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Del 1: Organisering av kvalitetsregisterfeltet  

1. Om medisinske kvalitetsregistre 
Et kvalitetsregister er et register som løpende kan dokumentere resultater for en avgrenset 
pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp. 
Medisinske kvalitetsregistre skal dokumentere behandlingsprosess, behandlingskvalitet og 
behandlingsresultat for en gitt pasientgruppe, og skal inkludere pasientrapporterte data 
(PROM / PREM) som belyser pasientenes egen opplevelse av resultat og prosess. Formålet 
med medisinske kvalitetsregistre er kvalitetsforbedring og forskning.  

Ved utgangen av 2015 er det 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

 

2. Organisering av kvalitetsregisterfeltet  
2.1 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ble opprettet av HOD i 2009, og tilbyr 
bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre. 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en sentral enhet ved Senter 
for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) i Helse Nord RHF, og regionale enheter i 
region Nord (Tromsø), region Midt-Norge (Trondheim), region Vest (Bergen) og region Sør-
Øst (Oslo) samt Fagsenter for pasientrapporterte data (Bergen). 

 

2.1.1 Formål og serviceerklæring  
Formål 

Med serviceerklæringen ønsker vi å utvikle god kontakt med brukerne av Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre samt å avklare forventninger til virksomheten. 

Hvem er vi? 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av SKDE og regionale 
servicemiljø i henholdsvis Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt- Norge og Helse Nord samt 
Fagsenter for pasientrapporterte data i Bergen. Det nasjonale servicemiljøet har 
kompetanse på opprettelse og drift av kvalitetsregistre, jus, personvern, finansiering, 
statistikk, analyse og rapportering og IKT. Målet er at medisinske kvalitetsregistre gjennom 
evaluering av klinisk virksomhet skal bidra til en bedre helsetjeneste for befolkningen. 

Målgruppe 
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Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin målgruppe er helsepersonell, 
forskere og administrativt personale ved landets sykehus og den sentrale helseforvaltningen 
og andre institusjoner som arbeider med helseregistre. 

Våre tjenester 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr veiledning og bistand 
kostnadsfritt for kliniske miljøer som drifter eller skal opprette medisinske kvalitetsregistre. 

Vi tilbyr: 

• Veiledning i utvikling og implementering av medisinske kvalitetsregistre (herunder 
design, variabelvalg/kvalitetsmål samt bygge registerorganisasjon)  

• Juridisk rådgivning ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre 
• Hjelp til å søke om nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister 
• Utvikling av IKT-løsninger for innregistrering, transport, lagring, utlevering av data 
• Veiledning i arbeidet med å oppnå høy datakvalitet og dekningsgrad 
• Statistisk veiledning ved utarbeidelse av rapporter 
• Utvikling av elektroniske resultatløsninger som gir mulighet for å formidle resultater 

til ulike mottakere 
• Hjelp til utarbeidelse av årsrapport 
• Hjelp til oppstart og oppfølging av klinisk forbedringsarbeid med bruk av 

kvalitetsregisterdata 
• Hjelp til gjennomføring av dekningsgradsanalyser 
• Veiledning i forbindelse med samhandling med industrien 
• Hjelp til å involvere pasient- og brukerorganisasjoner i registrene 
• Hjelp til å formidle resultater fra registeret til allmenheten 

 

2.1.2 Regionale enheter i nasjonalt servicemiljø  

Region Nord 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord tilbyr bistand for 
opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen.  

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord samarbeider også med 
avdelingen UNN-register som er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN-
register bistår nasjonale registre med tilhørighet i UNN i daglig drift.  

Servicemiljøet samarbeider også tett med Helse Nord IKT i forbindelse med opprettelse og 
drift av IKT-løsninger for medisinske kvalitetsregistre.  

Region Midt-Norge 
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Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge tilbyr bistand for 
opprettelse og drift av med tilhørighet i regionen.  

Nasjonalt servicemiljø i region Midt er organisert som en fag- og serviceenhet ved Seksjon 
for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital. 

Region Vest: 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest tilbyr bistand for 
opprettelse og drift av med tilhørighet i regionen.  

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest består av Fagsenter for 
medisinske registre i Helse Vest og medarbeidere i Helse Vest IKT. Fagsenteret er lokalisert 
til Seksjon for Forskning og Innovasjon, Helse Bergen. 

Fagsenter for pasientrapporterte data er en del av det nasjonale servicemiljøet for 
medisinske kvalitetsregistre og er lokalisert i Helse Bergen.  

Fagsenteret for medisinske registre i Helse Vest har åtte medarbeidere i ulike 
stillingsprosenter, og består av rådgivere, jurist, biostatistiker, samt merkantil støtte. I Helse 
Vest IKT er det fem medarbeidere som arbeider med utvikling og forvaltning av medisinske 
kvalitetsregistre i Helse Vest. 

Region Sør-Øst 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst tilbyr bistand for 
opprettelse og drift av med tilhørighet i regionen.  

Hos Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det nasjonale servicemiljøet tillagt Avdeling for 
medisin og helsefag, og koordineres av Stab Forskning, innovasjon og utdanning, Oslo 
universitetssykehus (OUS). 

I tillegg bidrar en rekke andre enheter ved OUS inn i servicemiljøet: 

• Stab IKT 

• Stab pasientsikkerhet og kvalitet 

• Personvernombud 

• Forskningsenheten, Oslo sykehusservice (OSS) 

• Institutt for medisinsk informatikk, Klinikk for kreft kirurgi og transplantasjon 
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Fagsenter for pasientrapporterte data 

Fagsenter for pasientrapporterte data fikk oppdraget knyttet til de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene høsten 2015, og er lokalisert i Helse Bergen. Fagsenteret ble samtidig 
innlemmet som del av servicemiljøet. Senteret har en faglig leder i 50% stilling, en 
koordinator til administrativt arbeid, inkludert vedlikehold av nettsider og ulike oversikter i 
50% stilling. Arbeidet med å ansette PROM-veiledere i tilsammen 150% stilling skjer i første 
halvår 2016. Alle veilederne har PhD-kompetanse, og to har også professorkompetanse 
innen PRO-feltet. Fagsenteret skal ha et fagråd som skal være et faglig styringsorgan. 
Samarbeid med Kunnskapssenteret i FHI skal etableres. 

Fagsenteret skal: 

• Bistå kvalitetsregistrene med valg av instrument, samt utvikling av nye instrument 

ved behov. 

• Rettlede kvalitetsregistrene i bruk og analyse av PROM (pasientrapporterte 

resultater) 

• Holde ei nasjonal oversikt over kvalitetsregistrene sin bruk av PROM 

• Fremme bruk av PROM i forsking og kvalitetsforbedring 

• Arrangere nasjonale og regionale seminar 

• Formidle informasjon via nettside som serviceplattform 

• Samordne arbeidet med PROM med andre nasjonale prosesser knyttet til 

kvalitetsregistrene 

• Bidra i arbeidet med å legge til rette for smidige datatekniske løsninger for datafangst 

(PROM) 

 

2.1.3.  Finansiering av nasjonalt servicemiljø  
I 2009 iverksatte Helse- og omsorgsdepartementet en organisert satsning på arbeidet med 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjennom å avsette øremerkete midler til 
utviklingsstøtte. 

Det skjedde gjennom at 32 millioner kroner fra rammen til de regionale helseforetakene ble 
øremerket til henholdsvis opprettelse av Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre ved SKDE i Helse Nord RHF (12 mill), videreutvikling av felles tekniske 
løsninger ved Hemit i Helse Midt-Norge RHF (NIKT HF fra 2014) (5 mill), og fordeling mellom 
regionene til utvikling av felles infrastruktur (15 mill). Det ble understreket fra HOD at 
midlene ikke kunne benyttes til drift. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å etablere et felles 
nettverk mellom sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
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Samtidig er det forankret i oppdragsdokument fra HOD at RHFene har det finansielle og 
juridiske ansvaret for drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre, samt ansvar for å sørge 
for at alle aktuelle behandlingsenheter rapporterer inn til etablerte nasjonale 
kvalitetsregistre. 

Et nasjonalt kvalitetsregister får altså utviklingsstøtte i form av registerfaglig veiledning og 
implementering av IKT-infrastruktur fra nasjonalt øremerkete midler, mens ansvarlig RHF 
finansierer løpende drift, både faglig og daglig ledelse og IKT-drift. 

2.1.4. Deltakelse fra nasjonalt servicemiljø i nasjonale fora  
 

Servicemiljøet deltar i:  

• Sekretariat og Arbeidsutvalg for Nasjonalt Helseregisterprosjekt 
• Forum for Medisinske Kvalitetsregistre i -Nasjonal IKT 
•  Fagråd for Hjerte- og karregisteret 
 

2.2 Andre nasjonale aktører 

2.2.1 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet 
HOD leder Nasjonalt Helseregisterprosjekt, en nasjonal strategi for modernisering og 
samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. HOD initierte i 2009 en 
øremerket satsning på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre og opprettet i 
den forbindelse Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE i Helse Nord 
RHF. 

Helsedirektoratet beslutter på oppdrag fra HOD hvilke medisinske kvalitetsregistre som skal 
få nasjonal status. Helsedirektoratet fastsetter også kriterier for oppretting og drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjennom en egen veileder. 
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2.2.2 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
Organisering 

De fire regionale helseforetakene har organisert styringen av sitt felles oppdrag med 
nasjonale kvalitetsregistre i en Interregional styringsgruppe. Styringsgruppen har åtte 
medlemmer – en RHF-representant og en registerkyndig fagperson fra hver region - og tre 
observatører fra hhv Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet (Hdir) og 
Folkehelseinstituttet (FHI). 

Styringsgruppens oppgaver 

• Styringsgruppen skal sørge for samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til 
medisinske kvalitetsregistre. 

• Koordinere samhandling med sentrale myndigheter. 
• Utvikle hensiktsmessig faglig, teknisk og organisatorisk infrastruktur på 

kvalitetsregisterområdet. 
• Anbefale nye nasjonale kvalitetsregistre etter råd fra Ekspertgruppen 
• Utforme felles krav og standarder til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
• Legge til rette for god utnyttelse av data fra registrene. 
• Utvikle Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og bidra til god 

forankring og koordinering mot de regionale helseforetakene og registre som er 
lokalisert der. 
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Styringsgruppen rapporterer til AD-møtet, og styringsgruppens strategier for 
kvalitetsregisterarbeidet skal forankres i ledelsen av de regionale helseforetakene. 
Nasjonalt servicemiljø ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er 
sekretariat for styringsgruppen. 

Medlemmer i 2015 

Olav Røise (leder)  Repr. registre Helse Sør-Øst  
Ole Tjomsland  Helse Sør-Øst RHF  
Tore Solberg  Repr. registre Helse Nord  
Finn Henry Hansen  Helse Nord RHF  
Sverre Sandberg  Repr. registre Helse Vest  
Anne Grimstvedt Kvalvik  Helse Vest RHF  
Bent Indredavik  Repr. registre Helse Midt-Norge  
Kjell Åsmund Salvesen  Helse Midt-Norge RHF  

 

2.2.3 Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre 
Organisering 

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre er opprettet som et rådgivende organ til 
Interregional styringsgruppe for å styrke kompetansen rundt etablering og oppfølgning av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Representantene i ekspertgruppen er fra aktuelle 
institusjoner, oppnevnt av universiteter og regionale helseforetak. Leder er utpekt av 
Interregional styringsgruppe. 

Ekspertgruppens medlemmer har klinisk, akademisk og epidemiologisk kompetanse, samt 
kompetanse fra registerarbeid. 

Ekspertgruppens oppgaver 

• Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre. 
• Årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre. 
• Vurdere andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning. 

Ad 1 – vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre: 
Når et medisinsk kvalitetsregister ønskes etablert som nasjonalt, blir søknaden vurdert av 
Ekspertgruppen. Ekspertgruppen er satt sammen av spesifikk registerfaglig ekspertise for 
dette formålet, og anbefaler overfor Interregional styringsgruppe hvorvidt et register er 
modent for nasjonal etablering. I siste instans er det Helsedirektoratet som godkjenner 
etablering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

Ad 2 – årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre 
Ekspertgruppens foretar årlig en vurdering av kvalitet og funksjon i etablerte nasjonale 
kvalitetsregistre, basert på registerets årsrapport fra foregående år. Vurderingene gjøres 
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systematisk etter et etablert system, stadieinndelingssystemet for nasjonale 
kvalitetsregistre, som beskriver funksjonsnivå, utviklingsstadium og forbedringspotensial i de 
enkelte registrene. 

Medlemmer i 2015 

Navn Oppnevnt av  
Barthold Vonen (leder) Helse Nord RHF  
Odd Aalen UiO, Universitetet i Oslo  
Vinjar Fønnebø UiT, Norges Arktiske Universitet  
Kaare H. Bønaa NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Torild Skrivarhaug Helse Sør-Øst RHF  
Kjell Morten Myhr Helse Vest RHF  
Torsten Eken Helse Sør-Øst RHF  
Rune Kvåle FHI, Folkehelseinstituttet  
Jon Helgeland Kunnskapssenteret i FHI  
Jan F. Nygård Kreftregisteret  
Jørgen Holmboe Helsedirektoratet  

 

2.2.4 Fagforum for medisinske kvalitetsregistre - Nasjonal IKT (FMK-NIKT)  
Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal Fagforum for medisinske 
kvalitetsregistre - Nasjonal IKT HF (FMK NIKT) bidra til at det finnes et velfungerende teknisk 
miljø for de nasjonale kvalitetsregistrene og vurdere aktuelle IKT-løsninger. FMK tildeler også 
utviklingsmidler etter søknad fra leverandørene av de ulike IKT-systemer som benyttes av 
kvalitetsregistrene. All kontakt mellom registrene og FMK NIKT skjer gjennom det nasjonale 
servicemiljøet. 

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT har som hovedoppgaver å: 

• Godkjenne aktuelle teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
• Kvalitetssikre organisatoriske forhold hos aktuelle leverandører av teknologiske 

løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
• Forvalte øremerkete midler til videreutvikling av teknologiske løsninger for nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 
• Sørge for at det finnes et velfungerende, felles nasjonalt driftsmiljø for nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 
• Etter søknad tildele midler til databehandlingsansvarlige for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre for utvikling av teknologisk løsning 
• På etterspørsel gi råd til databehandlingsansvarlige for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre vedrørende valg av teknologisk løsning 
• Være rådgivende organ for interregional styringsgruppe hva gjelder strategiske 

spørsmål vedrørende teknologiske løsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
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• Være rådgivende overfor Nasjonalt helseregisterprosjekt /  E-helsegruppen i 
spørsmål som er direkte relevante for teknologiske løsninger for nasjonale 
kvalitetsregistre 

Fagforum skal ha sitt hovedfokus i forhold til å bidra til at det finnes gode tekniske løsninger 
for nasjonale medisinske kvalitetsregistre – derav vil IKT og informasjons arkitektur være 
sentralt. Arbeidet i FMK skal ha sin basis i arkitektur prinsipper utarbeidet av NIKT.  

FMK NIKT er sammensatt av to representanter fra hvert RHF og en representant fra Norsk 
Helsenett. 

Medlemmer av FMK-NIKT ved utgangen av 2015:  
Nasjonal IKT           Eivind Kristiansen (Leder) 

Helse Vest Bernt Olav Økland 
Helse Vest Kristin Farestvedt 
Helse Sør- Øst Ulf Sigurdsen 
Helse Sør- Øst Heidi Thorstensen 
Helse Nord Remi Strand 
Helse Nord Are Edvardsen 
Helse Midt Mona Stedenfeldt 
Helse Midt Randi Sønderland 
Norsk Helsenett Ågot Ligaarden 
Nasjonalt servicemiljø (observatør) Eva Stensland 

Leverandørrepresentanter (observatør) 
 

Sissel Jor (eReg), John Petter Skjetne (MRS), Gisle 
Mjåtvedt (OpenQReg) 

  

2.3 Nasjonalt helseregisterprosjekt 
Helse- og omsorgsdepartementet etablerte Nasjonalt helseregisterprosjekt høsten 2011. 
Prosjektet er forankret i den ti-årige strategien for modernisering og samordning av 
nasjonale helseregistre som ble vedtatt av Regjeringen våren 2011. Formålet med Nasjonalt 
helseregisterprosjekt er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av de 
nasjonale helseregistrene. Gode helseregistre er viktige i planlegging av helsetjenester og 
kvalitetsforbedring, i beredskapsarbeid, samt for å kunne følge med på befolkningens helse. 
Nasjonalt helseregisterprosjekt omfatter de sentrale helseregistrene og medisinske 
kvalitetsregistrene. Prosjektet ledes av Helse- og omsorgsdepartementet. 
Folkehelseinstituttet og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er sekretariat 
for prosjektet. 
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Del 2. Status for årets virksomhet.  

Servicemiljøet har hatt utstrakt kontakt med ulike registermiljøer i hele landet. Disse har fått 
hjelp i forbindelse med etablering, design, jus, organisering, analyse/rapportering og 
overgang til elektronisk innregistrering. I tråd med servicemiljøets formål har rådgivning og 
oppfølging blitt gitt både til nasjonale kvalitetsregistre og til fagmiljøer i ulike stadier av 
registerutvikling. Kontakten har foregått i form av foredrag, samarbeidsmøter og praktisk 
oppfølging av enkeltoppgaver.  

 

3. Stadieinndeling av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
Interregional styringsgruppe ga i 2012 sin tilslutning til et stadieinndelingssystem for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre som grunnlag for kvalitetssikring av registerets 
innhold, funksjon og utvikling. Det ble samtidig anbefalt en årlig vurdering av nasjonale 
kvalitetsregistre i henhold til dette inndelingssystemet etter opprettelsen av en 
ekspertgruppe. 

Elementene i stadieinndelingssystemet er tatt inn i årsrapportmalen. Denne forbindelsen 
mellom årsrapportmal og kriteriene i stadieinndelingen er viktig både av hensyn til 
registrene og ekspertgruppen som skal evaluere registrenes årsrapporter. 

Oppfyllelse av kravene i stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal 
status, stadium 4 beskriver det som maksimalt forventes. 

For ytterligere beskrivelse av stadieinndelingssystemet: 

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/stadieinndeling#overlay-
context=node/430/edit%3Fdestination%3Dnode/513 

 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Skjema for vurdering av registerstadium 
Register Ekspertgruppens 

vurdering  2013 
Ekspertgruppens 
vurdering  2014 

Norsk hjerneslagregister 3 3 
Norsk hjerteinfarktregister 2 2 
Norsk karkirurgisk register 2 2 
Det norske hjertekirurgiregisteret 2 2 
Norsk pacemaker og ICD-register 1 2 
Norsk hjertesviktregister 1 1 
Nasjonalt register for invasiv kardiologi 1 2 
Norsk hjertestansregister 1 2 
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Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft 2 2 
Nasjonalt register for prostatakreft 2 2 
Nasjonalt register for barnekreft 2 2 
Nasjonalt register for brystkreft 2 2 
Nasjonalt register for føflekkreft 2 2 
Nasjonalt register for gynekologisk kreft 2 2 
Nasjonalt register for lungekreft 2 2 
Nasjonalt register for malignt lymfom og KLL 2 2 
Nasjonalt register for KOLS 1 1 
Nasjonalt register for langtids mekanisk 
ventilasjon 

1 2 

Nasjonalt register for barne- og 
ungdomsdiabetes 

3 3 

Diabetesregisteret for voksne 1 1 
Cerebral pareseregisteret i Norge 3 3 
Norsk MS-register og biobank 2 3 
Nasjonalt register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer 

2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for demens 1 1 
Nasjonalt register for leddproteser 2 3 
Nasjonalt hoftebruddregister 2 3 
Nasjonalt korsbåndregister 3 3 
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 3 2 
Norsk nakke- og ryggregister 1 1 
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer 1 1 
Gastronet 2 3 
Norsk gynekologisk endoskopiregister 2 2 
Norsk kvinnelig inkontinensregister 3 3 
Norsk nefrologiregister 3 2 
Det norske nyrebiopsiregisteret 1 1 
Norsk intensivregister 2 2 
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 2 2 
Nasjonalt traumeregister 1 1 
Nasjonalt register for HIV ikke vurdert 1 
Norsk register for døvblinde 1 1 
Norsk ryggmargsskaderegister 2 3 
Nasjonalt register for organspesifikke 
autoimmune sykdommer 

2 1 

Norsk kvalitetsregister for hidratenitis 
suppurativa 

1 1 

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-
ganespalte 

3 3 

Norsk porfyriregister 2 2 
Norsk register for analinkontinens 1 1 
Smerteregisteret 1 1 
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Stadium Årsrapporter 2013 Årsrapporter 2014 
1 16 15 
2 22 23 
3 8 9 
4 0 0 

  

4. Nye nasjonale kvalitetsregistre i 2015 
Vurdering og prioritering av registre for nasjonal status i 2015 ble gjennomført i de enkelte 
RHF på bakgrunn av tidligere utarbeidede kriterier. HOD har overført myndighet for 
beslutning om nasjonal status til Helsedirektoratet. Følgende registre ble godkjent av 
Helsedirektoratet som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i mars 2015: 

1. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (Helse Vest) 
2. Norsk register for analinkontinens (Helse Nord) 

 

5. Datakvalitet og dekningsgrad 
5.1 Dekningsgrad alle nasjonale kvalitetsregistre 
For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til kvalitetsforbedring er 
det viktig at datakvaliteten er høy. Kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2014, som ble levert 
i 2015, inneholder informasjon om datakvaliteten i de enkelte registre. Dekningsgrad angir 
andel av den totale pasientgruppen som er inkludert i registeret, og er kanskje den viktigste 
indikatoren vi har på om datakvaliteten er tilstrekkelig til å kunne lese noe ut av de 
offentliggjorte resultatene. En oversikt over dekningsgradene for de nasjonale 
kvalitetsregistrene er gitt i figuren under.  

 

Tallene som fremgår i figuren er basert på registrenes årsrapporter og er estimert på ulike 
vis, fra omfattende valideringsstudier til mer eller mindre kvalifiserte antagelser. For å kunne 
si noe sikkert om dekningsgraden for de ulike registrene fra hvert enkelt sykehus er man 
avhengig av dekningsgradsanalyser, helst basert på kobling på individnivå mot aktuelle 
sentrale helseregistre, primært Norsk pasientregister. Gjennom en nasjonal tjeneste for 
validering og dekningsgradsanalyser tilbyr Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre registrene å få gjennomført slike analyser.  
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Figur: Søylene, og tallene til venstre i disse, angir estimater for registrenes dekningsgrader på 
individnivå i 2014. Estimatene er basert på ulike kilder og metoder, fra kobling på individnivå 
mot sentrale helseregistre eller estimater mot andre kilder (hvite stjerner) til antagelser fra 
registeret. Tallene til høyre i søylene, i hvitt og rødt, angir en eventuell endring fra 2013. 
Tallene til høyre for figuren angir årstall for nasjonal status og antall år siden nasjonal status. 

Oppsummert er statusen for de nasjonale registre som følger: 

 
 

5.2 Dekningsgradsanalyser 
Nasjonal tjeneste for dekningsgradsanalyser 

Arbeidet med den nasjonale tjenesten for dekningsgradsanalyser, som ble etablert i 2013, 
har fortsatt i 2015. Arbeidet skjer på oppdrag fra RHFene, med bakgrunn i avtale mellom 
Servicemiljøet ved SKDE og Norsk pasientregister og med øremerkete midler fra den 
nasjonale satsningen på medisinske kvalitetsregistre. 

Servicemiljøet har, i henhold til avtalen med NPR, hatt ansvaret for prioriteringen av 
registrene, samt bistått registrene med veiledning og juridisk bistand i forkant av analysene 
og praktisk hjelp ved tilrettelegging av data til analysene. Selve analysearbeidet har blitt 
utført av NPR i samarbeid med de registeransvarlige. Logistikk og kvalitetssikring av arbeidet 
har skjedd i henhold til NPRs vanlige rutiner, mens Servicemiljøet har bidratt i 
presentasjonen og formidlingen av resultatene. Registrene som har fått utført analyser har 
mottatt rapporter samtidig som at de viktigste resultatene har blitt gjort tilgjengelig på nett. 

 
I 2015 fikk følgende registre gjennomført fullverdige (koblingsbaserte) førstegangs 
dekningsgradsanalyser:  

• Norsk gynekologisk endoskopi register 
• Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
• Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft  
• Nasjonalt barnehofteregister.  

 
I tillegg fikk Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi gjennomført en gjenskapelse av 
tidligere dekningsgradsanalyse. 
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Følgende registre fikk gjennomført enklere analyser (tellinger):  

• Norsk kvalitetsregister for HIV 
• Nordisk register for hidradenitis suppurativa 
• Gastronet (pluss ERCP)  
• Norsk register for analinkontinens 

I tillegg til de nevnte registrene ble analyser for andre registre påbegynt uten å bli ferdigstilt i 
2015. 

Produksjonen har vært litt lavere enn det som trolig kreves for at tjenestens målsetting, om 
at alle registre som er egnet for kobling mot NPR skal få gjennomført oppdaterte 
dekningsgradsanalyser annet hvert år, skal kunne nås. For å bøte på dette ble det gjort en 
gjennomgang av alle årsaker til forsinkelser med påfølgende implementering av tiltak for å 
unngå tilsvarende situasjoner i fremtiden. Blant tiltakene var mer strukturert tidsplanlegging 
med forpliktende fremdriftsplaner som skal underskrives av registrene ved analyseoppstart 
samt strammere oppfølging av disse underveis. 

For mer informasjon om tjenesten og egen årsrapport for 2015 se: 
www.kvalitetsregistre.no/datakvalitet 

 

5.3 Prosjekt ”Økt dekningsgrad” 
For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning samt 
ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, er det helt avgjørende at flest mulig av de 
aktuelle observasjonene (pasienter, operasjoner eller lignende) faktisk blir registrert – dvs. at 
dekningsgraden i registeret er tilfredsstillende. Behovet for økt innsats i arbeidet med å øke 
dekningsgraden for nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært adressert i Nasjonalt 
helseregisterprosjekt og i møter for Interregional styringsgruppe for arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre. Sistnevnte har vedtatt (sak 7/2015, 4. mars) at alle registre med 
nasjonal status skal gjennomføre dekningsgradsanalyser annet hvert år.  
 

På bakgrunn av dette er det igangsatt et nasjonalt prosjekt for å øke dekningsgraden i 
utvalgte registre, samt etablere metoder for å sikre en høy dekningsgrad for nasjonale 
kvalitetsregistre som skal implementeres i regionenes arbeid med egne registre 
(prosjektmandat og prosjektdirektiv vedlagt) 
 

Prosjekteier: 
Prosjektet eies av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE. Prosjektet 
organiseres med en prosjektleder og en prosjektgruppe med medlemmer fra alle 
helseregioner. 
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Prosjektleder: 

Wenche Reed (WR), leder av regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre Helse Sør-
Øst. 

Prosjektgruppe: 
Prosjektgruppen består av representanter fra servicemiljøet i de fire regionene 

• Philip Skau, Servicemiljøet SKDE 
• Alexander Walnum, Servicemiljøet SKDE 
• Sara Marie Nilsen, Servicemiljøet Helse Midt-Norge 
• Yusman Kamaleri, Servicemiljøet Helse Sør-Øst 
• Marie Wåtevik, Servicemiljøet Helse Vest 
• Linn Jeanette Waagbø, Servicemiljøet Helse Vest 
• Vårin Sandvær, Servicemiljøet Helse Nord 
• Jørgen Aarøe, Servicemiljøet Helse Sør-Øst (sekretær) 

Leveranser 

Produkter Beskrivelse 

Innen utgangen av 2017 vil 8 
nasjonale kvalitetsregistre ha økt 
sin dekningsgrad fra status våren 
2015 

Velge ut 2 kvalitetsregistre i hver region med 
utilfredsstillende dekningsgrad ut fra et sett av kriterier  

Verktøy for økning av 
dekningsgrad 

Utarbeide generisk metodikk for økning av dekningsgrad 
for bruk i andre registre 

 

Etablere en ressursgruppe for 
dekningsgrad 

Øke kompetanse innen arbeid med dekningsgrad for det 
nasjonale servicemiljøet gjennom prosjektdeltakelse. 

 

6. Pasientrapporterte data (PROM) 
Oppdragsdokumentet for 2014 fra HOD til RHFene er tydelig på at medisinske 
kvalitetsregistre med nasjonal status skal ha pasientrapporterte effektmål. 
Brukermedvirkning er sentralt i utviklingen av helsetjenesten, og økt brukerorientering er et 
helsepolitisk mål i Norge. Dette gjelder også for de medisinske kvalitetsregistrene.  De 
medisinske kvalitetsregistrene skal registrere hvordan pasientene oppfatter resultatene av 
behandlingen (PROM), og hvilke erfaringer de har hatt i møte med helsetjenesten (PREM).  

Dette området er under utvikling internasjonalt, og det er etablert egne sentra i flere land 
for å ivareta dette perspektivet i kvalitetsforbedringsarbeidet. Patient Reported Outcome 
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Measures (PROM) er et samlebegrep for pasientrapporterte resultatmål, og omfatter målin-
ger av funksjonsevne, helse og helserelatert livskvalitet. Målinger skjer vanligvis ved hjelp av 
standardiserte måleinstrumenter (spørreskjema) ved et gitt tidspunkt (for eksempel før og 
etter et inngrep/behandling). Det finnes i dag tilgjengelig både generelle og 
sykdomsspesifikke instrumenter for å måle livskvalitet. Bruk av generelle mål for livskvalitet 
(EQ-5D, SF-36) i kvalitetsregistre gjør det mulig å sammenligne livskvalitet og endring i 
livskvalitet mellom pasientgrupper. 

Det er et omfattende arbeid å innføre PROM i kvalitetsregistrene. Kompetansen på bruk av 
pasientrapporterte data må økes i registermiljøene. Det må motiveres til publisering av 
resultater og resultatene må brukes i kvalitetsforbedringsarbeid. Fagsenter for 
pasientrapporterte data i nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er en viktig 
ressurs i dette arbeidet, og vil bidra til å løse disse utfordringene.  

Servicemiljøet har inngått en avtale med Kunnskapssenteret for å få oversatt RAND-36 til 
norsk og gjøre denne fritt tilgjengelig for alle medisinske kvalitetsregistre i Norge. Denne 
versjonen vil erstatte SF-36 (opprinnelig RAND) og vil i motsetning til SF-36 være gratis å 
benytte for registrene. Det vil bli utarbeidet standardløsninger for beregning av RAND-36 slik 
at beregningene blir gjort likt for alle som benytter seg av instrumentet. 
Det er også igangsatt et arbeid med å få en nasjonal avtale om bruk av EQ-5D i Norge. 
Avtalen vil inngås med Euroqol- gruppen som eier instrumentet. Formålet med avtalen vil 
være å gjøre EQ-5D fritt tilgjengelig for alle medisinske kvalitetsregistre. Det vil også her bli 
utarbeidet en felles løsning for beregning av instrumentet. Informasjon om- og tilgang til 
disse instrumentene vil ligge i Helsebiblioteket.  

 

7. Kvalitetsforbedring 
Å benytte kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedring er en av hovedhensiktene med 
opprettelse av medisinske kvalitetsregistre. Å fremme bruk av kvalitetsregisterdata til 
kvalitetsforbedring er derfor ett viktig satsingsområde for Nasjonalt servicemiljø. 

I den forbindelse ble det i 2015 satt ned en arbeidsgruppe som skulle ha særskilt fokus på 
denne satsningen. Gruppen består av; 

Eva Stensland – Leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE  

Øyvind Hesselberg, Rådgiver Nasjonalt servicemiljø, Region Sør-Øst (fra mai 2016 har Gitte Høilund-
Carlsen Ruud overtatt rollen i Region Sør-Øst))  

Linn Jeanette Waagbø – Rådgiver Nasjonalt servicemiljø, Region Vest  

Mona Stedenfeldt, Leder Nasjonalt servicemiljø, Region Midt-Norge  
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Vårin Sandvær, Rådgiver Nasjonalt servicemiljø, region Nord 

 

7.1 Kompetanseheving 
Som en del av satsningen har det blant annet vært fokus på å øke kompetansen innad i 
Servicemiljøet på kvalitetsforbedringsmetodikk. Gruppen som jobber med 
kvalitetsforbedringssatsningen har i perioden august 2015- juni 2016 derfor gjennomført en 
spesialtilpasset utdanning. Utdanningen har vært i regi av Kvalitetsregistercentrum 
Stockholm (QRC Stockholm) og er en modifisert versjon av QRCs coachutdanning.  

 

For 2015 ble det gjennomført et 1-dags «intensivkurs» med introduksjon til klinisk 
forbedringsarbeid. Her var alle de nasjonale kvalitetsregistrene invitert til å delta, samt alle 
ansatte i Servicemiljøet. I tillegg har arbeidsgruppen gjennomført et studiebesøk i Sverige. 
Her var fokuset viktige forutsetninger for å lykkes med lokalt klinisk forbedringsarbeid + 
studiebesøk ved 2 klinikker som driver kvalitetsforbedringsprosjekter. Det ble også 
gjennomført en websamling hvor tema var målinger i forbedringsarbeid og registrenes 
potensial og begrensninger. 

Gjennom kurset i sin helhet har deltakerne fått;   

• Økt kunnskap om teorier og metoder innenfor området forbedringsarbeid 
• Økt kunnskap om hvordan nasjonale kvalitetsregistre kan brukes som støtte og 

verktøy i lokalt forbedringsarbeid 
• Lære av erfaringene til QRC og teamene som har gjennomført deres 

coachingutdanning. 

 

7.2 Finansiering av kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter 
I tillegg har Servicemiljøet ønsket å stimulere registrene til økt bruk av registerdata til 
kvalitetsforbedring. For 2015 ble det derfor satt av 2,5 mill kr til finansiering av konkrete 
kvalitetsforbedringsprosjekter. Midlene ble hentet fra HODs infrastrukturmidler til satsingen 
på medisinske kvalitetsregistre.  Med bakgrunn i de avsatte midlene ble et utvalg av registre 
kontaktet og oppfordret til å søke finansiering av kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter. For 
2015 ble totalt 2 300 000 kr benyttet til finansiering av prosjekter og til utdanningen fra QRC. 
Resterende ble overført for finansiering av kvalitetsforbedringsprosjekter i 2016 da arbeidet 
med Servicemiljøets satsning videreføres.  

Følgende prosjekter ble innvilget finansiering i 2015; 
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• Norsk Intensivregister fikk innvilget midler til å drifte et kvalitetsforbedringsprosjekt 
som har fokus på pårørendes tilfredshet i intensivavdelingen. Prosjektperioden er 
2015-2017. Innvilget 947 900 kr 

• Norsk Hjerneslagregister fikk innvilget midler til to prosjekter, det ene har 
trombolysebehandling som fokus og man ønsker å redusere «door-to-needle-tid», 
det andre prosjektet ser på kvalitet på slagenhetsbehandling og har som mål å bedre 
denne. Innvilget 1 200 00 kr.  

 

8. Pasientmedvirkning 
Prosjektet Økt Pasient og Brukermedvirkning ble startet i 2015 med varighet 1 år. Prosjektet 
organiseres med en prosjektleder og en prosjektgruppe med medlemmer fra servicemiljøet i 
alle helseregioner, samt brukerrepresentant. Hovedformålet er økt pasient- og 
brukermedvirkning i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Prosjektet skal bidra til at alle 
nasjonale kvalitetsregistre har pasient- og brukerrepresentant i sine fagråd, at fagråd har 
nødvendig kunnskap til å kunne delta aktivt, at pasienter, brukere og pårørende har 
tilrettelagt informasjon om kvalitetsregistre og personvernrettigheter og at aktuelle 
resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene blir tilsendt pasient- og brukerorganisasjoner. I 
tillegg skal prosjektet arrangere seminar for pasient og brukerorganisasjoner om nasjonale 
kvalitetsregistre, og bidra til at nasjonale kvalitetsregistre inneholder pasientrapporterte 
data (PROM).    

Prosjektet er godt i gang. Det er bl.a. kartlagt i hvilken grad de nasjonale kvalitetsregistrene 
har pasient- eller brukerrepresentant i sine fagråd og hvilke PROM/PREM data de nasjonale 
kvalitetsregistrene samler inn. En veileder for valg av pasient- og brukerrepresentant er 
under utarbeiding. Det er også en opplæringspakke for pasient- og brukerrepresentantene 
som skal delta i fagråd. På kvalitetsregistre.no vil det etableres en egen side om pasient- og 
brukermedvirkning. I tillegg settes det fokus på informasjonsutveksling, bl.a. gjennom 
seminar, utsending av informasjon til pasient- og brukerorganisasjoner. 

 

9. Variabelbibliotek 
Variabelbiblioteket er en samlet nasjonal oversikt over variablene i de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene. Gjennom å synliggjøre de eksisterende registrenes variabler ønsker vi å 
gi registre i etableringsfasen et verktøy de kan bruke når de skal definere sine egne variabler. 
Samtidig synliggjøres variablene for forskere, beslutningstakere og andre med interesse av 
registerdata. 
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I løpet av 2015 har mange nye registre blitt lagt til i Variabelbiblioteket, og per i dag er 34 av 
52 nasjonale registre inkludert. De manglende registrene inkluderes fortløpende etterhvert 
som variabelsettene blir klare. 

Variabelbiblioteket har vært sentral i et større kartleggingsarbeid over hvilke variabler som 
registreres i det norske helsevesenet. Linn Brandt har som ledd i Norsk helseregisterprosjekt 
kartlagt variablene både i de nasjonale kvalitetsregistrene og noen av de sentrale 
helseregistrene. Dette arbeidet tenkes brukt som grunnlag for anbefalinger til standardiserte 
definisjoner for en del mye brukte variabler.  

 

10. Resultattjenester 
Resultattjenesten Rapporteket er utviklet av HN-IKT i samarbeid med Nasjonalt servicemiljø. 
Gjennom Rapporteket kan man få tilgang til oppdaterte data fra registre på ulike nivå, fra 
rådata til trykkeklare rapporter. Rådata kan eksempelvis brukes til kvalitetssikring av egne 
registreringer der Rapporteket tilbyr relevante verktøy for selvplukk av variabler og «drill-
down» i data. Under utvikling av hvert enkelt registers egen resultattjeneste vil man i 
samarbeid med statistikere kunne etablere dynamiske rapporter på aggregert nivå som vil gi 
nødvendig informasjon og dokumentasjon til kartlegging og kvalitetsforbedringstiltak. 

Ved utgangen av 2015 var Rapporteket i ordinær drift som en tjeneste på helseregister.no. 

Følgende registre har gjennom samarbeid med nasjonalt servicemiljø fått data og rapporter 
tilgjengelige i testversjonen av Rapporteket på helseregister.no:  

• Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi* 
• Norsk intensivregister*  
• Ryggmargsskaderegisteret (NorScir)* 
• Norsk hjerneslagregister* 
• Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa (HISREG) 
• Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
• Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)* 
• Nasjonalt register for invasiv kardiologi (NORIC)* 
• Norsk register for analinkontinens 
• Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)* 
•  Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) 

De som er merket med * er også produksjonssatt.  
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http://www.kvalitetsregistre.no/nordisk-register-for-hidradenitis-suppurativa/category848.html
http://www.kvalitetsregistre.no/norsk-register-for-arvelige-og-medfoedte-nevromuskulaere-sykdommer/category708.html
http://www.kvalitetsregistre.no/norsk-gynekologisk-endoskopi-register/category738.html
http://www.kvalitetsregistre.no/norsk-register-for-invasiv-kardiologi-noric/category508.html
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-register-gastrokirurgi-norgast
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-behandling-av-spiseforstyrrelser-norspis


11. Strategi og handlingsplan 
Nasjonalt servicemiljø har en strategi- og handlingsplan for perioden 2012-2015. I 2015 er 
arbeidet startet med strategi og handlingsplan for perioden 2016-2020.    
 

