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Johdanto 

Suomen Syöpärekisteri ylläpitää rekisteriä kaikista Suomessa todetuista syöpätapauksista. 
Väestöpohjainen syöpätapausten rekisteröinti tarjoaa kattavan ja luotettavan tietokannan syö-
pätutkimuksessa käytettäväksi. Rekisteröinnin kattavuuden ja rekisteröidyn tiedon oikeelli-
suuden puutteilla voi kuitenkin olla suuri vaikutus erityisesti harvinaisten sairauksien insi-
denssi- prevalenssi- ja elossaoloarvioihin. Tutkimuksessamme pyrimme tarkentamaan aiem-
paa arviota lapsuussyövän rekisteröinnin kattavuudesta Suomen Syöpärekisterissä (Leinonen 
ym. 2017). 

Materiaalit ja menetelmät 

Poimimme Syöpärekisteristä sekä Hoitoilmoitusjärjestelmästä kaikki 0–14-vuotiaiden syöpä-
tapaukset vuosina 2009–2013. Tarkastimme jokaisen Syöpärekisteristä puuttuneen tapauksen 
syöpädiagnoosin oikeellisuuden joko lähettämällä potilasta hoitaneeseen sairaalaan täytettävä 
lomake tai tarkastamalla potilastiedot potilastietoarkistoista. Laskimme Syöpärekisterin rekis-
teröinnin kattavuusarviot 95 %:n luottamusvälein tauti- sekä ikäryhmittäin.  

Tulokset 

Vuosina 2009–2013 Syöpärekisteriin oli rekisteröity 741 uutta lapsisyöpätapausta. Hoitoil-
moitusrekisteriin syöpätapauksia oli rekisteröity 1072. Virheellisten syöpädiagnoosien karsi-
misen jälkeen vahvistimme 49:n syöpätapauksen puuttuvan Syöpärekisteristä. Syöpärekiste-
rin kattavuudeksi arvioimme 94% (95% luottamusväli 91.9–95.4); 92% (95% luottamusväli 
89.1–94.2) kiinteiden ja 97% (95% luottamusväli 94.1–98.4) ei-kiinteiden kasvainten osalta. 
Retinoblastooman rekisteröinnin kattavuus oli huomattavan matala, 54% (95% luottamusväli 
36.4–71.9). Myös luusto- ja keskushermostosyöpien kattavuusarviot olivat matalat. Lymfoo-
mien ja munuaissyöpien rekisteröinnin kattavuusarvio sen sijaan oli 100%. 

Diskussio 

Suomen Syöpärekisteri tuottaa korkealaatuista tietoa lapsuusajan syövistä. Ei-kiinteiden syö-
pien rekisteröinti on kattavampaa kuin kiinteiden syöpien. Syöpäilmoituksia Syöpärekisterille 
on puuttunut erityisesti potilaista, joiden tautia ei aina varmenneta histologisesti, kuten silmä- 
ja keskushermostosyöpäpotilaista. 
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