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Tittel (maks 100 tegn):

Effekt og kostnadseffektivitet av screening mot
tarmkreft

Bakgrunn og begrunnelse for
forslaget:

Norge har foreløpig ikke et nasjonalt
screeningprogram mot tarmkreft. Det pågår et
seks-årig pilotprogram i Helse Sør-Øst RHF for å
avklare hvordan et nasjonalt program kan
organiseres.
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Problemstilling (eventuelt med
presise spørsmål):

Det er ønskelig med en oppdatert
kunnskapsoversikt om effekt og
kostnadseffektivitet av screening mot tarmkreft.
Det er ønskelig med en sammenlikning av effekt
ved bruk av ulike screeningmetoder og effekt på
dødelighet og forekomst av sykdommen ved
ulike screeningmetoder, samt
kostnadseffektivitet ved ulike metoder for
screening mot tarmkreft.

Nærmere beskrivelse av
pasientgruppe/område som tiltaket
er rettet mot, f.eks. "overvektige
barn" eller "pasienter med
førstegangs hjerteinfarkt":

Screeningprogram for tykktarmskreft retter seg
mot hele befolkningen i en definert
aldersgruppe. Aldersintervallet velges i forhold
til ønsket effekt og forventet oppmøte.

Intervensjon/ tiltak som skal
vurderes, f.eks. "trening" eller
"perkutan koronar
intervensjon(PCI)":

Utprøving av ulike screening-modaliteter.
Coloskopi, kapsel- coloskopi, biomarkører i
avføring og blod er aktuelt å teste.

Alternative tiltak som det evt.
sammenliknes med, f.eks. "råd om
kosthold" eller "trombolyse" eller
"ingen intervensjon":

Ønsker å sammenlikne ulike metoder mot
livsstils-intervensjon, kostråd, fysisk aktivitet,
røykestopp, reduksjon av alkoholkonsum.

Endepunkt/ utfall, dvs. hva vi ønsker
å måle virkningen av tiltaket på,
f.eks. "vektutvikling", "overlevelse"
eller "livskvalitet":

Forekomst av tarmkreft, død, komplikasjoner

Tilstandens alvorlighet
Forventet nytte for pasient og samfunn
Omfatter mange pasienter

Generelle kriterier::

Faglig uenighet/variasjon i praksis
Usikker effekt
Allmenn interesse
Konsekvenser for ressursbruk
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Internasjonal forpliktelse

Hva skal produktet benyttes til,
hvordan vil funnene bli fulgt opp.
Kan utredningen medføre endringer
i norsk praksis?:

Resultatene vil være viktige ved vurdering
om/hvordan og når man skal innføre et
nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft i
Norge.

Hva er (evt.) gjort allerede. Er det en
del av et større oppdrag, må
oppdraget koordineres?:

Det gjennomføres p.t.et pilotprosjekt i Helse
Sør-Øst der man sammenlikner sigmoidoskopi
og test for okkult blod i avføringen.

Når må det være ferdig, klar
definering av møtepunkter og
tidsfrister med begrunnelse:

Avtales med Helsedirektoratet. Det er ønskelig
med så rask prosess som mulig.

Andre
kommentarer/forklaringer/spørsmål:

Det kan være aktuelt å dele opp oppdraget i
flere del-leveranser. Dette ønsker vi å diskutere
nærmere med Kunnskapssenteret. Protokoll for
pilotprogrammet og flere dokumenter om
screeningprogrammet kan ettersendes om
ønskelig.
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