12. Presentasjon av nye resultater for medisinske 
kvalitesregistre 
Resultatformidling er en forutsetning for å drive forbedringsarbeid på grunnlag av resultater 
fra medisinske kvalitetsregistre og for å nå målet med satsningen på nasjonale 
kvalitetsregistre:” Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal bidra til en 
bedre, sikrere og likeverdig fordelt helsetjeneste for befolkningen”. 

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om rapportering fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre.  Interregional styringsgruppe stiller som krav at krav at «alle registre som er 
i stand til det skal levere noen relevante analyser til offentliggjøring. Relevante 
formidlingskanaler er servicemiljøets egne nettsider kvalitetsregistre.no. 

7. desember 2015 ble det arrangert en presentasjon av resultater fra tre utvalgte nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. Arrangementet ble holdt sammen med Helsedirektoratet og ble 
åpnet av statssekretær Anne-Grethe Erlandsen. Programmet var todelt, i den første delen 
var det tre nasjonale medisinske kvalitetsregistre som presenterte resultater fra 2014, i del 
to presenterte to registre (NORIC og Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og 
ungdomsdiabetes) hvordan resultatene skulle brukes i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Alle 
presentasjonene fra kvalitetsregistrene ble etterfulgt av kommentarer fra pasient- og 
brukerorganisasjoner.  

De tre registrene som presenterte resultater var: 

• Nasjonalt hoftebruddregister  
• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
• Norsk Hjertekirurgiregister  

 

13. IKT 
FMK-NIKT har 5 mill til fordeling for utvikling av teknologisk løsninger. I 2015 ble det fordelt 
4.435.000.  Det er en økning på 1,1 million i aktivitetsnivået for 2015 sammenlignet med 
2014.   

I 2015 ble det gitt støtte til 15 prosjekter, som en dobling i aktivitetsnivå på prosjekter.  
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14. Arrangementer i regi av Nasjonalt servicemiljø i 2015 

• PhD-kurs ”Analyse av registerdata i forskning 14.- 16.april  
• Heldagsseminar om kvalitetsforbedring 10.09.15 
• Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 7. Desember 
• Pasient- og brukerseminar desember 2015 

 

15. Kommunikasjonsvirksomhet 
I 2015 har det vært jobbet mye med å få på plass nye nettsider for Servicemiljøet, da de 
gamle sidene fremstod som utdaterte og lite funksjonell etter dagens standard. Prosjektet 
startet året før, og arbeidet fortsatte i 2015. Byrået Savant/Fete Typer har utviklet sidene i 
samarbeid med Nasjonalt servicemiljø. Det har vært arbeidet med å forbedre nettsidene i 
forhold til innhold, struktur og brukerorientert funksjonalitet. Ved utgangen av 2015 ble det 
satt lanseringsdato til 8. mars 2016. 

Det skjer en fortløpende oppdatering av www.kvalitetsregistre.no i forhold til 
registerinformasjon og nyheter. Nettsiden har hatt en jevnt økende trafikk og i snitt 50.000 
sidehenvisninger per 30 dager. 

I tillegg fortsatte arbeidet med å bygge nye nettsider til Helse- og 
kvalitetsregisterkonferansen. 

To nyhetsbrev ble sendt ut på e-post til 3000 abonnenter. Nyhetsbrev har kun korte saker 
med lenker til mer utfyllende saker på nettsiden.  

Nettsiden for offentliggjøring av resultater for de nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble 
godt besøkt etter offentliggjøringsarrangementet i desember 2015. 

 

Nasjonalt samarbeid med eksterne aktører 

• Jevnlige møter med Nasjonalt Folkehelseinstitutt i sekretariatet for Nasjonalt 
helseregisterprosjekt 

• Deltakelse i Arbeidsutvalget til Nasjonalt helseregisterprosjekt 
• Jevnlige møter med Datatilsynet 
• Nordisk samarbeid – retningslinjer for forskning på kvalitetsregistre 
• Jevnlige møter med kolleger i Sverige for utveksling av erfaringer  
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16. Samarbeidsavtale mellom RHFene og industrien 
For en rekke kvalitetsregistre vil det være aktuelt å samarbeide med legemiddelindustrien 
eller utstyrsindustrien om tilgang til resultater, utlevering av data eller samarbeid knyttet til 
kliniske studier. Et samarbeid med industrien kan være viktig for raskere 
kunnskapsinnhenting, kontrollert implementering og systematisk vurdering av 
behandlingsmetoder 

Det tekstlige innholdet i en samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene, 
Legemiddelindustriforeningen og Medtek-Norge er ferdigstilt. 

Hovedformålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom medisinske 
kvalitetsregistre i helseforetakene og legemiddelindustriens og bransjeorganisasjonens 
medlemmer skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Samarbeidet skal være i henhold til 
gjeldende offentligrettslig regelverk og anerkjente standarder/retningslinjer. Avtalen skal 
sikre at tilgang til data fra kvalitetsregistrene ikke gis som eksklusive rettigheter, og at 
økonomisk vederlag for tjenester fra medisinske kvalitetsregistre skal være basert på 
kostpris som ikke skaper tvil om registrenes og deres medarbeideres uavhengighet. 

 

17. Status for regionalt arbeid i Nasjonalt servicemiljø 
17.1 Helse Sør-Øst 
 
Regional organisering og økonomi 

 
I 2011 ga HSØ OUS ansvaret for å etablere et regionalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre. Servicemiljøet består av relevante ressurspersoner fra HSØ og OUS og 
koordineres/ledes av Stab forskning, innovasjon og utdanning 

Til sammen består servicemiljøet av 6, 15 årsverk, hvorav 2 heltidsansatte registerrådgivere, 
2,5 IT-rådgivere og koordinator mot HSØ lønnes gjennom øremerkede midler fra felles 
infrastrukturmidler til det regionale servicemiljøet, i tråd med oppdragsbrevet 2016 fra 
Helse- og omsorgsdepartementet, i alt kr. 6 300 000,-.  

 

Navn  
 

Oppgave  Årsverk 

Wenche Reed Leder  10 % 
Jørgen Aarøe Webansvarlig 10 % 
Pål Bakke  Økonomiansvarlig  5 % 
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Ingebjørg Næs Koordinator mot 
HSØ 

100 % 

Heidi Thorstensen  Personvernstøtte  10 % 
Helge Grimnes Personvernstøtte 5 % 
Tor Åsmund Martinsen Personvernstøtte 5 % 
Yusman Kamaleri  Registerstøtte  100 % 
Øyvind Hesselberg Registerstøtte  100 % 
Peder H. Utne  Registerstøtte 5 % 
Dominic Hoff  Registerstøtte 5 % 
Sissel Jor IT støtte 10 % 
Jan Helge Wergeland IT støtte 100 % 
Gitte Høilund-Carlsen 
Ruud 

IT støtte 50 % 

Frode Heimdal IT støtte 100  
 

Kvalitetsregistre i regionen 

HSØ har i dag ansvar for 22 nasjonale kvalitetsregistre, hvorav 19 forvaltes av Oslo 
universitetssykehus (OUS), 8 av disse er tilknyttet Kreftregisteret, 2 av Sykehuset i Vestfold 
(SiV), og 1 av Sykehuset Telemark (ST). Halvparten av de nasjonale kvalitetsregistrene i HSØ, 
dvs. 11 registre, fikk nasjonal status fra april 2013. 

Tabell 1. Oversikt over nasjonale kvalitetsregistre HSØ 
Kvalitetsregister 
 

Godkjent 
årstall 

Nasjonalt register for barne- og ungdomsdiabetes (OUS) 2006 

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (OUS, del av Medisinsk 
fødselsregister) 

2006 

Norsk nefrologiregister (OUS) 2012 
Nasjonalt traumeregister (OUS) 2006 
Norsk kvalitetsregister for døvblind (OUS) 2012 
Kvalitetsregister for demens (OUS) 2013 
Norsk kvinnelig inkontinensregister (OUS) 2013 
Nasjonalt register for HIV (OUS) 2012  
Nasjonalt hjertestansregister (OUS, del av Hjerte-karregisteret) 2013 
Det norske hjertekirurgiregisteret (OUS, del av Hjerte-karregisteret) 2013 
Norsk pacemaker og ICD-register (OUS, del av Hjerte-karregisteret) 2013 
Cerebral pareseregisteret i Norge (SIV) 2006 
Nasjonalt register for gynekologisk endoskopi (SIV) 2012 
Gastronet (ST) 2013 
Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft (del av Kreftregisteret) 2009 
Nasjonalt register for prostatakreft (del av Kreftregisteret) 2009 
Nasjonalt register for barnekreft (del av Kreftregisteret) 2013 
Nasjonalt register for brystkreft (del av Kreftregisteret) 2013 
Nasjonalt register for føflekkreft (del av Kreftregisteret) 2013 
Nasjonalt register for gynekologisk kreft (del av Kreftregisteret) 2013 
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Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi (del 
av Kreftregisteret) 

2013 

Nasjonalt register for lungekreft (del av Kreftregisteret) 2013 
 

Tabell 2. Oversikt over bruk av PROM og PREM  
Kvalitetsregister * Bruk av PROM  Bruk av PREM  

Nasjonalt register for barne- og 
ungdomsdiabetes 

Ja Nei 

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Nei Nei 
Norsk nyreregister Nei Nei 
Nasjonalt traumeregister Nei Nei 
Kvalitetsregister for demens (NorKog)  Nei Nei 
Norsk kvinnelig inkontinensregister  Ja Ja 
Nasjonalt Hjertestansregister Nei Nei 
Norsk Hjertekirurgiregister Nei Nei 
Norsk Pacemaker- og ICD-register Nei Nei 
Cerebral pareseregisteret i Norge Ja Ja 
Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Ja Ja 
Gastronet Ja Ja 

Kreftregisterets åtte kvalitetsregistre Nei Nei 
*Hivregisteret er ikke aktivt pga manglende konsesjon, Døvblinderegisteret er i gang med en stor 
omstrukturering. 
 

Regionale prosjekter 

Aktiviteter Kommentarer  
 

IKT støtte; utvikling og 
implementering av 
registerverktøy 

• Etablering av registerløsning på MRS plattform 
o Nasjonalt Traumeregister 
o Nasjonalt hjertestansregister 
o Nasjonalt HIV register 
o Det norske hjertekirurgiregisteret 
o Cerebral pareseregisteret i Norge (flyttes til 

eReg plattform) 
• Etablering av registerløsning på eReg plattform 

o Nasjonalt register for barne- og 
ungdomsdiabetes 

o Norsk pacemaker og ICD-register 
o Cerebral pareseregisteret i Norge 

• Rådgivning 
o NorKog 

• Løpende oppgaver i forbindelse med planlagt 
produksjonssetting av nasjonal plattform for eReg 
hos Norsk Helsenett 
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• Deltagelse i utviklingsarbeid knyttet til MRS-
resultattjeneste og PROM 

• Avtalearbeid Norsk helsenett, Hemit og 
Sykehuspartner 

• Bindeledd mellom Sykehuspartner og Norsk 
Helsenett 

 
Rådgivning  
 

• Regionale kvalitetsregistre med ønske om nasjonal 
status 

o Register for sjeldne sykdommer 
o Narkolepsi register 
o Arvelig netthinnesykdom  
o Nasjonalt kvalitetsregister for fedme hos barn 

• Nasjonale kvalitetsregistre 
o Demens (NorKog) – utvidelse av 

pasientgruppen 
o Døvblinde – gjennomgang av variabler, 

konsesjonsbetingelser 
o Hiv – klage på konsesjonsavslag 

 
Resultattjeneste  
 

• Rådgivning til Nasjonalt traumeregister, Nasjonalt 
register for gynekologisk endoskopi, NorKog, Norsk 
kvalitetsregister for døvblind og Det norske 
hjertekirurgiregisteret om forslag til 
rapportløsninger.  

• Påbegynt etablering av rapportløsninger for utvalgte 
variabler for Nasjonalt register for barne- og 
ungdomsdiabetes, Nasjonalt hjertestansregister, 
Nasjonalt register for gynekologisk endoskopi og 
Cerebral pareseregisteret i Norge 
 

Sammenslåing av Norsk 
nefrologiregister og Norsk 
nyrebiopsiregister 

Aktiv bistand i samarbeid med Helse Vest og SKDE 

Offentliggjøring av data fra 
nasjonale registre  

• Deltakelse i redaksjonsrådet 
• Forberedelse, deltakelse og oppfølging i forbindelse 

med offentliggjøringen desember 2015 
 

Ekspertgruppe for medisinske 
kvalitetsregistre 

Oppfølging av kommentarer fra ekspertgruppen med de 
enkelte registrene 
 

Dekningsgradsprosjektet Ledelse av det nasjonale dekningsgradsprosjektet og 
aktiv bistand til 2 utvalgte kvalitetsregistre i HSØ 
(Hjertestans og NGER) 
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Økning av dekningsgrad • Bistand, via ansvarlige fagdirektører, til økt 
innrapportering til Norsk kvinnelig 
inkontinensregister 

• Oppfølging av at krav om rapportering til 
nasjonale kvalitetsregistre inkluderes i 
styringsdialog med helseforetak og sykehus 

Brukermedvirkning/PROM • Deltakelse i brukermedvirkningsprosjektet 
• Gjennomgang av bruk av PROM i regionens nasjonale 

kvalitetsregistre 
 

Fagforum i NIKT Fast deltakelse i møter 
 

Fagråd for resultattjeneste 
 

Deltakelse i møter om rapporteringsløsninger  

Strategiarbeid • Utarbeidet regional strategi og handlingsplan for 
kvalitetsregistre i HSØ på oppdrag fra regionen 

• Deltakelse i nasjonale servicemiljøets strategiarbeid 
  

RHF-oppgaver ifm 
kvalitetsregisterfeltet 

• Ivaretakelse og oppfølging av helse- og 
kvalitetsregisterområdet i det regionale 
helseforetakets hovedprosesser, herunder årlig 
melding til HOD, budsjett m fl. 

• Oppfølging av kvalitetsregisterfeltet overfor HSØ-
ledelse 

• Koordinering HSØ og Nasjonalt servicemiljø 
Regionale, nasjonale og 
internasjonale 
seminar/konferanser 

• 2 dagers seminar regionalt servicemiljø  
• Regionalt kvalitetsregisterseminar HSØ  
• Deltatt i redaksjonsmøte for nasjonal 

kvalitetsregisterkonferanse (gjennomført mars 2016) 
• Deltakelse i Nationella Kvalitetsregister konferanse i 

Jønkjøping, Sverige 
• Deltagelse på PROM konferanse i Danske regioner 

 
 

Kvalitetsforbedringsprosjektet Deltakelse i prosjektgruppen for kvalitetsforbedring, bl.a. 
kurs i bruk av registerdata i kvalitetsforbedring i Sverige 
 

Nettside for fagsenteret 
 

• Løpende oppdatering av egen nettside 
• Deltakelse i prosjektet for nye nettsider (Nytt nett) 
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17.2 Helse Midt-Norge 
Regional organisering og økonomi 

I Regionalt helseforetak Midt-Norge er Nasjonalt servicemiljø organisert under Seksjon for 
medisinske kvalitetsregistre og HEMIT. Det regionale servicemiljøet ledes av en 
kvalitetsrådgiver i 100 prosent stilling ved seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs 
Hospital HF. Det regionale servicemiljøet har også to statistikere i 50 prosent stilling, samt 
IKT node ressurser fra HEMIT hvor stillingsandelen ikke er bestemt. 

Det regionale servicemiljøet har møter annenhver uke samt to oppsummeringsmøter i 
halvåret. Det regionale Servicemiljøet har regelmessige møter med RHFets fagavdeling, og 
deltar i tillegg på tertialmøter hvor RHF, St.Olavs Hospital HF, HEMIT og seksjon for 
medisinske kvalitetsregister møtes.  

Tabell 1 Regionalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister i Helse Midt-Norge, stillinger og 
finansiering 2015 

Stilling  Andel Finansiering   
Kvalitetsrådgiver  100 % 1 000000 SKDE  
Statistiker 50 %     500 000 Infrastrukturmidler  
Statistiker 50 %     500 000 Infrastrukturmidler  
IKT ressurser   2 200 000 Infrastrukturmidler  

  
 

Tabell 2 Nasjonale medisinske kvalitetsregister i Helse Midt-Norge 2015 
 

 Norsk hjerneslag-
register 

Norsk 
hjerteinfarkt-
register  

NORKAR  Norsk 
Hjertesvikt-
register  

Norsk 
ryggmargskade-
register 
(NorSCIR)  

Hvilket år ble 
registeret 
etablert? 

2004 2001 1996 2012 2009 

Når fikk 
registeret 
nasjonal 
status? 
 
 
 

2010 2005 2009 2012 2012 

Data-
behandlings-
ansvar 

FHI (forvaltes av St. 
Olavs HF)  

FHI (forvaltes 
av St. Olavs 
HF) 

FHI (forvaltes 
av St. Olavs 
HF) 

FHI 
(forvaltes 
av St. Olavs 
HF)  

St. Olavs HF 
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Stadium 3 2 2 1 3 

Deknings-
grad 
(individnivå)  

80% 88% 75% 3% 93%  

PROM  Ja Nei  Ja  Ja  Ja  

Kvalitets-
forbedring  

Prosjekt i gang  - - - - 

Inn-
registrering 

MRS MRS MRS MRS MRS  

Rapportering 
/resultat-
tjeneste  

Rapportsystem i 
MRS 
innregistreringsløsni
ng øtilgjengelig for  
registratorer  
 
 
 
Rapporteket (ikke 
operativt i 2015) 

Rapportsyste
m i MRS 
innregistrerin
gsløsning 
øtilgjengelig 
for  
registratorer 

Rapportsyste
m i MRS 
innregistrerin
gsløsning 
øtilgjengelig 
for  
registratorer 

Rapportsyst
em i MRS 
innregistreri
ngsløsning 
øtilgjengelig 
for  
registratore
r 

Rapportsystem i 
MRS 
innregistreringsl
øsning 
øtilgjengelig for  
registratorer 
 
 
 
 
Rapporteket 
(ikke operativt i 
2015) 

      
Økonomi  3662780 3079638 2301495 647610 1893398 

 

Regionalt arbeid i Helse Midt-Norge 

Det regionale servicemiljøet i Helse Midt-Norge fikk fra 1. januar 2015 en ny 
kvalitetsrådgiver, og i løpet av våren ble det tilsatt to statistikere. Teamet var fullt bemannet 
fra og med august.  

Hovedfokus for servicemiljøet i 2015 har vært å få gode og systematiske strukturer for 
arbeidet inn mot registrene, ut mot RHF og inn i nasjonale prosjekter, samt å innta en 
tydeligere koordinator rolle blant relevante aktører.  

Teamet møtes annenhver uke og har to heldagsmøter i halvåret. 

Tabell 3 Regionalt servicemiljø i Helse Midt-Norge, prosjekt og oppgaver i 2015 
Prosjekter /oppgaver  Beskrivelse  
Struktur og prosedyrer for etablering av 
nasjonale kvalitetsregistre i RHF HMN 

For å få et forutsigbart og kvalitetssikret løp i 
prosessen om å søke nasjonal status har man 
sammen med RHF og seksjon for medisinske 
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kvalitetsregistre laget en skriftlig prosedyre på 
følgende forløp:  
 

1. Kartlegging av lokale initiativ som har 
ønsker om å få nasjonal status 

2. Presentasjon til servicemiljø, RHF og HF 
av aktuelle initiativ  

3. Vurderingskriterier for evaluering av 
initiativer 

 
Det ble i 2015 presenterte 6 initiativer, hvorav 
to (tre) innfridde kriteriene til å få støtte fra 
HF, RHF og servicemiljøet MN i videre 
søknadsprosess.  
 

Skjemapakke for register som skal søke 
nasjonal status  

Det er utarbeidet en skjemapakke for registre 
som ønsker å søke om nasjonal status.  
 
Skjemapakken inneholder alle elementer som 
er nødvendig i en søknadsprosess.  
 
Servicemiljøet bruker pakken aktivt sammen 
med søker i hele prosessen.  

Søknad om nasjonal status:  
Etter presentasjon av lokale initiativ ble 
følgende prosjekter vurdert som 
«støtteverdig» av HF og RHF  
 

- Øre Nese Hals register – 
Tonsilleoperasjoner   

 
 
 
 

- Register for alvorlige hodepiner  

 
 
 
 
 
Bidrag:  

- Registerbeskrivelse: mai –aug 2015  
- Konsesjonssøknad: sept 2015 
- Formell forankring:  mai – aug 2015  
- Søknad nasjonal status: des 2015  

 
Bidrag:  

- Register beskrivelse : mai-okt 2015 
- Konsesjonssøknad: des 2015  
- Formell forankring: nov-des 2015  
 

 
NORBIO (NOKBIL) Utarbeidet ny konsesjonssøknad sammen med 

SKDE og registeret  
Revnatus  Konsesjonssøknad 
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Nyhetsbrev Mal for nyhetsbrev.  
 
I 2015 ble følgende utgaver utgitt:  
 
Årgang 1- utgave 1 (april)  
Årgang 1- utgave 2 (september)  
Årgang 1- utgave 3 (desember)  

Struktur kartlegging og 
arbeidsmetodikk inn mot registrene   

For å få et godt grunnlag for å bidra riktig og i 
henhold til strategiske mål ble det utarbeidet 
et kartleggingsskjema som alle registrene blir 
kartlagt ut ifra.  Målet er å få en felles 
forståelse over hva som er tiltaksområder og 
hvor og hvordan servicemiljøet skal bidra.  
 
 
Kartleggingsskjema består av følgende 
punkter: 
 
  

- Stadium (1-4) 
 

- Teknisk løsning (innregistrering)  
 

- Teknisk løsning (utregistreringsløsning) 
 

- Dekningsgrad  
 

- Dekningsgradsanalyser 
 

- Validering 
- Variabler  

 
- PROM/PREM 

 
- Kvalitetsmål  

 
- Rapportering/resultattjeneste  

 
- Kvalitetsforbedringsprosjekter  

 
- Offentliggjøring /publisering  

 
- IKT 

 
- Statistikk 
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Servicemiljøet har sammen med alle registrene 
laget en skreddersydd plan med tanke på 
tiltak, forbedringer og mål.  

Utlevering av data  Det er blitt utarbeidet et forslag til prosedyre 
for utlevering av data både fra 
forskriftsbaserte registre og register hjemlet i 
konsesjon-  

Kvalitetsforbedring  Servicemiljøet MN ble med høsten 2015  i et 
utdanningsløp for å få kompetanse innen 
kvalitetsforbedringmetodikk.  

Registreringer fra HMN inn i nasjonale 
registre og bruk av registre  

Rapporten «Bruk av nasjonale kvalitetsregistre 
i Helse Midt-Norge» ble utarbeidet i perioden 
juni- august.  
 
Rapporten ble sendt ut til alle HF direktører, 
fagsjefer og fagavdelingen ved RHF  

Prioritering IKT  Det ble utarbeidet en samlet ønsket 
prioriteringsliste på IKT utvikling fra registrene-  
 
Prioriteringslisten er et arbeidsdokument for 
rammene for utvikling av rammeverket pr 
register  

MRS-Resultat  Utforming av prosjektbegrunnelse av MRS-
Resultat  

30-dagers overlevelse Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse 
etter hjerneslag, hjerteinfarkt og hoftebrudd 
leveres av Kunnskapssenteret i FHI – og har 
frem til nå vært basert kun på NPR-data. 
Informasjon fra de medisinske 
kvalitetsregistrene kan imidlertid bidra til et 
bedre justeringsgrunnlag, da man i tillegg til 
NPR-data har mulighet til å justere for 
alvorlighet av sykdom. Det er etablert et 
samarbeidsprosjekt mellom 
Kunnskapssenteret i FHI, FHI og de medisinske 
kvalitetsregistrene for å se på dette. 

Arbeid inn mot RHF  Formidling av resultater fra rapporten «Bruk av 
nasjonale kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge» 
til fagdirektør og fagsjefer 
 
Tertialmøter  

Serviceoppdrag Servicemiljøet har bistått registrene med: 
- Utlevering av registerdata til forskning. 
- Kvalitetssikring av registerdata og 

bistand i forbindelse med utarbeiding 
av årsrapporter. 
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- Bistår registrene med å klargjøre 
kvalitetsindikatorene til publisering på 
Helsenorge.no   

 
 
 

Tabell 4 IKT-prosjekter som kan tilskrives nodemidlene 
Prosjekt / oppgaver / leveranser Beskrivelse  
Fleksibel datadump Delfinansiert HMN, delvis også HSØ. 
Oppdateringen av døde fra 
personregisteret (regelmessig) 

For registre som ønsker kjøres det ukentlig 
oppdatering av status (levende/død og 
morsdato) fra personregisteret. 

Databaseoptimalisering  Forbedring av databasemodell for å 
understøtte rapportering. 

Single sign on Utviklet og testet i 2015, i prod 2016. 
Automatisering av installasjon Etablert automatisk installasjon for test, QA 

og prod i samarbeid med NHN. 
Etablert PROMS i NHN, forberedt 
Nasjonal Promsløsning. 

I produksjon med  MRS spesifikk Proms 
løsnign. Har fått etablert prosjetk og 
finansiering for Nasjonal felles Proms løsning. 

Servicebus Etablert en samhandlingsløsning som 
understøtter utveksling av data mellom 
registre/løsninger. Brukes nå for å oppdatere 
døde i registrene. 

Forbedrete prosesser utviklingsmiljø  
Oppfølging av felles driftsmiljø  
Nasjonalt MRS miljø Administrativ kapasitet til arbeid i 

Servicemiljøet på IKT, møter, IKT fagforum 
Tilrettelegging av MRS for Nordisk nivå  
Ny versjon av Hjertesvikt Kvalitetsindikatorvisning. 
Ny versjon av Hjerneslag Ny databasemodell 
Ny versjon av Hjerteinfarkt Forløpsvisning, ny databasemodell 
Større omskriving Norkar Ny databasemodell 
Ny versjon av Norscir Nytt skjema. 

 
 

Tabell 5 Regionalt servicemiljø i Helse Midt-Norge, deltakelse i nasjonale råd, grupper og prosjekter 
Nasjonale råd/grupper/ prosjekt  Beskrivelse  
FMK NIKT Servicemiljøet stiller med to medlemmer:  

1. representasjon for bruker 
2. leverandør  

Redaksjonsrådet Servicemiljøet MN har en representant i 
redaksjonsrådet 

Strategiarbeid  Servicemiljøet MN har bidratt inn i det 
nasjonale strategiarbeidet  
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Fagråd for resultattjeneste  Servicemiljøet MN har en representant i 
fagråd for resultattjeneste  

Dekningsgradsprosjekt  Servicemiljøet er representert med en 
representant i dekningsgradsprosjektet, 
representanten følger opp registeret som er 
med i prosjektet (Norsk hjertesviktregister)  

Programråd registerkonferansen  Servicemiljøet MN har hatt en representant i 
programrådet for registerkonferansen   

Brukermedvirkning  Servicemiljøet MN har en representant i det 
nasjonale prosjektet brukermedvirkning  
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17.3 Helse Nord  
Regional organisering og økonomi 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE har i tillegg til oppgaver som 
nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, også et regionalt ansvar. Pr 2015 er 
det ansatt en rådgiver og en statistiker i 100% stillinger som har et særskilt ansvar for å 
ivareta denne funksjonen.  På bakgrunn av behov og kompetanse utfører andre ansatte ved 
det Nasjonale Servicemiljøet SKDE også arbeidsoppgaver knyttet til den regionale 
funksjonen.  

Servicemiljøet region Nord ble tildelt 3,8 millioner kr for 2015. 

Aktiviteter/ oppgaver Kommentar 
Rådgiving av registre - Regionale registre - søknadsprosess for nasjonal status 

o NORVAS (søker nasjonal status 2016) 
o NORGAST (fikk nasjonal status 2015) 
o NORSPIS (fikk nasjonal status 2015) 

- Regionale registre - utvikling 
o Utvikling av regional register for Endokarditt 
o Veiledning av Nord-Norsk register for Hepatitt – 

veiledning ifm konsesjonssøknad 
o Antibiotikaregistret Finnmarkssykehuset – 

rådgiving ifm tekninsk løsning 
o Lyskbrokkregisteret Helse Finnmark HF – rådgiving 

teknisk løsning 
Veiledning/ utvikling 
av 
innregistreringsløsnin
ger 

- Rådgivere ved servicemiljøet og Helse Nord IKT har bistått 
alle de nasjonale registrene med tilhørighet i regionen ifm 
utvikling og videreutvikling av innregistreringsløsning.  

Resultattjeneste - Rådgiving og bistand ifm utvikling/ videreutvikling av 
resultattjenesten Rapporteket til alle de nasjonale 
kvalitetsregistrene som har tilhørighet i regionen (med 
unntak av Norspis og Norsk Nakke- og ryggregister).  

- Bistand til Norsk Nakke- og ryggregister ift uthenting av 
data og rapporter.  

- Bidragsytere i møte med alle nasjonale registre med 
tilhørighet i regionen. Arrangør; UNN register1. Tema; 
rapportløsning for registre i Helse Nord  

Offentliggjøring av 
data fra nasjonale 
registre 

- Forberedelse, deltakelse og oppfølging ifm offentliggjøring 
desember 2015. 
 

Nasjonal tjeneste for 
dekningsgradsanalyse
r 

- Regional oppfølging av registre – samarbeide med 
registerledere ifm dekningsgradsanalyser (Nasjonalt 
kvalitetsregister for ryggkirurgi) og tellinger (Norsk 

1 UNN register er en enhet ved UNN HF som jobber med registerstøtte til de nasjonale registrene med 
tilhørighet ved UNN 
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register for analinkontinens og Nordisk kvalitetsregister 
for hidradenitis suppurativa) 

Deltakelse i nasjonale 
prosjekter/ 
satsninger 

- Kvalitetsforbedring; ledelse av servicemiljøets satsning på 
kvalitetsforbedring ved hjelp av registerdata. Veiledning 
av registre som har fått innvilget midler til 
kvalitetsforbedringsprosjekter. Deltakelse på 
spesialtilpasset utdanning innen 
kvalitetsforbedringsmetodikk i regi av QRC Stockholm.  

- Dekningsgradsprosjektet; Bistand til to utvalgte registre 
fra Helse Nord (Norsk register for analinkontinens og 
Norsk register for ryggkirurgi). 

- Pasientmedvirkning; deltakelse i 
brukermedvirkningsprosjektet. 

- Nye nettsider for servicemiljøet; bidrag til innhold på de 
nye nettsidene.  

Rapporter - «Resultater fra Nasjonale medisinske kvalitetsregistre for 
sykehus i Helse Nord» 

- «Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord – 
2015» - forberedende arbeid med planlegging og 
utsendelse av spørreundersøkelse. Rapporten ferdigstilles 
i 2016.  

- «Sykehusvis innrapportering til Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre».  

Rapporter - «Resultater fra Nasjonale medisinske kvalitetsregistre for 
sykehus i Helse Nord» 

- «Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord – 
2015» - forberedende arbeid med planlegging og 
utsendelse av spørreundersøkelse. Rapporten ferdigstilles 
i 2016.  
 

Samarbeid 
Servicemiljøet og 
UNN register  

- Målsetning om tettere samarbeid med UNN register. For 
2015 ble det avholdt to offisielle samarbeidsmøter med 
Servicemiljøet og UNN register. Her ble det bl.a utarbeidet 
en ansvarsfordeling for hvem av enhetene som skal 
veilede registre i utviklings-, oppstarts- og driftsfase.  

 
Samarbeid 
Servicemiljøet og 
Helse Nord IKT 

- Ukentlige møter blant rådgivere i servicemiljøet og Helse 
Nord IKT ang resultattjenester (Rapporteket) og 
programvareutvikling (OpenQreg)  

 
Regional 
kvalitetsregisterkonfe
ranse 

- I samarbeid med UNN register avholdt regional 
kvalitetsregisterkonferanse.  

Styregruppemøter for 
medisinske 
kvalitetsregistre 
Helse Nord 

Hver andre måned er det møte mellom HN IKT, 
Servicemiljøet i region Nord, UNN register og Helse Nord 
RHF for å sikre progresjon av IKT-prosjekter og fagutvikling i 
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kvalitetsregistrene Helse Nord har ansvaret for Møtet 
leders av dir. I Helse Nord RHF. Frekvens 6 x året 

Fagråd SKDE  SKDE har et fagråd bestående av Fagsjefer ved de 4 HFer. 
Her presenteres bla registerfaglige saker av interesse for 
fagsjefer i regionen. Frekvens  3 x året 
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17.4 Helse Vest 
Regional organisering og økonomi 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest består av Fagsenter for 
medisinske registre i Helse Vest og medarbeidere i Helse Vest IKT. Fagsenteret er lokalisert 
til Seksjon for Forskning og Innovasjon, Helse Bergen. Fagsenteret for medisinske registre i 
Helse Vest har åtte medarbeidere i ulike stillingsprosenter, og består av rådgivere, jurist, 
biostatistiker, samt merkantil støtte. I Helse Vest IKT er det fem medarbeidere som arbeider 
med utvikling og forvaltning av medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest. 

Det var i 2015 5,3 årsverk tilknyttet Fagsenteret, etter ansettelse av 1 ny personvernrådgiver fra juni: 
Navn stilling 
Marie Waatevik konstituert leder 100 % 
Bernt Olav Økland rådgiver 20 % 
Stephan Bruland rådgiver 100 % 
Linn Jeanette Waagbø rådgiver 100 % 
Bergrun Magnusdottir statistiker 100 % 
Karl Ove Hufthammer statistiker 20 % 
Monica Skagen personvernrådgiver 50 % fra mai 
Dan Fosse merkantil støtte 20 % 
Linda Stoltz Olsvik merkantil støtte 20 % 

 
Det var i 2015 4,2 årsverk tilknyttet arbeidet med kvalitetsregistre i Helse Vest IKT: 

Navn stilling 
Marianne Warholm utvikler og forvalter 100 % 
Bodil Lekve utvikler og forvalter 100 % 
Anette Søgnesand Utvikler og forvalter 100 % 
Austin Bingham utvikler og forvalter 100 %, finansiert utenfor 

tildelingsmidlene 
Kristin Farestvedt leder seksjon for styringsdata 20 %, finansiert 

utenfor tildelingsmidlene 
 
Fagsenter har stabsmøter annenhver uke der man går gjennom hva man arbeider med, og 
diskuterer de ulike prosjektene. Representant fra HV RHF deltar jevnlig. 

Det holdes også månedlige møter mellom Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest og 
IKT-medarbeiderne i Helse Vest IKT, samt deres overordnede (Kristin Farestvedt). På disse 
møtene deltar også representant for RHFet (Anne Grimstvedt Kvalvik). På disse møtene er 
det regionalt fokus, det holdes en gjensidig orientering om hva som har skjedd i 
kvalitetsregisterfeltet i Vest siden sist, og man avgjør i fellesskap viktige prioriteringspunkt 
for den kommende perioden 

Tre ganger i halvåret deltar representanter fra Fagsenteret, Helse Vest IKT, Helse Vest RHF 
og Hemit i IKT styringsgruppe for kvalitetsregistre i Vest. Disse møtene ledes av 
avdelingsleder i Virksomhetsutvikling i Helse Vest IKT, Gjertrud Fagerli, og sikrer progresjon i 
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IKT-utviklingsprosjektene som utføres i samarbeid med Hemit. Fra 2016 deltar Helse Nord 
IKT i tillegg til Hemit. 

 
Økonomi 
Servicemiljøet i Helse Vest tildeles nasjonale midler fra SKDE og Helse- og 
Omsorgsdepartementet. Helse Vest RHF fordeler midlene mellom Fagsenteret og Helse Vest 
IKT. 
 
SKDE-midler 1 000 000 
Rapporteringsutviklingsfunksjon 1 000 000 
Felles infrastrukturmidler 3 200 000 

 
Helse Vest RHF tildeler i tillegg ekstra midler til begge parter til det regionale arbeidet. 

 
Arbeid med kvalitetsregistre i HV IKT, 
suppl til tildeling over statsbudsjettet 

   550 000 

Drift Fagsenter, suppl til tildeling over 
statsbudsjettet 

   695 000 

 
I tillegg tildeler Helse Vest RHF midler til regional kvalitetsregisterkonferanse, søkbare 
stimuleringsmidler til lokale/regionale registre og frikjøp av registerledere til test av IKT-
løsning. Disse midlene håndteres av Fagsenter for medisinske registre. 

 
Kvalitetsregistre i regionen 

Se tabell 1 for informasjon om de nasjonale kvalitetsregistrene som er forankret i Helse Vest. 

I tillegg til de 18 (17 fra 2016) nasjonale kvalitetsregistrene finnes det ca 130 lokale eller 
regionale kvalitetsregistre i Helse Vest. 

 
Regionalt arbeid 
Til registrene: 

Registerfaglig og juridisk/personvern rådgivning til nasjonale og nær-nasjonale 
kvalitetsregistre 

Alle registre får et oppstartsmøte der man går gjennom både registerfaglig og juridiske 
problemstillinger. Oppfølgingsmøter holdes etter behov. Alle registre får informasjon og råd 
i arbeidet med årsrapport og offentliggjøring, men noen registre har fått ekstra bistand fra 
statistiker. 

• Norsk brannskaderegister, har fått bistand til i prosessen om å søke nasjonal status til 
foretak, RHF og ekspertgruppen. 
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• Nasjonalt register for behandling av ruslidelse og har fått bistand til i prosessen om å 
søke nasjonal status til foretak, RHF og ekspertgruppen. Juridisk bistand. 

• Norsk Parkinsonregister har fått bistand til i prosessen om å søke nasjonal status til 
foretak, RHF og ekspertgruppen. Bistand til valg av variabler. 

• Norsk kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS): Hjelp til 
dataanalyse og utforming av årsrapport. Hjelp til å lage en automatisk 
datakvalitetsrapport. 

• Nasjonalt kvalitetsregister for Leppe-kjeve-ganespalte: hjelp til juridiske 
problemstillinger og resultater. 

• Norsk Nyrebiopsiregister: Bistand i sak om sammenslåing med Norsk 
Nefrologiregister, og konsesjonssøknad/juridiske problemstillinger for gammel 
database 

• Norsk intensivregister: Bistand i forbindelse med kvalitetsforbedringsprosjekt i 
pårørendetilfredshet. Bistand med å lage figurer. Hjelpe til med å få Rapporteket i 
drift. Juridisk bistand. 

• Nasjonalt hoftebruddregister: Bistand i personvernmessige spørsmål og hjelp til 
dataanalyse. 

• Nasjonalt register for leddproteser: Bistand i ny konsesjonssøknad og andre 
personvernmessige spørsmål og hjelp til dataanalyse. 

• Nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon: Bistand i personvernmessige 
spørsmål. Rådgivning i hvordan man lager rapporter i R. 

