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Disposisjon

Generelt om helseregistre
Definisjoner
Formål
Juridiske rammer

Datakilder
Nasjonale helseregistre

- Sentrale helseregistre
- Medisinske kvalitetsregistre

Andre datakilder

Våre sentrale registre: drift, utvikling og 
forskning 



Generelt om helseregistre: Definisjoner

Helseregisterloven, 2014:

Helseregister: enhver strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige 

kriterier, og som inneholder helseopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 4 nr. 6 (««register» enhver 

strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten samlingen er 

plassert sentralt, er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller geografisk grunnlag»)

Helseopplysninger: personopplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse, medregnet 

om ytelse av helsetjenester, som gir informasjon om vedkommendes helsetilstand, jf. Personvernforordningen 

artikkel 4 nr. 15 (««helseopplysninger» personopplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse, 

herunder om ytelse av helsetjenester, som gir informasjon om vedkommendes helsetilstand»)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43


Generelt om helseregistre: Formål

Forebygging

Forskning

Kvalitetsforbedring

Styring og planlegging av helsetjenester

Helseovervåkning



Juridiske rammer

Personopplysningsloven med forskrift

Helseregisterloven med forskrifter

Spesialisthelsetjeneste- loven

Helsepersonelloven

Helseforskningsloven

Forvaltningsloven

Registerbransjen…
…en graut:
Medisin
Juss
IT



Datakilder: Norges fortrinn

Kohorter (helseundersøkelser)

Biobanker

Helseregistre

“Norway has succeeded in creating large, 
important and very impressive longitudinal 
population-based databases and biobanks, 
which, together with national health registries 
and the personal identification number, 
constitute unique possibilities to do excellent 
research in an international perspective.”

The Research Council of Norway, November 2011



Datakilder: Helseregistre

Tradisjonell inndeling:

Sentrale helseregistre
Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre
Lokale medisinske 
kvalitetsregistre



Datakilder: Sentrale helseregistre (lovbestemte/forskriftbaserte)

Har vært en juridisk definisjon  
Begrepet er nå borte fra 
helseregisterloven
Opprettet med hjemmel i 
helseregisterloven paragr 8-11
Etablert av den sentrale 
helseforvaltningen for å ivareta 
landsomfattende funksjoner
Landsdekkende – Meldeplikt
Personid, Avid, Pseudonymt



Sentrale helseregistre: Lovbestemte helseregistre under §11

Følgende helseregistre behandler direkte personidentifiserbare 

helseopplysninger uten krav til samtykke: 

a) Dødsårsaksregisteret

b) Kreftregisteret

c) Medisinsk fødselsregister

d) Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

e) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)

f) Forsvarets helseregister

g) Norsk pasientregister

h) Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

i) System for bivirkningsrapportering

j) Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)



Sentrale helseregistre: Lovbestemte helseregistre, FHI-Bergen

DÅR

Dødsårsaksregisteret

HKR
Hjerte- og 

karregisteret

MFR
Medisinsk 

fødselsregister

Abortregisteret



Sentrale helseregistre: Dødsårsaksregisteret



Strøm Utposten 2019

Dødsmeldingen: Papirformat



Strøm Utposten 2019

Dødsmeldingen: Elektronisk forløp



Sentrale helseregistre: Hjerte- og karregisteret

Fordeler med fellesregistermodell:
Gir lovhjemmel for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre
Kan samordne datainnhenting, bearbeiding 
og analyser innen ulike hjerte- og 
karsykdommer

Fellesregistermodell



Sentrale helseregistre: Hjerte- og karregisteret

Regional forankring av kvalitetsregistrene

- Fordeler
- Lokal faglig forankring gir økt 

engasjement? 
- Nærhet til klinisk virksomhet  -> relevante 

data med bedre kvalitet 
- Samarbeid mellom mange ulike 

aktører/fagpersoner

- Utfordringer
- Ulike IKT-løsninger for registrering
- Samarbeid mellom mange ulike 

aktører/fagpersoner



Sentrale helseregistre: Medisinsk fødselsregister

Sentralt personidentifiserbart 
helseregister

1967 →
2,8 millioner fødsler
Verdens eldste landsomfattende fødselsregister!
60 000 fødsler per år
100% elektronisk innmelding
FHI-Bergen databehandlingsansvarlig og 
databehandler

