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Disposisjon

Generelt om helseregistre
•Definisjoner
•Formål
•Juridiske rammer

Datakilder
•Nasjonale helseregistre

- Sentrale helseregistre
- Medisinske kvalitetsregistre

•Andre datakilder

Avdeling for helseregisterforskning og 
–utvikling – i en pandemi
•Drift, utvikling, 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 (DÅR)

b) Kreftregisteret

c) Medisinsk fødselsregister (MFR)

d) Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

e) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)

f) Forsvarets helseregister

g) Norsk pasientregister (NPR)

h) Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR)

i) System for bivirkningsrapportering

j) Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

k) Legemiddelregisteret



FHI-Bergen: 4 registre og 4 avdelinger

4 avdelinger:
Helseregistre (dataforvaltning/datautlevering)
Helsedatamottak
IT-systemer Bergen
Helseregisterforskning og –utvikling (HDFU)



Sentrale helseregistre: Lovbestemte helseregistre, FHI-Bergen

DÅR

Dødsårsaksregisteret

HKR
Hjerte- og 

karregisteret

MFR
Medisinsk 

fødselsregister

Abortregisteret



Sentrale helseregistre: Medisinsk fødselsregister

Sentralt personidentifiserbart 

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



Sentrale helseregistre: Register over 
svangerskapsavbrudd, Abortregisteret

Opprettet 1979

Avidentifisert

Folkehelseinstituttet er 

databehandlingsansvarlig og databehandler

Avidentifiseringen gjør det nødvendig å drive 

studier med tilgang til journaler

11 081 svangerskapsbrudd i 2020

Daltveit AK Tidsskr Nor Legeforen 2020



Sentrale helseregistre : Dødsårsaksregisteret



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



Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling –
og en virkelighetsbeskrivelse fra en pandemi

Avdeling for helseregisterforskning og 

-utvikling

Health Registry Research And 

Development (HER2AD)

Faglig ansvar for MFR, DÅR, HKR, 

Abortregisteret



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

Lokale/regionale kvalitetsregistre

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

Helseundersøkelser



Helseregisterforskning og –utvikling (HDFU)

8 leger (80+50+20+50+50+20+20+80 %)
Rune Kvåle, Marianne Sørlie Strøm, Guttorm Raknes, Kristine 
Stangenes, Ferenc Macsali, Kari Klungsøyr, Mette Løkeland, 
Pétur B. Júlíusson (leder)

2 forskere (100 + 20%)
Grace Egeland, Anne Kjersti Daltveit

1 registerkoordinator (100%)
Solveig Helene Apelthun

1 forskningskoordinator/FAS kontakt 
(50%)

Lisa Brook Hansen

Midlertidige stillinger (5)
Overlege Hilde Engjom (20% i ett år, Registrering av gravide 
med covid-19, MFR)
Postdoc Rachel Foster (epidemiolog) og Camilla Kjellstadli 
(lege) (50+50% i 3 år, Prostata ca og CVD, Kreftforeningen, HKR)
Statistiker Mathieu Roelants, KU-Leuven, Belgia, 20% stilling, 
NFR, Helseprofil 0-20; statistiker Aurora Hofman (20%)



HDFU



Drift i fredstid

Årshjulet
Koding (MFR)
Diverse kvalitetssikringsarbeid (alle)
Årlige publiseringer med nyhetssaker
(alle)
Fagrådsmøter (alle), 
Instituttstatistikkmøte (MFR), 
Brukermøte (MFR)

Kontakt med fagmiljøer

Kontakt med media

En prepandemisk 
nyhetssak - DÅR 12.12.18



Spørsmål (3 min)

Hvor ofte bør registrene gå ut med sine tall?

Hvilke fordeler og ulemper følger «raske» 

publiseringer?



Drift i pandemien

HYPPIGERE data: Ekstrapubliseringer
DÅR: 22.9.20: mars-mai 2020
MFR: 9.10.20: jan-jun 2020
Men også ekstra «output» fra Abortregisteret og HKR

RASKERE data: Tidligere publiseringer fra MFR og DÅR
Årspubliseringene kommer tidligere på året

Data til BEREDT C19: Regelmessige utleveringer



Nyhetssaker – DÅR

Høyeste antall overdoser på 20 

år. 10.06.2021

Kva døde folk av i Noreg og 

Sverige før og under 

pandemien? 18.06.2021

Færre lungedødsfall i 

pandemiåret 2020. 10.06.2021

Ni av ti som døde med covid-19 

hadde kronisk sykdom. 