• Norsk hjerneslagregister: Hjelp til evaluering av kampanje. 
• Norsk ablasjonsregister: Bistand i registerfaglig oppbygging 
• Norsk MS-register: Bistand i personvernmessige spørsmål ifb med ny 

konsesjonssøknad til Datatilsynet 
• SmerteReg: Rådgivning og bistand med uttrekk og visualisering av data, samt 

årsrapport. Juridisk bistand. 
• NorArtritt: Bistand i å få ut data fra det nasjonale registeret. Juridisk bistand. 
• Norsk Porfyriregister: Statistiker bistod med å se over skjema/variabler ifb med 

utvikling av teknisk løsning.  
• Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi: hjelp til juridiske og tekniske 

problemstillinger 

 
Teknisk 

Utviklingsprosjekt av teknisk løsning i 2015: 

• LKG: Helse Vest IKT har hatt prosjektledelse, og stått for utviklingen i samarbeid med 
Hemit. Første del av MRS-løsningen ble produksjonssatt i MRS4 høst 2015. 

• SmerteReg: Fagsenter har hatt prosjektledelse. Utvikling av OQR-løsning startet i høst 
2015 
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• NorArtritt: Helse Vest IKT/Hemit har hatt prosjektledelse. Utvikling av MRS-løsning 
startet vår 2015 

• Korsbånd: Helse Vest IKT har hatt prosjektledelse, og stått for utviklingen. 
Produksjonssatt i MRS4 vår 2015. 

• Porfyri: Helse Vest IKT har hatt prosjektledelse, og stått for utvikling i samarbeid med 
Hemit. Utvikling av MRS-løsning startet høst 2015. 

 
Videreutviklingsprosjekter 

• MS: Fagsenteret har hatt prosjektledelse. Kjerneoppgradering og 
småutviklingsprosjekt startet. Deltatt i møtevirksomhet rundt planlegging av PROM-
løsning, samt MS-app prosjekt. 

• KOLS: Helse Vest IKT har bistått Hemit med småendringer og oppdatering av 
database 

• Intensiv: Helse Vest IKT har bistått Hemit med, innføring av 
pårørendetilfredshetskjema, og HN IKT med utvikling av Rapporteket 

• Korsbånd: Helse Vest IKT har hatt ansvar for prosjekt for å kunne gjøre mulig ADFS 
pålogging hos foretak i Helse Vest. Prosjektet startet høst 2015.  

• NORIC: småutvikling 
• LTMV: småutvikling 

 
Lokale og regionale registre 

• Oppstart og formelle/juridisk rådgivning, samt søknad om konsesjon til i overkant av 
20 registre 

• Oppfølging av etablerte registre 
• Arbeid med å finne en teknisk løsning for disse registrene. eReg-løsning har vært til 

vurdering hos Fagsenter og HV IKT, men man kom ikke i mål med dette i 2015. 
• Utlysning og tildeling av stimuleringsmidler på til sammen 950 000kr 

 
Konferanse 

• Fagsenteret arrangerer årlig en regional kvalitetsregisterkonferanse hvor alle som er 
interesserte i og jobber med kvalitetsregistre blir invitert. I 2015 ble konferansen for 
første gang arrangert sammen med det regionale pasientsikkerhetsprogrammet i 
Helse Vest, 23. september i Bergen 

• Arrangert nasjonal fagdag for registre innenfor psykisk helse og rus 16.november. 

 
 
 

43 
 



Kurs 

Fagsenteret arrangerte kurset «Databehandling med statistikkprogrammet R» i oktober 
2015. Målgruppene var alle som arbeider med data fra kvalitetsregister, og det deltok 15 
kursdeltakere. 

 

Nyhetsbrev 

Fagsenteret gir ut et pdf-nyhetsbrev med nyttig informasjon til alle som arbeider med 
kvalitetsregistre i Helse Vest. Utlysninger av midler, informasjon om kommende konferanser 
i inn- og utland og andre nyhetssaker som berører medisinske kvalitetsregistre deles med 
mottakerne. Abonnentlisten til dette nyhetsbrevet øker stadig, og var i 2015 oppe i ca 150 
nyhetsbrev-mottakere. Nyhetsbrevet sendes ut i mars, juni, september og desember hvert 
år, og 2015 var årgang nummer 7. 

 
Ledelse 

Fagsenteret bistår i budsjettprosess og fordeling av midler til nasjonale registre. Helse Vest 
RHF håndterer finansieringsansvaret for nasjonale kvalitetsregistre ved å tildele en 
samlepott til det/de helseforetak som har databehandlingsansvar for registrene, fram til nå 
har dette i praksis vært Helse Bergen HF. Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest har 
ansvaret for å sende ut tildelingsbrevene til de nasjonale registrene som er forankret i Vest, 
og det er også Fagsenteret som har hatt ansvar for å utvikle en finansieringsmodell for 
nasjonale kvalitetsregistre i regionen. Fagsenteret har i samarbeid med økonomiavdelingen 
og forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen tatt seg av finfordelingen av midlene, 
og det er fagsenteret som har ansvar for å innhente regnskapsrapportering fra de nasjonale 
kvalitetsregistrene hvert år.   

 

Deltakelse i ulike prosjekter i regi av nasjonalt servicemiljø 

• Økt dekningsgrad: 2 representanter 
• Kvalitetsforbedring: 1 representant 
• Økt pasient- og brukermedvirkning: ledelse av prosjektet og 1 representant i tillegg 

 

Deltakelse i arbeidsgrupper og råd: 

• FMK-NIKT: 1 representant 
• Redaksjonsråd for offentliggjøring: 1 representant 
• Redaksjonsråd for ny strategi: 1 representant 
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Deltakelse på konferanser 

• Deltakelse på fagdag i regi av Barnas Energisenter: fysisk aktivitet fra barn til voksen 
(11.02.15) 

• Regional kvalitetsregister- og pasientsikkerhetskonferanse (23.-24.09.15) 
• Kvalitetsforbedringsseminar for servicemiljø og registre (10.09.15) 
• Kvalitetsforbedringsutdanning i regi av QRC Stockholm (september 2015- juni 2016)  
• «Databehandling med statistikkprogrammet R» (12.-13.10.15) 
• Nasjonal fagdag for registre innenfor psykisk helse og rus (16.11.15) 
• Personvern i forvaltningsretten (23.-24.09.15) 
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Improving standards of care 
through audit and financial 

incentives: the best practice 
tariff in NHS England

Prof. Keith Willett
National Clinical Director for Trauma Care, DH

Orthopaedic Trauma Association

Minneapolis 2012



National Service Framework for Older People (2001)

Universal health care 
Funded by taxation    
GDP 9.8%  (US 17.4%) 
Doctors are salaried    
Highest pay in Europe



Hip fracture: where we started (2008)

• 1 in 3 patients waited more than 2 days for 

surgery

• Median hospital stay (spell) was 23 days

• Mean total stay (superspell) 28 days

• 33% need more care support 

• 15-20% change residence

3

F
R

A
G

IL
IT

Y
 F

R
A

C
T

U
R

E
S

Unacceptable



Secretary of State, 25th May 2008
House of Commons debate

• Old age is the new middle age

• Improving services for older people should 
be a priority for the NHS

• ‘expert group’ on falls, fractures and 
osteoporosis

• National Institute Clinical Effectiveness 

– to develop guidelines for hip fracture care

• Hip fracture key HRG for hospital funding



My brief was to write and implement 

government policy ...

1. What that policy asked of clinicians, hospitals 
and patients?

• Describe good practice

• Identify the key interventions to improve care

• Select the indicators services should be judged by

• Design and validate a national hip fracture registry

2. What that policy required of payers?

• Design a payment for performance tariff to match

• Fund an independent national registry

• For “best practice tariff” criteria to be reported by 
that registry to prompt incentive payment
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DH Systematic approach to falls and fracture 
care & prevention: four key objectives

09 October 2012

Objective 1: Improve outcomes and 

improve efficiency of care after hip 

fractures – “Blue Book” standards
Hip 

fracture 
patients

Objective 2: Respond to the first 

fracture, prevent the second – through 
Fracture Liaison Services in 
acute and primary care

Non-hip fragility 
fracture patients

Objective 3: Early intervention to restore 

independence – through falls care 
pathway linking acute and 
urgent care services to 
secondary falls prevention

Individuals at high risk 

of 1st fragility fracture 
or other injurious falls

Objective 4: Prevent frailty, preserve 

bone health, reduce accidents –

through preserving physical 
activity, healthy lifestyles and 
reducing environmental hazards

Older people

Improve the care, experience 

and outcomes after hip fracture

Hip 
fracture 
patients



British Orthopaedic Association - British Geriatrics Society

National Hip Fracture Database (NHFD)

1. Admission to orthopaedic 
ward within 4 hours

2. Surgery within 48 hours 
during normal working hours 
by senior surgeon and 
anaesthetist in dedicated list 
slot

3. Pain relief, pressure area 
prevention

4. Preoperative assessment by 
trained orthogeriatrician

5. Assessment and preventative 
treatment for osteoporosis

6. Assessment and preventative 
treatment for falls risk

Enthusiasts only



Best Practice Tariff criteria – clinically led

Time to surgery (<36 hours)

1. Arrival in Emergency Dept (or diagnosis if an inpatient) to 
start of anaesthesia

Involvement of an (ortho)-geriatrician: 

2. Admitted under the joint care of a Consultant Geriatrician and 
a Consultant Orthopaedic Surgeon

3. Admitted using an assessment protocol agreed by geriatrics 
medicine, orthopaedic surgery and anaesthesiology

4. Assessed by a Geriatrician in the perioperative period

Consultant or senior resident  within 72 hours of admission

5. Postoperative Geriatrician-directed:
1. Multiprofessional rehabilitation team

2. Fracture prevention assessments (falls risk and bone health)

6. Dementia Assessment:
Mental test score at admission and prior to discharge

All 6 criteria to be met

to achieve extra tariff 

payment



My brief was to write and implement 

government policy ...

1. What that policy asked of clinicians?

• Describe good practice

• Identify the key interventions to improve care

• Select the outcomes to be judged by

• Design and validate the national registry

2. What that policy required of payers?

• Design a payment for performance tariff to match

• Fund the independent national registry

• For “best practice tariff” criteria to be reported 
by registry to prompt incentive payment



B
e
s
t 

P
ra

c
ti
c
e
 T

a
ri
ff

s
–

F
ra

g
ili

ty
 H

ip
 F

ra
c
tu

re
HRG / DRG: how a tariff is derived …

Tariff

a fixed 
price

Priced at last 

years national 

average cost

paid per 
patient

at spell level 
(episode of care)per HRG            

(health resource group)

published 

annually
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How the tariff works…

• Base tariff set below national average cost

• Sum of base tariff and BPT higher than national average cost

Base tariff for each HRG

Additional payment for 

best practice

Reduction in base tariff 

for current compliance 

rate

Payment 
per 

patient

Original 

base 

tariff

Best 

practice 

tariff 

structure

2-part tariff for best 

practice  (£445 – £890) 

now £1335 of £6800

£1 = US$1.6 = €1.2

Tariff 
price
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How have we driven change . . . . . . ?

LOCAL

HOSPITAL

CLINICAL 

TEAM

Payers 
(commissioners)

National Hip 
Fracture 
Registry

Unique identifier

Individual patient data

BPT compliance

Cross check with HES 
Additional payments

pay £ uplift per pt (20%)

Worth £500,000 
to £1m per year 
per hospital in 
extra income   
(300-500 cases a year)



So how well are we doing?

The good, the bad and the variable



Best Practice Tariff attainment 2010 Best Practice Tariff attainment 2010 -- 20122012

2010/11 Eligible 

hospitals

Hospitals 

achieving BPT 

Number of pts 

submitted

Number of pts 

achieving BPT
Range

Qtr 1 162 92 (57%) 9455 2303 (24%) 2 – 81%

Qtr 2 165 105 (64%) 11839 3328 (28%) 2 – 74%

Qtr 3 163 111 (68%) 13136 4502 (34%) 1 – 83%

Qtr 4 167 118 (71%) 12680 4671 (37%) 1 – 86%

2011/12

Qtr 1 170 131 (77%) 13070 5210 (40%) 1 – 88%

Qtr 2 166 133 (80%) 13221 6170 (47%) 1 - 89%

Qtr 3 166 138 (82%) 14116 7193 (51%) 2 – 88%

Qtr 4 168 147 (87%) 14046 7654 (55%) 2 – 95%



Best Practice Tariff attainment 2010 - 2012

admitted under joint protocol increased from 64 to 91%, surgery within 48 hours 

rising from 66 to 87% (to 76% within 36 hours), being seen acutely by a geriatrician 

up from 48 to 78%, 30 day mortality reduced by approx 15%



Since 2010 the time allocated to orthogeriatrics has 
risen 42% for Consultants and 22% for residents

Since 2010 the time allocated to orthogeriatrics has 
risen 42% for Consultants and 22% for residents



Trend data: 2008Trend data: 2008--20112011



Financial consequences: 2010Financial consequences: 2010--20122012

? minusAdditional geriatricians 
/ dedicated OR time

? plus100,000 beddays saved

More return to home

Offsets

£320mFull compliance risk

£295m£305m2011-12

£315m£320m2010-11

BPTConventional costYear

‘Treating hip fractures well would be cheaper than treating them badly’
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S 1. Clinical audit data are a strong lever for change

2. Open publication of attributable data works for 
patients and healthcare providers

3. Clinicians and patients are capable of selecting 
best practice key steps and the indicators by 
which their services should be fairly judged 

4. Deriving policy through consensus has credibility 
and ensures engagement in provider clinicians for 
delivery
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S 5. Maintenance of professional independence of 

registry reporting is important in preserving 
relationships

6. Listen to clinical teams as they implement change 
to gauge impact, resolve issues and monitor for 
distortion of practice

7. Create commissioning (payer) instruments to 
cover the breadth of the care pathway to avoid 
“gaming”
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8. Linkage of payment for performance to those 
clinically valued criteria is key and ensures 
completeness of registry data

9. Provider institution managers and clinicians can 
be brought together to work on a shared agenda

10. Clinicians in a universal healthcare system can 
be trusted to commission best practice and best 
value services

…… there is enormous research value to be gained 

from a natural experiment on a national population



thank you
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27-28. september 2016
Eivind Kristiansen

Leder i Fagforum for medisinske kvalitetsregistre



Møte 30 august 2016
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• Det ble behandlet en ny søknad:

• Viderutvikling av PROMS registeret på helsenorge.no (HM)

• Gjennomgang av referansearkitekturprosjektet som direktoratet for e-Helse har fått i oppdrag 
fra HOD

• Forslag til justering av prinsipper for tildeling av midler

• Det ble presentert status på MRS Resultat og PROMS prosjektet



Prinsipp for tildeling av midler

7

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre ber om tilslutning til justerte prinsipper for 
tildeling av midler til et kvalitetsregister

I fagforum for medisinske kvalitetsregister ble et ble stemt over spørsmålet om et register kan søke om midler 
flere ganger. Flertallet ønsket ikke å begrense antall ganger et register kan søke ut midler; det settes imidlertid 
krav til at en søknad skal inneholde informasjon om det er søkt tidligere og en grundig redegjørelse for den 
nye søknaden. Søknadskjema vil blir oppdatert med denne informasjonen.

Forslag til vedtak:

Interregional Styringsgruppe gir sin tilslutning til prinsippjustering for tildeling av midler til et 
kvalitetsregister.
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Tildelinger fra Fagforum for medisinske kvalitetsregistre



Møtet 30 august 2016
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• Behandlede søknader
Søker Plattform Søknadstekst Beløp

Helse Midt PROMS satsingen Ferdigstilling av PROMS løsning Kr 1 300 000,-

Sum 1 300 000,-



Integrasjon Rapporteket og MRS4
Status rapportering
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Fagforum for medisinske kvalitetsregistre



Status IT - Kvalitetsregistre

RHF MRS
OpenQ 

Reg
eReg Sum Andre *) Ingen Totalt

HSØ 5 1 3 9 12 1 22

HV 6 4 0 10 3 5 18

HM 5 0 0 5 0 0 5

HN 1 7 0 8 1 0 9

Sum 17 12 3 32 16 6 54

Landet (%) 31 22 6 59 30 11 100

Antall systemer pr region og pr løsning

*) Kreftregistrene har 8 registre på KREMT løsningen
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Sammendrag 
Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom, og om 

pasientsikkerheten og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene er gode nok. Data og analyser fra 

helseregistre kan fortelle oss om utviklingen i helsetilstanden i befolkningen slik at 

helsemyndighetene kan dimensjonere helse- og omsorgstjenestene, prioritere mellom 

pasientgrupper og sikre et likeverdig tilbud til alle. Helseregistre bidrar med data til å dokumentere 

effekten av ulike behandlingsmetoder, og til kvalitetsforbedring og forskning på metodene som 

brukes. Dette danner grunnlaget for at vi kan bruke forskningsbasert kunnskap til å endre metodene 

når resultatene ikke er gode nok. 

I 2011 etablerte Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt helseregisterprosjekt for å modernisere 

og samordne nasjonale helseregistre. Prosjektet er forankret i den ti-årige strategien for nasjonale 

helseregistre som ble vedtatt av regjeringen våren 2011 (1). Det har vært vesentlige forbedringer på 

helseregisterfeltet siden prosjektet ble etablert og det har blitt gjennomført en rekke 

utviklingsprosjekter både i de sentrale helseregistrene og i de medisinske kvalitetsregistrene. Til tross 

for dette er en rekke av hovedutfordringene de samme; det er mange aktører, den overordnete 

styringen på helseregisterfeltet er for svak, og utviklingen av felles teknologiske- og 

registerdriftsløsninger går langsomt og er ikke tilstrekkelig koordinert.  

For å nå visjonen om et helhetlig helsedatasystem som inneholder fortløpende oppdatert, pålitelig 

og personvernmessig sikker kunnskap om kvalitet på behandling og befolkningens helsetilstand er 

det behov for å gjennomføre tiltak både på kort til mellomlang sikt, og på lang sikt som en del av det 

langsiktige målbildet i «Én innbygger – én journal». Nedenfor har vil listet opp overordnede behov 

knyttet til nasjonale helseregistre som er identifisert i dette kartleggingsarbeidet: 

 Gjennomgang og revisjon av gjeldende regelverk 

 Etablere flere «klynger» av registre innenfor større fagområder 

 Etablere et system som gir enklere tilgang til registerdata 

 Styrke arbeidet med standarder, terminologi og kodeverk 

 Etablere økonomiske incentiver for å øke dekningsgrad i nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre. 

 Etablere tilstrekkelige økonomiske rammevilkår for drift og videreutvikling av nasjonale 

helseregistre 

 Videreutvikle nøkkelregistre som inneholder opplysninger om hele eller store deler av 

befolkningen 

 Utvikling av felles infrastruktur for: 

– informasjonsmodeller/definisjoner 

– innrapportering 

– samhandlingsplattform 

– tilbakerapporteringstjeneste til helse- og omsorgstjenesten 

– forskertjenester for tilgang til data 

– publiseringsløsning for statistikk og analyser 

– innbyggertjenester på helsenorge.no  
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1. Bakgrunn 

1.1. Oppdrag 
Folkehelseinstituttet fikk følgende oppdrag i tildelingsbrevet for 2016: 

«(Å) utarbeide en rapport med status og anbefalinger for de nasjonale helseregistrene til arbeidet med 

ny felles handlingsplan. Rapporten bør inneholde status for datakvalitet, tilgjengelighet, 

moderniseringstiltak og informasjonssikkerhet for de nasjonale helseregistrene og de nasjonale 

medisinske kvalitetsregistrene.» 

Den 30. mars 2016 mottok Folkehelseinstituttet følgende presisering av oppdraget fra Helse- og 

omsorgsdepartementet: 

«Folkehelseinstituttet skal utarbeide en rapport med status og anbefalinger for de nasjonale 

helseregistrene til arbeidet med ny handlingsplan. Rapporten bør inneholde status for datakvalitet, 

tilgang til og bruk av data, moderniseringstiltak, personvern og informasjonssikkerhet for de nasjonale 

helseregistrene og de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

Nasjonalt helseregisterprosjekt gjennomføres gjennom toårige handlingsplaner. Handlingsplanen for 

2014-2015 videreføres for 2016. Statusrapporten skal bygge på systematikken i statusbeskrivelsen i 

handlingsplanen for 2014-2105. I tillegg skal den inneholde en detaljert beskrivelse av nåsituasjonen 

for registrene som kan være et underlag for referansearkitekturoppdraget til Direktoratet for e-helse. 

For å kunne danne grunnlag for innspill og prioriteringer bør statusbeskrivelsen i tillegg inneholde en 

mer detaljert kartlegging av status og behov relatert til: 

- datakvalitet 
- bruk og anvendelse av data til registrenes formål  

- informasjonsmodeller, terminologier og kodeverk 

- hvilke system, teknologi og løsninger for personvern og informasjonssikkerhet som anvendes 

- hvilke overordnede utfordringer relatert til lovverk/hjemler foreligger  

- årlige budsjetter (prosjekter og drift) og en allokering av ressursene ned på de forskjellige 

fasene i verdikjeden fra registering til anvendelse. 

 
Rapporten skal utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og de regionale 

helseforetakene ved SKDE. Innholdet i beskrivelsen av nåsituasjonen i registrene avklares spesielt med 

Direktoratet for e-helse. Frist for å oversende rapporten er 15. juni 2016.» 

I møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt helseregisterprosjekt 31. mai ble det vedtatt utsatt frist for 

levering av rapporten til 1. juli 2016. 

 

1.2. Avgrensninger, begrepsbruk, definisjoner og forkortelser 
Denne rapporten omhandler nasjonale helseregistre, herunder sentrale helseregistre og nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre. Begrepet «sentrale helseregistre» stammer fra den gamle 

helseregisterloven av 2001 (LOV-2001-05-18-24) som ble avløst av den nye helseregisterloven av 

2014 (LOV-2014-06-20-43), som trådte i kraft 1. januar 2015. I den gjeldende helseregisterloven 
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brukes ikke begrepet «sentrale helseregistre», og det er heller ikke introdusert noe nytt begrep som 

kan erstatte «sentrale helseregistre». Vi har derfor valgt å bruke begrepet «sentrale helseregistre» 

om registre som i dag er hjemlet i helseregisterloven §§ 9, 10, 11, og 12. 

Når det gjelder øvrige juridiske begreper i denne rapporten, viser vi til helseregisterloven § 2 

Definisjoner; 

a) helseopplysninger: taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven § 21, og andre 
opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en 
enkeltperson,  

b) indirekte identifiserbare helseopplysninger: helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre 
personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til en enkeltperson,  

c) behandling av helseopplysninger: enhver bruk av helseopplysninger, som for eksempel innsamling, 
registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter,  

d) helseregister: register, fortegnelser, mv. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at 
opplysninger om den enkelte kan finnes igjen,  

e) databehandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av helseopplysningene 
og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og den som i eller i medhold av lov er pålagt et 
databehandlingsansvar,  

f) samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun 
godtar behandling av helseopplysninger om seg selv 

 

Registrene Genetisk masseundersøkelse av nyfødte som har hjemmel i forskrift etter den gamle 

helseregisterloven § 8, og Helsearkivregisteret som har hjemmel i helseregisterloven § 12 er med i 

oversikten i tabell 1, men ellers ikke nærmere beskrevet i denne rapporten. Genetisk 

masseundersøkelse av nyfødte i hovedsak er behandlingsrettet, og har derfor et formål som skiller 

seg vesentlig fra de øvrige registrene. Helsearkivregisteret er under etablering og fikk forskrift 

gjeldende fra 18. mars 2016. 

Nedenfor er en oversikt over forkortelser, betegnelser og definisjoner brukt i denne rapporten. 

Forkortelse Full betegnelse 

DGA Dekningsgradsanalyser 

DSF Det sentrale folkeregisteret 

DÅR Dødsårsaksregisteret 

EPJ Elektronisk pasientjournal 

FHI Folkehelseinstituttet 

HKR Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 

KREMT Kreftregisterets Melde Tjeneste 

KUHR Kontroll og utbetaling av helserefusjon 

MFR Medisinsk fødselsregister 

NHN Norsk helsenett 

NHRP Nasjonalt helseregisterprosjekt 

NLSH Nordlandssykehuset 

NOIS Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner  

NOIS PIAH Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk  

NOIS POSI Overvåkning av infeksjoner i operasjonsområdet etter fem ulike kirurgiske inngrep  

NPR Norsk pasientregister 



 

9 
 

OUS Oslo Universitetssykehus 

PAS Pasientadministrative systemer 

PREM Pasientrapporterte erfaringsmål 

PROM Pasientrapporterte resultatmål 

RHF Regionalt helseforetak 

SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

SSB Statistisk sentralbyrå 

UNN Universitetssykehuset i Nord-Norge 

 

Begreper/betegnelser Definisjon 

Basisregister Den delen av et fellesregister som gir totalpopulasjonen innen et 
sykdomsområde. 

Fellesregister Et fellesregister består av et basisregister og tilknyttede medisinske 
kvalitetsregistre. Basisregisteret består av data fra ulike nøkkelregistre, 
mens de tilknyttede nasjonale medisinske kvalitetsregistrene består av 
mer detaljerte opplysninger innhentet gjennom egne 
innrapporteringsløsninger. Det samlede registeret innen et sykdoms- eller 
behandlingsområde omtales som et fellesregister og har et bredt felles 
formål: Det skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis 
pasientene. Registeret skal i tillegg gi grunnlag for forskning for å utvikle 
ny viten om sykdommenes årsaker, utbredelse og forløp, samt 
behandlingseffekter. Både Hjerte- og karregisteret og Kreftregisteret er 
eksempler på slike fellesregistre 

Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 

Nasjonale helseregistre med hjemmel i konsesjon fra Datatilsynet og/eller 
registre som er tilknyttet sentrale/lovbestemte helseregistre ved 
databehandleravtale. Godkjent som nasjonale av Helsedirektoratet. 
Driftes av helseforetak. 

Nøkkelregister Et register som inneholder opplysninger om hele eller store deler av 
befolkningen, og som kan bidra med data i et basisregister i 
fellesregistermodellen; for eksempel Folkeregisteret, Reseptregisteret, 
Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Kommunalt pasient- og 
brukerregister (KPR). 

Referansearkitektur Referansearkitektur er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags 
komponenter, tjenester og sammenhenger som er nødvendig. 
Direktoratet for e-helse er gitt i oppdrag å utrede referansearkitektur for 
nasjonale helseregistre som skal bidra til enklere datafangst, bedre 
datakvalitet og bedre utnyttelse av registerdata. Videre skal prosjektet 
anbefale tekniske fellesløsninger for å understøtte pågående arbeid med 

nasjonale helseregistre. 
Sentrale helseregistre Nasjonale helseregistre med hjemmel i helseregisterloven §§ 9, 10, 11 

eller 12. Driftes av den sentrale helseforvaltningen som 
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet eller Kreftregisteret ved Oslo 
Universitetssykehus. 
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1.3. Metode for gjennomføring av oppdrag 
Oppdraget og metoden for gjennomføringen av oppdraget ble diskutert i møter i arbeidsutvalget for 

Nasjonalt helseregisterprosjekt 5.4.2016 og 31.5.2016, hvor hovedaktørene for de nasjonale 

helseregistrene er representert. Det var der enighet om følgende metode:  

1) Utforming av en spørreundersøkelse som skulle besvares ved hjelp av strukturerte data og 

fritekst ved nært samarbeid mellom sekretariatet og Direktoratet for e-helse. 

2) Utsending av spørreundersøkelsen ved FHI til sentrale helseregistre og ved SKDE til nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre. 

3) Sammenstilling og tolkning av svarene ved FHI i samarbeid med SKDE. 

4) Utsending av utkast til rapport med rådata som underlag til arbeidsutvalget for NHRP. 

5) Oversending av endelig rapport til HOD etter innspillsrunde fra arbeidsutvalget for NHRP. 

Det ble det sendt ut en Excel-tabell med spørsmål til sentrale helseregistre og nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre i hver sin fane (vedlegg 1). I tillegg ble det sendt ut et spørsmålsark med mer åpne 

spørsmål som ga muligheter til å gi mer utfyllende beskrivelser, refleksjoner og innspill (vedlegg 2). 

Registrene ble bedt om fortrinnsvis å rapportere for driftsåret 2015, men det ble åpnet for å kunne 

rapportere for driftsåret 2014 dersom dataene for 2015 ikke var klare. Spørsmålene ble utformet i 

samarbeid med Direktoratet for e-helse og SKDE. Direktoratet for e-helse har i hovedsak utformet 

spørsmål om teknologi og infrastruktur, standarder, terminologi og kodeverk, mens 

Folkehelseinstituttet har utformet de øvrige spørsmålene. Spørreundersøkelse ble sendt ut til alle 

registrene per e-post 29.4.2016 med svarfrist 26.5.2016. Alle registrene svarte innen fristen. 

Hovedpunkter fra svarene på spørreundersøkelsen er oppsummert i tabellene 1-10, og danner 

grunnlag for beskrivelser og vurderinger i kapittel 3. Alle svarene som har kommet inn fra registrene 

er sammenfattet i to mastertabeller i Excel-format som vil bli oversendt til HOD i sin helhet sammen 

med denne rapporten. I tillegg vil HOD få oversendt en sammenstilling av svarene på spørsmålsarket 

med åpne spørsmål (vedlegg 2). 

 

1.4. Nasjonalt helseregisterprosjekt 
Helse- og omsorgsdepartementet etablerte Nasjonalt helseregisterprosjekt høsten 2011. Prosjektet 

er forankret i den ti-årige strategien for modernisering og samordning av nasjonale helseregistre som 

ble vedtatt av Regjeringen våren 2011 (1). Formålet med Nasjonalt helseregisterprosjekt er bedre 

utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av de nasjonale helseregistrene. Gode 

helseregistre er viktige i planlegging av helsetjenester og kvalitetsforbedring, i beredskapsarbeid, 

samt for å kunne følge med på befolkningens helse. Nasjonalt helseregisterprosjekt omfatter de 

sentrale helseregistrene og medisinske kvalitetsregistrene. Prosjektet ledes av Helse- og 

omsorgsdepartementet. Folkehelseinstituttet og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

(SKDE) er sekretariat for prosjektet. 

Visjonen er at vi i 2020 skal ha fortløpende oppdatert, pålitelig og personvernmessig sikker kunnskap 

om kvalitet på behandling og befolkningens helsetilstand. 
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1.5. Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2020 
Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) (2), og 

Direktoratet for e-helse skal i 2016 utarbeide en ny handlingsplan for e-helse som skal gjelde for 

perioden 2017-2020. Arbeidet med videreutvikling og forbedring av de nasjonale helseregistrene 

henger tett sammen med det nasjonale arbeidet med e-helse og digitalisering av helse- og 

omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker derfor å se tiltakene på disse områdene i 

sammenheng. Den herværende rapporten om status for de nasjonale helseregistrene vil være et 

nyttig underlag og innspill til arbeidet med en ny handlingsplan for e-helse. 

 

1.6. Referansearkitektur for helseregistre 
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utrede referansearkitektur for nasjonale helseregistre 

som skal bidra til enklere datafangst, bedre datakvalitet og bedre utnyttelse av registerdata. 

Prosjektet skal anbefale tekniske fellesløsninger som skal bidra til å understøtte pågående arbeid 

med nasjonale helseregistre. Oppdraget skal resultere i en rapport med foreløpige anbefalinger om 

referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene. Foreløpig rapport fra 

prosjektet skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. oktober 2016. 

  



 

12 
 

2. Status for nasjonale helseregistre 

2.1. Generelt om sentrale helseregistre 
De sentrale helseregistrene er landsdekkende og brukes til formål som statistikk, helseanalyser, 

forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen og i 

helse- og omsorgstjenesten.  

De fleste sentrale helseregistre er basert på lovbestemt plikt om innmelding fra helse- og 

omsorgstjenesten, uten at den registrerte må samtykke til registreringen. Noen sentrale 

helseregistre inneholder direkte personidentifiserbare kjennetegn, og regelverket rundt denne typen 

registre er særlig streng. Dersom den registrert ikke gis rett til å motsette seg at direkte 

personidentifiserbare helseopplysninger behandles, kreves lovvedtak i Stortinget.  

Det finnes 16 sentrale helseregistre per juni 2016. Av disse inneholder 10 registre direkte 

personidentifiserbare opplysninger, to er klassifisert som «pseudonyme» og fire er klassifisert som 

«avidentifiserte» (tabell 1). Denne begrepsbruken er i henhold til den gamle helseregisterloven og 

registrenes gjeldende forskrifter. Begrepene «pseudonyme opplysninger» og «avidentifiserte 

opplysninger» er ikke inkludert i den gjeldende helseregisterloven (se over). Helse- og 

omsorgsdepartementet har startet arbeidet med å revidere registerforskriftene slik at 

begrepsbruken etter hvert skal bli tilpasset den gjeldende helseregisterloven. 

Stortinget vedtok 13. juni 2016 å etablere et Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) med 

hjemmel i helseregisterloven § 11 (3). Formålet er planlegging, styring, finansiering og evaluering av 

helse- og omsorgstjenestene. Opplysninger fra registeret kan også brukes til fremstilling av statistikk, 

helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedringsarbeid, forebyggende arbeid og beredskap. KPR skal 

omfatte opplysninger om pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Innholdet 

skal knyttes til kommunenes og fylkeskommunenes lovbestemte oppgaver etter helse- og 

omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Ved etablering av KPR tas det utgangspunkt i 

gjenbruk av data som allerede registreres og rapporteres, først og fremst data fra system for Kontroll 

og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og individbasert pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS). I tillegg 

skal det inneholde andre opplysninger, blant annet fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Helse- 

og omsorgsdepartementet arbeider med å utarbeide forskriften for KPR, og vil da utrede og foreslå 

reservasjonsrett mot registrering av enkelte opplysningstyper og/eller bruk til enkelte formål. Det er 

Helsedirektoratet som har fått i oppdrag å etablere KPR. For å kunne utvikle kunnskap om helhetlige 

pasientforløp må data fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene (KPR) og 

spesialisthelsetjenestene (NPR) kunne ses i sammenheng. I tråd med lovproposisjonen legges det 

derfor teknisk og juridisk til rette for sammenstilling mellom NPR og KPR. Ved etableringen bygges 

det på erfaringer fra NPR med hensyn til personvern, informasjonssikkerhet, registerforvaltning mv, i 

tillegg til gjenbruk av tekniske løsninger så langt som mulig.   

KPR skal etter planen åpnes i løpet av 2017, avhengig av når forskriften blir gjort gjeldende. 
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Tabell 1: Oversikt over sentrale helseregistre per 31. desember 2015 
Register Etablering

sår 
Hjemmelsgrunnlag Data- 

behandlings- 
ansvarlig 

Data-
behandler 

Registerform Samtykke 

1. Dødsårsaksregisteret  1925 hregl. § 11 FHI FHI Personidentifiserbart NEI 

2. Medisinsk fødselsregister  1967 hregl. § 11 FHI FHI Personidentifiserbart NEI 

3. Register over svangerskapsavbrudd  1979 hregl. § 11 FHI FHI Avidentifisert NEI 

4. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 2012 hregl. § 11 FHI FHI Personidentifiserbart NEI 

5. Meldingssystem for smittsomme 
sykdommer (MSIS) 

1977 hregl. § 11 FHI FHI Personidentifiserbart og 
avidentifisert  

NEI 

6. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)  1995 hregl. § 11 FHI FHI Personidentifiserbart NEI 

7. Norsk overvåkingssystem for 
antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)  

2000 hregl. § 9 b FHI UNN Avidentifisert NEI 

8. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk 
og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)  

2005 hregl. § 9 b FHI FHI Avidentifisert NEI 

9. Reseptbasert legemiddelregister   2004 hregl. § 9 b FHI FHI Pseudonymt NEI 

10. Resistensovervåking av virus i Norge 
(RAVN) 

2014 hregl. § 9 b FHI FHI Avidentifisert NEI 

11. Kreftregisteret  1951 hregl. § 11 Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI 

12. Norsk pasientregister (NPR)  1997/2008
* 

hregl. § 11 Helsedir. Helsedir. Personidentifiserbart NEI 

13. Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk 
(IPLOS-registeret) 

2007 hregl. § 9 b Helsedir. SSB Pseudonymt NEI 

14. Forsvarets helseregister 2005 hregl. § 11 Forsvarsdep. Forsvarets 
sanitet 

Personidentifiserbart NEI 

15. Helsearkivregisteret 2012 hregl. § 12 Riksantikvaren Riksantikvaren Personidentifiserbart NEI 

16. Genetisk masseundersøkelse av nyfødte  2012 hregl. § 9 a OUS OUS Personidentifiserbart JA 

Forkortelser: hregl.=helseregisterloven; FHI=Folkehelseinstituttet; Helsedir.=Helsedirektoratet; UNN=Universitetssykehuset Nord-Norge; SSB=Statistisk sentralbyrå; 
OUS=Oslo universitetssykehus; 
*NPR ble direkte personidentifiserbart fra og med 2008. 
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2.2.  Generelt om medisinske kvalitetsregistre 
Medisinske kvalitetsregistre er opprettet for å dokumentere behandlingsresultater, gi grunnlag for 

kvalitetsforbedring og forskning. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som målsetning å 

omfatte behandlingsresultater fra hele landet. 

Offisiell status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister godkjennes av Helsedirektoratet og etter en 

grundig prosess og forankring i RHFene etter nærmere angitte kriterier (4). Nasjonal status 

innebærer særskilte rettigheter og forpliktelser. 

De fleste av dagens medisinske kvalitetsregistre er opprettet med hjemmel i konsesjon fra 

Datatilsynet og er basert på samtykke fra den registrerte. Noen nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre er opprettet med hjemmel i forskriftene til sentrale helseregistre og er unntatt fra 

kravet om samtykke. Dette gjelder i dag kvalitetsregistre som inngår i Kreftregisteret, Hjerte- og 

karregisteret og Medisinsk fødselsregister. Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid 

med å utarbeide en felles forskrift for medisinske kvalitetsregistre. Målsettingen er at en forskrift vil 

kunne erstatte konsesjonene disse registrene har i dag, noe som kan gi et mer forutsigbart 

rammeverk (5). 