Opplysninger om navn og fødselsnummer 
til barnet og foreldrene, mors helse før og 
under svangerskapet, samt eventuelle 
komplikasjoner i svangerskapet eller ved 
fødselen



Sentrale helseregistre: Medisinsk fødselsregister

Meldinger til medisinsk 

fødselsregister:
Innhold
Om fødte ≥ 22 uker og foreldre
Om spontanaborter >12 uker
Om svangerskapsavbrudd etter abortloven
§ 2 tredje ledd bokstav c, samt § 10

Nærmere opplysninger om
Assistert befruktning
Dødsårsak barn <1 år



Sentrale helseregistre: Register over svangerskapsavbrudd, 
Abortregisteret

Opprettet 1979

Avidentifisert

Alle institusjoner som utfører 

svangerskapsavbrudd skal melde 

opplysninger om behandling av begjæring om 

svangerskapsavbrudd til abortregisteret

Folkehelseinstituttet er 

databehandlingsansvarlig og databehandler

Avidentifiseringen gjør det nødvendig å drive 

studier med tilgang til journaler

12 380 svangeskapsbrudd i 2018

Daltveit AK Tidsskr Nor Legeforen 2020



Datakilder: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre (n=54)

Opprettet for å dokumentere 
behandlingsresultater, og gi grunnlag for 
kvalitetsforbedring og forskning

Offisiell status som nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister godkjennes av 
Helsedirektoratet 

Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre: 
www.kvalitetsregistre.no



Andre datakilder

Forløpsdatabasen trygd (FD-trygd)

Fagsystemet KUHR
Kontroll og utbetaling av helserefusjoner

Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, 
Petroleumstilsynet

Sosioøkonomiske og økonomiske individdata i SSB
Inntekt, utdanning, sysselsetting, fødeland m.m.

Folkeregisteret

Biobanker
http://www.ntnu.no/web/biobanknorge/bioban
knorge
https://www.biobankregisteret.no/#/home

Helseundersøkelser

http://www.ntnu.no/web/biobanknorge/biobanknorge
https://www.biobankregisteret.no/#/home


Sentrale helseregistre, FHI-Bergen: Drift

Årshjulet
Publiseringer, Fagrådsmøter, 
Instituttstatistikkmøte, Brukermøte
Diverse kvalitetssikringsarbeid
Koding

Kontakt med fagmiljøer

Kontakt med media



Årshjul > Årspubliseringer

Årsdata publisert året etter

DÅR: Primo des

MFR: Medio juni

HKR: Medio juni

Abort: 9. mars

Statistikkbank

Nyhetssaker



Spørsmål (3 min)

Er publisering av data en gang per år godt nok?
Fordeler med hyppig publisering…
Ulemper med hyppig publisering…



Men…pga covid-19…ekstrapubliseringer

DÅR: 22.9.20: mars-mai 2020

MFR: 9.10.20: jan-jun 2020

Men også ekstra «output» fra Abortregisteret og HKR



DÅR: Mars-Mai 2020

Publisert 22.9.2020

Statistikkbank

Nyhetssaker

Foreløpige tall for dødsårsaker i perioden 
mars–mai 2020
Foreløpige tall for covid-19-assosierte 
dødsfall i Dødsårsaksregisteret
Narkotikautløste dødsfall mars–mai 2020







MFR: Januar – Juni 2020

Publisert 9.10.2020

Ikke statistikkbank, men data tilgjengelig for 

forskere

Artikkel, FHI.no

Svangerskap og fødsel under koronavirus-
pandemien

Nyhetssaker

Normalt svangerskap og fødsel for innlagte 
kvinner med covid-19
Noe kortere liggetid på barsel under starten 
av pandemien







Utenfor sykehus



Liggetid på barsel



Abort

Abortregisteret

Nyhetssak 17.1.2020: Færre abortar under 
covid-19-pandemien



Om statistikken

Tall på institusjonsnivå – om mor, fødsler, 

barnet

statistikkbank.fhi.no/mfr



Sentrale registre FHI-Bergen: Utvikling

Medisinsk fødselsregister
ART (assisted reproductive
technology)
Fosterdiagnostikk
Perinatalkomiteene, registrering av 
arbeidet

Dødsårsaksregisteret
eDÅR

Hjerte- og karregisteret
Endepunktregister (regelmessige 
utleveringer av data mellom 
kvalitetsregistrene/Basisregisteret)