22.09.2020

Lavere dødelighet i Norge for 

noen sykdommer under 

pandemien. 22.09.2020

Dødeligheten i Norge før 

koronapandemien. 17.12.2020



Nyhetssaker - MFR

Noe kortere liggetid på barsel 
under starten av pandemien. 
09.10.2020

Normalt svangerskap og fødsel for 
innlagte kvinner med covid-19. 
09.10.2020

Flere av de for tidligst fødte 
overlever det første året. 
01.12.2020

Rekordlav dødelighet i 

nyfødtperioden. 27.04.2021

Fødselstallene har aldri vært 

lavere. 27.04.2021

Baby-boom startet ni måneder 

etter korona-nedstengningen. 

28.10.2021



Nyhetssaker – HKR og Abortregisteret

HKR

Mindre hjerte- og karsykdom i 
koronaåret 2020. 21.09.2021

Abortregisteret

Færre abortar under covid-19-
pandemien. 17.11.2020
Tala fell ytterlegare – trend 
forsterka av pandemien. 
11.03.2021



Om statistikken

Tall på institusjonsnivå – om mor, fødsler, 

barnet

statistikkbank.fhi.no/mfr



Utvikling i pandemien
Medisinsk fødselsregister

Nye data inn: ART (assisted reproductive technology); Fosterdiagnostikk; Perinatalkomiteene, 
Mødredødelighetsgruppen

Dødsårsaksregisteret

papirDÅR -> eDÅR

Hjerte- og karregisteret

Sammenstilling med NPR/KPR data

Abortregisteret

Sammenstilling med NPR data; Personidentifiserbart register

Alle: HAP, SNOMET CT… … …



Forskning i pandemien
Hvorfor forskning i HDFU?

Forskning driver dataene – og dataene forskningen

Øker kunnskapsnivået om registerdataene (styrker og svakheter)

Positive ringvirkninger på drift og utvikling

Utføre prosjekter gjerne ikke utført andre steder: Kvalitetsprosjekter

Gjennomføre visse analyser «in house» til nytte for forskere ute

Tiltrekker gode hoder til avdelingen



HDFU-MFR prosjekter

COVID-19 hos gravide (Hilde Engjom)
Beredt C19 prosjekter, samarbeid med 
Fertilitet og helse (Ferenc Macsali, Hilde 
Engjom, Pétur B. Júlíusson)
Helseprofil 020-
vekst/amming/astma/tannhelse (Pétur 
B. Júlíusson) (funding: Legat, ALREK, 
NFR)
Helseprofil 020-søvn (Kristine 
Stangenes) (funding: Legat, ALREK, NFR)
Early growth: BGS1 (Pétur B. Júlíusson) 
(funding: Helse-Vest, prosjekt 
overflyttet til FHI i 2019)



HDFU-DÅR prosjekter

Lockdown and non-COVID-19 
deaths: Cause-specific mortality 
during the first wave of the 2020 
pandemic in Norway. A population-
based register study (Guttorm 
Raknes)
Dødsmeldingen – endringer som 
følge av elektronisk registrering 
(eDÅR) (Hanna Eng)
Trendanalyser (Aurora Hofman)



HDFU-HKR prosjekter

Cardiovascular disease after primary
treatment for prostate cancer (PI 
Rune Kvåle)(funding: Kreftforeningen 
2019)

2 postdocs
Menns helse og risiko for 
spontanabort og dødfødsler (PI 
Grace Egeland)



Hvilke styrker og hvilke svakheter har 

registerdata?

Spørsmål (3 min)



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



Norge og helseregisterdataene

Flinke å samle data

Burde vært flinkere å bruke de!



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 helsepersonell 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…



Legemiddelregisteret



Beredskapsregisteret for covid-19





Metadata: 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!