Det finnes 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistre per juni 2016 (tabell 2). Det finnes ingen nasjonal 

oversikt over det totale antallet lokale og regionale medisinske kvalitetsregistre. Det finnes også 

medisinsk kvalitetsregistre med nasjonal utbredelse som ikke har fått offisiell status som nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre.
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Tabell 2: Oversikt over nasjonale medisinske kvalitetsregistre per 31. desember 2015 
Register Etablering 

(nasjonal 
status) 

Forvaltnings-
ansvar 

Databehandlings-
ansvar 

Databehandler/ 
daglig drift 

Behandling av 
helseopplysninger 

Samtykke Hjemmelsgrunnlag 

1. Norsk 
hjerneslagregister 

2005 (2006) Helse Midt-
Norge 

FHI St. Olavs Hospital Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

2. Norsk 
hjerteinfarktregister 

2001 (2004) Helse Midt-
Norge 

FHI St. Olavs Hospital Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

3. Norsk 
hjertesviktregister 

2000 (2012) Helse Midt-
Norge 

FHI St. Olavs Hospital Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

4. Norsk karkirurgisk 
register - NORKAR 

1996 (2009) Helse Midt-
Norge 

FHI St. Olavs Hospital Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

5. Norsk 
ryggmargsskaderegister 

2009 (2012) Helse Midt-
Norge 

St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital Personidentifiserbart JA Konsesjon 

6. Norsk nakke og 
ryggregister 

2010 (2012) Helse Nord UNN  Personidentifiserbart JA Konsesjon 

7. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
ryggkirurgi  

2005 (2006) Helse Nord UNN UNN  Personidentifiserbart JA Konsesjon 

8. Norsk register for 
arvelige og medfødte 
nevromuskulære 
sykdommer 

2005 (2006) Helse Nord UNN UNN Personidentifiserbart JA Konsesjon 

9. Nordisk register for 
hidradenitis suppurativa 

2012 (2012) Helse Nord UNN Helse Nord IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

10. Norsk register for 
analinkontinens 

2013 (2014) Helse Nord UNN Helse Nord IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

11. Norsk Register for 
Gastrokirurgi - NoRGast  

(2015) Helse Nord  UNN  Helse Nord IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

12. Norsk 
kvalitetsregister for 
behandling av 

(2015) Helse Nord  NLSH  Helse Nord IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 
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Register Etablering 
(nasjonal 
status) 

Forvaltnings-
ansvar 

Databehandlings-
ansvar 

Databehandler/ 
daglig drift 

Behandling av 
helseopplysninger 

Samtykke Hjemmelsgrunnlag 

spiseforstyrrelser – 
NORSPIS 

13. Norsk 
hjertekirurgiregister 

1992 (2013) Helse Sør-Øst FHI OUS Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

14. Norsk Pacemaker og 
ICD-register 

1999 (2013) Helse Sør-Øst FHI OUS Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

15. Nasjonalt 
hjertestansregister 

2002 (2013) Helse Sør-Øst FHI OUS Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

16. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
barnekreft 

1985 (2013) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 

17. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
brystkreft 

2009 (2013) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 

18. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
føflekkreft 

2008 (2013) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 

19. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
gynekologisk kreft 

2013 (2013) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 

20. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
lungekreft 

2013 (2013) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 

21. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
malignt lymfom og KLL 

2003 (2013) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 

22. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
prostatakreft 

2004(2009) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 

23. Nasjonalt 1993 (2009) Helse Sør-Øst Kreftregisteret Kreftregisteret Personidentifiserbart NEI Kreftregisterforskriften 



 

17 
 

Register Etablering 
(nasjonal 
status) 

Forvaltnings-
ansvar 

Databehandlings-
ansvar 

Databehandler/ 
daglig drift 

Behandling av 
helseopplysninger 

Samtykke Hjemmelsgrunnlag 

kvalitetsregister for tykk- 
og endetarmskreft  

24. Nasjonalt 
traumeregister  

2005 (2006) Helse Sør-Øst OUS Norsk Helsenett Personidentifiserbart 
(internt kryptert) 

JA Konsesjon 

25. Nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister for 
barne- og 
ungdomsdiabetes  

1989 (2006) Helse Sør-Øst OUS Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Konsesjon 

26. 
Cerebralpareseregisteret 
i Norge  

1996 (2006) Helse Sør-Øst Sykehuset i 
Vestfold HF 

Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Konsesjon 

27. Norsk 
nyfødtmedisinsk 
kvalitetsregister  

2003 (2006) Helse Sør-Øst FHI Oslo 
universitetssykehus 
HF 

Personidentifiserbart NEI Medisinsk 
fødselsregister-
forskriften 

28. Gastronet 2003 (2013) Helse Sør-Øst Sykehuset 
Telemark HF 

Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Konsesjon 

29. Norsk gynekologisk 
endoskopiregister 

2003 (2012) Helse Sør-Øst Sykehuset i 
Vestfold HF 

Helse Nord IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

30. Norsk 
nefrologiregister 

1994 (2012) Helse Sør-Øst OUS Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Konsesjon 

31. Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
døvblindhet 

2009 (2012) Helse Sør-Øst OUS Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Konsesjon 

32. Norsk kvinnelig 
inkontinensregister 

1998 (2013) Helse Sør-Øst OUS Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Konsesjon 

33. Norsk 
kvalitetsregister for HIV 

2010 (2013) Helse Sør-Øst OUS Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Uavklart 

34. Kvalitetsregister for 
demens 

2009 (2013) Helse Sør-Øst OUS Sykehuspartner Personidentifiserbart JA Konsesjon 

35. Norsk register for 2012 (2012) Helse Vest FHI Helse Bergen HF Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 



 

18 
 

Register Etablering 
(nasjonal 
status) 

Forvaltnings-
ansvar 

Databehandlings-
ansvar 

Databehandler/ 
daglig drift 

Behandling av 
helseopplysninger 

Samtykke Hjemmelsgrunnlag 

invasiv kardiologi karregisterforskriften 

36. Nasjonalt 
korsbåndregister  

2004 (2009) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

37. Nasjonalt 
hoftebruddregister  

2005 (2009) Helse Vest Helse Bergen Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

38. Nasjonalt register for 
leddproteser  

1987 (2009) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

39. Norsk 
kvalitetsregister for 
artrittsykdommer 
(NorArtritt) 

2014 (2013) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

40. Nasjonalt register for 
kronisk obstruktiv 
lungesykdom 

2004 (2006) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

41. Nasjonalt register for 
langtids mekanisk 
ventilasjon 

2002 (2012) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

42. Norsk intensivregister  1998 (2006) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart NEI Konsesjon 

43. Norsk 
diabetesregister for 
voksne  

2006 (2006) Helse Vest Helse Bergen HF Haraldsplass 
Diakonale Sykehus 

Personidentifiserbart JA Konsesjon 

44. Norsk 
kvalitetsregister for 
leppe-, kjeve- og 
ganespalte  

1999 (2006) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

45. Norsk MS-register og 
biobank 

2001 (2009) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

46. Nasjonalt register for 
organspesifikke 
autoimmune sykdommer 

1996 (2012) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 
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Register Etablering 
(nasjonal 
status) 

Forvaltnings-
ansvar 

Databehandlings-
ansvar 

Databehandler/ 
daglig drift 

Behandling av 
helseopplysninger 

Samtykke Hjemmelsgrunnlag 

47. Norsk porfyriregister 2002 (2012) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

48. Det norske 
nyrebiopsiregisteret 

1988 (2012) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

49. SmerteReg 2014 Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

50. Nasjonalt register for 
ablasjonsbehandling 

2015 (2015) Helse Vest FHI Helse Bergen 
HF/Helse Vest IKT 

Personidentifiserbart NEI Hjerte- og 
karregisterforskriften 

51. Nasjonalt 
barnehofteregisteret 

2010 (2015) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Vest IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 

52. Norsk 
kvalitetsregister for 
fedmekirurgi  

2014 (2015) Helse Vest Helse Bergen HF Helse Nord IKT Personidentifiserbart JA Konsesjon 
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2.3. Datakvalitet 
Høy datakvalitet er viktig for at helseregistrene skal kunne gi et godt datagrunnlag for å fremme 

helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Datakvalitet omfatter 

dimensjonene dekningsgrad/kompletthet, validitet, aktualitet og sammenlignbarhet. 

 

Definisjon av datakvalitet og dens dimensjoner 

Def 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med datakvalitet er en kontinuerlig prosess som må foregå i alle ledd av produksjonskjeden 

fra datafangst til analyse og utlevering av data. Konkrete resultatmål må defineres basert på 

forutsetninger og formål for hvert enkelt register. Noen ganger vil det måtte gjøres avveininger 

mellom datakvalitetens ulike komponenter, for eksempel aktualitet eller kompletthet, opp mot 

validitet. Generelt er kompletthet og validitet mest utslagsgivende for at resultatenes pålitelighet 

skal være høy. 

 

De fleste sentrale helseregistre og alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene leverer 

årsrapporter der status for datakvalitet i de enkelte registrene er beskrevet. Det er 

forbedringspotensial med hensyn til validitet i de etablerte registrene, og særlig behov for å øke 

komplettheten raskere i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene som er under etablering. 

 

 

Kompletthet: I hvilken grad alle nye tilfeller av en sykdom eller en behandling på individnivå 

faktisk er inkludert i registeret. Komplettheten vil være optimal dersom metodene for å 

identifisere nye tilfeller er optimale. Manglende registreringer kan være tilfeldige eller på mer 

systematisk basis. Systematiske (skjeve) frafall kan gi feilaktige resultater. Dekningsgrad på 

enhetsnivå brukes for å beskrive i hvilken grad alle aktuelle enheter registrerer data i 

helseregistre, noe som igjen vil påvirke registrenes kompletthet på nasjonalt nivå. Når et 

kvalitetsregister har nasjonal dekningsgrad rapporterer alle aktuelle enheter til registeret. 

Dekningsgrad på individnivå brukes for å beskrive hvor mange individer fra den aktuelle 

populasjonen (pasientgruppen) som er inkludert i registeret. 

Validitet: I hvilken grad data er gyldige og gir et riktig bilde av virkeligheten, for eksempel i hvilken 

grad personer registrert med en gitt diagnose faktisk har denne diagnosen. Gyldigheten avhenger 

av hvor nøyaktig kilden er i utgangspunktet og hvor nøyaktig registreringen (inkludert koding) 

utføres. 

Aktualitet: I hvilken grad data er oppdatert. En del av datakvaliteten som i tillegg påvirker 

kompletthet og validitet. 

Sammenlignbarhet: I hvilken grad data lar seg sammenligne over tid og mellom ulike institusjoner. 

En forutsetning for å kunne sammenligne data er standardisering av registreringspraksis gjennom 

klassifikasjonssystemer, terminologi og kodeverk, praksis for koding, samt adekvat og konsistent 

definisjon av hva som utgjør et gitt nytt tilfelle av sykdom eller behandling. 

Definisjoner av datakvalitet og dens dimensjoner 

Sammenlignbarhet: I hvilken grad data lar seg sammenligne over tid og mellom ulike institusjoner. 

En forutsetning for å kunne sammenligne data er standardisering av registreringspraksis gjennom 

klassifikasjonssystem og praksis for koding, samt adekvat og konsistent definisjon av hva som 

utgjør et gitt nytt tilfelle av sykdom. 

Aktualitet: I hvilken grad data er oppdatert. En del av datakvaliteten som i tillegg påvirker 

kompletthet og validitet. 

Dekningsgrad/kompletthet: I hvilken grad alle nye tilfeller av en sykdom på individnivå faktisk er 

inkludert i registeret. Komplettheten vil være optimal dersom metodene for å identifisere nye 

tilfeller er optimal. Manglende registreringer kan være tilfeldige eller på mer systematisk basis. 

Systematiske (skjeve) frafall kan gi feilaktige resultater. I kvalitetsregistersammenheng er begrepet 

«dekningsgrad» benyttet som synonym for «kompletthet». Dekningsgrad brukes for å beskrive i 

hvilken grad alle aktuelle enheter registrerer data i helseregistre, noe som igjen vil påvirke 

registrenes kompletthet på nasjonalt nivå. Nasjonal dekningsgrad (eventuelt landsdekkende) 

brukes dersom alle aktuelle enheter rapporteres. I kvalitetsregistersammenheng er begrepet 

«tilslutning» benyttet. 

Validitet: I hvilken grad data er gyldige og gir et riktig bilde av virkeligheten, for eksempel i hvilken 

grad personer registrert med en gitt diagnose faktisk har denne diagnosen. Gyldigheten avhenger 

av hvor nøyaktig kilden er i utgangspunktet og hvor nøyaktig registreringen (inkludert koding) 

gjøres. 
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DATAKVALITET I SENTRALE HELSEREGISTRE 

Dekningsgraden i de sentrale helseregistrene er gjennomgående svært høy (tabell 3). De oppgitte 

tallene er imidlertid i varierende grad dokumentert gjennom sammenligninger med andre registre 

eller dybdestudier. Mange av registrene har et stort antall variabler, og validiteten kan variere fra 

variabel til variabel innad i et register. I noen tilfeller, som fra laboratorier og apotek, er data 

underlagt streng strukturering eller kvalitetssikring før de meldes inn. I andre tilfeller må det gjøres 

validitetsstudier ved hjelp av pasientjournalgjennomganger, for å fastslå om de registrerte 

opplysningene samsvarer med det som er journalført. Mange av de sentrale helseregistrene har 

gjennomført validitetsstudier de siste fem årene (tabell 3). 

 

DATAKVALITET I MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 

I kvalitetsregistersammenheng benyttes begrepet dekningsgrad om komplettheten i registeret og 

tilslutning om andelen sykehus som registrerer inn data til registeret. Tabell 4 gir en oversikt over de 

nasjonale kvalitetsregistrenes dekningsgrader sammen med metode for beregning. Dekningsgradene 

er variable og er dokumentert på ulike vis – alt fra antagelser og estimater til koblingsbaserte 

dekningsgradsanalyser (DGA) med eksterne datakilder. Tabellen oppgir også om det er utført 

valideringsstudier utover dekningsgradsberegninger de siste fem årene. 
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Tabell 3: Datakvalitet i sentrale helseregistre per 31. desember 2015 
Register Dekningsgrad 

på enhetsnivå 
Dekningsgrad 
på individnivå 

Metode for beregning 
av dekningsgrad på individnivå 

Utført 
validitetsstudier 
siste fem år 

1. Dødsårsaksregisteret  100 % 98,10 % Sammenligning mot DSF Ja 

2. Medisinsk 
fødselsregister  

100 % 99 % Anslag Ja 

3. Register over 
svangerskapsavbrudd  

100 % 99 % Anslag Ja 

4. Nasjonalt register over 
hjerte- og karlidelser 

100 % 90 % Dekningsgradsanalyse Ja 

5. Meldingssystem for 
smittsomme sykdommer 
(MSIS) 

Kan ikke måles 100 % Anslag Ja 

6. Nasjonalt 
vaksinasjonsregister 
(SYSVAK)  

100 % 100 % Folkeregisteret benyttes som 
nevner. Teller er barn som er 
"beskyttet mot sykdom" i henhold 
til anbefalt program 

Nei 

7. Norsk 
overvåkingssystem for 
antibiotikaresistens hos 
mikrober (NORM)  

100 % Ukjent Ikke beregnet Ja 

8. Norsk 
overvåkingssystem for 
antibiotikabruk og 
helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (NOIS)  

NOIS POSI*: 100 % 
NOIS PIAH** sykehus: 100 % 
NOIS PIAH** sykehjem: 50-
60 %  

NOIS POSI*: Ukjent, men antar god 
NOIS PIAH**sykehus: infeksjoner: 
sensitivitet 69 %, spesifisitet 96 % 
(2002-2008) 
NOIS PIAH** sykehus antibiotikabruk: 
Ukjent, men antar god 
NOIS PIAH** sykehjem infeksjoner: 
Ukjent, men antar god 
NOIS PIAH** sykehjem 
antibiotikabruk: Ukjent, men antar 
god 

NOIS PIAH** sykehus infeksjoner: 
Validitetsstudie 

Ja 
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Register Dekningsgrad 
på enhetsnivå 

Dekningsgrad 
på individnivå 

Metode for beregning 
av dekningsgrad på individnivå 

Utført 
validitetsstudier 
siste fem år 

9. Reseptbasert 
legemiddelregister   

100 % 99,99 % Teller hver måned hvor mange 
åpne apotek det er i landet, 
sammenligner med antall 
reseptrapporter Reseptregisteret 
har mottatt for samme måned. 

Nei 

10. Resistensovervåking 
av virus i Norge (RAVN) 

100 % 100 % Uttrekk fra referanselaboratorienes 
laboratoriedatasystem 

Nei 

11. Kreftregisteret  100 % 98-99 % Gjennomført studie for å evaluere 
datakvaliteten i registeret. 

Ja 

12. Norsk pasientregister 
(NPR)  

Helseforetak/private 
institusjoner med 
driftsavtale: 100 %  
Private rusenheter: 100 % 
Private 
rehabiliteringsinstitusjoner: 
100 % 
Avtalespesialister: 95 %  
Personskadedata: 85 % 
Private kommersielle (avtale 
med RHF): 100 %  

Helseforetak/private institusjoner 
med driftsavtale: 100 %  
Private rusenheter: 99 % 
Avtalespesialister: 92 % 
Personskadedata: 42 % 
Private kommersielle (avtale med 
RHF): 100%  

Estimat + sammenstilling med 
medisinske kvalitetsregistre  

Ja 

13. Individbasert pleie- 
og omsorgsstatistikk 
(IPLOS-registeret) 

100 % 100 % Anslag SSB utarbeider 
kvalitetsrapport 
som beskriver 
kvalitetene i data. 

14. Forsvarets 
helseregister 

100 % 100 % Anslag Ja 

NOIS PIAH: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk; NOIS POSI: Overvåkning av infeksjoner i operasjonsområdet etter fem ulike 

kirurgiske inngrep.
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Tabell 4: Datakvalitet i nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
Register Tilslutning** 

[%] 
Dekningsgrad*** 

[%] 
Metode for dekningsgrad Validitets-studier 

<5år 

Norsk hjerneslagregister 100 80  DGA av FHI  Ja  

Norsk hjerteinfarktregister  100 88  DGA av FHI Ja 

Norsk karkirurgisk register 100 75  DGA av FHI  Nei 

Det norske hjertekirurgiregisteret 100  100  DGA mot NPR Pågår 

Norsk pacemaker og ICD-register 100  ~ 100  DGA mot NPR Nei  

Norsk hjertesviktregister  91  Ukjent - Nei 

Nasjonalt register for invasiv kardiologi 100  > 90  Telling i NPR Nei 

Norsk hjertestansregister 89 Ukjent - Nei 

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi Ny Ny -  

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 100 98-99  Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 
registeret. Sammenligning 
mot NPR 2012. 

Pågår 

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 100 98-99  Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 
registeret. Sammenligning 
mot NPR i 2012.  

Pågår 

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft  100 98-99 Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 
registeret  

Pågår 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft 100 98-99  Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 
registeret. Sammenligning 
mot NPR i 2012.  

Pågår 

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 100 98-99  Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 
registeret  

Pågår 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 100 98-99  Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 
registeret 

Pågår 

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 100 98-99 Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 

Pågår 
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Register Tilslutning** 
[%] 

Dekningsgrad*** 
[%] 

Metode for dekningsgrad Validitets-studier 
<5år 

registeret. Sammenligning 
mot NPR i 2012.  

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfatiske 
leukemier 

100 93 Gjennomført studie for å 
evaluere datakvaliteten i 
registeret  

Pågår 

Nasjonalt register for KOLS 15  14  Telling i NPR Nei 

Nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon 100  40-100* Hj.mid.sentral Ja  

Nasjonalt register for barne- og ungdomsdiabetes 100  ~ 95  DGA mot MFR  Nei 

Norsk diabetesregister for voksne 74  34  Estimert Nei 

Cerebral pareseregisteret i Norge 100  85  DGA mot NPR Ja  

Norsk MS-register 100  48 Telling i NPR Nei 

Nasjonalt register for arvelige nevromuskulære sykd. 93 ~ 20  DGA mot NPR Nei 

NorKog (tidligere demensregisteret) Ukjent Ukjent - Nei 

Nasjonalt register for Leddproteser 100  > 95  DGA mot NPR Ja 

Nasjonalt hoftebruddregister 100   > 90  DGA mot NPR Ja 

Nasjonalt korsbåndregister 100  78  DGA mot NPR Ja 

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 93-100*  60-80*  DGA mot NPR Ja 

Norsk nakke- og ryggregister Ukjent Ukjent - Nei 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer 50  Ukjent  - Nei 

Nasjonalt barnehofteregister 100  ~ 65   DGA mot NPR Nei 

Gastronet  41  33  Telling i NPR Nei 

Norsk register for analinkontinens 50   ~ 40  Telling i NPR Nei 

Norsk register for gastrokirurgi 33  21  Telling i NPR Nei 

Norsk gynekologisk endoskopiregister 58  30  DGA mot NPR Nei 

Norsk kvinnelig inkontinensregister 93  ~ 90  DGA mot PAS Ja 

Norsk Nyreregister 100  > 98  Estimert Pågår  

Norsk Intensivregister 87  90   Estimert Nei 

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 100  99  DGA mot MFR Nei 

Nasjonalt traumeregister > 75 Ukjent  - Pågår 

Norsk kvalitetsregister for hiv 0  0  -  Nei 

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde 100  43  Ikke angitt Nei 

Norsk ryggmargskaderegister  100 93  DGA mot EPJ Nei 

Nasjonalt register for organspesifikke autoimm. sykdommer > 90  50-100* DGA mot EPJ Nei 
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Register Tilslutning** 
[%] 

Dekningsgrad*** 
[%] 

Metode for dekningsgrad Validitets-studier 
<5år 

Nordisk register for hidradenitis suppurativa 32 13  Telling i NPR Nei 

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser Ny Ny - - 

Nasjonalt kvalitetsregister for Smertebehandling 25  Ukjent - Nei 

Nasjonalt Leppe-kjeve-ganespalteregister 100  95 DGA mot MFR Nei 

Norsk Porfyriregister Ikke relevant 70  Estimert Ja 

Norsk register for fedmekirurgi 88  Ukjent  - Nei 

DGA: Dekningsgradsanalyser; EPJ: Elektronisk pasientjournal; FHI: Folkehelseinstituttet; NPR: Norsk pasientregister; MFR: Medisinsk fødselsregister; PAS: 
Pasientadministrative data.  
*Varierer for ulike pasientgrupper 
** Tilslutning; andel aktuelle enheter som registrerer data inn i registeret 
*** Dekningsgrad; andel av de aktuelle pasientene som er registrert i registre
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2.4. Teknologi og infrastruktur 
Det langsiktige teknologiske målbildet innebærer å benytte rutinemessig innsamlede og strukturerte 

data fra helse- og omsorgstjenestene til helseregisterformål (sekundærbruk av data), sik at separat 

registrering unngås i størst mulig grad. Dette er i tråd med de langsiktige målsetningene i «Én 

innbygger – én journal» (6). 

Den nasjonale helseregisterstrategien tegner et overordnet funksjonelt målbilde om felles tekniske 

løsninger for nasjonale helseregistre bl.a. knyttet til innrapportering, forvaltning av data og løsninger 

for de ulike brukergruppene (1), og det er gjort vurderinger vedrørende valg av 

innrapporteringsløsninger for kvalitetsregistre. Det er imidlertid ikke utarbeidet et felles 

arkitekturmålbilde for feltet som helhet som de ulike utviklingsprosjektene kan styres etter, og det er 

ikke etablert mekanismer som sørger for effektiv utvikling, synergier og konsolidering av teknologiske 

løsninger for de nasjonale helseregistrene. 

Siden arbeidet med Nasjonalt helseregisterprosjekt ble startet i 2008/2009 (7), er de overordnete 

organisatoriske rammene for videre utvikling av IKT-infrastrukturen for helse- og omsorgstjenesten 

kommet på plass. Det nasjonale e-helsearbeidet er styrket ved at Direktoratet for e-helse er etablert 

(1. januar 2016), og ved at den nasjonale styringsmodellen for e-helse er etablert gjennom Nasjonalt 

e-helsestyre, Prioriteringsutvalget (NUIT) og Fagutvalget (NUFA). Foraene i styringsmodellen er 

rådgivende over for Direktoratet for e-helse. 

Helse- og omsorgsdepartementet har som en del av Nasjonalt helseregisterprosjekt gitt oppdrag om 

å utarbeide målbilde for felles referansearkitektur for nasjonale helseregistre til Direktoratet for e-

helse. 

I løpet av de siste årene har det vært en sterk utvikling i arbeidet med etablering av digitale 

innrapporteringsløsninger og resultattjenester for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det er 

igangsatt et omfattende moderniseringsprogram for Norsk pasientregister, med bl.a. tiltak for å 

forbedre datakvaliteten og sørge for daglig innrapportering av data. Tekniske løsninger for Hjerte- og 

karregisteret er etablert og er under videreutvikling. Den tekniske plattformen for drift av 

Dødsårsaksregisteret er modernisert. Kreftregisteret har siden 2012 benyttet KREMT 

(Kreftregisterets Melde Tjeneste) som plattform for elektronisk innrapportering av data til 

Kreftregisteret, både for hovedregisteret og de åtte kvalitetsregistrene på kreftområdet. Plattformen 

inkluderer resultattjeneste. 

Det finnes i prinsippet to hovedtyper av elektroniske innrapporteringsløsninger til nasjonale 

helseregistre: 

1. Meldingsbaserte løsninger (integrert i PAS/EPJ/fagsystemer) 

2. Web-baserte løsninger (enkeltstående eller integrert mot PAS/EPJ/fagsystemer) 

Flere av de etablerte sentrale registrene har meldingsbaserte løsninger som er integrert i 

PAS/EPJ/fagsystemer (tabell 5), men det er utfordringer knyttet til å få prioritert endringer i 

meldingene.  

Nye innrapporteringsløsninger for helseregistrene baseres i dag i stor grad på utvikling av 

webløsninger. Vi ser at kravene til brukervennlighet er store for at webløsninger skal tas i bruk av 
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helsepersonell på en effektiv måte i en hektisk klinisk hverdag. Brukervennlighet er bl.a. identifisert 

som en sentral faktor for å øke dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Av 

særlig betydning for brukervennlighet er funksjonalitet i forhold til pålogging og integrasjon mot 

PAS/EPJ/fagsystemer, men også praktiske funksjoner knyttet til bl.a. mellomlagring, kvittering for 

innsendte data, purring på manglende meldinger og kopi av den innsendte meldingen til journal. 

Det er de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene som er kommet lengst i ambisjonen om felles 

tekniske løsninger, med bl.a. føringer om konsolidering av innrapporteringsløsningene på tre ulike 

tekniske plattformer (MRS, OpenQreg, eReg) (tabell 6) og det skal etableres en felles driftsløsning for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norsk Helsenett. Kreftregisterets innrapporteringsplattform, 

KREMT, støtter både meldingsbaserte og web-baserte løsninger, samt de overnevnte praktiske 

funksjoner for både det sentrale helseregisteret og de åtte kvalitetsregistrene på kreftområdet. Seks 

nasjonale kvalitetsregistre har ennå en papirbasert løsning for innsamling av data. 

For øvrig er det et stort antall løsninger og pågående utviklingsprosjekter innen helseregisterfeltet 

som ikke er samordnet, men som til dels søker å utvikle samme type funksjonalitet med 

utgangspunkt i ulike data. Dette reflekteres i den store bredden i løsninger for de etablerte 

registrene (tabell 5 og 6). 
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Tabell 5: IKT-løsninger i sentrale helseregistre per 31. desember 2015 
Register Papirbasert/elektronisk 

innrapportering 
Elektronisk løsning Hvem rapporterer Antall hendelser Brukes Norsk Helsenett 

1. Dødsårsaksregisteret  Papirskjema I.R. Leger, 
patologilaboratorier 

39 813 Nei 

2. Medisinsk 
fødselsregister  

97,7 % elektronisk, 2,3 % 
papir 

Uttrekk fagsystem + 
melding NHN 

Fødestuer, 
fødeavdelinger, 
jordmødre som 
assisterer ved 
hjemmefødsler, 
barneavdelinger, 
abortklinikker og 
klinikker for assistert 
befruktning 

69 450 Ja 

3. Register over 
svangerskapsavbrudd  

Elektronisk løsning Uttrekk EPJ + melding 
NHN 

Sykehus 15 735 Ja 

4. Nasjonalt register over 
hjerte- og karlidelser 

Elektronisk løsning Basisregisterkobling: 
NPR + DÅR + DSF 

Norsk pasientregister 770 395 (tall fra 2014) Ja 

5. Meldingssystem for 
smittsomme sykdommer 
(MSIS) 

Papirbasert og elektronisk 
løsning. Ca. 25 % av 
laboratoriemeldingene 
kommer elektronisk, 
resten på papir. Alle 
klinikermeldinger meldes 
på papir. 

Uttrekk labsystem + 
melding NHN 

Leger og medisinsk-
mikrobiologiske 
laboratorier.  

44 266 Omtrent 25 % av 
laboratoriemeldingene 
sendes elektronisk over 
helsenettet 

6. Nasjonalt 
vaksinasjonsregister 
(SYSVAK)  

3 løsninger: 
EPJ/Fagsystem, 
papirskjema eller 
filimport.  

Meldingsbasert med 
integrasjon mot EPJ 

Alle vaksinatører 1 855 225 Ja 

7. Norsk 
overvåkingssystem for 
antibiotikaresistens hos 
mikrober (NORM)  

Elektronisk løsning Egen applikasjon i 
NHN 

Diagnostiske 
mikrobiologiske 
laboratorier og 
referanselaboratorier 

Ukjent Ja 



 

30 
 

Register Papirbasert/elektronisk 
innrapportering 

Elektronisk løsning Hvem rapporterer Antall hendelser Brukes Norsk Helsenett 

8. Norsk 
overvåkingssystem for 
antibiotikabruk og 
helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (NOIS)  

Elektronisk løsning Uttrekk EPJ/fagsystem 
+ opplasting web 

Sykehus og sykehjem POSI: 1550 
PIAH sykehus infeksjoner: 
1011 
PIAH sykehus 
antibiotikaforskrivninger: 
4768 
PIAH infeksjoner sykehjem: 
2456 
PIAH sykehjem 
antibiotikaforskrivninger: 
3074 

Nei 

9. Reseptbasert 
legemiddelregister   

Elektronisk løsning Uttrekk apoteksystem 
+ melding VPN-nett 

Apotek 52 794 650 ordinasjoner 
fordelt på 9817 
reseptrapporter  

Nei 

10. Resistensovervåking av 
virus i Norge (RAVN) 

Elektronisk løsning  Referanselaboratorier 
for de ulike virus. 

3198 Nei 

11. Kreftregisteret  1) Klinisk innrapportering 
fra 
spesialisthelsetjenesten er 
elektronisk 
2) Primærhelsetjenesten 
vil få krav til elektronisk 
innrapportering i løpet 
2016.  
3) Sykehjem og aldershjem 
er ikke tilknyttet NHN og 
vil fortsette å rapportere 
på papir. 
4) Patologibesvarelser 
sendes både elektronisk 
og på papir.  

KREMT plattformen Alle landets sykehus, 
private spesialister og 
primærhelsetjenesten, 
samt private 
laboratorier som 
håndterer kreftprøver  

Drøyt 30 000 krefttilfeller i 
året. Kreftregisteret mottar 
over 200 000 meldinger /år 

Ja 

12. Norsk pasientregister 
(NPR)  

Elektronisk løsning Uttrekk PAS + melding 
NHN 

Helseforetak, private 
sykehus/institusjoner 

ca 12 000 000 episoder Ca 65 % av 
meldingsinnsendingene 
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Register Papirbasert/elektronisk 
innrapportering 

Elektronisk løsning Hvem rapporterer Antall hendelser Brukes Norsk Helsenett 

som har avtale med 
RHF/HF, 
avtalespesialister, AMK, 
utvalgte 
kommunale legevakter. 

går via NHN. Vi har ca 
1300 
kommunikasjonspartnere 
i vår DIPS Communicator 

13. Individbasert pleie- og 
omsorgsstatistikk (IPLOS-
registeret) 

Elektronisk løsning Uttrekk kommunale 
EPJ/PAS + innsending 
over internett 

Kommuner ca 15 mill registreringer Nei, planlagt 2017 

14. Forsvarets 
helseregister 

Elektronisk løsning Uttrekk EPJ i 
Forsvarets nettverk 

Sykestuer militære 
sykehus, øvelser og 
enheter som driver 
seleksjonsmedisin i 
Forsvaret 

326 565 kontakter med 
helsepersonell 

Nei 
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Tabell 6: IKT-innrapporteringsløsninger i nasjonale medisinske kvalitetsregistre per 31. 

desember 2015 
Regionalt helseforetak MRS OpenQReg eREG KREMT SUM Andre** Ingen Totalt 

Helse Sør Øst 5 1 3 8 17 4 1 22 

Helse Vest 6 4 0 0 10 3 5 18 

Helse Midt-Norge 5 0 0 0 5 0 0 5 

Helse Nord 1 7 0 0 8 1 0 9 

SUM 17 12 3 8 40 8 6 54* 

Prosentvis fordeling 31 % 22 % 6 % 15 % 74 %   11 100 

*Årsak til at summen er 54 og ikke 52 registre, er at Ryggregisteret teknisk sett er tre delregistre – to på OpenQReg og ett på en egenutviklet løsning. 
** Registre uten IKT-løsning samler data på papir. 
 
Kilde: Nasjonal IKT 
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2.5. Løsninger for personvern og informasjonssikkerhet 
Personopplysningsloven og helseregisterloven sikrer at hensynet til personvernet veier tungt når 

helseopplysninger skal samles inn, brukes og lagres i ulike helseregistre. I henhold til 

helseregisterlovens § 21 skal den databehandlingsansvarlige og databehandler gjennom planlagte og 

systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger. Dette gjelder blant annet å sørge 

for tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll. I registre som er etablert med hjemmel i §§ 10 

eller 11, skal direkte personidentifiserende kjennetegn lagres kryptert. I henhold til 

helseregisterlovens § 24 har den registrerte rett til innsyn i egne opplysninger og hvem som har hatt 

tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til den registrertes navn eller 

fødselsnummer, fra helseregistre etter §§ 8 til 11.  

Generelt er personvernet i sentrale helseregistre sikret ved at: 

 Registrenes innhold begrenses til kun å inneholde tilstrekkelige og relevante opplysninger 

 Der det er direkte personidentifiserende kjennetegn som fødselsnummer er disse kryptert og 

lagres separat fra andre opplysninger 

 Så få som mulig har tilgang til direkte identifiserbare helseopplysninger i registrene 

 All behandling av direkte identifiserbare helseopplysninger i registrene logges  

 De registrerte har mulighet til å få innsyn i egne opplysninger og i hvem som har hatt tilgang 

til eller fått utlevert direkte identifiserbare helseopplysninger om seg selv 

 Opplysningene bare brukes til uttrykkelige angitte formål som er saklig begrunnet i den 

databehandlingsansvarliges virksomhet 

 Opplysningene er korrekte og oppdaterte og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut 

fra formålet med behandlingen 

 Graden av personidentifikasjon ikke er større enn nødvendig for det aktuelle formålet og at 

graden av personidentifikasjon er begrunnet 

Tilsvarende løsninger finnes for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

I Kreftregisteret er det en egenutviklet løsning som benyttes både i det sentrale helseregisteret og de 

åtte kvalitetsregistrene for å logge oppslag på direkte personidentifiserbare opplysninger og 

utlevering av direkte personidentifiserbare opplysninger. I de øvrige sentrale helseregistrene blir 

oppslag på og utlevering av direkte personidentifiserbare opplysninger logget men det krever 

manuelle rutiner for å ta ut oversikter over loggene. Den registrerte må ta skriftlig kontakt med 

databehandlingsansvarlig for å få innsyn i logg. Når det gjelder innsyn i egne registeropplysninger er 

det kun det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) som har utviklet en løsning per i dag. 

Tjenesten «Mine vaksiner» gjør det mulig for innbygger å logge seg inn og se barnevaksinasjoner gitt 

etter 1995 og andre vaksinasjoner gitt etter 2011. Tjenesten er utviklet av Folkehelseinstituttet på 

SPORT-rammeverket, og gir innbygger tilgang via Helsenorge.no. Statistikken i 2015 viser at tjenesten 

har rundt 5000 – 10 000 innlogginger per måned (8). 

Folkehelseinstituttet utredet i 2015 et målbilde og veikart for utvikling av digitale innbyggertjenester 

fra nasjonale helseregistre.  Sluttrapporten som ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet i 

juni 2015 anbefalte at det bør utvikles felles løsninger på helsenorge.no for 1) oppslag i helseregistre, 

2) personvernløsninger og 3) pasientrapporterte data (PROMs/PREMs) (8). Helse- og 
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omsorgsdepartementet oversendte rapporten til Direktoratet for e-helse i mai 2016 og ba om at 

rapporten skal følges opp som en del av arbeidet med referansearkitektur for nasjonale 

helseregistre. Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse, utredet 

personvernløsninger for helseregistre Helsedirektoratet er ansvarlig for. Utredningen munnet ut i en 

rapport som ble oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 1.5.2016. Personvernløsninger 

omfatter i denne sammenheng løsninger for innsyn, logging, reservasjonsrett og evt. samtykke. 

 

2.6. Standarder, terminologi og kodeverk 
De ulike sentrale helseregistrene og de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er blitt utformet 

over lang tid (de første på 1950-tallet) uten at det har eksistert dekkende nasjonale eller 

internasjonale standarder, terminologier og kodeverk. Det har heller ikke har vært satt krav til 

standardisering av variabler eller bruk av terminologi og kodeverk for valg av variabler, 

variabeldefinisjoner og verdier i registrene. 

Folkehelseinstituttet tok, som ledd i arbeidet for en felles informasjonsmodell for nasjonale 

helseregistre, initiativ til en kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre høsten 2015. Det var 

særlig behov for en kartlegging av variabler i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for hjerte- 

og karsykdommer som er knyttet til Hjerte- og karregisteret (HKR), som er bygget opp etter 

fellesregistermodellen og har hjemmel i helseregisterloven § 11. Fellesregisteret består av et 

basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karlidelser. Basisregisteret 

inneholder opplysninger om polikliniske konsultasjoner og sykehusopphold for pasienter med hjerte- 

og karsykdommer og relaterte tilstander hentet fra Norsk pasientregister (NPR) og opplysninger om 

dødsfall hentet fra Dødsårsaksregisteret (DÅR). De medisinske kvalitetsregistrene inneholder mer 

detaljerte opplysninger om det enkelte sykdomstilfellet og er gitt status som nasjonale registre ved 

HOD ved Helsedirektoratet. Basisregisteret drives av Folkehelseinstituttet, og kvalitetsregistrene 

drives av helseforetakene etter databehandleravtaler med Folkehelseinstituttet. 

Formålet med kartleggingen var å få en oversikt over hvilke variabler som finnes, og over graden av 

overlapp og likhet av variabler brukt i de forskjellige registrene. Dette arbeidet er ment som et 

grunnlag for 

1) å harmonisere eksisterende variabler der det er hensiktsmessig, og  
2) å gi muligheten for en systematisk kartlegging av dekningsgrad mot nasjonale/internasjonale 

kodeverk og data i PAS/EPJ og elektroniske fagsystemer. 

Ved karleggingen ble det funnet 8 624 variabler, og 4 228 av disse er definert som unike variabler. 

Det er estimert at det innrapporteres over 36 millioner datapunkter til de nasjonale helseregistrene 

årlig1. 

Registreringen utføres for det meste av høykvalifisert helsepersonell, så den potensielle 

ressursbesparelsen ved å knytte variabler og uthenting av data mot etablerte kodeverk og 

strukturerte data i pasientadministrative systemer (PAS) og elektroniske pasientjournaler (EPJ) samt 

elektroniske fagsystemer og/eller eksisterende registre er stor. 

Et fåtall av variablene er knyttet til nasjonale eller internasjonale kodeverk, og de færreste variabler 

                                                           
1
 Kartleggingen skal kvalitetssikres av de ulike registerforvalterne, og tallene kan bli justert etter en slik 

kvalitetssikring 
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blir hentet direkte ut av PAS/EPJ eller elektroniske fagsystemer. 