Abortregisteret
Sammenstilling med NPR data

Registrene: Ikke hugget ut i stein…



Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre 

Vedtatt av Kongen i Stadsråd 21. juni 2019

Samtykke fra den registrerte er fortsatt hovedregel, 
men HOD foreslår: 

Unntak fra samtykkekravet (men 
reservasjonsrett) 

Meldeplikt til helsepresonell med nasjonal status

Plikt til å bruke enkelte standardiserte løsninger

EUs personvernforordning (General Data Protection
Regulation (GDPR)) stiller krav om supplerende 
rettsgrunnlag i norsk rett for å behandle 
helseopplysninger uten den registrertes samtykke. 

Den nye forskriften gir et slikt grunnlag 



Endringer i helseregisterloven…



MFR-utviklingsprosjekt

Lenge vært diskutert pga mangelfull registering per dags dato – og vi gjør det verre enn Svenskene

Møte i desember 2019 med opprettelse av arbeidsgruppe

Månedlige møter

Brev til HOD sendt inn i juni 2020

HOD jobbet fram et høringsnotat…

Innspill fra oss til dette notatet i september 2020

Notat ut på høring med deadline 9.3.21

HOD jobber med innspillene per dags dato

Drømmen om et «state-of-the-art» ART-register



Registrering av behandlinger med assistert befruktning

Skjema til MFR på alle behandlinger 
som fører til graviditet - registrering 
gjøres ved ultralyd i svangerskapsuke 
7-8

Info om alle påstartede 
behandlinger sendes fra alle 
godkjente virksomheter til HDIR -
summariske data i aldersstrata som 
viser aktivitetstall



Det som mangler per dags dato…

Informasjon om behandlinger som ikke fører til graviditet

Bedre informasjon fra fertilitetsklinikkene



Jokeren



MFR forskriften-endringsforslag

Gikk ut på høring i desember 2020

Høringsfrist 9.3.2021



Essensen i endringsforslaget

Prinsipiell hovedendring:

MFR skal registrere behandlinger som ikke gir graviditet og fødsel 

Praktisk hovedendring:

Meldingsinnhold og –rutine

HOD fikk svar fra 31 høringssvar

14 uten merknader
Fleste «veldig positive»

HOD følger opp svarene…



Sentrale registre: Helseregisterforskning – styrker og svakheter



RCT ikke mulig: Observasjonsstudier

Sekundærdata fra helseregistre

Sentrale registre
Kvalitetsregistre

Obs

Bias og confunding

Design

Kohortstudier
Case-control studier
Tverrsnittstudier



Helseregisteranalyser kan f eks… 

Overvåke tiltak som ikke lar seg teste eller er testet ut i randomiserte studier

Gi hypoteser som kan etterprøves i randomiserte studier

Identifisere bivirkninger/langtidsbivirkninger av medikamenter

Gi endepunkter for randomiserte studier



Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Feb;93(2):132-7. doi: 10.1111/aogs.12302.

The Nordic medical birth registers--a potential 
goldmine for clinical research.

The Nordic medical birth registers have long been used for valuable clinical research. Their 
collection of data for more than four decades offers unusual possibilities for research across 
generations. At the same time, serum and blotting paper blood samples have been stored from 
most neonates. Two large cohorts (approximately 100 000 births) in Denmark and Norway have 
been described by questionnaires, interviews and collection of biological samples (blood, urine 
and milk teeth), as well as a systematic prospective follow-up of the offspring. National patient 
registers provide information on preceding, underlying and present health problems of the 
parents and their offspring. Researchers may, with permission from the national authorities, 
obtain access to individualized or anonymized data from the registers and tissue-banks. These 
data allow for multivariate analyses but their usefulness depends on knowledge of the 
specific registers and biological sample banks and on proper validation of the registers.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24237585




www.helsedata.no



Alternativ til registerforskning



Oppsummering

Helseregistre er unike kilder til data om befolkningen

Dynamiske – spennende tider i registerbransjen

Norge et eldorado for registerforskning

Sammenstilling av data fra ulike kilder gir store muligheter

Men vær oppmerksom på evt. begrensninger i datakvalitet og metodiske fallgruver

Ikke mist motet av register-byråkratiet! Det skal bli bedre…forhåpentligvis!


