjema: samtykkebasert med større rettigheter for deltakerne

- Strenge krav til personvern, skille identitet fra følsomme opplysninger (sykdom og diagnoser osv.)
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DPIA (Data Protection Impact Assessment )
på norsk: personvernkonsekvensvurdering

• Må settes opp, vurderes og gjennomgås av Kreftregisterets jurist, og forankres hos Kreftregisterets

ledelse ved direktøren

• Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF, skal også rådføres i utarbeidelsen av DPIA, og

gi sin vurdering

• Viktig punkt også for operatørselskaper, som skal utlevere data
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DPIA – skal inneholde en beskrivelse av følgende momenter:
Behandling av personopplysninger

• Datakilder

• Koblinger til sykdomsregistre→må godkjennes av REK

• Behandling av personopplysninger

• Dataansvarlig, datatilgang, databehandlere

Rettslig grunnlag

• “Særlige kategorier av personopplyninger”

• Lagring

• Deltakernes (de registrertes) rettigheter

• Sikring av rettigheter og friheter

Personvern, risikoanalyse og tiltak

• Medbestemmelse, åpenhet, forutsigbarhet

• Tiltak for å sikre at kravene blir etterfulgt
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• Prosjektet godkjent med hjemmel i helseforskningsloven §10

• Helseforskningsloven §35 – disp. fra taushetsplikt

• Helseregisterloven §20 –tilgang til pseudonymiserte helseopplysninger fra lovbestemte
helseregistre

• Personopplysningsloven §9 – unntak fra forbudet mot å behandle opplysninger uten samtykke

DPIA – rettslig grunnlag: 
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Juni 2020
Søknad til REK sendt

Mai–juli 2020
Utarbeidelse av søknad til REK
og utkast til DPIA

September 2020
Mottatt delvis godkjenning fra REK
(bruk av data og fritak fra samtykkekrav) 

Februar–juni 2020
Samarbeidsavtaler inngått

Desember 2019
Tilslag på finansiering
gjennom Forskningsrådet

Høst 2019
Opprettet kontakt med operatørselskaper,
utarbeidelse av prosjektskisse, 
og søknad til Forskningsrådet

Oktober 2020
Klage vedrørende opprettelse
av Heliport-kohorten sendt til REK

September 2020
Utkast til DPIA sendt til intern godkjenning
ved Kreftregisterets jurist og direktør

Tidslinje “Heliport-prosjektet” 

REK = Regional etisk komité
DPIA = personvern-konsekvens-vurdering

2021
Avtaler om datautlevering
Ny spørreundersøkelse planlagt

Hva har skjedd til nå?
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Veien videre…
• Avtaler og godkjenninger er nå på plass (november 2021)

• Data er overført fra dem som organiserer helikoptertransport til Kreftregisteret

• Kvalitetssikring av data ved Kreftregisteret I gang

(identitet, dobbelregistreringer, stilling/ transport, 11-sifret personnummer)

• Sjekk og evt. innhenting av data om identitet og stilling fra operatørselskapene

• Spørreundersøkelsen, planlagt start på nyåret 2022

• Sammenslåing av Heliport-kohorten og Offshore 1998-kohorten

• Sykdomsdata kobles på, må avidentifiseres før utlevering

• Forskningsspørsmål, analyser, vurdering
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