Det er sannsynlig at internasjonale og nasjonale kodeverk til sammen vil kunne brukes til å 

kategorisere de fleste variabler, men gjennom denne foreløpige kartleggingen er det tydelig at man 

vil måtte kombinere flere kodeverk for å kategorisere alle variablene. 

Det er viktig at arbeidet for standardiserte kodeverk og terminologier prioriteres og forseres, slik at 

helsedata kan forstås og brukes på en entydig måte også ved sekundærbruk. Også arbeidet for 

strukturert EPJ og elektroniske fagsystemer, samt tilgjengeliggjøring av data fra PAS/EPJ-systemene 

og elektroniske fagsystemer for sekundærbruk bør forseres. 

Videre bør helsemyndighetene arbeide for at helsetjenestene og helseregistrene får tilgang til 

korrekte og oppdaterte bakgrunnsdata som geografiske opplysninger (for eksempel RESH-

kodeverket), demografiske opplysninger og sosioøkonomiske opplysninger som finnes registrert og 

strukturert i andre deler av forvaltningen. 

Potensialet for økning av fraksjonen som kan hentes ut fra PAS/EPJ eller elektroniske fagsystemer 

og/eller eksisterende registre hvor det foreligger strukturerte data er enormt. 

 

2.7. Bruk av data 
Helseregistrene er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og om 

pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene er gode nok. Data og analyser fra 

helseregistrene kan fortelle oss om utviklingen i helsetilstanden i befolkningen, slik at 

helsemyndighetene kan dimensjonere helsetjenesten, prioritere mellom pasientgrupper og sikre et 

likeverdig tilbud til alle. Helseregistre bidrar også med data til å dokumentere effekten av ulike 

behandlingsmetoder, og til kvalitetsforbedring og forskning på metodene som brukes. Dette danner 

grunnlaget for at vi kan bruke forskningsbasert kunnskap til å endre metodene når resultatene ikke 

er gode nok.  

For at helseregistre skal være nyttige må data og resultater fra registrene være tilgjengelig for 

befolkningen, helse- og omsorgspersonell, ledelsen og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten, 

for myndigheter og for forskere. 

Tabell 7 viser antall utleveringer fra sentrale helseregistre. Antallet er økende for mange av 

registrene. Utleveringer kan være både statistiske oversikter til myndigheter og journalister, og filer 

med individdata til forskning. I 2015 var det totalt 1 838 utleveringer fra sentrale helseregistre (tabell 

5). Antall vitenskapelige publikasjoner viser også at data fra mange av registrene bidrar til forskning. 

Når det gjelder tilgjengeliggjøring av data benytter de sentrale helseregistrene egne nettsider der 

enkelte av registrene har data tilgjengelig i statistikkbanker som gjør at brukere/publikum kan lage 

egne tabeller og figurer basert på data fra registeret. Kreftregisteret har utviklet en klinisk statistikk-

tjeneste i KREMT der helseinstitusjonene får tilgang til statistikk basert på klinisk informasjon de selv 

har rapportert elektronisk til Kreftregisteret, for både hovedregisteret og de åtte kvalitetsregistrene 

Statistikken oppdateres hver natt, og inneholder dermed dagsferske tall.  Helsedirektoratet har som 

et av tiltakene i Nasjonalt helseregisterprosjekt igangsatt et prosjekt for å gi klinikere relevant 

tilbakemelding av NPR-data. Prosjektet skal utvikle webløsninger med klinisk relevant statistikk fra 
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NPR tilpasset ulike fagområder i spesialisthelsetjenesten, og i første versjon er det etablert løsninger 

for revmatologi og urologi. 

Tabell 8 viser antall utleveringer fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre og vitenskapelige 

publikasjoner. Antall utleveringer og publikasjoner er gruppert innenfor ulike fagområder for 

oversiktens skyld, men er ikke egnet for sammenlikninger, da antall registre og hvor lenge registrene 

har vært i drift varierer sterkt mellom gruppene. Utleveringene har stort sett forskning som formål. 

For tilgang til data fra medisinske kvalitetsregistre, rettes henvendelsen til det enkelte register, der 

registerets fagråd beslutter utlevering av data dersom problemstilling er innen registerets formål og 

hjemmelsgrunnlaget er tilstrekkelig. Antall vitenskapelige publikasjoner viser stor variasjon mellom 

de nasjonale kvalitetsregistrene i forsknings aktivitet, men de fleste registrene har utgitt 

vitenskapelige publikasjoner. 

Når det gjelder tilbakerapportering av resultater, har noen av de nasjonale kvalitetsregistrene en 

elektronisk resultattjeneste som sørger for at innregistrerende enheter har tilgang til egne data 

(Rapporteket). Det arbeides med å utvikle en resultattjeneste for registre på MRS-plattformen (MRS-

R), som forventes ferdigutviklet i løpet av 2016. For de åtte kvalitetsregistrene på kreftområdet er 

det en resultattjeneste på KREMT plattformen med “dagsferske” resultater. Det oppgis også andre 

løsninger for resultatformidling: regelmessige rapporter i ulike formater som sendes til deltakende 

enheter, rapporter/presentasjoner som legges på fagspesifikke sider på Legeforeningens nettsted, 

fagmøter/brukerkonferanser, nyhetsbrev og informasjon på hjemmesider. 

Tilgang til data fra helseregistre reguleres av helseregisterloven med tilgrensende regelverk. Siden 

helseopplysninger er sensitive opplysninger er bruken av slike opplysninger underlagt strenge 

taushetspliktsbestemmelser og regelverket for bruk av slike data forutsetter at opplysningene 

behandles på en etisk forsvarlig måte som ivaretar den enkeltes personvern. Det er i dag en rekke 

aktører som har ansvar for forvaltning av de ulike registrene og regelverket. Slik som dagens system 

fungerer kan det være svært arbeids- tids- og ressurskrevende å få tilgang til data fra helseregistrene. 

Dette gjelder særlig dersom man ønsker å sammenstille data fra flere datakilder. Helse- og 

omsorgsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede enklere tilgang og bedre 

utnyttelse av helsedata. Ekspertutvalget skal vurdere og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske 

og juridiske tiltak for å forbedre dagens system for tilgang til helsedata (9). 
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Tabell 7: Bruk av data fra sentrale helseregistre i 2015 
Register Antall utleveringer 

av data fra registeret 
(2015) 

Antall 
vitenskapelige 
publikasjoner 
(2015) 

Løsning for tilbakerapportering av resultater  

1. Dødsårsaksregisteret  142 21 Statistikkbank på FHIs nettsider 

2. Medisinsk 
fødselsregister  

110 123 Statistikkbank FHIs nettsider og institusjonsstatistikkrapporter 

3. Register over 
svangerskapsavbrudd  

6 1 Statistikkbank FHIs nettsider og årsrapporter 

4. Nasjonalt register 
over hjerte- og 
karlidelser 

30 0 Statistikkbank på FHIs nettsider 

5. Meldingssystem for 
smittsomme 
sykdommer (MSIS) 

46 6 Statistikkbank på egne nettsider. 
 

6. Nasjonalt 
vaksinasjonsregister 
(SYSVAK)  

195 5 Statistikk på FHIs nettsider, kvalitetslister og årlig publisering av dekningsstatistikk. 

7. Norsk 
overvåkingssystem for 
antibiotikaresistens hos 
mikrober (NORM)  

24 50 (anslag) Statistikk på egne nettsider 

8. Norsk 
overvåkingssystem for 
antibiotikabruk og 
helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (NOIS)  

23 2 POSI: NOISnett webverktøy-rapporter, årsrapport 
PIAH: PIAHnett webverktøy- rapporter, halvårsrapporter 

9. Reseptbasert 
legemiddelregister   

103 36 Statistikkbank på egne nettsider 

10. Resistensovervåking 
av virus i Norge (RAVN) 

0 0  
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Register Antall utleveringer 
av data fra registeret 
(2015) 

Antall 
vitenskapelige 
publikasjoner 
(2015) 

Løsning for tilbakerapportering av resultater  

11. Kreftregisteret  255 174 Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste KREMT på NHN, statistikk på egne nettsider og årlig 
kreftsstatistikk. 
 
 

12. Norsk 
pasientregister (NPR)  

863 23 Tilbakemeldingstabeller i Excel og selvbetjeningsløsninger (kuber) på dedikerte nettsider. 

13. Individbasert pleie- 
og omsorgsstatistikk 
(IPLOS-registeret) 

29 Usikkert Faktaark, statistikkbanken fra SSB og standardiserte rapporter i kommunal EPJ (IPLOS 
sumrapporter). 

14. Forsvarets 
helseregister 

12 2 Rapporter som publiseres på papir. 

SUM 1 838 443  
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Tabell 8: Bruk av data i nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
Registre 
(antall registre) 

Antall utleveringer av data fra registeret 
(2015) 

Antall vitenskapelige publikasjoner 
(2015) 

1. Hjerte/kar (9) 18 8 

2. Kreft (8)  Det skilles ikke på datautlevering mellom 
insidensregister og kvalitetsregister. 

 

Det skilles ikke på datautlevering mellom 
insidensregister og kvalitetsregister. 

 

3. Luftveier (2) 6 7 

4. Diabetes (2) 12 12 

5. Nervesystemet (4) 13 29 

6. Muskel/skjelett (7) 50 38 

7. Mage og tarm (3) 0 9 

8. Gynekologi (2) 10 14 

9. Skade/intensiv (3) 8 10 

10. Nyre (1) 20 - 

11. Rehabilitering (2) Mangler tall 2 

12. Autoimmune sykdommer (1) 0 10 

13. Hud (1) 0 1 

14. Psykiatri (1) n.a n.a 

15. Infeksjoner (1) n.a n.a 

16. Andre (4) 22 3 
1. Norsk hjerneslagregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk karkirurgisk register, Det norske hjertekirurgiregisteret, Norsk pacemaker og ICD-register, Norsk hjertesviktregister, Nasjonalt register for invasiv 
kardiologi, Norsk hjertestansregister, Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi 
2. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft, Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft, Nasjonalt kvalitetsregister for 
føflekkreft, Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft, Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft, Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfatiske leukemier 
3. Nasjonalt register for KOLS, Nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon 
4. Nasjonalt register for barne- og ungdomsdiabetes, Norsk diabetesregister for voksne 
5. Cerebral pareseregisteret i Norge, Norsk MS-register, Nasjonalt register for arvelige nevromuskulære sykd., NorKog (tidligere demensregisteret),  
6. Nasjonalt register for Leddproteser, Nasjonalt hoftebruddregister, Nasjonalt korsbåndregister, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Norsk nakke- og ryggregister, Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, 
Nasjonalt barnehofteregister 
7. Gastronet, Norsk register for analinkontinens, Norsk register for gastrokirurgi 
8. Norsk gynekologisk endoskopiregister, Norsk kvinnelig inkontinensregister 
9. Norsk Intensivregister, Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister, Nasjonalt traumeregister 
10. Norsk Nyreregister 
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11. Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde, Norsk ryggmargskaderegister,  
12. Nasjonalt register for organspesifikke autoimm. sykdommer 
13. Nordisk register for hidradenitis suppurativa 
14. Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (nyoppstartet) 
15. Norsk kvalitetsregister for hiv (samler ikke data) 
16.  Nasjonalt kvalitetsregister for Smertebehandling, Nasjonalt Leppe-kjeve-ganespalteregister, Norsk Porfyriregister, Norsk register for fedmekirurgi 
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2.8. Finansiering 
Institusjoner med databehandlingsansvar for sentrale helseregistre har ansvaret for finansiering og 

driften av registrene. De regionale helseforetakene har ansvar for finansiering av driften av de 

medisinske kvalitetsregistrene. For sentrale helseregistre hvor det er tilknyttet kvalitetsregistre er 

det en delt finansiering mellom det sentrale helseregisteret og det regionale helseforetaket. 

 

Øremerkede utviklingsmidler har vært satt av gjennom et eget kapittel i statsbudsjettet (kap 782 

Helseregistre). Fra 2016 ble dette kapittelet flyttet slik at det nå ligger under kapittelet til 

Direktoratet for e-helse (kap 701, Direktoratet for e-helse). For de sentrale helseregistrene, dekker 

utviklingsmidlene driften av Nasjonalt helseregisterprosjekt og enkelte utviklingsprosjekter for 

registrene ved Folkehelseinstituttet og i Norsk pasientregister. En andel av midlene er også satt av til 

å dekke arbeid med referansearkitekturprosjektet i Direktoratet for e-helse. For de medisinske 

kvalitetsregistrene, dekker utviklingsmidlene drift av servicemiljøet for de medisinske 

kvalitetsregistrene, utvikling av en del felles tekniske løsninger og av felles infrastruktur. 

 

Dagens bevilgninger til utviklingsprosjekter i de sentrale helseregistrene gjennom Nasjonalt 

helseregisterprosjekt (kap 701), er ikke store nok til å dekke investeringsbehov for store IKT-

utviklingsprosjekter (av størrelsesorden 5-50 millioner). Eksempler på slike prosjekter er utvikling av 

elektronisk dødsmelding (eDÅR), utvikling av en nasjonal laboratoriedatabase og et moderne 

smittevernregister og utvikling av et nasjonalt legemiddelregister. Moderniseringsprosjektene for de 

sentrale registrene bør derfor sikres tidsavgrenset finansiering gjennom særskilte bevilgninger i de 

ordinære budsjettprosessene. 

 

Helseregistrene bruker mye ressurser på etablering og opprettholdelse av infrastruktur, inkludert 

juridiske og tekniske forhold. Samtidig er det i mange registre for lite ressurser til analyser. Det er 

behov for å styrke moderniserings- og samordningsarbeidet i retning av robuste fellesløsninger, slik 

at ressurser kan frigjøres fra arbeid med datainnsamling og infrastruktur til analysearbeid. 

 

Drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre finansieres gjennom rammene til de regionale 

helseforetakene. Tabell 10 viser regionvis fordeling av midler til drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre. Tabellen viser store ulikheter i gjennomsnittlig tildeling mellom regioner. Ressurser 

knyttet til innregistrering av data i registrene er ikke inkludert i disse beregningene. Det etableres en 

felles finansieringsløsning for drift av IKT-løsninger til nasjonale kvalitetsregistre. Denne ordningen 

skal også gjelde for kostnader ved flytting av nasjonale medisinske kvalitetsregistre til Norsk 

Helsenett SF, men det er foreslått at påløpte kostnader for flyttingen, forskuttert av Norsk Helsenett 

SF, skal dekkes av RHF-ene i 2016. I ny finansieringsordning skal kostnadene mellom RHF-ene 

fordeles etter en fordelingsnøkkel som tilsvarer det enkelte RHF-ets andel av rammetilskuddet. 
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Tabell 9: Driftsbudsjett i sentrale helseregistre i 2015 
Register Driftsbudsjett Årsverk "data inn" Årsverk "data i hus" Årsverk "data ut" SUM 

1. Dødsårsaksregisteret  7 520 000 1,5 5,3 1,7 8,5 

2. Medisinsk fødselsregister  10 304 000* 1,5 2,2 0,3 4 

3. Register over svangerskapsavbrudd  0,5 4 1 5,5 

4. Nasjonalt register over hjerte- og 
karlidelser 

7 042 000 4,2 8 2,8 15 

5. Meldingssystem for smittsomme 
sykdommer (MSIS) 

Ikke tilgjengelig 2,2 4,25 4,5 10.95 

6. Nasjonalt vaksinasjonsregister 
(SYSVAK)  

Ikke tilgjengelig 1 2 0,5 3,5 

7. Norsk overvåkingssystem for 
antibiotikaresistens hos mikrober 
(NORM)  

5 200 000 0,5 0,5 1 2 

8. Norsk overvåkingssystem for 
antibiotikabruk og 
helsetjenesteassosierte infeksjoner 
(NOIS)  

Ikke tilgjengelig 0,5 1,5 2 4 

9. Reseptbasert legemiddelregister  1,5 3,5 1 6 

10. Resistensovervåking av virus i 
Norge (RAVN) 

Ikke tilgjengelig Ikke oppgitt tall Ikke oppgitt tall Ikke oppgitt tall  

11. Kreftregisteret  Ikke tilgjengelig 45 (inkl. kvalitetsregistre) 11 (inkl. kvalitetsregistre) 5 (inkl. kvalitetsregistre) 61 

12. Norsk pasientregister (NPR)  35 319 000 3,9 12,8 18,5 35,2 

13. Individbasert pleie- og 
omsorgsstatistikk (IPLOS) 

11 000 9** 9 

14. Forsvarets helseregister 500 000 + lønnsbudsjett 0,5 0,5 1 2 

*Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd har felles driftsbudsjett.**Totalt antall årsverk for «data inn», data i hus» og «data ut». 
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Tabell 10: Ressursbruk i nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2015 
Region 
 

Driftsbudsjett (kr) Prosjektmidler (kr) Årsverk  

Helse Nord (alle 7 registre) Gjennomsnitt: 980 286 
Spredning: 
(529 000 -1 467 000) 

 15 000 totalt for 7 registre Gjennomsnitt 0.9  
Spredning: 
 (0.8 – 1.2) 

Helse Midt-Norge  
( alle 5 registre) 
 

Gjennomsnitt 2 610 413 
Spredning: 
 (1 840 000 -3 776 346) 

1 355 000 totalt for 5 registre  Gjennomsnitt 1.6 
Spredning: 
 (1 - 3.3) 

Helse Vest (alle 17 registre) Gjennomsnitt 1 653 294 
 
Spredning: 
 (800 000 -2 475 000) 

2 296777 totalt for 17 registre Gjennomsnitt 1.7 
Spredning: 
 (0.4 – 2.9) 

Helse Sør-Øst (11 registre) * Gjennomsnitt 2 097 445 
Spredning: 
 (1 245 400 -3 200 000) 

1 760 000 totalt for 11 registre Gjennomsnitt 2.0 
Spredning: 
 (0.5 - 3.7) 

* Helse Sør-Øst dekker drift av 22 registre. De 8 kvalitetsregistrene innen kreftområdet har ikke oppgitt budsjett  
(registeraktivitet er integrert i hele organisasjonen), og 3 andre registre har ikke oppgitt budsjett 
Registrenes størrelse, omfang og antall innregistrerende sykehus kan bidra til forskjellig ressursbruk/behov. 
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2.9. Viktigste resultater fra Nasjonalt helseregisterprosjekt 

2008-2015 
 

Helse- og omsorgsdepartementet igangsatte i 2008 et omfattende arbeid med å samordne og 

modernisere de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de sentrale helseregistrene. Arbeidet 

med utforming av den nasjonale strategien ble organisert som et forprosjekt, med sikte på senere 

etablering av et hovedprosjekt. Den nasjonale strategien for helseregistre ble vedtatt våren 2011 og 

hovedprosjektet ble etablert høsten samme år. Formålet med prosjektet er bedre utnyttelse, bedre 

kvalitet og enda sikrere håndtering av de nasjonale helseregistrene. Det har blitt utarbeidet og 

arbeidet etter to-årige handlingsplaner, og det er gjennomført en rekke tiltak i perioden.  

 

Nedenfor er en liste med de viktigste resultatene fra NHRP satsingen 2008-2015: 

 Etablering av Hjerte- og karregisteret (HKR) som et fellesregister som består av et 

basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom. 

Registeret har et aktivt fagråd, har satt i gang samarbeidsprosjekter for 

dekningsgradsanalyser og valideringsprosjekt, og samarbeider om fagseminar.  

 

 Videreutvikling av Norsk pasientregister. NPR har i perioden utviklet en 

kvalitetsforbedringsstrategi, og gjennomført tiltak i tråd med strategien. Derunder utvikling 

og revidering av registreringsveiledere for ulike fagområder, etablering av nasjonalt 

ventelisteforum, og utvikling av metadatabase.  Klinisk relevante tilbakemeldinger er utviklet 

i modul for webpublisering. NPRs mottaksløsning er modernisert ved implementering av ny 

mottaksdatabase for automatisert behandling av rapportering. Det er utviklet løsning for 

overføring av data fra NPR til Hjerte- og karregisteret.  

 

 Videreutvikling og modernisering av Medisinsk fødselsregister (MFR). Det er etablert 

nasjonale kvalitetsindikatorer fra MFR på helsenorge.no og i MFR statistikkbank 

(Institusjonsstatistikk), og det er etablert fagråd og faste nasjonale 

institusjonsstatistikkmøter. Det er utviklet reviderte meldingsstandarder og medisinsk 

innhold, og gjennomført overgang til 100 % elektronisk innmelding basert på data i 

elektroniske fagsystemer. Det er iverksatt modernisering av IKT-systemene som understøtter 

bedre arbeidsmetoder i registeret for bedre og raskere databehandling, og for å gi grunnlag 

for MFR som basisregister i et utvidet fellesregister for svangerskap/fødsel/barsel/barn i tråd 

med fellesregistermodellen.  

 

 Modernisering av Dødsårsaksregisteret (DÅR). Registeret er flyttet fra gammel 

driftsplattform i SSB til moderne driftsplattform i FHI hvor forholdene ligger til rette for 

mottak av elektroniske dødsmeldinger.  Det er igangsatt et prosjekt for å utrede/innføre 

elektronisk innrapportering til DÅR (eDÅR), som vil gi store gevinster for samfunnet, spesielt 

gjennom et raskere oppdatert Folkeregister. 
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 Etablering av Sykdomspulsen (syndrombasert overvåkingssystem basert på KUHR-data) som 

erstatter det gamle vakttårnsystemet som var basert på ekstra innrapportering av 

influensaliknende sykdom fra 201 legekontor.  

 

 Utvikling av innbyggertjenesten ”Mine vaksiner” på helsenorge.no som gir innbygger oversikt 

over sin egen vaksinasjonsstatus. 

 

 Første del av innbyggertjenesten «Mine screeninger» for å tilgjengeliggjøre 

screeningresultater og reservasjonsløsningen er utviklet på Kreftregisterets nettsider. 

 Utredning av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet har fått i 

oppdrag å etablere et helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Hovedformålet med registeret skal være å gi et kunnskapsgrunnlag for bedre styring, kvalitet 

og pasientsikkerhet. KPR vil også være en viktig datakilde for statistikk, helseanalyser, 

kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.  

 

 Etablering av Samarbeidsgruppen for sentrale helseregistre, som består at representanter fra 

alle de sentrale helseregistrene. Fokus er på datautlevering fra registrene, og gruppen har 

arbeidet som å danne enklere søknadsprosess både for søker av data og involverte registre, 

samt fokus på å etablere rutiner som ivaretar personvernet til den registrerte på best mulig 

måte ved datautleveringer. 

 

 Etablering av Arbeidsutvalget for Nasjonalt helseregisterprosjekt.  Arbeidsutvalget ledes av 

Helse- og omsorgsdepartementet og består av representanter fra Helsedirektoratet, 

Direktoratet for e-helse, Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre, 

Kreftregisteret, Nasjonal IKT, SKDE og FHI. 

 

 Opprettelse og videreutvikling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I perioden 2008-

2015 har 38 medisinske kvalitetsregistre fått nasjonal status, slik at vi i januar 2016 har 52 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

 Oppbygning av kompetanse- og servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre med styrking av 

de fire regionale enhetene i servicemiljøene. Servicemiljøet har bidratt til samordning og 

videreutvikling av de medisinske kvalitetsregistrene. 

 Utvikling av felles tekniske løsninger for kvalitetsregistre. Det er gjennomført et forprosjekt 

for å utrede konsolidering av drift av medisinske kvalitetsregistre i Norsk helsenett (NHN), 

med unntak av kvalitetsregistre som er tilknyttet Kreftregisteret, og det er etablert et 

prosjekt med en konkret plan for overføring av kvalitetsregistre til NHN.   

 

 Etablering og drift av resultattjeneste som brukes av noen medisinske kvalitetsregistre 

(Rapporteket). 

 

 Utvikling av variabelbibliotek for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, publisert på 

arketyper.no 
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 Pasientmedvirkning: Fokus på pasientrapporterte data der pasienten selv rapporterer hva 

som er god kvalitet. Samarbeid om etablering av PROM og PREM i nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre mellom Kunnskapssenteret og servicemiljøet i SKDE, og opprettelse av 

fagsenter for pasientrapporterte data som en del av servicemiljøet.  Involvering av pasienter 

ved utvikling av kvalitetsregistre/ deltakelse i fagråd (styringsgrupper). 

 Bruk av resultater fra kvalitetsregistre til styringsformål: Det er økende interesse fra RHFene 

for å bruke resultater om kvalitet fra kvalitetsregistre inn i sine styringssystemer.  (I tillegg 

kommer kravet til bruk av resultater fra kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring.) 

 Initiert nasjonale satsinger på økt dekningsgrad og kvalitetsforbedring med bruk av 

kvalitetsregisterdata. 

 Årlig samlet presentasjon av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 

siden 2013.  

 Opprettelse av Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre som gjør faglig vurdering av 

nye søknader om nasjonal status og gjør en årlig, faglig vurdering av de nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrenes årsrapporter, og grupperer registrene innen et stadieinndelingssystem. 

 Ny helseregisterlov trådte i kraft 1.1.2015. Formålet med den nye loven er blant annet å 

styrke personvernet og forenkle regelverket 

 

 Videreutvikling av personvern og informasjonssikkerhet: Krav om intern kryptering, logging 

og informasjon til de registrerte i lovbestemte helseregistre. 

 

 Styrking av arbeidet med risikovurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser i 

Folkehelseinstituttet 

 

 Årsrapporter fra de medisinske kvalitetsregistrene på en felles mal og årlige driftsrapporter 

fra de sentrale helseregistrene ved Folkehelseinstituttet på en felles mal 

 

 Forankring av helseregisterfeltets langsiktige målsettinger i Meld. St. 9 (2012–2013), Én 

innbygger – én journal (6), om behov for helsedata til sekundærbruk. 

 

 Koordinering av helseregisterarbeidet mot e-helsearbeidet nasjonalt 

 

 Økt kunnskap og bevissthet om helseregistre 

 

 Mer samhandling og koordinering mellom aktørene gjennom etablerte arenaer, konkrete 

prosjekter og mer uformell kontakt som følge av mer samarbeid. 

 

 Arrangering av den nasjonale helse- og kvalitetsregisterkonferansen annethvert år 

  

 Etablering og drift av nettsider kvalitetsregistre.no og helseregistre.no 

 

http://kvalitetsregistre.no/
http://helseregistre.no/
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 Utredninger er gjennomført på en rekke områder: 

- Utredning av et moderne smittevernregister og etablering av nasjonal laboratoriedatabase 

- Utredning av fellesregister for psykiske lidelser og ruslidelser 

- Utredning av fellesregister for skade, intensivbehandling og beredskap. 

3. Utfordringer og behov 
Det har vært vesentlige forbedringer på helseregisterfeltet de siste årene og det har blitt 

gjennomført en rekke utviklingsprosjekter både i de sentrale helseregistrene og i de medisinske 

kvalitetsregistrene. Dette er prosjekter som er utført dels i regi av NHRP (kapittel 2.9), men også 

somt selvstendige prosjekt ved de enkelte helseregistrene, som for eksempel utvikling av KREMT-

plattformen i Kreftregisteret. Til tross for dette er en rekke av hovedutfordringene de samme som i 

2008; det er mange aktører, den overordnete styringen på helseregisterfeltet er svak, og utviklingen 

av felles teknologiske- og registerdriftsløsninger går langsomt og er ikke tilstrekkelig koordinert. På 

den andre siden er det nasjonale e-helsearbeidet betydelig rustet opp de siste årene, og spesielt 

siden det langsiktige målbildet i «Én innbygger – én journal» ble beskrevet i Meld. St. 9 (2012-2013). 

Arbeidet med helseregisterfeltet er nå i ferd med å bli en integrert del av e-helsearbeidet. 

Mulighetene for å hente data direkte fra elektronisk pasientjournal er fortsatt svært begrensede. For 

å komme et steg videre har Direktoratet for e-helse i 2016 fått i oppdrag å utrede referansearkitektur 

for nasjonale helseregistre. Utredningen skal anbefale tekniske fellesløsninger som skal bidra til å 

understøtte pågående arbeid med nasjonale helseregistre, og skal munne ut i en rapport som skal 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet har også etablert et 

ekspertutvalg som skal utrede enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata (9). 

NHRPs strategi og handlingsplaner samt den nasjonale handlingsplanen for e-helse inneholder 

mange av elementene som skal til for å få et bedre helsedatasystem. For å nå visjonen om et 

helhetlig helsedatasystem som gir grunnlag for fortløpende oppdatert, pålitelig og personvernmessig 

sikker kunnskap om kvalitet på behandling og befolkningens helsetilstand er det behov for å 

gjennomføre tiltak både på kort til mellomlang sikt og på lang sikt. Dette skal gjøres som en del av 

det langsiktige målbildet for «Én innbygger – én journal». Nedenfor har vil listet opp overordnede 

behov som er identifisert i dette kartleggingsarbeidet. 

Gjennomgang og revisjon av gjeldende regelverk 

Ny helseregisterlov trådte i kraft 1.1.2015, men tilgrensende regelverk er ikke harmonisert med den 

nye loven. Dette gjelder bl.a. registerforskrifter, helseforskningsloven, forskningsetikkloven og 

statistikkloven. Det er i tillegg identifisert en rekke behov for endringer i de ulike registerforskriftene 

som gjelder forbedringer i enkeltregistre og samordninger mellom registrene. Adgangen til utlevering 

av data fra sentrale helseregistre til kvalitetsregistre må styrkes for å redusere ulempene knyttet til 

dobbeltregistrering av data. Der er igangsatt et arbeid med å utarbeide felles forskrift for medisinske 

kvalitetsregistre, og medisinske kvalitetsregistre bør som hovedregel etableres med reservasjonsrett, 

istedenfor dagens hovedregel med informert samtykke. 
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Utvikling av felles infrastruktur 

Det er behov for å utvikle flere fellesløsninger, fortrinnsvis nasjonale, på mange områder, for å sikre 

bedre ressursutnyttelse, mindre dobbeltrapportering, bedre datakvalitet og raskere og bedre 

analyseresultater: 

 Gjennomgående informasjonsmodeller/definisjoner for medisinske begreper og 

sammenhenger må utvikles, for eksempel som nasjonale arketyper. 

 Felles, brukervennlige løsninger for innrapportering til nasjonale helseregistre og 

kvalitetsregistre som dekker både meldingsbaserte og web-basert innrapportering. 

Løsningen må inneholde funksjonalitet for etterspørring av manglende data (purring) og det 

må arbeides for at strukturert EPJ blir hovedkilde til medisinske kvalitetsregistre. 

 På veien mot fullstrukturert EPJ bør det utvikles delsystemer som kan gi verdifulle data til 

nasjonale helseregistre, for eksempel en nasjonal laboratoriedatabase. 

 Felles samhandlingsplattform for nasjonale helseregistre i Norsk helsenett for meldinger 

knyttet til nasjonale helseregistre. 

 Felles tilbakerapporteringstjeneste til helse- og omsorgstjenesten. Dette kan for eksempel 

gjøres ved å konsolidere eksisterende løsninger (nasjonale kvalitetsregistre, Kreftregisteret, 

Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Norsk pasientregister) i én felles og 

brukervennlig tjeneste i Norsk Helsenett, og skape grunnlag for enkel innføring av nye web-

baserte rapportfunksjoner. Disse må presenteres på en måte som gjør dem egnet til bruk i 

klinisk forbedringsarbeid. 

 Felles forskertjenester for tilgang til data. Det er behov for å etablere et nasjonalt system for 

tilgang til helse(register)data for forskning med god kvalitet, høy sikkerhet, godt personvern 

og høy ytelse. Infrastrukturprosjektet «Helseregistre for forskning – (HRR)» finansiert av 

Norges forskningsråd vil være et viktig bidrag for dette arbeidet. 

 Felles publiseringsløsning for statistikk og analyser. Det er behov for å etablere én felles 

kanal for tilgjengeliggjøring av statistikk og analyser fra nasjonale helseregistre. 

 Nye innbyggertjenester fra de nasjonale helseregistrene. Det er behov for å utvikle nye 

innbyggertjenester på helsenorge.no for å gi innbygger innsyn i egne data fra nasjonale 

helseregistre, enkel tilgang til personverntjenester (reservasjon og samtykke) og mulighet for 

å rapportere brukererfaringer (PROM/PREM mv.). 

Etablere flere «klynger» av registre innenfor større fagområder 

Begrepet «fellesregistermodellen» kan ha litt ulike tolkninger avhengig av om man vekter de faglige, 

organisatoriske, juridiske og tekniske elementene i modellen. Formålet med fellesregistermodellen er 

å samle kunnskapsgrunnlaget innenfor større fagområder/klynger for å kunne organisere arbeidet 

med eksisterende registre på en hensiktsmessig måte. I Hjerte- og karregisteret, som er bygget opp 

etter fellesregistermodellen, har det først og fremst dreid seg om en faglig, organisatorisk og juridisk 

ordning som har ført til at data blir tatt i bruk i større grad og at representanter for de nasjonale 

medisinske kvalitetsregistrene har begynt å samarbeide tettere for å skaffe til veie gode data om de 

aktuelle pasientene/sykdommene. Det bør vurderes å etablere flere slike klynger av registre for å 

bidra til å utvikle felles informasjonsmodeller/definisjoner for medisinske begreper, unngå 

dobbeltrapportering og utvikle felles tekniske løsninger. Helse- og omsorgsdepartementet har i juni 

2016 signalisert at det i det videre arbeidet skal legges mindre vekt på fellesregistermodellen og mer 

vekt på utvikling av helhetlige teknologiske løsninger. 
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Enklere tilgang til helse(register)data 

Det er behov for å etablere et system som gjør det enklere å få tilgang til og utnytte eksisterende 

helse(register)data. Dette gjelder blant annet sammenstilling av data fra helseregistre (hjemmel til 

forskrift for nærmere regulering i helseregisterloven § 19) og tilgang til administrative registerdata 

(Det sentrale folkeregister, Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre forvaltningsorgan). Spesielt 

sosiodemografiske opplysninger om befolkningen må gjøres lettere tilgjengelig for aktører utenfor 

SSB, inkludert for helseanalyser, forskning og kvalitetsforbedring. Det er behov for å inkludere 

bakgrunnsdata om fødeland/landbakgrunn, sivilstand, familie- og boforhold, utdanning, inntekt og 

yrkesstatus, og disse variablene registreres derfor i en rekke av helseregistrene, og med svært 

varierende kvalitet og utforming (10). Det er uhensiktsmessig at alle registrene må samle inn disse 

dataene fra hver enkelt pasient, når de allerede finnes registrert i ulike forvaltningsorgan eller i 

registre i SSB. Det bør derfor åpnes for at helseregisterforvalterne kan få tilgang til disse dataene ved 

tjenstlig behov for sammenstilling og analyser. 

Styrke arbeidet med terminologi og kodeverk 

Arbeidet for standardiserte kodeverk og terminologier som siden 1. januar 2016 er ledet av 

Direktoratet for e-helse, må prioriteres og forseres, slik at helsedata kan forstås og brukes på en 

entydig måte også ved sekundærbruk; det vil si slik at samme informasjonsmodeller/definisjoner blir 

brukt i pasientjournal og i helseregistrene. På kort sikt er det behov for å tilgjengeliggjøre enkelte, 

grunnleggende dataelementer via PAS/EPJ-systemene, og konsentrere innrapporteringen til de unike 

kliniske variablene i det enkelte register. På lengre sikt vil strukturerte data i EPJ som gjøres 

tilgjengelig for sekundærbruk gjøre innrapporteringen enklere og forenkle driften av registrene. 

Sentrale helseregister og nasjonale medisinske kvalitetsregistre må være premissleverandør ved en 

standardisering av terminologi for strukturert EPJ. 

Økonomiske incentiver for å øke dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

Høy dekningsgrad er avgjørende for at de nasjonale kvalitetsregistrene skal kunne være viktige 

verktøy i klinisk kvalitetsforbedring og forskning. Erfaringer fra andre land tyder på at økonomiske 

incentiver knyttet til innregistrering av data til kvalitetsregistre er et godt dokumentert og effektivt 

tiltak for å bedre dekningsgrad på individnivå. Det bør derfor vurderes en pilot for å prøve ut tiltak 

som tar i bruk økonomiske incentiver fro å sikre prioritering av data til nasjonale kvalitetsregistre. 

Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår for drift og videreutvikling av nasjonale helseregistre  

Det er behov for langsiktige og robuste finansieringsløsninger å sikre finansiering av drift og 

utviklingsprosjekter i de nasjonale helseregistrene for å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag og bedre 

utnyttelse av eksisterende data. 

Videreutvikling av nøkkelregistre bør prioriteres for å sikre en god infrastruktur for kunnskap: 

 Etablering av Kommunalt pasient- og brukerregister 

 Videreutvikling av Norsk pasientregister 

 Videreutvikling av Dødsårsaksregisteret, herunder innføring av elektronisk dødsmelding 

 Videreutvikling av Reseptregisteret, herunder etablering av et personidentifiserbart 

Nasjonalt legemiddelregister som inkluderer individdata om legemidler som er utlevert i 

institusjon 

I tillegg er det viktig at helseregisterfeltet inkluderes i det pågående moderniseringsprogrammet for 

Folkeregisteret.  
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5. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Spørreskjema som ble sendt ut til sentrale 

helseregistre 
  Registernavn   Definisjoner/kommentar 

  År for rapportering 

  

2015 tall. Dersom 2015 tall ikke finnes for 
enkelte spørsmål er det mulig å bruke 
2014 tall, men det må i så fall presiseres. 

JU
R

ID
IS

K
E 

V
U

R
D

ER
IN

G
ER

 

Hvilket år ble registeret 
etablert?     

Databehandlingsansvarlig     

Databehandler      

Grad av 
personidentifikasjon   

Direktepersonidentifiserbart, 
avidentifisert, anonymt, pseudonymt. 

Hjemmelsgrunnlag   F.eks. helsepersonelloven § 11 

D
A

TA
K

V
A

LI
TE

T 

Dekningsgrad på 
enhetsnivå  

  

Andelen aktuelle enheter (som behandler 
pasienter i registerets målpopulasjon) som 
rapporterer opplysninger til registeret. I 
blant kalt kompletthet i forhold til 
institusjons- eller enhetsnivå  

Kompletthet/Dekningsgrad 
på individnivå  

  

I hvilken grad alle nye tilfeller av en 
sykdom/hendelse er inkludert i registeret. 
I blant kalt kompletthet. 

Metode for beregning av 
kompletthet   Angi hvilken metode som er benyttet. 

Utført validitetsstudier siste 
fem år? (oppgi årstall og 
type studie) 

  

Feks valideringsstudier mot pasientjournal, 
dekningsgradsanalyser, avregningsutvalg, 
verifisering av spesifikke pasientgrupper 
etc. 

Aktualitet (mottak av data)    Tid fra verifisert hendelse til mottatt data 

Aktualitet (bruk av data)   Tid fra mottatt data til data er klar for bruk  

IN
N

R
A

P
P

O
R

TE
R

IN
G

 

Registreres data i en digital 
løsning eller på papirskjema?     

Hvis digital løsning. 
Preutfylles noe av 
informasjonen?     

Antall rapporteringsenheter     

Hva slags instanser/enheter 
rapporterer?   F.eks. sykehus, laboratorie, apotek, etc.  

Hyppighet på 
innrapportering?   

F.eks årlig, tertial, kvartal, månedlig, 
ukentlig, daglig, løpende. 

Hvem registrerer data som 
meldes til registeret?   

For eksempel leger, sykepleiere, 
helsesøster, administrativt personell etc 
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  Registernavn   Definisjoner/kommentar 

Antall hendelser i 
rapporteringsåret?   

Eksempelvis en fødsel, et sykdomstilfelle, 
et dødsfall 

IN
FO

R
M

A
SJ

O
N

SP
ER

SP
ET

IV
ET

 (
st

an
d

ar
d

er
, t

er
m

in
o

lo
gi

 o
g 

ko
d

ev
er

k)
 

Er det utarbeidet en 
informasjonsmodell som 
beskriver innholdet i 
registeret?   Ja/nei 
Hvis ja, er den offentlig 
tilgjengelig?   Ja/nei. Hvis ja: fra hvor? 

Hvilke standarder, 
terminologier og kodeverk 
baserer registeret seg på per 
i dag?   

For eksempel Internasjonal terminologier, 
klassifikasjoner og helsefaglige kodeverk, 
nasjonale administrative kodeverk, 
egenutviklede etc. 

Pågår og/eller planlegges det 
tiltak for struktureringen av 
datagrunnlag?   

For eksempel anvendelse av nye 
terminologier, klassifikasjoner og 
helsefaglige kodeverk, standardisering i 
samarbeid med andre registrer/opp mot 
andre registre, tilrettelegging i 
kildesystemet eller opplæring av de som 
registrerer datagrunnlaget inn. 

Anvendes data fra felles 
nasjonale- eller 
sektorkomponenter? Hvis ja, 
hvilke?   

For eksempel informasjon om 
organisasjon, helsepersonell, innbygger, 
kodeverk eller annet. 

IK
T-

LØ
SN

IN
G

ER
 

Når var siste store tekniske 
oppgraderingen  av 
registerløsningen?   

  

Hvordan overføres 
datagrunnlaget fra 
«kilden(e)» til det sentrale 
registeret?   Enkeltvis eller i "batch"? 

Brukes Norsk Helsenett for 
innsending av data?     

Hvilket format overføres 
dataene på?    For eksempel XML, CSV-fil, Excel-fil etc 

Hvilke kildesystemer 
(PAS/EPJ og/eller 
fagsystemer) hentes 
datagrunnlaget fra?   

  

Innhentes  og samenkobles 
datagrunnlaget i 
kildesystemet med data fra 
andre kilder? Hvis ja, hvilke?     

Er det utviklet en egen 
løsning for 
pasientrapportering av data?   PROM/PREM 

Hvis ja, deles denne med 
andre registre?     

Hvis ja, er den digital eller på     
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  Registernavn   Definisjoner/kommentar 

papir? 

Er det utviklet løsninger for 
innbyggertjenester? 

  

For eksempel løsning for innsyn i egne 
data eller muligheter for retting eller 
sletting av egne data. Presiser hvilken 
løsning 

B
R

U
K

 A
V

 D
A

TA
 

Antall utleveringer totalt 
  

Antall utleveringer av data etter søknad 
om data 

Brukes dataene i nasjonale 
løsninger? 

  

Svar ja/nei, angi til hva. For eksempel 
nasjonale kvalitetsindikatorer, 
kjernejournal, folkehelseprofiler osv. 

Antall faste utleveringer til 
internasjonale rapporter   OECD, WHO, ol 
Antall utleveringer til 
nasjonale 
finansieringsordninger     
Antall utleveringer der filer 
er sammenstilt med andra 
registre/datakilder     

Antall vitenskaplige 
publikasjoner   Gjennomfør søk i PubMed på registernavn. 

Publiseres data eller 
resultater på internett?   Ja/nei 

Hvis ja, hvor publiseres 
data/resultater?   

 Hvilke løsninger brukes til 
tilbakerapportering av 
informasjon til tjenesten? 

    
Publiseres årsrapport fra 
registeret?   Ja/nei 

Ø
K

O
N

O
M

I 

Driftsbudsjett    Driftsåret 2015 
Prosjekt og 
utviklingsbudsjett 

  Tall for driftsåret 2015. 

Antall årsverk "data inn" 

  

Tall for driftsåret 2015. "Data inn" 
defineres som datamottak. Dette 
inkluderer punching, koding, purring etter 
manglende meldinger og håndtering av 
elektroniske meldinger og filer. 

Antall årsverk "data i hus"   

Tall for driftsåret 2015. "Data i hus" betyr 
databearbeiding (kvalitetskontroll, purring 
pga ufullstendig informasjon) og 
datatilgang (saksbehandling av søknader 
om data, klargjøring og utlevering av filer).   

Antall årsverk "data ut"   

Tall for driftsåret 2015. "Data ut" betyr 
bearbeiding avstatistikk, analyser, og 
andre "produkter" fra registeret. 
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Vedlegg 2 – Spørreskjema som ble sendt ut til nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 
  Registernavn   Definisjoner/kommentar 

  År for rapportering 

  

2015 tall. Dersom 2015 tall ikke 
finnes for enkelte spørsmål er 
det mulig å bruke 2014 tall, 
men det må i så fall presiseres. 

JU
R

ID
IS

K
E 

V
U

R
D

ER
IN

G
ER

 

Hvilket år ble registeret 
etablert? 

    

Når fikk registeret nasjonal 
status? 

    

Databehandlingsansvar 

  

Med databehandlingsansvarlig 
menes den som bestemmer 
formålet med behandlingen av 
opplysningene og hvilke 
hjelpemidler som skal brukes, 
og den som i eller i medhold av 
lov er pålagt 
databehandlingsansvar, jf. 
helseregisterloven § 2 bokstav 
e. 

Forvaltningsmessig ansvar 

  

Hvilket regisonalt helseforetak 
som har forvaltningsmessig 
ansvar. 

Databehandler     

Grad av personidentifikasjon 

  

Direkte personidentifiserbart, 
avidentifisert, anonymt, 
pseudonymt. 

Hjemmelsgrunnlag 
  

Om registeret er hjemlet i 
forskrift, i konsesjon etc. 

Stadium   

Etter stadieinndelingen for 
nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre (stadium 1, 2, 
3 og 4) 

Pasientrepresentant i fagråd     

D
A

TA
K

V
A

LI
TE

T 

Dekningsgrad på enhetsnivå  

  

Andelen aktuelle enheter (som 
behandler pasienter i 
registerets målpopulasjon) som 
rapporterer opplysninger til 
registeret. I blant kalt 
kompletthet i forhold til 
institusjons- eller enhetsnivå  

Kompletthet/Dekningsgrad 
på individnivå  

  

I hvilken grad alle nye tilfeller 
av en sykdom/hendelse er 
inkludert i registeret.  
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  Registernavn   Definisjoner/kommentar 

Metode for beregning av 
kompletthet   

Angi hvilken metode som er 
benyttet. 

Utført validitetsstudier siste 
fem år? (oppgi årstall og 
type studie) 

  

Feks valideringsstudier mot 
pasientjournal, 
dekningsgradsanalyser, 
avregningsutvalg, verifisering 
av spesifikke pasientgrupper 
etc. 

Aktualitet (mottak av data) 

  

Hvor lang tid er det fra 
verifisert hendelse til mottatt 
data? 

Aktualitet (bruk av data) 
  

Hvor lang tid tar det fra mottatt 
data til data er klar for bruk? 

IN
N

R
A

P
P

O
R

TE
R

IN
G

 

Registreres data i en digital 
løsning eller på papirskjema?     

Hvis digital løsning. 
Preutfylles noe av 
informasjonen?     

Antall rapporteringsenheter     

Hva slags instanser/enheter 
rapporterer?     

Hyppighet på innrapportering   

For eksempel årlig, tertial, 
kvartal, månedlig, ukentlig, 
daglig, løpende 

Hvem registrerer data som 
meldes til registeret?   

For eksempel leger, 
sykepleiere, helsesøster, 
administrativt personell etc 

Antall hendelser i 
rapporteringsåret 

  

Eksempelvis en fødsel, et 
sykdomstilfelle, et dødsfall 

IN
FO

R
M

A
SJ

O
N

SP
ER

SP
ET

IV
ET

 
(s

ta
n

d
ar

d
er

, t
er

m
in

o
lo

gi
 o

g 
ko

d
ev

er
k)

 

Er det utarbeidet en 
informasjonsmodell som 
beskriver innholdet i 
registeret?   Ja/nei 

Hvis ja, er den offentlig 
tilgjengelig? 

  Beskriv hvor den er tilgjengelig. 

Hvilke standarder, 
terminologier og kodeverk 
baserer registeret seg på per i 
dag?   

For eksempel Internasjonal 
terminologier, klassifikasjoner 
og helsefaglige kodeverk, 
nasjonale administrative 
kodeverk, egenutviklede etc. 
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  Registernavn   Definisjoner/kommentar 

Pågår og/eller planlegges det 
tiltak for struktureringen av 
datagrunnlag?   

For eksempel anvendelse av 
nye terminologier, 
klassifikasjoner og helsefaglige 
kodeverk, standardisering i 
samarbeid med andre 
registrer/opp mot andre 
registre, tilrettelegging i 
kildesystemet eller opplæring 
av de som registrerer 
datagrunnlaget inn. 

Anvendes data fra felles 
nasjonale- eller 
sektorkomponenter? Hvis ja, 
hvilke?   

For eksempel informasjon om 
organisasjon, helsepersonell, 
innbygger, kodeverk eller 
annet. 

IK
T-

LØ
SN

IN
G

ER
 

Når var siste store tekniske 
oppgraderingen  av 
registerløsningen?   

  

Hvordan overføres 
datagrunnlaget fra 
«kilden(e)» til registeret?   Enkeltvis og/eller i "batch"?  

Brukes Norsk Helsenett for 
innsending av data? 

    

Hvilket format overføres 
dataene på?    

For eksempel XML, CSV-fil, 
Excel-fil etc 

Innhentes  og samenkobles 
datagrunnlaget i 
kildesystemet med data fra 
andre kilder? Hvis ja, hvilke?     

Inneholder registeret 
pasientrapporterte data? 

  PROM/PREM. Svar ja/nei. 

Er det utviklet en egen løsning 
for pasientrapportering av 
data?   Svar ja/nei. 

Hvis ja, deles denne med 
andre registre? 

  Svar ja/nei. 

Hvis ja, er den digital eller på 
papir?     

Er det utviklet løsninger for 
innbyggertjenester? 

  

For eksempel løsning for innsyn 
i egne data eller muligheter for 
retting eller sletting av egne 
data. Presiser hvilken løsning 

B
R

U
K

 

A
V

 
D

A
TA

 

Antall utleveringer totalt 
  

Antall utleveringer av data 
etter søknad om data 
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  Registernavn   Definisjoner/kommentar 

Brukes dataene i nasjonale 
løsninger? 

  

Svar ja/nei, angi til hva. For 
eksempel nasjonale 
kvalitetsindikatorer, 
kjernejournal, 
folkehelseprofiler osv. 

Antall faste utleveringer til 
internasjonale rapporter   OECD, WHO, ol 

Antall utleveringer der filer er 
sammenstilt med andre 
registre/datakilder 

    

Antall vitenskaplige 
publikasjoner   

Gjennomfør søk i PubMed på 
registernavn. 

Publiseres data eller 
resultater på internett?   Ja/nei 

Hvis ja, hvor publiseres 
data/resultater?   Adresse 

Hvilke løsninger brukes til 
tilbakerapportering av 
informasjon til tjenesten? 

    

Publiseres årsrapport fra 
registeret?   Ja/nei 

Ø
K

O
N

O
M

I Driftsbudsjett    Driftsåret 2015. 
Prosjekt- og 
utviklingsbudsjett   Tall for driftsåret 2015 

Antall årsverk   
Tall for driftsåret 2015 
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Vedlegg 3 – Tilleggsspørsmål 
 

I tillegg til spørreskjemaet ber vi hvert register om å svare på spørsmålene nedenfor. Disse 

spørsmålene er bredere og gir muligheter for å gi mer utfyllende beskrivelser, refleksjoner 

og innspill. 

Utfordringer og behov  

 Hvilke behov/planer/forbedringstiltak planlegges i registeret de neste fire årene? 

 Hvilke hovedutfordringer/problemstillinger står registeret overfor i dag for å kunne 
utvikle seg? 

 Vil noe av dette kreve store endringer i kildesystemene eller for leverandørene? 

 Er det noen overordnede utfordringer relatert til lovverk/hjemler?  

 Har registeret identifisert noen behov som vurderes å gå på tvers av alle registrene 
og som med fordel kunne spilles inn som et nasjonalt tiltak?  

Teknologi og infrastruktur 

 Hvilken teknologiplattform benyttes? 

 Er disse komponentene egenutviklet eller hyllevare? 
 

 Hvilke tekniske komponenter og programvare/verktøy anvendes for mottak, teknisk 
validering og faglig validering i registeret? 

 Er disse egenutviklet eller hyllevare? 
 

 Hvilke tekniske komponenter og programvare/verktøy anvendes for sammenstilling 
og videre bearbeiding av datagrunnlaget? 

 Er disse egenutviklet eller hyllevare? 
 

 Hvilke tekniske komponenter og programvare/verktøy anvendes for analyse, 
preparering, rapportering, utlevering og publisering? 

 Er disse egenutviklet eller hyllevare? 
 

 Hvilke løsninger anvendes for å ivareta informasjonssikkerheten (organisatorisk og 
teknisk)? 
 

 Hvilke tekniske komponenter brukes for å ivareta personvernet?  
- Er det utviklet løsning for innsyn i logg over oppslag på personidentifiserbare 
opplysninger i registeret? 
- Er det utviklet løsning for innsyn i logg for utlevering av personidentifiserbare 
opplysninger fra registeret? 
- Er det utviklet løsning for tilgang til egne opplysninger? 

 Er det noen av de tekniske komponentene eller programvare/verktøy som kan være 
mulig å skalere opp slik at de kan utvikles til en fellesløsning? 

 Hvis ja, hvilke? 



 

 

 

 
 
Internrapport 
Nasjonal helseregisterstrategi – status, 
utfordringer og veien videre 

Rapporten er utarbeidet av E-helseavdelingen i samarbeid med 

helseregistergruppen i HOD 
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Nasjonal helseregisterstrategi – status, utfordringer og veien videre Side 4 

1 Innledning 

Formålet med denne interne rapporten er å beskrive status for Nasjonal helseregisterstrategi 

(helseregisterstrategien) og drøfte departementets oppfølging i perioden fram til strategien 

utløper i 2020. Drøyt halvveis i strategiperioden er det behov for å oppsummere resultatene, 

gjennomgå eksisterende tiltak og virkemidler og vurdere justeringer i mål og virkemidler for 

å tilpasse strategien til dagens utfordringer og muligheter. Rapporten skal danne grunnlag for 

departementets prioriteringer, virkemidler og tiltak i de gjenværende årene i strategiperioden.  

Det har skjedd mye siden helseregisterstrategien ble lagt fram og Nasjonalt 

helseregisterprosjekt ble etablert i 2011. Stortinget har vedtatt en ny pasientjournallov og 

helseregisterlov og det pågår en revisjon av forskriftene i tilknytning til helseregisterloven. 

Det har vært en sterk vekst i medisinske kvalitetsregistre som har fått nasjonal status. Ved 

utløpet av 2015 hadde 52 kvalitetsregistre fått status som nasjonalt register. Det pågår et 

arbeid med å modernisere de sentrale helseregistrene.  Hjerte- og karregister ble etablert i 

2012. Stortinget vedtok etablering av et  kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) våren 

2016. Videre har Stortinget ved behandling av legemiddelmeldingen gitt tilslutning til å 

utrede etablering av et personidentifiserbart legemiddelregister som inkluderer data fra 

institusjon. Folkehelseinstituttet har, som oppfølging av folkehelsemeldingen, utredet 

etablering av et register over psykiske lidelser og ruslidelser. Sammen med Folkeregisteret, 

Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister (NPR), vil etableringen av KPR og 

personidentifiserbare legemiddeldata gi oss en plattform som kan brukes til å sammenstille 

helsedata på sykdomsområder der vi i dag mangler data, for eksempel for psykiske lidelser og 

ruslidelser.  

Til tross for den positive utviklingen står vi overfor flere av de samme utfordringene i dag 

som da strategien ble lagt fram i 2011. Fremdeles er det utviklet få tekniske fellesløsninger på 

tvers av registrene, kvalitetsregistrene kan i liten grad gjenbruke data fra 

pasientjournalsystemer og fagsystemer, og det gjenstår et betydelig arbeid med å modernisere 

de sentrale helseregistrene.  

Helseregisterprosjektet har ikke hatt nødvendig gjennomføringskraft og 

fellesregistermodellen er ikke effektivt nok som virkemiddel for å få til en bedre samordning 

av den teknologiske utviklingen på helseregisterfeltet. Selv om helseregisterstrategien var 

basert på konsensus mellom registermiljøene, har arbeidet med å implementere strategien vist 

at dette ikke har vært tilstrekkelig for å sikre forpliktende samarbeid om utvikling og 

gjennomføring av konkrete tiltak. Sterkere nasjonal styring og prioritering er nødvendig for å 

støtte opp under arbeidet med å etablere løsninger som kan bidra til å forenkle 

innrapportering, bedre kvaliteten i registrene, legge til rette for sammenstilling og mer 

effektive systemer for utlevering av data.  

Selv om en del av de sentrale helseregistrene benytter data fra pasientjournalsystemer og 

fagsystemer, er mulighetene i teknologien ikke utnyttet godt nok. Det gjelder både gjenbruk 

av eksisterende data fra journal- og fagsystemer og personverntiltak som bedre logging og 

autentisering av tilgang til data. Skal vi utnytte disse mulighetene er det nødvendig å knytte 

utviklingen av helseregisterfeltet enda sterkere opp mot det nasjonale e-helsearbeidet. 

Spesielt videreføringen av arbeidet med «én innbygger – én journal» vil påvirke 
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ambisjonsnivået for utvikling på kort og mellomlang sikt, inntil mer helhetlige og moderne 

IKT-løsninger gjør dagens tilnærming utdatert.  

I tillegg er det spesielle utfordring knyttet til bruk av helsedata til helseanalyser1, 

kvalitetsforbedring og forskning. Det gjelder både forholdet mellom helseregisterloven og 

helseforskningsloven, systemet for godkjenning av forskning og helseanalyser med 

utgangspunkt i helseregistre og muligheten til å sammenstille helseregistrene med data fra 

Statistisk sentralbyrå. Utfordringene når det gjelder sekundærbruk2 er delvis sammenlignbar 

med situasjonen i de andre skandinaviske landene. Sammenlignet med Danmark og Sverige 

har imidlertid Norge en mer fragmentert organisering av de sentrale helseregistrene med 

mange behandlingsansvarlige og mer kompliserte søknadsprosesser ved sammenstilling av 

data fra registre til forskning og helseanalyser.  

Rapporten retter i hovedsak oppmerksomheten mot behov for å justere mål og 

virkemiddelbruk i oppfølging av helseregisterstrategien fram til utløpet av strategiperioden i 

2020. Det betyr at det er det kortsiktige perspektivet som har fått mest plass. Det er imidlertid 

nødvendig å se den kortsiktige innsatsen i sammenheng med det pågående arbeidet med å 

digitalisere helsetjenesten i regi av «én innbygger – én journal». 

Kapittel 1 Innledning inneholder en oppsummering av hovedinnhold og en oversikt over de 

viktigste anbefalingene. Kapittel 2 Om Nasjonal helseregisterstrategi er en ren beskrivelse av 

helseregisterstrategien og organiseringen av helseregisterprosjektet. I kapittel 3 Ny registre 

og flere fellesløsninger er det lagt vekt på å få fram hva som er oppnådd så langt i 

strategiperioden. I Kapittel 4 Fortsatt mange av de samme utfordringene er det gitt en 

vurdering av utfordringsbildet. I kapittel 5 Samlet vurdering og analyse av situasjonen er det 

gjort en vurdering av hva som er de viktigste hindringene og hvilke positive utviklingstrekk 

som kan bidra til å drive utviklingen framover. Kapittel 6 Sterkere gjennomføringsevne 

inneholder forslag til tiltak for å styrke gjennomføringsevnen i siste halvdel av 

strategiperioden. I kapittel 7 Framtidsbildet – hvor går vi etter strategiperioden? er det 

trukket linjer fra dagens utviklingstrender, som peker på behovet for å supplere denne 

strategien med flere andre tiltak for å kunne tilfredsstille morgensdagens kunnskapsbehov.  

De viktigste anbefalingene i rapporten kan oppsummeres i følgende punkter: 

- Visjon og overordnede mål fra Nasjonal helseregisterstrategi ligger fast 

- Arbeidet med å utvikle felles informasjonsmodeller og tekniske løsninger på tvers av 

registrene styrkes og forankres i det nasjonale arbeidet med strategi og handlingsplan 

for e-helse  

- Det legges mindre vekt på fellesregistermodellen som virkemiddel og mer vekt på 

utvikling av helhetlige tekniske løsninger, jf. helseregisterstrategien 

- Utvikling av kvalitetsregistrene forankres sterkere i de regionale helseforetakene og 

knyttes tettere opp mot de regionale IKT-strategiene, jf. «én innbygger – én journal» 

                                                 
1 Her brukes helseanalyser i betydningen "helseovervåking".  

2 Med sekundærbruk menes bruk av pasient- og brukerdata til andre formål enn diagnostikk og behandling, 

for eksempel styring og administrasjon, kvalitetsforbedring, helseanalyser og forskning.  
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- For de sentrale helseregistrene prioriteres utvikling av en plattform for helsedata med 

utgangspunkt i Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), 

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og personidentifiserbare legemiddeldata  

- Det etableres et program ledet av Direktoratet for e-helse som får ansvar for arbeidet 

med å utvikle fellesløsninger og som erstatter dagens helseregisterprosjekt 

- Det gjøres ikke endringer i dagens organisering når det gjelder fag- og 

forvaltningsansvar for registrene 

- Helse- og omsorgsdepartementet følger opp helheten i helseregisterstrategien 

gjennom styringsdialogen (avklare roller, tydeligere styringssignaler, tett dialog om 

behov for endringer i regelverket) 

2 Om Nasjonal helseregisterstrategi 

Nasjonal helseregisterstrategi ble lagt fram som en tiårig strategi våren 2011. Bakgrunnen for 

at departementet i 2008 igangsatte arbeidet med å samordne og modernisere helseregistrene 

var det store potensialet til de norske helseregistrene kombinert med betydelige tekniske, 

organisatoriske, økonomiske og juridiske utfordringer. Det var store moderniseringsbehov i 

de eldre registrene i den sentrale helseforvaltningen, Stortingets vedtak om å etablere Norsk 

pasientregister som et personidentifiserbart register åpnet nye muligheter, og 

kvalitetsregisterfeltet var under oppbygning i de regionale helseforetakene. 3 

Boks 2.1 Begreper i Nasjonal helseregisterstrategi 

Fellesregistermodellen: 

Modellen innebærer at registre på et sykdoms- eller behandlingsområde samles i et 

fellesregister med et bredt felles formål. Kreftregisteret, Hjerte- og karregisteret og Medisinsk 

fødselsregister er eksempler på ulike varianter av denne modellen. 

Basisregister er den delen av et fellesregister som har analyser av sykdomsforekomst  og 

forskning på årsaker til sykdom som hovedformål.  

Medisinske kvalitetsregistre er den delen av et fellesregister som har kvalitetssikring, 

kvalitetsforbedring og forskning som hovedformål. 

Nøkkelregistre er Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret som vil 

levere data til basisregistrene.   

Helhetlig modell for teknologiske løsninger: 

Modellen innebærer at det etableres felles teknologiske løsninger for innrapportering og 

datafangst, overføring til nasjonale registre, registerdrift og forvaltning av helseregistre, 

tilbakemeldingssystemer, publiseringsløsninger og andre brukertjenester. 

                                                 
3 Kapitlet inneholder en omtale av hovedinnretningen på helseregisterstrategien og organiseringen av 

oppfølgingsarbeidet. Justeringer i mål og virkemidler i strategien og resultater fra oppfølgingsarbeidet er 

omtalt i andre deler av rapporten.  
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2.1 Mål, visjon og hovedgrep 

Målet med helseregisterstrategien er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere 

håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. Arbeidet skal understøtte de økende 

kravene til kunnskap i helse- og omsorgssektoren. Det overordnede målet var at 

helseregistrene skal gi kunnskap som bidrar til at kvaliteten på helsetjenestene blir bedre, og 

til utvikling av bedre behandling, forebygging, helseovervåking og forskning. Strategien 

legger til grunn at helseregistrene skal være et vesentlig virkemiddel for å nå helse- og 

omsorgspolitiske mål. Gode helseregistre skal gi kunnskap som bidrar til bedre helse for alle.  

Visjonen er at Norge i 2020 har fortløpende oppdatert, pålitelig og personvernmessig sikker 

kunnskap om kvalitet på behandling og befolkningens helsetilstand. På lang sikt krever dette 

en ny IKT-arkitektur for helsesektoren som i størst mulig grad gjør at systematiske analyser 

kan gjennomføres på data som tjenesten samler inn til primærbruk og reduserer behovet for 

merarbeid med rapportering. Målene for helseregisterprosjektet er derfor forankret i de 

overordnede målene for det nasjonale e-helsearbeidet.  

Bærende prinsipper for helseregisterstrategien er: styrking av personvernet og andre 

pasientinteresser, sterk forankring i fagmiljøene, effektiv utnyttelse av data til flere formål, 

tydeligere nasjonal ledelse. På kort og mellomlang sikt legger strategien opp til følgende 

hovedgrep:  

1) Konsolidere helseregistrene innenfor ulike fagområder i fellesregistermodellen  

2) I økende grad ta i bruk felles teknologiske løsninger (helhetlig modell for 

teknologiske løsninger) 

Målet er å etablere godt koordinerte registre med sterk faglig forankring og felles 

infrastruktur, unngå dels overlappende registre og tette kunnskapshull. Strategien skal på 

denne måten bidra til å ivareta personvernet gjennom å unngå unødvendig duplisering av 

data. 

2.1.1 Fellesregistermodellen  

Et fellesregister består ifølge helseregisterstrategien av en del som har analyser av 

sykdomsforekomst og forskning på årsaker til sykdom som sitt primære formål (insidens- 

eller basisregister), og en annen del som består av medisinske kvalitetsregistre med 

kvalitetssikring, kvalitetsforbedring og forskning på effekter og bivirkninger av behandling 

som hovedformål. 

Det samlede registeret på et sykdoms- eller behandlingsområde omtales som et fellesregister, 

og har et bredt felles formål. Kreftregisteret, Hjerte- og karregisteret og Medisinsk 

fødselsregister fungerer som ulike varianter av denne modellen i dag. Norsk pasientregister, 

Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret er eksempler på nøkkelregistre i modellen, og data 

fra disse vil kunne inngå i basisregistrene. Strategien peker også på behovet for et fremtidig 

datagrunnlag fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Fellesregistermodellen innebærer at 

det gjøres vurderinger av det samlede kunnskapsgrunnlaget innenfor større fagområder, med 

vurderinger av: 
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- Hva som finnes av eksisterende registre og data 

- Hvilket kunnskapsbehov som foreligger 

- Hvilke analyser som kan gjennomføres innenfor dagens lovverk 

- Om det er behov for å samle inn nye data 

- Eventuelle behov for opprettelse av nye registre eller et nytt fellesregister 

I noen tilfeller vil det være behov for å opprette et nytt fellesregister, slik som tilfellet var 

med Hjerte- og karregisteret. I andre tilfeller vil det være mer aktuelt å organisere arbeidet 

med eksisterende registre bedre enn i dag. 

2.1.2 Helhetlig modell for teknologiske løsninger 

I helseregisterstrategien er «en helhetlig modell» definert som økende grad av felles 

teknologiske løsninger for innrapportering og datafangst, overføring til nasjonale registre, 

registerdrift og forvaltning av helseregistre, tilbakemeldingssystemer, publiseringsløsninger 

og andre brukertjenester.  

Et første skritt på veien er innføring av elektronisk innrapportering til alle helseregistre, bruk 

av fagapplikasjonen (strukturert fagspesifikt journalsystem) som felles teknologisk byggesten 

ved utvikling av nye innrapporteringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, 

samt bruk av den nasjonale IKT-infrastrukturen (helsenettet) for innrapportering til de 

nasjonale helseregistrene. Fagapplikasjonene bør kunne inkorporeres i en mer helhetlig 

arkitektur, med nasjonale fellesløsninger for installasjon av systemer og lagring av data og 

direkte registrering uten å gå veien om elektronisk melding. Utvikling av foretrukne 

rammeverk for registerdriftsløsninger, felles løsninger for tilbakerapportering og felles 

brukertjenester for de nasjonale helseregistrene, bør også vurderes. 

Moderne helelektroniske løsninger og elektronisk datafangst er avgjørende for ytterligere å 

styrke den registrertes rettigheter i helseregistrene. Helelektroniske løsninger gir muligheter 

for økt tilgangskontroll, systemer for logging og sporing, og er en forutsetning for å innføre 

stadig bedre krypteringsløsninger. 

2.1.3 Fasene i strategiperioden 

De ulike fasene i gjennomføringen i helseregisterstrategien er illustrert i figur 2.1 nedenfor. 

Halvveis i strategiperioden skal det etableres og planlegges flere fellesregistre, det skal 

vurderes utvikling av avanserte fellestjenester, for eksempel felles statistikkbank, og det skal 

vurderes samordning og drift av nasjonale helseregistre. Felles løp for IKT og 

helseregisterfeltet er lagt til siste fase i strategiperioden.  
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Figur 2.1 Fasedelt innsats gjennom perioden 2010-2020 

 

2.2 Organisering  

Arbeidet med å etablere en nasjonal strategi ble organisert som et forprosjekt ledet av Helse- 

og omsorgsdepartementet ved departementsråden. Det ble etablert en styringsgruppe med 

representasjon fra aktørene i helseregisterfeltet. Folkehelseinstituttet fikk ansvar for 

sekretariatfunksjonen. Forprosjektet utarbeidet rapporten Gode helseregistre – bedre helse. 

Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske 

kvalitetsregistre 2010-2020 med forslag til en tiårig nasjonal strategi for helseregisterfeltet og 

en handlingsplan for perioden 2010-2011. 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte rapporten fra forprosjektet på høring i desember 

2009 med frist i mars 2010. Sekretariatet fikk i oppdrag å oppsummere høringsuttalelsene og 

anbefale eventuelle endringer. Høringen viste at det var bred enighet om betydningen av 

helseregistre og at det var stor oppslutning om strategien for å videreutvikle og modernisere 

de nasjonale helseregistrene. På bakgrunn av innspill fra høringen ble hensynet til 

personvernet tydeliggjort i strategien og handlingsplanen for 2010-2011.  

Strategien og den toårige handlingsplanen ble lagt fram våren 2011. Nasjonalt 

helseregisterprosjekt ble etablert høsten 2011 for å følge opp strategien. Organiseringen fra 

forprosjektet ble videreført. Styringsgruppen ble utvidet med representasjon fra Kommunenes 

sentralforbund (KS) og med Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Videre ble det 

inngått formelle samarbeidsavtaler mellom flere av aktørene og representasjon i ulike 

styringsgrupper og arenaer.  

I april 2013 overtok E-helsegruppen4 som styringsgruppe for Nasjonalt helseregisterprosjekt 

for å integrere helseregisterarbeidet tettere mot det nasjonale e-helsearbeidet og sikre den 

                                                 
4 Som ble ledet av departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet. 
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langsiktige måloppnåelsen for arbeidet. Representasjonen fra kvalitetsregisterfeltet ble styrket 

i E-helsegruppen med representasjon fra leder for interregional styringsgruppe og ved at 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) som også er nasjonalt servicemiljø 

for medisinske kvalitetsregistre fikk observatørstatus. Det ble etablert et tett samarbeid 

mellom sekretariatet for Nasjonalt helseregisterprosjekt i Folkehelseinstituttet og sekretariatet 

for E-helsegruppen i Helsedirektoratet.  

Fra 2014 ble sekretariatet for helseregisterprosjektet utvidet med representasjon fra de 

regionale helseforetakene ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). 

Samtidig etablerte Helse- og omsorgsdepartementet en intern arbeidsgruppe for koordinering 

mellom de ulike avdelingene i departementet. Gjennom arbeidet med handlingsplanen for 

2014-2015 ble det klart at det var behov for bedre involvering og koordinering både mellom 

aktørene og innad hos aktørene. I november 2014 ga E-helsegruppen tilslutning til et forslag 

om å opprette et arbeidsutvalg med representasjon fra de sentrale registeraktørene for å sikre 

bedre koordinering av arbeidet.  

På bakgrunn av departementets interne gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og 

Riksrevisjonens merknader i Dokument 1 (2014–2015), ble det våren 2015 besluttet at Helse- 

og omsorgsdepartementet skulle ta et sterkere grep om den strategiske styringen på 

helseregisterområdet og styrke oppfølgingen av helseregisterprosjektet. For å styrke 

departementets kompetanse ble det i en overgangsperiode trukket inn ressurser fra 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. E-helsegruppen ble samtidig avviklet som 

styringsgruppe og beslutninger lagt til den ordinære styringslinjen. Sekretariatsfunksjonen 

ved Folkehelseinstituttet og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ble 

opprettholdt og departementet overtok ledelsen av arbeidsutvalget. Samtidig ble ansvaret for 

å koordinere arbeidet i departementet forankret i E-helseseksjonen (senere E-

helseavdelingen) og det ble etablert en fast koordineringsgruppe med relevante avdelinger. 

2.3 Finansiering 

Finansieringen av utviklingsarbeidet på helseregisterfeltet har vært samlet på et felles 

budsjettkapittel på statsbudsjettet siden 2010. Formålet var å synliggjøre helheten i satsingen 

og gi en samlet rapportering til Stortinget. I tillegg til utviklingsmidlene er registrene 

finansiert med driftsmidler over de enkelte registrenes og/eller institusjonenes 

budsjettkapitler.  

Fra 2016 ble midlene til helseregistre samlet med midlene til e-helse og overført fra kapittel 

782 til kapittel 701. Det ble i statsbudsjettet for 2016 bevilget 47,3 mill. kroner over post 21 

til drift av Nasjonalt helseregisterprosjekt og oppfølging av tiltak handlingsplanen for 2014-

2015. Av disse er 30 mill. kroner bevilget til arbeidet med Kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR). Videre ble det bevilget 38,3 mill. kroner over post 70 til finansiering av 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon 

og evaluering (SKDE), videreutvikling av tekniske fellesløsninger for medisinske 

kvalitetsregistre i regi av Nasjonal IKT og implementering av fellesløsninger for 

kvalitetsregistre. Kreftregisteret finansieres over kapittel 732 post 71 med en bevilgning på 

107,7 mill. kroner i 2016.  
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3 Nye registre og flere fellesløsninger  

I statusrapporteringen i handlingsplanen for 2014-2015 og midtveisrapport fra sekretariatet 

for Nasjonalt helseregisterprosjekt vises det til at arbeidet med å modernisere og samordne 

nasjonale helseregistre har bidratt til en sterk vekst i medisinske kvalitetsregistre som har fått 

nasjonal status, og at det er etablert en felles resultattjeneste for registrene. Videre vises det til 

etablering av Hjerte- og karregisteret som fellesregister i 2012, videreutviklingen av Norsk 

Pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og Medisinsk fødselsregister, og ny 

helseregisterlov som ble vedtatt i 2014.  

I tillegg er det lansert tjenester relatert til helseregistrene, som ikke var inkludert i 

handlingsplanen for nasjonale helseregistre. Et eksempel er Helseatlas som bruker data fra 

Norsk pasientregister for å vise geografisk variasjon i bruken av helsetjenester på utvalgte 

diagnoser mellom helseforetakene. Videre er det gjennomført en utvikling og modernisering 

av alle sentrale helseregistre, utover det som er fastsatt i handlingsplanene for 

helseregisterprosjektet. Norsk pasientregister har for eksempel utviklet løsning for klinisk 

relevant tilbakemelding til helseforetak og har spilt en rolle i utvikling av støtte for 

pakkeforløp for kreft. Et annet eksempel er Nasjonalt vaksinasjonsregister (Sysvak) som har 

utviklet innbyggertjenesten «Mine vaksiner» 

3.1 Sterk vekst i medisinske kvalitetsregistre med nasjonal 

status 

I dag er det etablert 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistre som har en felles 

resultattjeneste. Det er bygd opp et Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 

(ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, SKDE) og de fire regionale 

servicemiljøene er styrket. Dette har bidratt til samordning og videreutvikling av de 

medisinske kvalitetsregistrene.  

3.1.1 System for etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

Nasjonal status for et  kvalitetsregister besluttes av Helsedirektoratet. Et nasjonalt 

kvalitetsregister skal omfatte en klart definert pasientgruppe med entydige inklusjonskriterier. 

Pasientgruppen defineres i henhold til en sykdomstilstand (diagnosekoder) eller ved en 

intervensjon (prosedyrekoder), eventuelt kombinasjoner av disse. Helsedirektoratet utga i 

2015 Veileder for etablering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Veilederen  

inneholder kriterier og prosess for beslutning om nasjonal status for medisinske 

kvalitetsregistre, og beskriver prosess for eventuell avvikling av nasjonal status. Veilederen 

inneholder også krav til kvalitetsregistrene, herunder krav om å påse at nasjonale 

helseregistre inkluderer parametre som kan benyttes i utvikling av nasjonale 

kvalitetsindikatorer, i nasjonale faglige retningslinjer og i arbeidet med pasientsikkerhet. 

Veilederen bygger på arbeidet som er gjort i de regionale helseforetakene og stiller en rekke 

krav til kvalitetsregistre med nasjonal status. De regionale helseforetakene har utarbeidet en 

mal for felles årsrapporter fra de nasjonale kvalitetsregistrene. Årsrapportene skal brukes som 

grunnlag for å vurdere behovet for oppfølging og evaluering av nasjonale registre, og vurdere 
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om forutsetningene er til stede for å opprettholde status som nasjonalt register. Det er etablert 

samarbeid mellom kvalitetsregistre og Helsedirektoratet på kvalitetsindikatorområdet. 

Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2015 i oppdrag å utarbeide oversikt over områder 

i helsetjenesten med behov for mer kunnskap og utrede forutsetninger for at det skal kunne 

etableres kvalitetsregistre på områdene. Helsedirektoratet har fått utsatt fristen for å 

gjennomføre oppdraget til 1. november 2016. Oppdraget skal ses i sammenheng med 

Helsedirektoratets statistikkstrategi. Det skal omfatte en oversikt over hvilke 

sykdomsområder i helsetjenesten som har og hvilke områder som mangler et systematisk 

kunnskapsgrunnlag i form av registerdata, veileder og retningslinjer og/eller 

kvalitetsmålinger. Oppdraget skal ses i sammenheng med Folkehelseinstituttets arbeid med å 

vurdere hvilke sentrale registre som trengs for å få tilgang til nødvendige grunnlagsdata og 

hva som er de viktigste sykdomsområdene basert på analyser av sykdomsbyrden i 

befolkningen. 

3.1.2 Utvikling av fellesløsninger 

Det er utviklet felles tekniske innrapporteringsløsninger for de nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrene. Registrene kan velge mellom tre tekniske innrapporteringsløsninger med 

felles standarder eller krav. Innenfor kreftområdet er det etablert en egen løsning. Det er 

igangsatt et  prosjekt for å overføre kvalitetsregistrene på felles driftsløsning hos Norsk 

Helsenett SF. Felles driftsløsning innebærer også felles løsning for rapportering av data 

tilbake til de enhetene som leverer inn data. Prosjektet omfatter ikke kvalitetsregistre knyttet 

til Kreftregisterets basisregister. 

De regionale helseforetakene ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 

har etablert et variabelbibliotek, som er tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no, og gir en 

oversikt over variablene som registreres i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Gjennom å 

synliggjøre de eksisterende registrenes variabler er målsetningen å gi registre som er i 

etableringsfasen et verktøy de kan bruke når de skal definere egne variabler og for å 

understøtte gjenbruk av variabler. Samtidig vil registrenes variabler bli synliggjort og definert 

for forskere, beslutningstakere og andre med interesse av registerdata.  

3.1.3 Offentliggjøring av resultater 

Resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene offentliggjøres årlig på 

www.kvalitetsregistre.no/resultater. Første offentliggjøring ble markert i samarbeid med 

Helsedirektoratet i 2013 med helse- og omsorgsminister Bent Høie som innleder.  

Noen kvalitetsregistre har vært i drift lenge og har omfattende resultater å vise til. Andre er 

nyetablerte og har derfor foreløpig begrenset med resultater tilgjengelig. 44 av 52 registre 

presenterte resultater i 2015, basert på tall fra 2014. De siste 8 registrene er relativt nylig 

startet som nasjonale registre og var derfor ikke klare for å presentere resultater i 2015. 

Det har vært en føring fra Helse- og omsorgsdepartementet om å rapportere resultater på 

sykehusnivå. I 2015 rapporterte 33 av registrene resultater på sykehusnivå. Dette er en klar 

økning fra de to første resultatrapporteringene i 2013 og 2014.  
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Antall registre som rapporterer pasientopplevde resultater har også økt. I 2015 var det 24 av 

52 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene inneholdt informasjon fra pasientene, og det 

pågår arbeid i mange registre for å komme i posisjon til å registrere pasientenes erfaringer og 

opplevelse av behandlingsresultat på en sikker måte. Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten har på oppdrag fra de regionale helseforetakene utviklet et generisk skjema for 

pasientrapporterte resultater, og det er opprettet en veiledningstjeneste for registrene i det 

nasjonale servicemiljøet. 

Det gjennomføres hvert andre årlige nasjonale helse- og kvalitetsregisterkonferanser. 

Konferansen i februar 2016 hadde mer enn 600 deltakere.  

3.1.4 Dekningsgrad 

De regionale helseforetakene jobber systematisk med tiltak for å øke dekningsgraden til 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det er etablert samarbeid med Norsk pasientregister 

(NPR) om dekningsgradsanalyser, gjort analyser for hva som er viktigste «hindrer» for god 

dekningsgrad og lagt til rette for å kunne få «strømidler» for gjennomføring av prosjekt for å 

øke dekningsgraden. Høy datakvalitet er det første av 11 hovedmål i de regionale 

helseforetakenes strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-

2020.  

Registre som er hjemlet i et fellesregister har tilnærmet 100 prosent dekningsgrad på 

institusjons- og individnivå. Når det gjelder registre som er basert på konsesjon og samtykke, 

er det betydelig variasjon i dekningsgrad på individnivå.   

3.1.5 Strategi for medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 

De regionale helseforetakene har utarbeidet en strategi for det regionale arbeidet med 

medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016-2020. Strategien er i tråd med 

helseregisterstrategien og overordnede føringer og nasjonale satsninger som er nedfelt i «én 

innbygger – en journal». Strategien har 11 hovedmål og fire effektmål som samlet skal bidra 

til at kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene skal gi bedre kvalitet i behandling, og 

sikrere og likeverdig fordelte helsetjenester for befolkningen. Effektmålene er at ved 

utgangen av 2020 skal:  

- Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har en dekningsgrad på minst 80 

prosent etter fem års drift 

- Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater 

til innregistrerte enheter etter to års drift 

- Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal kunne presentere resultater fra 

konkret klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 

- 85 prosent av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presenterte pasientenes 

egenrapporterte resultater   

 

Hovedmålene er 1) høy datakvalitet og dekningsgrad, 2) kvalitetsforbedring og ledelse - økt 

bruk av resultater, 3) utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer, 4) økt pasientsikkerhet, 5) 
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økt pasient- og brukermedvirkning, 6) økt bruk av kvalitetsregistre i forskning, 7) 

hensiktsmessige registerstrukturer, 8) formålstjenlig hjemmelsgrunnlag for medisinske 

kvalitetsregistre, 9) effektive og robuste IKT-løsninger, 10) tilstrekkelige økonomiske 

rammevilkår og 11) tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske 

kvalitetsregistre. 

I utdypning av målene synliggjøres først og fremst hva de regionale helseforetakene skal 

jobbe for innenfor rammen av helseregisterstrategien og det nasjonale e-helsearbeidet. 

Strategien peker også inn mot arbeidet med en forskrift for medisinske kvalitetsregistre som 

tjener kvalitetsregistrenes formål og oppdrag. På IKT-området er det lagt vekt på at flest 

mulig opplysninger skal kunne hentes fra en fremtidig, strukturert, elektronisk journal. 

Strategien fremhever at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk 

relevante kvalitetsmål og at noen av disse skal implementeres som nasjonale 

kvalitetsindikatorer. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre skal samarbeide 

med fagmiljøene, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om å utrede behovet for 

fellesregisterløsninger eller felles nordiske registre der dette er klinisk relevant. 

Strategien er forankret i de regionale helseforetakenes kvalitetsstrategier og Nasjonal IKT 

HFs strategi. I den konkrete oppfølgingen av strategien har nasjonalt servicemiljø en sentral 

rolle sammen med de fire regionale servicemiljøene. Det er derfor laget Handlingsplan for 

nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 som operasjonaliserer tiltak 

for å følge opp målene. 

3.2 Modernisering og utvikling av nye sentrale helseregistre 

Det er satt i gang et omfattende arbeid for å modernisere og samordne sentrale helseregistre. 

Det pågår en modernisering av Dødsårsaksregisteret, datakvaliteten i Norsk pasientregister er 

forbedret, lovproposisjon og Kommunalt pasient- og brukerregister er vedtatt av Stortinget i 

juni 2016, etablering av et personidentifiserbart legemiddelregister med data fra institusjon er 

varslet i legemiddelmeldingen og det pågår en modernisering av Folkeregisteret som vil få 

stor betydning for helseregistrene.  

Hjerte- og karregisteret ble etablert i 2012. Kreftregisterets IKT-løsning er under 

modernisering. Videre pågår det et arbeid for å modernisere Medisinsk fødselsregister som 

vil kunne legge til rette for et register for svangerskap, fødsel og småbarn. Nye registre for 

fagområdene psykiske lidelser og ruslidelser og infeksjoner er under utredning.  

I tillegg vil Finansdepartementet starte et arbeid for å revidere statistikkloven som er et viktig 

regelverk for sammenstilling og utlevering av registerdata fra Statistisk sentralbyrå. 

Resultater fra de sentrale helseregistrene offentliggjøres i statistikkbanker og årsrapporter 

som publiseres på nettsidene til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret. 

Folkehelseinstituttet følger kvalitetskravene i de europeiske retningslinjene for statistikk og 

har i tråd med retningslinjene etablert en statistikkalender for publisering av resultater.  
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3.2.1 Nøkkelregistre i fellesregistermodellen 

Dødsårsaksregisteret 

Informasjons- og meldingsflyten etter dødsfall er i dag hundre prosent papirbasert, involverer 

et tyvetalls offentlige etater og er svært arbeidskrevende. Arbeidet med å modernisere 

Dødsårsaksregisteret har pågått siden 2010. De interne IT-løsningene for registeret ble 

modernisert i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Statistisk sentralbyrå til 

Folkehelseinstituttet i 2013/2014. Forholdene ligger nå til rette for innføring av elektronisk 

innrapportering. Det ble gjennomført en konsekvensutredning som ble behandlet i Nasjonalt 

utvalg for fag og arkitektur (NUFA) og Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og 

omsorgssektoren (NUIT) i 2014. Det ble konkludert at den sivile og medisinske delen bør 

håndteres under samme moderniseringsløp.  

Dette er et komplekst prosjekt med mange aktører fra ulike sektorer og videre prosess for 

prosjektet avhenger av tverrsektoriell forankring. Folkehelseinstituttet har i 2016 fått tilsagn 

om finansiering av halvparten av prosjektkostnadene, det vil si i underkant av 15 mill. kroner, 

fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å effektivisere og kvalitetssikre 

informasjonsflyten i registeret som en del av det statlige digitaliseringsprosjekter. 

 

Figur 3.1 Dagens meldingsflyt etter dødsfall 
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Norsk pasientregister 

Norsk pasientregister (NPR) ble etablert som et personidentifiserbart helseregister i 2008. 

NPR mottar hvert år elektroniske meldinger om ca. 11 millioner hendelser fra ca. 2000 

enheter i spesialisthelsetjenesten. Som en del av Nasjonalt helseregisterprosjekt er det 

gjennomført en rekke tiltak for å modernisere og videreutvikle NPR: 

- Utarbeidet nye og oppdaterte registreringsveiledere i samarbeid med de regionale 

helseforetakene og sektoren for øvrig 

- Laget automatisert uttrekk over publikasjoner hvor data fra NPR blir brukt. 

- Automatisert kvalitetskontroll av data i Folkeregisteret for overføring av opplysninger 

til Nasjonal kjernejournal 

- Utviklet metadatabase som dokumenterer innhold og kompletthet i data i NPR, både 

for interne og eksterne brukere 

- Utviklet automatisk system for mottak og kontroll av data. Systemet består av en 

felles mottaksløsning med en regelmotor som tester kompletthet og kvalitet av data 

fra alle sektorer. Løsningen vil bli bygget ut med regelmotorer for mottak av data fra 

de ulike sektorene som rapporterer data til NPR 

- Utviklet løsning for automatisert overføring av data til andre helseregistre. Løsningen 

ble etablert for Hjerte- og karregisteret og er videreutviklet for overføring av data til 

Kreftregisteret 

- Utviklet et meldingsformat som gir mulighet for daglig innrapportering av data 

 

Det skal utarbeides planer for å forbedre komplettheten og validiteten og for løpende 

oppdatering av registeret. Videre vurderes det å utvikle en teknisk løsning for samkjøring av 

data på tvers av registre for kvalitetssikring. 

Kommunalt pasient- og brukerregister 

Stortinget har vedtatt at det skal etableres et personidentifiserbart kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR) med hjemmel i helseregisterloven § 11. Bakgrunnen for forslaget er at 

helsemyndighetene trenger bedre kunnskapsgrunnlag for å ivareta oppgaver knyttet til 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Det nye registeret skal gi grunnlag for planlegging, 

styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og 

kommunale myndigheter. Opplysningene vil også være en viktig datakilde for 

kvalitetsforbedringsarbeid, produksjon av statistikk, forebyggende arbeid, beredskap, 

analyser og forskning. 

Hovedgrepet i forslaget er å gi hjemmel for gjenbruk og tilretteleggelse og sammenstilling av 

eksisterende data fra tjenestene i et samlet register. Det er et mål at registeret ikke skal 

medføre økt rapporteringsbyrde og registeret skal derfor etableres med utgangspunkt i de 

eksisterende registre KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) og IPLOS 

(Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk).  
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Helsedirektoratet har fått i oppdrag å forberede etablering av Kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR). Etableringen skal skje trinnvis og første versjon skal etter planen være 

på plass fra 2017. Det skal utvikles innsyns- og personvernsløsning for registret som skal 

være en del av den helhetlige løsningen for innsyn og personvern. Det vil bli avklart i 

prosjektet om Helsedirektoratet eller Direktoratet for e-helse skal ta ansvaret for å utvikle 

funksjonaliteten.  

Fra reseptregister til personidentifiserbare legemiddeldata 

Stortinget har ved behandling av legemiddelmeldingen gitt tilslutning til å utrede etablering 

av et personidentifiserbart legemiddelregister basert på dagens reseptregister, supplert med 

data om legemiddelbruk i institusjon. Etablering av registeret forutsetter utvikling av 

infrastruktur som muliggjør rutinemessig innsamling av strukturerte data fra helsetjenesten 

for å unngå separate datainnsamlinger og økt registreringsbyrde. Det innebærer at utvikling 

av registeret til å dekke legemiddelbruk i institusjon avhenger av utviklingen i det nasjonale 

e-helsearbeidet. Felles legemiddelliste er blant de høyest prioriterte e-helsetiltakene i 

Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) for 2016.  

Dagens reseptregister kan etter reseptregisterforskriften § 1-8 bare inneholde opplysninger fra 

resepter og rekvisisjoner som er ekspedert ved norske apotek. Dagens regulering stenger 

derfor for å utvide registeret med data om legemiddelbruk i institusjon. På kort sikt kan det 

være ønskelig å åpne for forsøk med inklusjon av data fra institusjoner i reseptregisteret, for 

eksempel fra institusjoner som har fått på plass elektroniske kurver eller lukket 

legemiddelsløyfe. Det vil kreve endringer i reseptregisterforskriftens § 1-8. Videre vil det 

være behov for endringer i forskrift for å inkludere nye helsetjenester i apotek i 

Reseptregisteret. 

Folkeregisteret 

Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i 

Norge og data fra Folkeregisteret er en viktig komponent i helseregistrene. Skattedirektoratet 

har satt i gang et moderniseringsprogram for folkeregisteret som omfatter modernisering av 

registerplattformen og funksjonalitet, ny personidentifikator og distribusjonsmodell, jf. 

omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Finansdepartementet og Innst. 11 S (2015-2016). 

Moderniseringen av Folkeregisteret forutsetter at det utvikles nye elektroniske grensesnitt i 

helsesektoren og i andre sektorer. Helsesektoren skal i samarbeid med Skatteetaten utvikle 

dette grensesnittet i 2016 og 2017. Direktoratet for e-helse skal følge opp Skatteetatens planer 

for dette arbeidet. 

3.2.2 Fellesregistre 

Kreftregisteret 

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF og organisert som en selvstendig institusjon 

med eget styre under Oslo universitetssykehus HF. Kreftregisteret er landsdekkende og 
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registrerer alle krefttilfeller og en rekke forstadier til kreft. Kvalitetsundersøkelser har vist en 

kompletthet av kreftdiagnoser på opp mot 100 prosent.  

Datamengden som Kreftregisteret bearbeider og registrerer har økt over tid, både på grunn av 

økt risiko for kreft, flere som overlever og at mer klinisk informasjon per krefttilfelle 

registreres. Kreftregisteret har sammen med kliniske miljøer etablert populasjonsbaserte 

kvalitetsregistre for enkelte kreftformer som vil gi mer utfyllende og komplett informasjon 

om diagnostisk utredning, primærbehandling, sykdomsprogresjon, behandlingsintensjon, 

behandlingsmetoder og behandlingsresultater.  

I den årlige rapporten Cancer in Norway publiseres data over alle krefttyper, fordelt på kjønn, 

alder og bostedsfylke. Fra og med 2014 publiserer Kreftregisteret også resultater på 

sykehusnivå fra de åtte nasjonale kvalitetsregistrene. Kreftregisteret samarbeider med 

fagmiljøene innenfor kreft om å utarbeide kvalitetsindikatorer og kvalitetsmål innenfor 

kreftområdet. 

Kreftregisteret har deltatt i prosjekter i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt for å utvikle 

felles IT-tjenester, inkludert løsning for utveksling av data mellom helseregistre (NHN 

filsender) og et pilotprosjekt for tilgjengeliggjøring av kvinners screeninghistorikk på 

helsenorge.no.  

Kreftregisteret gjennomfører flere prosjekter for å modernisere IKT-løsningene. Både 

basisregistret og kvalitetsregistrene har samme teknologiske plattform (Kreftregisterets 

MeldeTjeneste - KREMT) som muliggjøre både web-basert og meldingsbasert 

innrapportering via Norsk Helsenett. På denne plattformen finnes det også en rapporttjeneste 

som gir dagsferske analyser på innrapporterte data og mulighet for å etterspørre manglende 

innrapportering (purringer). I tillegg har Kreftregisteret utarbeidet en ny plattform for intern 

drift og forvaltning av basisregisteret og kvalitetsregistrene som har vært finansiert av Helse 

Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus. Det er også igangsatt et arbeid for å få på plass et IKT-

system for å innhente pasientrapporterte data (PROMs), basert på systemer fra 

Screeningprogrammene ved Kreftregisteret, Sikker Digital Post (DIFI) og ID-porten (DIFI).  

Hjerte- og karregisteret 

Hjerte- og karregisteret ble etablert i januar 2012. Hovedformålet med registeret er å bidra til 

bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer. Registeret består av 

et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom. 

Basisregisteret er basert på data fra Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og 

Folkeregisteret. Det er etablert en sammenstillingsløsning som kan gjenbrukes for andre 

registre. Det er per juni 2016 inngått databehandleravtaler med åtte nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre som driftes i de regionale helseforetakene. I tillegg vil det bli inngått avtale 

med register for ablasjonsbehandling ved hjertearrytmier (Ablanor) så snart den tekniske 

løsningen er etablert.  

I 2012 ble Hjerte- og karregisterets fagråd etablert med representasjon fra de regionale 

helseforetakene (fagdirektørnivå), de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, universitetene, 

UNIKARD, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. I 2013 ble det etablert en nasjonal 
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kvalitetsindikatorgruppe for hjerte- og karsykdommer med utgangspunkt i fagrådet. 

Kvalitetsindikatorarbeidet ledes av Helsedirektoratet i nært samarbeid med 

Folkehelseinstituttet og kvalitetsregistrene, og skal resultere i flere og bedre 

kvalitetsindikatorer for behandlingen av hjerte- og karsykdommer i spesialisthelsetjenesten. 

Registeret bidrar til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten og 

har fra 2014 også bidratt i Pasientsikkerhetsprogrammet.  

Medisinsk fødselsregister 

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i 

Norge. Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i 

forbindelse med svangerskap og fødsel, og overvåke forekomst av medfødte misdannelser. 

Formålet er å oppdage nye økninger av medfødte misdannelser så tidlig som mulig, og forske 

på helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det har vært publisert nasjonale 

kvalitetsindikatorer fra Medisinsk fødselsregister i en årrekke og det er et tett samarbeid 

mellom registeret og Helsedirektoratet om å utvikle flere indikatorer innenfor svangerskap og 

fødsel.  

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) er et nasjonalt kvalitetsregister som er 

tilknyttet Medisinsk fødselsregister. Registeret inneholder nasjonale data om utredning og 

behandling av syke nyfødte til bruk i klinisk forskning, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

innen nyfødtmedisin. 

Det er gjennomført et målbildearbeid som tar sikte på å videreutvikle Medisinsk 

fødselsregister med gjenbruk av data fra Norsk pasientregister og andre kilder, og vurdere 

utvidelse med flere kvalitetsregistre. Det er også igangsatt arbeid med modernisering av de 

interne IT-løsningene for Medisinsk fødselsregister og nye databehov blir utredet innenfor 

rammen av et fellesregister for svangerskap, fødsel og småbarn. I regi av Nasjonalt 

helseregisterprosjekt ble eMFR-prosjektet satt i gang i 2010. Prosjektet har som formål å 

utarbeide og få implementert nye versjoner av elektroniske fødsels-, barne- og abortmelding 

og bygge om det interne IT-system for mottak og kvalitetssikring. I 2014 mottok Medisinsk 

fødselsregister den siste papirmeldingen og fødsler, og moderniseringen av de interne 

systemene blir ferdigstilt i løpet av 2016. Videre vil løsning for elektronisk helsekort for 

gravide er sentralt for forenkling av dagens innrapportering. 

3.2.3 Planlagte registre på nye fagområder  

Psykiske lidelser og ruslidelser 

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utrede etablering av et register knyttet til psykiske 

lidelser og ruslidelser basert på data fra eksisterende nasjonale registre som for eksempel 

Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) når det er 

etablert. Registeret skal bidra til en helhetlig oversikt over psykiske lidelser og ruslidelser. I 

tillegg vil det være aktuelt å legge til rette for etablering av kvalitetsregistre. 
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Instituttet leverte i juni 2016 en rapport fra en bredt sammensatt nasjonal arbeidsgruppe som 

har vurdert kunnskapsbehovet opp mot dagens situasjon, og anbefalt å etablere et 

basisregister over psykiske lidelser og ruslidelser. Registeret foreslås etablert med data fra 

Folkeregisteret, Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og det kommende Norsk 

pasient- og brukerregister (KPR). Arbeidsgruppen mener at datagrunnlaget er for svakt til å 

etablere et fellesregister for psykiske lidelser og ruslidelser med tilhørende kvalitetsregistre. 

Arbeidsgruppen mener også at det ligger utenfor deres kompetanse å peke på områder der det 

er behov for å etablere nye kvalitetsregistre på psykiske lidelser og ruslidelser. I følge 

arbeidsgruppen er det behov for ytterligere utredning av behovet for kvalitetsregistre på feltet 

og en slik utredning må involvere de regionale helseforetakene. 

Samle smittevernregistrene i et infeksjonsregister 

Folkehelseinstituttet har gjennomført en forstudie for å kartlegge dagens status og 

moderniseringsbehov for registrene på smittevernområdet. Det er store moderniseringsbehov 

i dagens smittevernregistre. Folkehelseinstituttet har spilt inn enkeltstående tiltak til Nasjonalt 

utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) ved flere anledninger og har 

fått tilbakemelding om å gjennomføre et helhetlig målbildearbeid for smittevernregistrene. 

Arbeidet ble startet i 2013 med en rapport som beskriver dagens helseregistre og 

meldeordninger innen smittevern. I 2015 er det startet et målbildearbeid etter prinsippene i 

fellesregistermodellen. Mulighetene for gjenbruk av data fra NPR og KUHR blir vurdert. 

Videre blir behov for data fra andre kilder, særlig en nasjonal laboratoriedatabase, beskrevet.  

I 2016 vil det bli etablert en «proof of concept» for en nasjonal laboratoriedatabase dersom 

finansieringen kommer på plass. En nasjonal laboratoriedatabase anses som en forutsetning 

for å få på plass et fungerende system for infeksjonsforebygging og kontroll. 

Laboratoriedatabasen kan etableres trinnvis og tilpasses arbeidet med «Én innbygger – én 

journal». Laboratoriedatabasen vil kunne fungere som infrastruktur for både 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og for den sentrale helseforvaltningen 

gjennom helseregistrene.  

Etter drøfting av saken i NUFA 27. april 2016, har Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og 

Direktorat for e-helse startet arbeidet med å sikre videre utredning og forankring av tiltaket 

nasjonale e-helsefora.  

Register over traume- og intensivbehandling 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) tok i 2013 initiativ til en utredning 

av et fellesregister for traumer, skade og intensiv. Utredningen er forankret i vedtak i 

interregional styringsgruppe og det ble våren 2015 nedsatt en bredt sammensatt 

arbeidsgruppe ledet av Helse Vest RHF. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et register 

etter fellesregistermodellen innen skade, intensivbehandling og beredskap, og at 

databehandlingsansvaret legges til et av de regionale helseforetakene. 
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3.2.4 Andre registre 

I tillegg til de helseregistrene som er omtalt tidligere i dette kapitlet, har sektoren nasjonale 

administrative registre og registre som har som formål å fange opp uforutsette bivirkninger 

eller uønskede hendelser. Aktuelle eksempler er helsepersonellregisteret, system for 

bivirkningsregistrering for legemidler og meldeordning for uønskede hendelser. System for 

bivirkningsregistrering er nærmere omtalt nedenfor.  

 

System for bivirkningsregistrering 

Systemet for innrapportering av alvorlige og ukjente legemiddelbivirkninger er opprettet for å 

avdekke uforutsette bivirkninger av et legemiddel så raskt som mulig. Systemet er regulert i 

legemiddelloven og legemiddelforskriften. Hensikten med spontanrapportering av 

bivirkninger er å fange opp signaler (mistanker) om nye og uforutsette bivirkninger og større 

alvorlighet eller hyppighet av bivirkninger enn det som var kjent på tidspunktet for utstedelse 

av markedsføringstillatelse.  

Bivirkningsregisteret skiller seg fra de fleste andre helseregistre ved at det saksbehandler data 

på individnivå og gir tilbakemelding til melder som kan få konsekvens for videre behandling 

av pasienten. I tillegg gjennomfører Legemiddelverket analyser på populasjonsnivå. 

Legemiddelverket er en del av et etablert og verdensomspennende analysemiljø for 

bivirkningsmeldinger. Samarbeidet med EU/EØS-landene er særlig tett på dette området, og 

arbeidet er styrt av et detaljert lovverk.  

3.3 Regelverket er oppdatert og under utvikling 

Ny helseregisterlov trådte i kraft første januar 2015. Loven gjelder for helseregistre som ikke 

er behandlingsrettede, men som danner grunnlag for statistikk, helseanalyser, forskning, 

kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap (sekundærbruk). Felles for registrene 

er at de i kraft av sine formål har en annen karakter enn pasientjournaler og andre 

behandlingsrettede registre. De reiser derfor andre juridiske spørsmål og gir andre 

personvernutfordringer enn behandlingsrettede registre. Loven skiller ikke mellom 

medisinske kvalitetsregistre, sentrale eller lokale registre. 

Formålet med helseregisterloven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte 

som fremmer helse, forebygger sykdom og skade, gir bedre helse- og omsorgstjenester, er 

etisk forsvarlig, ivaretar den enkeltes personvern og er til individets og samfunnets beste. 

Loven har en viktig funksjon ved å gi nødvendige hjemler for å kunne etablere nye og 

videreføre eksisterende helseregistre.  

Den nye helseregisterloven viderefører mange av de tidligere reglene om helseregistre og 

sekundærbruk av helseopplysninger. Dette er blant annet krav om samtykke fra de registrerte 

om ikke annet følger av lov, at registre bare skal inneholde tilstrekkelige og relevante 

opplysninger og bare brukes til uttrykkelige angitte formål. Videre skal opplysningene være 

korrekte og oppdaterte og ikke lagres lengre enn det som er nødvendig. Graden av 

personidentifikasjon skal heller ikke være større enn nødvendig.  
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Det er imidlertid gjort noen endringer som skal gjøre det enklere å bruke opplysningene til 

blant annet forbedring av helsehjelpen, mer effektiv utarbeidelse og tilgang til data for 

forskning, styring, planlegging, helseanalyser og beredskap. Samtidig er den registrertes 

personvern ivaretatt. En viktig endring er at den registrerte også er gitt rett til innsyn i 

loggopplysninger. 

Helseregisterforskriftene som er utarbeidet med hjemmel i den tidligere helseregisterloven er 

videreført. Det er egne forskrifter for de enkelte registrene. Forskriftene må revideres språklig 

og lovteknisk, moderniseres og samordnes innen rammen av hjemmelsgrunnlaget. 

Bestemmelsene knyttet til registrene varierer noe fordi registrene dels er opprettet til 

forskjellig tid og dels fordi formålene er forskjellige.  

4 Fortsatt utfordringer 

Statusrapportering i handlingsplanene og midtveisrapport fra sekretariatet for Nasjonalt 

helseregisterprosjekt, og innspill fra registermiljøene viser at vi står overfor flere av de 

samme utfordringene i dag som da strategien ble lagt fram i 2011. Helseregisterstrategien har 

ikke i stor nok grad bidratt til utvikling av felles nasjonale løsninger for å forenkle 

innrapportering, bedre kvaliteten i registrene, legge til rette for sammenstilling og lage 

effektive systemer for utlevering av data. Hjerte- og karregisteret er det eneste nye 

fellesregisteret som er etablert i perioden. Til tross for at dette er et fellesregister benytter 

ikke kvalitetsregistrene på hjerte- og karområdet basisregisteret som datagrunnlag. Samlet 

sett innebærer dette at helseregisterfeltet ikke utnytter ressursene effektivt nok selv om hvert 

enkelt register kan være godt drevet. 

4.1 Økende rapporteringsbyrde og for lite gjenbruk av data 

Effektiv utnyttelse og gjenbruk av data fra helse- og omsorgstjenesten er et bærende prinsipp 

i helseregisterstrategien. Møtene med registermiljøene høsten 2015 viser at det er bekymring 

for at helsepersonell utsettes for økende rapporteringsbyrde. Selv om flere sentrale registre 

henter opplysninger direkte fra pasientjournalsystemer eller andre kilder, er det fremdeles 

mange opplysninger som registreres manuelt og som registreres flere ganger på forskjellige 

måter til forskjellige helseregistre og andre formål. Kodeverkene og definisjonene er ulike og 

det oppleves som vanskelig å registrere riktig. Eldre kodeverk blir ikke fjernet når nye legges 

til slik at antall kodeverk øker og gjør det vanskelig å hente data fra elektronisk 

pasientjournal (EPJ).  

Kreftregisteret, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Interregional 

styringsgruppe for kvalitetsregistre peker på at sykehusavdelinger må rapportere til flere 

kvalitetsregistre med ulike tekniske løsninger, variabler og kodeverk. Registrering til 

kvalitetsregistre foregår ofte i egne webapplikasjoner. Uten integrasjon mot strukturert 

elektronisk pasientjournal (EPJ), vil en økning i antall kvalitetsregistre gi økt 

registreringsbyrde. På bakgrunn av dette etterlyses sterkere virkemidler for å forenkle 

registrering og rapportering i sykehusene.  
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Forskjeller i begrepsdefinisjoner og til dels overlappende kodeverk er det temaet som trekkes 

fram som en utfordring av flest aktører. På dette området er det stor etterspørsel etter 

nasjonale tiltak. Registeraktørene opplever at dagens situasjon medfører unødig ressursbruk i 

mange ledd. Variasjonen fører til at tjenesten må registrere samme opplysning flere ganger, 

det skaper problemer med integrasjon mellom elektronisk pasientjournal (EPJ) og 

kvalitetsregistre, fører til merarbeid for systemleverandører med vedlikehold av stort antall 

uttrekksregler og meldinger, og gjør det vanskelig med gjenbruk av data mellom 

registermiljøene. 

Flere av registeraktørene etterlyser nasjonale krav til helseregistrene om samordning av 

informasjonsmodell. Det er også flere som peker på at det er nødvendig med nasjonale grep 

for å sikre en helhetlig tilnærming i det pågående arbeidet med arketyper slik at 

utviklingsarbeidet ivaretar hele sektoren, inklusive behovene til nasjonale helseregistre. 

Samtidig er det flere av aktørene som peker på at overgang til felles informasjonsmodell vil 

være ressurskrevende og at det vil kreve tydelige styringssignaler fra nasjonale myndigheter. 

Mange aktører beskriver en situasjon med etterslep i utvikling av tekniske løsninger og behov 

for modernisering på kort og mellomlang sikt. Det ligger et gevinstpotensial i bedre 

samordning av de mindre utviklingsprosjektene i tillegg til det potensialet som ligger i 

gjennomføring av store prosjekter.  

4.2 Samordningsutfordringer  

Oppfølging av helseregisterstrategien er basert på en konsensusmodell som har tatt oss et 

stykke på vei. Men fremdeles er det krevende å få på plass felles løsninger og sikre 

nødvendig koordinering av utviklingen på registerfeltet. Det har skjedd en betydelig utvikling 

og modernisering av enkeltregistrene så langt i strategiperioden. Helseregisterprosjektet og de 

virkemidlene  som har vært tatt i bruk for å følge opp helseregisterstrategien, har imidlertid 

ikke i tilstrekkelig grad bidratt til å samkjøre utviklingsarbeidet på tvers av registrene.  

4.2.1 Mellom avdelingene i Helse- og omsorgsdepartementet 

Etatslederne for Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har 

etterlyst klarere mål for registerområdet på kort og mellomlang sikt. Etatene gir videre 

uttrykk for at det er behov for rolleavklaring og tydeligere styringssignaler fra departementet. 

Det skyldes både at det er interessemotsetninger mellom registermiljøene, at den nye 

organiseringen ikke har «satt seg» og at det er krevende å sette gode mål på området. 

Etatenes inntrykk er at avdelingene i departementet ikke er godt nok samkjørt og at det 

reflekteres i  etatsstyringen på området.  

Ansvar for registrene er fordelt på flere avdelinger i departementet med utgangspunkt i 

registrenes hovedformål og forankring. E-helseavdelingen har koordineringsansvaret for 

departementets arbeid med å følge opp helseregisterfeltet. Det er bred enighet mellom 

avdelingene om behovet for å samordne utviklingen av helseregisterfeltet. Samtidig er det et 

potensial for interessemotsetning når det gjelder hvilke formål som skal prioriteres i styringen 

av registrene. Et eksempel på dette er knyttet til formålet med Norsk pasientregister. 

Registeret har administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester som 
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hovedformål og dette er reflektert i departementets styring av Helsedirektoratet. 

Folkehelseinstituttet peker for eksempel på at Norsk pasientregister i for liten grad prioriterer 

utlevering av data til analyse og forskningsformål. Helsedirektoratet viser imidlertid til at selv 

om dette ikke er en del av registerets hovedformål, så ser Norsk pasientregister på utlevering 

av data til helseanalyser og forskning som like viktig som utlevering av data til styring og 

administrasjon. En annen potensiell interessemotsetning er behovet for å sikre samordning av 

IKT-utviklingen og vurdere kostnadseffektiviteten ved det enkelte registers ønske om å 

utvikle løsninger for å ivareta egne moderniseringsbehov på den ene siden og potensialet for 

bruk av effektive fellesløsninger på den andre siden.  

4.2.2 Mellom registermiljøene 

Møtene med helseregistermiljøene bekrefter at helseregisterfeltet oppleves som fragmentert. 

Generelt er inntrykket at registermiljøene i liten grad samarbeider i moderniseringsarbeidet 

og at det fremdeles er få fellesløsninger som for eksempel publiseringsløsninger og 

innsynsløsninger. Videre er det en relativ tydelig todeling mellom de store lovbestemte 

sentrale helseregistrene på den ene siden og de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene på 

den andre siden. Fragmenteringen gjenspeiler på mange måter organiseringen i helsetjenesten 

og utfordringene med å få på plass en sterkere nasjonal styring av e-helseutviklingen i 

tjenesten. 

Majoriteten av aktørene peker på det er behov for sterkere nasjonal styring for å oppnå et 

samordnet registerfelt med flere fellesløsninger. Samtidig er de som sitter med 

databehandleransvaret for registrene opptatt av behovet for å ivareta innholdsstyringen av 

registrene. Registrene har ulike hovedformål, og ansvar for drift og utvikling av de sentrale 

helseregistrene er fordelt mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utfra etatenes 

ansvarsområder. På samme måte er de medisinske kvalitetsregistrene forankret i 

foretaksstrukturen for å sikre nærhet til fagmiljøene som rapportere inn data og som bruke 

dataene til kvalitetsforbedring og forskning. Etablering av medisinske kvalitetsregistre er i 

hovedsak initiert av og etablert i fagmiljøene. Helseregistermiljøene peker på at det er en 

utfordring å sikre at utviklingen på registerfeltet tar utgangspunkt i samfunnets og tjenestenes 

behov for kunnskap og at det legges til rette for utvikling av felles tekniske løsninger.   

Direktoratet for e-helse etterlyser sterkere deltakelse fra Helsedirektoratet i den nasjonale 

porteføljestyringen e-helseområdet. Videre oppleves den organisatoriske plasseringen av 

Kreftregisteret som et hinder for deltakelse i utviklingsarbeidet på e-helseområdet. 

Helsedirektoratet er enig i at det er behov for bredere representasjon fra registermiljøene i 

porteføljestyringssystemet. Kreftregisteret legger vekt på fordelen med den nære 

tilknytningen til de kliniske kreftmiljøene og mener at utfordringene kan ivaretas gjennom at 

registret blir invitert med i arbeid som angår de sentrale helseregistrene. 

4.2.3 Forholdet til e-helsearbeidet 

Det er mange av helseregisteraktørene som peker på at det mangler felles arenaer for å 

samordne registerfeltet med e-helsearbeidet. Mange av aktørene har uttrykt store 
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forventninger til etableringen av Direktoratet for e-helse, med oppdrag som skal gi drivkraft 

til utvikling av fellesløsninger for registrene.  

Helseregisteraktørene gir uttrykk for at de i for liten grad er representert i Nasjonalt utvalg for 

fag og arkitektur (NUFA) og Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren 

(NUIT). Andre miljøer gir uttrykk for det samme som registeraktørene. Samtidig blir det fra 

enkelte aktører stilt spørsmål ved om NUIT er en egnet arena, og det blir pekt på at hensynet 

til helseregistrene må ivaretas i drøftingen av virkemidler for å styrke styring med IKT-

utviklingen.  

Direktoratet for e-helse har for 2016 fått flere oppdrag knyttet til helseregistrene, men det er i 

liten grad bevilget midler for nyutvikling på området. Oppdragene til Direktoratet for e-helse 

gjelder utredning av referansearkitektur og nasjonale fellesløsninger for helseregistrene. I 

tillegg har de fått i oppdrag å etablere et program for terminologier og kodeverk, som spenner 

over både kliniske systemer som pasientjournalsystemene og helseregistrene og 

kvalitetsregistrene. 

4.3 Krevende å få tilgang til registerdata til forskning og annen 

sekundærbruk 

Det har vært flere debatter og kronikkinnlegg i mediene høsten 2015 om problemer med 

tilgang til registerdata. I debatten har det vært mest oppmerksomhet om vanskelig tilgang til 

data for forskerne, men også tilgang til data for formål som kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, helseanalyser og offentlig planlegging er løftet frem. Tilgang til data har 

også vært et tema i møtene med registermiljøene i 2015. 

I  HelseOmsorg21-strategien er lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata løftet fram 

som en av fem hovedprioriteringer. I strategien er det foreslått flere tiltak for å forenkle 

regelverket, modernisere tekniske løsninger, etablere felles systemer for forvaltning av data 

og utvide datagrunnlaget. Videre inneholder strategien forslag om å vurdere endringer i 

organisatoriske løsninger for sekundærbruk av helsedata, inkludert organisering og 

forvaltning av helseregistrene. 

Juridiske forhold 

Mange av registeraktørene peker på at begrensninger i regelverket fortsatt hindrer økt 

måloppnåelse. For det første opplever registeraktørene at dagens regelverk er et hinder for 

tilbakerapportering av opplysninger til helsetjenesten til læring og kvalitetsforbedring av egen 

praksis. Tilbakerapportering av data vil gi økt nytte for helsepersonell, redusere opplevelsen 

av unødvendig registreringsbyrde og legge til rette for bedre kvalitet i helseregistrene. For det 

andre er det flere som legger vekt på at kommende revisjon av helseregisterforskriftene må 

understøtte deling og gjenbruk mellom helseregistrene i tråd med nøkkelregisterfunksjonen 

som beskrevet i Nasjonal helseregisterstrategi. For det tredje peker alle de store 

registeraktørene på behovet for tilgang til sosioøkonomiske opplysninger. Statistikkloven 

oppleves som unødvendig begrensende og registermiljøene får ikke tilgang til data på de 

premissene de ønsker. De mener at Statistisk sentralbyrås praksis begrenser mulighetene til å 
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bruke helseregistrene til statistikk og forskning. Det gjelder også Hjerte- og karregisteret som 

har hjemmel til sammenstilling med sosio-økonomiske data.  

Både helseforskningsloven, helseregisterloven og annet regelverk stiller krav om 

forhåndsgodkjenning for behandling av helseopplysninger. Vilkårene for sammenstilling, 

utlevering og forhåndsgodkjenning er legitime og nødvendige, men summen av vilkårene kan 

imidlertid oppleves som unødvendig tids- og kostnadskrevende. Dette gjelder særlig for 

prosjekter som forutsetter tilgang fra flere kilder.  

Av forvaltningsloven § 17 følger at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst 

som mulig før vedtak treffes. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK), Datatilsynet og andre aktører må basere sine vurderinger på 

redegjørelsen som følger av søknadene. Instansen må også kunne «forsvare» sitt vedtak i det 

offentlige rom uten å måtte innhente ytterligere forklaringer. Departementet er imidlertid av 

den oppfatning at prosessene med REK, Datatilsynet og Statistisk sentralbyrå kan forbedres 

og forenkles.  

Mange prosjekter forutsetter tilgang til data fra flere ulike kilder, mens vilkår og 

godkjenningsordninger for tilgang til data vurderes separat. Behandling av helseopplysninger 

fra helseregistre etter helseregisterloven §§ 8 til 11 krever ikke tillatelser fra REK, med 

mindre annet følger av forskriftene til registrene. 

I mange tilfeller er analyser som inngår i forskningen ikke kategorisert som medisinsk og 

helsefaglig forskning og faller derfor utenfor helseforskningsloven og må vurderes av 

Datatilsynet på ordinær måte. Lagring av genetiske data i helseregistre og biobanker er også 

regulert av bioteknologiloven som er til revisjon. NEM – Den nasjonale forskningsetiske 

komite for medisin og helsefag har nylig utgitt Retningslinjer for bruk av genetiske 

undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning. 

Organisatoriske forhold 

Aktørene oppgir at dagen system for godkjenning av forskningsprosjekter er spesielt 

krevende for prosjekter som gjør det nødvendig å sammenstille mange datakilder, inklusive 

kilder utenfor helseregisterfeltet som NAV, Statistisk sentralbyrå osv. Sammenstilling av data 

fra mange kilder innebærer at det er mange ulike instanser som skal behandle søknadene om 

å bruke data fra helseregistre til helseanalyser. 

Databehandlingsansvaret for de sentrale helseregistrene er spredt på Folkehelseinstituttet, 

Helsedirektoratet og Kreftregisteret som er en selvstendig institusjon under Oslo 

Universitetssykehus HF. De fleste nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har helseforetak 

som databehandlingsansvarlige. Plassering av databehandlingsansvaret er begrunnet i 

registrenes formål og knyttet til institusjonenes kjerneoppgaver. Med databehandlingsansvar 

følger plikt til å sikre at regelverket ivaretas, herunder at kravene til taushetsplikt følges ved 

utlevering av helseopplysninger. Brudd på taushetsplikten er straffesanksjonert og det 

forutsetter at utlevering for sammenstilling mellom helseregistrene må vurderes av hvert 

enkelt register. Videre har det vist seg å være utfordrende for REK og Datatilsynet å forholde 

seg til prosjekter som krever sammenstillinger av store datamengder og lange 
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tidsperspektiver, for eksempel sykdomsbyrdeprosjektet, og sammenstilling av registre med 

genetiske data. I slike prosjekter er kanskje den største utfordringen å gi god informasjon som 

grunnlag for samtykke og at det ligger implisitt noen begrensninger i adgangen til å 

dispensere fra taushetsplikten. Dette kan skyldes at prosjektene er kompliserte og berører 

flere regelverk, søknadene har for dårlig kvalitet, forskerne er usikre på hvilke opplysninger 

de trenger, hvor opplysningene er registrert og at det er mangel på tillit til og forståelse for 

behovet for denne type brede sammenstillinger i godkjenningssystemet.   

Variasjon i terminologi og teknologiske utfordringer 

Registermiljøene påpeker at det fremdeles ikke er tilgjengelige og dekkende oversikter over 

variabler og metadata i registrene. Variablene kan mangle beskrivelse (metodikk, utvalg, 

koding) som fører til at det kan være vanskelig for forskerne å vurdere hvilke data registeret 

inneholder. Administrative og sosioøkonomiske (og dels også medisinske) datadefinisjoner 

varierer mellom registrene. Registeraktører har tatt i bruk terminologi og begreper basert på 

egne behov. Enkelte helsefaglige kodeverk (for eksempel ICD-10) er felles og brukes på tvers 

av enkelte registre, men mye er likevel ulikt. Variasjonen gir utfordringer ved sammenstilling 

av data. Variasjonen i terminologi er både en faglig og teknisk utfordring. 

Det opplyses at det i liten grad er lagt til rette for felles tekniske løsninger for utlevering av 

data fra helseregister til forsker eller annen bruker. Mulighetene i teknologien utnyttes ikke 

og manglende felles tekniske løsninger er tids- og kostnadsdrivende. Flere av 

registermiljøene har pekt på at dagens tekniske løsning for tilgang til folkeregisterdata er 

utilstrekkelig og ressurskrevende.  

Utviklingen på helseregisterfeltet må også ses i sammenheng med det som skjer innenfor 

storskala dataanalyse. Det samme gjelder infrastrukturtiltak i regi av Forskningsrådet, som 

har som hovedmål å understøtte forskning, men som også kan ha relevans for helseanalyser 

og forvaltningens behov for tilgang til data. Prosjektet Helseregistre for forskning som 

finansieres av Forskningsrådet er et eksempel på dette. 

5 Samlet vurdering og analyse av situasjonen  

Det samles i dag inn mye data gjennom elektroniske pasientjournaler og administrative 

systemer som sektoren ikke klarer å utnytte godt nok. Utviklingen av helseregisterfeltet er på 

mange måter i den første fasen i gjennomføring av helseregisterstrategien. Hjerte- og 

karregisteret er etablert, det pågår modernisering av flere registre, nye registre under 

planlegging og det juridiske rammeverket er under utvikling. Samtidig er arbeidet med å 

utvikle fellesløsninger og fellestjenester kommet kort, og tilgangen til helsedata for 

helseanalyser, forskning og annen sekundærbruk er ikke god nok.  

Helseregisterprosjektets utfordringer med å få på plass fellesløsninger på tvers av 

helseregistrene henger både sammen med organisering av helseregisterfeltet, at teknologisk 

«arv» i helsesektoren gjør det krevende å få på plass nye løsninger, og at 

helseregisterprosjektet slik det er organisert i dag ikke er et sterkt nok virkemiddel til å drive 

fram fellesprosjekter på tvers av registrene. Samlet sett gjør dette at det mulighetsrommet 
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som ligger i økt etterspørsel etter data, nye teknologiske løsninger og den organisatoriske 

styrkingen av e-helsefeltet, ikke utnyttes godt nok. 

5.1 Hva er de viktigste hindringene? 

Organiseringen av registerfeltet med ansvar fordelt på flere aktører gjør det utfordrende å 

utvikle fellesløsninger og bidrar til kompliserte søknadsprosesser. Regelverket oppleves 

samlet sett som ressurskrevende, eksisterende IKT-systemer i helsesektoren gjør det krevende 

å innføre ny teknologi og helseregisterprosjektet mangler tilstrekkelig gjennomføringskraft til 

å drive fram nødvendige endringer.  

5.1.1 Fragmentert organisering  

I Norge er ansvaret for de sentrale helseregistrene spredd på flere institusjoner. 

Helsedirektoratet har ansvar for Norsk pasientregister og for det kommende Kommunalt 

pasient- og brukerregister. Folkehelseinstituttet har ansvar Medisinsk fødselsregister, 

Dødsårsaksregisteret, Hjerte- og karregisteret, Reseptregisteret og en rekke 

smittevernregistre. Kreftregisteret er lagt til Oslo universitetssykehus. De regionale 

helseforetakene har ansvar for medisinske kvalitetsregistre.  

Til sammenlikning er de fleste nasjonale helseregistre i Danmark samlet i 

Sundhedsdatastyrelsen (noen smittevernregistre i Statens Serum Institutt) som ble etablert 1. 

november 2015. Sundhedsdatastyrelsens har som oppgave å utvikle sammenhengende 

helsedata og digitale løsninger til beste for pasienter og klinikere, og til forskning og 

administrative formål i helsesektoren. Den danske modellen viser at det er fordeler ved 

samlet organisering av registrene. Sundhedsdatastyrelsen har blant annet etablert en 

«forskermaskin» som er en IKT-løsning i et sikret miljø (sikker sone), hvor forskere kan 

autoriseres for tilgang. Da får de med en gang tilgang til alle aktuelle data i 

Sundhedsdatastyrelsens registre, og kan gjøre analyser og beregninger direkte i 

forskermaskinen. De kan ikke hente ut individuelle data fra registrene, kun resultatene. 

Tilsvarende har Socialstyrelsen i Sverige ansvar for de fleste sentrale helseregistre med 

unntak av smittevernregistre og vaksinasjonsregisteret som ligger til Folkhälsomyndigheten.  

I likhet med Norge er det regionene i Danmark og landstingene i Sverige som har ansvaret for 

nasjonale kvalitetsregistre. Sverige har 108 nasjonale kvalitetsregistre og har et system for 

nivåsertifisering av registrene. Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) og staten har laget 

en avtale for en utvikling av Nasjonale Kvalitetsregistre. Avtalen gjelder for perioden 2012–

2016 og omfatter finansiering, organisering og tiltak for økt bruk av registerdata til 

kvalitetsforbedring og forskning. Totalt er det satset 1,5 mrd. svenske kroner på 

utviklingsarbeidet i perioden 2012-2016. Det utarbeides en årlig rapport om status og 
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måloppnåelse for satstingen. Statusrapporten fra 2016 viser at de fleste effektmålene som ble 

satt for satsningen var oppnådd eller er på god vei til å nås i 2015.5  

Danmark har ca. 60 landsdekkende kvalitetsregistre (kliniske databaser). Regionene bidrar 

årlig med 45 mill. danske kroner til de kliniske databasene og sammenslutningen av danske 

multidisiplinære kreftgrupper (DMCG).  

Den norske organiseringen av registerfeltet bidrar til at det blir vanskeligere og mer 

arbeidskrevende å utvikle fellesløsninger på tvers av registrene. For arbeidet med å utvikle 

elektronisk pasientjournal (EPJ), er dagens organisasjonsmodell en hindring for felles IKT-

anskaffelser på tvers av registrene. Moderne IKT-systemer vil kunne understøtte 

informasjonsflyt på tvers av aktørgrenser på en måte som vi ikke klarer å realisere uten å 

gjøre felles anskaffelser på tvers av aktørgrensene.  

Organiseringen fører også til kompliserte søknadsprosesser for prosjekter som trenger data 

fra flere registre til forskning og annen sekundærbruk av data siden registerforskriftene 

forutsetter at utlevering for sammenstilling mellom helseregistrene vurderes av hvert enkelt 

register. Slik systemet er i dag behandler institusjonene søknadene hver for seg, uten 

koordinering eller samarbeid om for eksempel svarfrister. Dette fører til at forskerne bruker 

mye tid på å sende søknader om å sammenstille data. Statens Institut for folkesunhed i 

Danmark illustrerte hvor komplisert dette kan være i sammenheng med en nordisk 

registerstudie om sammenhengen mellom brystkreft hos menn og bruk av legemidlet 

Finasteride. I Sverige krevde godkjenningsprosedyrene kontakt med to ulike institusjoner, i 

Danmark tre, i Finland fem og i Norge var det nødvendig å være i kontakt med åtte ulike 

institusjoner for å utlevert data til prosjektet.  

5.1.2 Summen av vilkår i regelverket  

Summen av vilkår  i regelverket oppleves som utfordrende og ressurskrevende selv om 

vilkårene i regelverket hver for seg er legitime og nødvendige. Det er mange av 

registeraktørene som peker på at regelverket begrenser mulighetene til å ivareta registrenes 

formål på en god måte. Det gjelder særlig for prosjekter som forutsetter tilgang til data fra 

flere kilder.  

Videre oppleves statistikkloven slik den forvaltes av Statistisk sentralbyrå, som unødvendig 

begrensende når det gjelder å få tilgang til sosioøkonomiske opplysninger.  

I tillegg oppleves forholdet mellom helseregisterloven og helseforskningsloven som 

utfordrende. Det gjelder spesielt helseanalyser og kvalitetsforbedringsprosjekt som i mange 

tilfeller ikke blir kategorisert som medisinsk og helsefaglig forskning og derfor faller utenfor 

helseforskningsloven. Reguleringen av genetiske data i bioteknologiloven er også en 

utfordring med et økende behov for å lagre denne typen data i helseregistrene. 

                                                 
5 

http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/satsning20122016/nulagesrapport.2015.htm

l 
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5.1.3 Teknologisk arv 

Norge var tidlig ute med å innføre IKT og elektroniske pasientjournaler i helse- og 

omsorgstjenesten. En konsekvens er at mange av dagens systemer er gamle og ikke utformet 

for å utnytte de nyeste teknologiene. De første systemene ble dessuten laget som rene 

dokumentasjonssystemer som ikke tok høyde for å understøtte mer avanserte kliniske behov 

som for eksempel prosess- og beslutningsstøtte og integrasjon av kliniske retningslinjer. I 

pasientjournalsystemene registreres mye som fritekst som krever manuell dobbeltregistrering 

for innrapportering til for eksempel registre. Denne typen teknologisk arv, sammen med 

fragmentert organisering, gjør at det er komplisert og kostnadskrevende å innføre store 

endringer i IKT-systemene. Kostnadene for å innføre DIPS på Oslo universitetssykehus 

utgjorde for eksempel nærmere 1 mrd. kroner. 

Det er stort behov for modernisering av de sentrale helseregistrene for å kunne utnytte 

mulighetene i nye tekniske løsninger. Gammel teknologi kan bidra til å bremse 

moderniseringsarbeidet. Norge har vært sent ute med nasjonale strategier for kodeverk og 

terminologier. Fravær av løsninger for strukturert journal bidrar til manuelle prosesser og 

tungvint innrapportering til registrene. På samme måte gjør mangel på en samlet strategi for 

kodeverk og begreper det mer krevende å få tilgang til og sammenstilling av data mellom 

registre. Variasjonen i kodeverk og begreper gjør det vanskelig for forskerne og andre 

brukere å få eksakt informasjon om innholdet i registrene som grunnlag for søknader om 

sammenstilling av data mellom registre. 

5.1.4 Helseregisterprosjektet er ikke sterkt nok som virkemiddel 

Nasjonal helseregisterstrategi fungerer ikke godt nok som et strategisk dokument for å drive 

utviklingen på helseregisterfeltet videre. Det er ikke godt nok samsvar mellom målene og de 

virkemidlene som er beskrevet. Hovedgrepene «fellesregistermodellen» og «en helhetlig 

modell for teknologiske løsninger» er for uklart beskrevet. Strategien følges opp gjennom 

toårige handlingsplaner som inneholder konkrete tiltak, men også her mangler det en god 

sammenheng mellom de overordnede målene og de konkrete tiltakene.  

Fellesregistermodellen har vært et virkemiddel for å samle registre innen samme fagfelt, men 

har ikke fungert godt nok som virkemiddel for å få til etablering av felles løsninger. Begrepet 

«fellesregistermodell» har vært omdiskutert og det har heller ikke vært entydig definert. Det 

har så langt ikke lykkes med å finne løsninger som gjør at kvalitetsregistrene gjennom 

fellesregistermodellen kan gjenbruke data fra sentrale helseregistre. Modellen har først og 

fremst svart ut spesialisthelsetjenestens behov for hjemmelsgrunnlag for etablering av 

kvalitetsregistre uten samtykke (Hjerte- og karregisteret). Det er imidlertid en omfattende og 

krevende prosess å etablere lovbestemte registre etter helseregisterloven.  

Hjerte- og karregisteret er det eneste fellesregisteret som er etablert i perioden. I dette 

registeret har modellen først og fremst vært en faglig, organisatorisk og juridisk ordning som 

har ført til at data blir tatt i bruk i større grad og at representanter for de nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrene har samarbeidet tettere for å skaffe til veie gode data. Kvalitetsregistrene i 

Hjerte- og karregisteret bruker data fra basisregisteret som grunnlag for 

dekningsgradsanalyser, og samarbeider om hvilke variabler som skal registreres i hvilke 
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registre. Videre gjør forskriften for registeret det mulig å sammenstille data fra ulike 

kvalitetsregistre for analyseformål. Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister er de to andre 

fellesregistrene som er organisert som et basisregister med tilknyttede kvalitetsregistre. For 

Kreftregisteret innebærer modellen at alle registrene har et felles sett med kjernevariabler og 

at kvalitetsregistrene i tillegg har et utvidet variabelsett for hver enkelt kreftform. Videre har 

registrene samme teknologiske plattform.  

Organiseringen av helseregisterprosjektet er for svak og har i for stor grad vært basert på 

konsensus mellom registermiljøene. Arbeidet med å implementere strategien har vist at den 

konsensusen som ble etablert mellom registermiljøene da strategien ble laget, ikke har vært 

tilstrekkelig for å sikre forpliktende samarbeid om utvikling og gjennomføring av konkrete 

tiltak. Det meste av utviklingen har skjedd innenfor de enkelte registermiljøene og arbeidet 

med å utvikle fellesløsninger har i for liten grad blitt prioritert.   

5.2 Hva er mulighetsrommet?  

Økende etterspørsel etter helsedata, teknologisk utvikling og organisatorisk styrking av e-

helsefeltet gir et mulighetsrom som kan bidra til å styrke utviklingen av helseregisterfeltet i 

resten av strategiperioden.  

5.2.1 Økt bruk av og etterspørsel etter data  

I dag er det en økende etterspørsel etter data som kan gi kunnskap som kan bidra til bedre 

helsetjenester, bedre forebyggende arbeid og bedre helse. Det er stor interesse for 

helseregistrene som virkemidler for å få oppdatert og pålitelig kunnskap om helsetilstand, 

helsetjenester og årsak til sykdom. 

Forskere og forskningsmiljøer etterspør i økende grad data fra helseregistrene i både nasjonal 

og internasjonal forskning. I HelseOmsorg21-strategien er lettere tilgang til og økt utnyttelse 

av helsedata løftet fram som en av fem hovedprioriteringer. I strategien er det foreslått flere 

tiltak for å forenkle regelverket, modernisere teknologiske løsninger, etablere felles systemer 

for forvaltning av data og utvide datagrunnlaget. Videre er det foreslått å vurdere endringer i 

organisatoriske løsninger for sekundærbruk av helsedata, inkludert organisering og 

forvaltning av helseregistrene. Regjeringens forslag til ny pasientjournallov og ny 

helseregisterlov i Prop. 72 L (2013-2014) som ble vedtatt av Stortinget kort tid før strategien 

ble avlevert, ivaretar en del av forslagene. I tillegg inngår flere av tiltakene som en del av 

regjeringens handlingsplan for å følge opp HelseOmsorg21-strategien.  

Antall nasjonale kvalitetsindikatorer har økt kraftig de siste årene. Kvalitetsindikatorer er 

viktige både for pasienter og brukere som grunnlag for å kunne velge behandlingssted og for 

helsepersonell og ledere på ulike nivå for å drive kvalitetsforbedring, planlegging og styring. 

Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet skal så langt som mulig benytte eksisterende registre 

og datakilder. Fremdeles mangler vi kvalitetsindikatorer for er store deler av helse- og 

omsorgstjenesten og utfordringene er først og fremst mangel på data og varierende kvalitet på 

de dataene som finnes.  
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Stortinget er opptatt av at registerdata gjøres tilgjengelig for forskning og næringsutvikling, 

og at regjeringen gjennomfører tiltak for å bedre måloppnåelsen på registerfeltet. I 

komiteinnstillingen ved behandling av legemiddelmeldingen heter det: «Komiteen mener 

helseregisterdataene tilhører felleskapet og ber regjeringen legge til rette for klinisk forskning 

på legemidler, men også andre behandlingsmetoder og legemiddelbruk. Det må klargjøres 

hvem som har rett til å gi og få tilgang til registerdata. Komiteen ber regjeringen utarbeide 

forslag til tiltak som kan bidra til bedre måloppnåelse på helseregisterfeltet på kort- og 

mellomlang sikt.» I behandlingen av representantforslag om et løft for norske biobanker ble 

det gitt følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede modeller og en infrastruktur for et 

trygt og etisk forsvarlig samarbeid mellom norske offentlige biobanker, helseregistre og 

industrielle aktører.» Videre har Riksrevisjonen besluttet å gjennomføre en hovedanalyse på 

helseregisterområdet. Hovedanalysen vil ha som mål å vurdere i hvilken grad data fra 

helseregistrene brukes til styring og kvalitetsforbedring.  

Spørsmål om befolkningens holdning til helseregistre er inkludert i TNS Gallups 

Helsepolitiske barometer som ble gjennomført for første gang i 2016. Undersøkelsen viser at 

syv av ti er positive til helseregistre. Kun fire prosent er negative til at Folkehelseinstituttet 

registrerer helseopplysninger i helseregistre. Holdningene varierer med alderen og en rekke 

andre faktorer. Folk født på 1940-tallet eller tidligere er mer positivt innstilt, og folk med god 

helse, normal vekt, høy utdanning og full arbeidsevne, støtter i større grad opp om at 

helseopplysninger registreres. 

5.2.2 Organisatorisk styrking av e-helsefeltet 

I sammenheng med virksomhetsendringen i den sentrale helseforvaltningen, ble Direktoratet 

for e-helse etablert 1. januar 2016 for å styrke organiseringen av e-helseområdet. En av de 

viktigste oppgavene for det nye direktoratet er å sikre sterkere nasjonal styring og bedre 

koordinering av digitaliseringen i helsesektoren.  

Direktoratet for e-helse skal realisere visjonen om «én innbygger – én journal». Når «én 

innbygger - én journal» er realisert vil vi ha en helt annen situasjon når det gjelder tilgang til 

helsedata enn i dag. På lenger sikt kan dagens registerstruktur potensielt erstattes av 

analysemiljøer gjennom utvikling av mer helhetlige IKT- og informasjonssystemer6, 

nasjonalt gjennom «én innbygger - én journal» og eventuelt regionalt i form av innføring av 

regionale analyseverktøy. 

Det er imidlertid nødvendig å utvikle registrene og dekke kunnskapsbehov innenfor dagens 

teknologi samtidig som vi forbereder morgendagens digitale løsninger. Denne overgangen fra 

dagens systemer til nye og helhetlige informasjonssystemer forutsetter at alle aktiviteter og 

alt utviklingsarbeid i lovbestemte helseregistre og medisinske kvalitetsregistre må ses i 

sammenheng med det øvrige e-helsearbeidet i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet for e-

                                                 
6 Informasjonssystemer er et generelt begrep som inkluderer pasientjournalsystemer, pasientadministrative 

systemer, spesialiserte systemer innenfor ulike fagspesialiteter, kommunikasjonsløsninger mellom 

systemene osv 
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helse har en viktig rolle i dette arbeidet. Direktoratet skal utrede referansearkitektur7 for 

nasjonale helseregistre som skal bidra til enklere datafangst, bedre datakvalitet og bedre 

utnyttelse av registerdata. Direktoratet skal anbefale og utvikle tekniske fellesløsninger for å 

støtte det pågående arbeidet med nasjonale helseregistre. Anbefalingen skal ta hensyn til 

utviklingen innenfor e-helse og si noe om hva som bør være nasjonale fellestjenester, hva de 

ulike registrene bør tilby av tjenester og hvordan organisering og styring bør fungere.  

5.2.3 Styrket regional IKT-utvikling 

De regionale helseforetakene har siden etableringen i 2002 jobbet kontinuerlig med 

konsolidering av de regionale IKT-systemene og innføring av felles regionale IKT-systemer. 

Regionene har gjort ulike prioriteringer og tatt ulike systemvalg i dette arbeidet, men 

realiseringen av regionale fellesløsninger har kommet langt siden etableringen. Regionene 

har også bygget opp regionale IKT-leverandørvirksomheter, som skal ivareta IKT-behovene 

for alle helseforetakene i regionen. IKT-virksomhetene er ulikt organisert mellom regionene, 

men de utgjør store kompetansemiljøer med høy kapasitet og omsetning. Sykehuspartner HF 

i Helse Sør-Øst RHF har for eksempel om lag 800 ansatte som jobber med IKT, og er et av 

landets største IKT-selskaper. 

Etter hvert som regionene får på plass mer helhetlige informasjonssystemer har arbeidet med 

å innføre bedre analyseverktøy tiltatt. Det pågår ulike tiltak for innføring av analyseverktøy i 

de regionale helseforetakene som kan brukes for å gi ledelsesinformasjon om aktivitet og 

kvalitet i regionens ulike prosesser, alt etter hvilke data de har prioritert å samle inn.  

Når det gjelder de medisinske kvalitetsregistrene, pågår det en prosess for å samle drift av 

registrene i Nasjonalt helsenett. Det pågår også en prosess for å avklare prinsipper for 

finansiering av drift av registrene. Se omtalen av de medisinske kvalitetsregistrene i kapittel 3 

og 6.  

5.2.4 Bedre bruk av teknologi 

I Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal legges til grunn målet om at data skal 

være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 

Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av 

arbeidsprosessene. Realisering av målet vil påvirke store deler av dagens arbeidsprosesser i 

registrene, og kan potensielt erstatte deler av dagens registerstrukturer og arbeidet med 

innhenting og sammenstilling av data. Effekten kan være økt vekt på analyse av data fremfor 

prosessering og «flytting» av data. 

Utviklingen av avanserte analyseverktøy innen helse har vokst frem spesielt i USA etter at 

det ble innført økonomiske insentiver for forebyggende arbeid og å unngå reinnleggelser 

(«Value-Based Reimbursement»). Løsninger for populasjonsbaserte helseanalyser 

(«Population Health Analytics») tilbys av et stort antall leverandører, som baserer seg på bruk 

                                                 
7 Referansearkitektur er en form for overordnet mal og et felles begrepsapparat som skal bidra til at registrene 

følger samme logikk, og som gjør det mulig å gjenbruke fellesløsninger og utvikle mer enhetlige tekniske 

løsninger og arbeidsprosesser på tvers av registrene. 
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av data fra helsevirksomhetenes ulike kilder for å vurdere oppfølging av helsetilstanden i 

populasjonen (medlemmene) og i utvalgte pasientgrupper. Dette er analyseverktøy som gir 

analyser tilsvarende det våre helseregistre gjør. Analyseverktøyene er integrert med 

pasientjournalene og gir mulighet for individuell oppfølging av pasientgrupper og 

enkeltpasienter innenfor avgrensede populasjoner eller enkeltinstitusjoner.   

Leverandører som Epic og Cerner og andre har integrerte IKT-løsninger med enhetlige 

datadefinisjoner som gjør data fra pasientjournalen tilgjengelig for både administrative og 

helsefaglige analyser. Forskning understøttes bl.a. ved at forskningsprotokoller kan deles 

mellom de ulike kundevirksomhetene til leverandørene. Det betyr at analyseoppsett kan deles 

og gjenbrukes som plug-in utvidelser av systemet hos andre virksomheter, uten at pasientdata 

deles.  

For Norges del blir det videre arbeidet med «én innbygger – én journal» viktig på 

mellomlang til lang sikt. Et overordnet spørsmål vil være hvor lenge vi skal legge det 

nåværende fragmenterte IKT-landskapet til grunn, og hvilke registertiltak som vil ha for lavt 

kost-nytte-forhold fordi det ikke kan gjenbrukes i et fremtidig IKT-landskap.  

6 Sterkere gjennomføringsevne  

Halvveis i strategiperioden er det nødvendig med sterkere nasjonale grep for å konkretisere 

mål og gjennomføre tiltak som kan bidra til å forenkle innrapportering, bedre kvaliteten i 

registrene, legge til rette for sammenstilling og lage effektive systemer for utlevering av data.  

Selv om det har skjedd mye på registerfeltet, står vi overfor flere av de samme utfordringene 

som da strategien ble lagt fram i 2011. Oppfølging av helseregisterstrategien gjennom 

helseregisterprosjektet er basert på en konsensusmodell som har tatt oss et stykke på vei. Men 

fremdeles er det krevende å få på plass felles tekniske løsninger og sikre nødvendig 

koordinering av utviklingen på registerfeltet. Verken helseregisterstrategien eller 

helseregisterprosjektet har med tilgjengelige virkemidler, hatt nok kraft til å drive arbeidet 

med utvikling av fellesløsninger framover. Kvalitetsregistrene kan i svært liten grad 

gjenbruke data fra journal- og pasientadministrative systemer. Dobbeltrapportering bidrar til 

redusert innrapportering og svekket datakvalitet. Samlet sett innebærer dette at vi ikke 

utnytter ressursene godt nok og utviklingen går for sakte.  

I lys av denne situasjonen er det nødvendig å gjøre en vurdering av hvor langt gjennomførte 

og planlagte tiltak vil ta oss, og hva som er realistisk å få til innen utgangen av 2020. Det er 

derfor behov for å konkretisere mål og virkemidler i helseregisterstrategien, sørge for at 

utvikling av kvalitetsregistrene får en tydeligere forankring i utvikling av 

pasientjournalsystemer og IKT i de regionale helseforetakene, en klarere prioritering av 

utviklingsoppgaver i de sentrale helseregistrene og en sterkere organisering av arbeidet med å 

følge opp helseregisterstrategien med vekt på utvikling av fellesløsninger på tvers av 

registrene.  
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6.1 Justere mål og hovedgrep i helseregisterstrategien  

Visjonen i helseregisterstrategien om fortløpende oppdatert, pålitelig og personvernmessig 

sikker kunnskap om kvalitet på behandling og befolkningens helsetilstand ligger fast. Målet 

er at helseregistrene skal bidra til bedre helsetjenester og bedre helse for alle. Registrene skal 

bidra til å fremme helse og motvirke sosial ulikhet, bidra til gode helse- og omsorgstjenester 

og redusere variasjon i forbruk og kvalitet, og bidra til å videreutvikle tjenesten gjennom 

forskning og god planlegging og ledelse. 

Det er imidlertid behov for å gjøre en vurdering av hvordan status for oppfølging av 

strategien og endringer i eksterne rammebetingelse påvirker videre utvikling på feltet.  Det 

gjelder både det mulighetsrommet som ligger i stadig økende etterspørsel etter data, den 

organisatoriske styrkingen av e-helsefeltet og utviklingen av ny teknologi, og hindringer i 

form av fragmentert organisering av registerfeltet, begrensninger i regelverket og teknologisk 

arv som gjør det komplisert og kostnadskrevende å innføre ny teknologi.  

6.1.1 Konkretisere mål og prioriteringer for utvikling av fellesløsninger 

Utvikling av fellesløsninger på tvers av registrene er et prioritert område i resten av 

strategiperioden. Mål og prioriteringer for arbeidet med å utvikle fellesløsninger bør 

konkretiseres som del av det nasjonale arbeidet med e-helse. Målene i helseregisterstrategien 

er i liten grad konkretisert i strategien, og de toårige handlingsplanen er utformet på en slik 

måte at det er vanskelig å vurdere om gjennomføring av tiltakene er tilstrekkelig til å nå 

målene for strategien. Det er derfor behov for en konkretisering av målene på kort og 

mellomlang sikt som grunnlag for å styre utviklingen. Målene for resten av strategiperioden 

må vurderes opp mot prosessen med å realisere visjonen «én innbygger – én journal». Det må 

gjøres en vurdering av hvor store ressurser som skal legges inn i å utvikle løsninger innenfor 

eksisterende teknologi.   

Direktoratet for e-helse skal utforme strategi og handlingsplan for e-helse i nært samarbeid 

med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Arbeidet med å 

konkretisere målene bør skje innenfor følgende rammer:  

- Visjonen om fortløpende oppdatert, pålitelig og personvernmessig sikker kunnskap 

om kvalitet på behandling og befolkningens helse ligger fast 

- Det skal legges mindre vekt på fellesregistermodellen og mer vekt på utvikling av 

helhetlige tekniske løsninger, jf. helseregisterstrategien 

- Utvikling av de medisinske kvalitetsregistrene skal i større grad knyttes opp mot IKT-

utvikling regionalt og nasjonalt  

- Det er en prioritert oppgave å etablere en plattform av helsedata basert på 

Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt 

pasient- og brukerregister (KPR) og personidentifiserbare legemiddeldata  

- Utvikling av felles referansearkitektur, kodeverk og terminologi skal prioriteres med 

særlig vekt på de sentrale helseregistrene 

- Nye sentrale helseregistre/analysemiljø skal etableres med utgangspunkt i registrene i 

plattformen og være basert på vurdering av sykdomsbyrde og kunnskapsbehov i 

tjenesten (jf. oppdrag til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet) 
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- Det skal iverksettes tiltak som gjør det lettere å få tilgang på data til helseanalyser, 

forskning og kvalitetsforbedring, jf. ekspertgruppe som skal se på sekundærbruk av 

helsedata 

- Ambisjonsnivået for perioden skal sees i sammenheng med arbeidet med å realisere 

«én innbygger – én journal» 

 

Etablering av flere fellesløsninger vil innebære at registrene vil måtte avvikle funksjonalitet 

som blir erstattet av slike løsninger. 

6.1.2 Fra fellesregistre til helhetlige tekniske løsninger 

Det bør legges mindre vekt på fellesregistermodellen, og utviklingen av de sentrale registrene 

og de medisinske kvalitetsregistrene bør i større grad skjer i to parallelle løp:  

- Sentrale registre: prioritere etablering av en plattform av helsedata gjennom 

harmonisering av data, tekniske løsninger og analyseverktøy 

- Medisinske kvalitetsregistre: effektivisere utviklingen gjennom å knytte arbeidet opp 

mot IKT-utviklingen i de regionale helseforetakene og integrering med 

pasientjournalsystemene  

Fellesregistermodellen har ikke bidratt nok til den samordningen og effektiviseringen av 

utviklingen av registerfeltet som var målet med modellen. Samtidig er det nødvendig å knytte 

arbeidet tettere opp mot utviklingen av moderne IKT-løsninger som gir mulighet for å trekke 

data direkte ut av journalsystemene. Tenkningen fra fellesregistermodellen rundt å samle 

fagmiljøer, unngå overlappende registre og utvikle fellesløsninger videreføres og styrkes. 

I dag er det kun etablert tre fellesregistre: Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og 

Hjerte- og karregistret. Registrene er svært ulike både organisatorisk og teknisk innretning, 

forholdet til kvalitetsregistrene, ressursbruk osv. Kreftregisteret er tett integrert med 

kvalitetsregistrene og har en lang historie, mens Hjerte- og karregisteret først ble etablert i 

2012 og har en langt løsere konstruksjon der kvalitetsregistrene primært er knyttet til 

basisregisteret gjennom lovhjemmelen og et felles fagråd.  

Modellen videreføres for de etablerte registrene og det er ikke utelukket at det kan etableres 

nye fellesregistre. Hjemmelsgrunnlaget som kvalitetsregistrene har fått gjennom 

fellesregistermodellen har vært viktig og dette er registre med god dekningsgrad. Så langt har 

imidlertid ikke modellen svart ut behovene for hensiktsmessig datafangst og bruk av data fra 

registrene. Samtidig er det svært krevende å etablere hjemmel for nye fellesregistre og den 

kommende forskriften for medisinske kvalitetsregistre vil gi registrene hjemmel uten en slik 

tilknytning.  
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6.2 Styrke utviklingen av kvalitetsregistrene i regi av de 

regionale helseforetakene  

Utviklingen av medisinske kvalitetsregistre bør styrkes gjennom å knytte utvikling av registre 

tettere opp mot pasientjournalsystemene gjennom IKT-strategiene i de regionale 

helseforetakene. 

De regionale helseforetakene har utarbeidet en strategi for medisinske kvalitetsregistre for 

perioden 2016-2020 som er forankret i de regionale helseforetakenes kvalitetsstrategier og 

Nasjonal IKT HFs strategi. Strategien har gode effektmål som departementet bør støtte opp 

under i styringsdialogen. I arbeidet med å effektivisere kvalitetsregistrene bør departementet 

sikre at:  

- Kvalitetsregistrene og servicemiljøet er viktige premissleverandører inn i arbeidet 

med strukturert elektronisk journal, forskrift for medisinske kvalitetsregistre og 

nasjonale kvalitetsindikatorer  

- Arbeidet med kvalitetsregistre er godt forankret i hele linjen i spesialisthelsetjenesten, 

godt koordinert mot de regionale helseforetakenes kvalitets- og 

pasientsikkerhetsarbeid og e-helsearbeid i regi av Nasjonal IKT HF 

- Nasjonalt servicemiljø fungerer som kontaktpunkt på kvalitetsregisterområdet, 

ivaretar en koordinerende rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og er aktiv 

pådriver i nasjonale prosesser som angår kvalitetsregisterfeltet   

- Det stilles krav til rapportering på status på datakvalitet, resultatformidling og 

dokumentasjon på bruk av registerdata til kvalitetsforbedring og forskning fra 

registrene 

Det pågår et arbeid i regi av de regionale helseforetakene med å samle driften av 

kvalitetsregistre i Norsk Helsenett. De regionale helseforetakene har informert om at det 

planlegges et seminar høsten 2016 om helhetlig forvaltningsmodell for IKT-løsningene for 

kvalitetsregistrene.  

Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å finansiere drift av medisinske 

kvalitetsregistre med nasjonal status. På bakgrunn av stadig økende kostnader til teknisk drift 

av registrene og store regionale forskjeller i hvordan faglig drift er blitt finansiert, har de 

administrerende direktørene oppnevnt en arbeidsgruppe som har foreslått en modell for 

finansiering av faglig og teknisk drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Modellen 

skal bidra til mer forutsigbar og stabil finansiering av registrene uavhengig av hvilket 

regionalt helseforetak som har ansvaret. Modellen legger opp til at kostnadene for IKT-

løsninger for nasjonale kvalitetsregistre fordeles mellom RHF-ene etter samme 

fordelingsnøkkel som rammetilskuddet. Arbeidsgruppen leverte en rapport i mai 2016 med 

forslag til finansieringsløsning. Forslaget ble behandlet og fikk tilslutning av AD-møtet i juni 

2016.    

Departementet har satt i gang et arbeid med å utarbeide en forskrift for medisinske 

kvalitetsregistre. Forskriften kan erstatte konsesjonene som disse registrene har i dag, og gi et 

mer forutsigbart rammeverk. Helseregisterloven slår fast at hovedregelen for behandling av 

helseopplysninger er samtykke, men åpner for å etablere registre med reservasjonsrett. I Prop 

72 L (2014-2015) er det lagt til grunn at det skal vurderes å innføre reservasjonsrett mot 
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registrering i enkelte medisinske kvalitetsregistre. Loven forutsetter at det, for hvert enkelt 

register, gjøres en konkret vurdering av om reservasjonsrett er nødvendig av hensyn til 

registerets formål og datakvalitet. Forskriften vil gi generelle bestemmelser om behandling av 

opplysninger i registrene, sammenstilling med andre registre og utlevering av data. 

Registermiljøene mener at reservasjonsrett, som alternativ til samtykke, og automatisk 

uttrekk fra pasientadministrative systemer og strukturert elektronisk pasientjournal (EPJ) er 

de viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i registrene. Andre tiltak som har vært etterlyst er 

flere økonomiske insentiver, helst i form av at det utløses DRG for rapportering til registre. 

Departementet bruker styringsdialogen aktivt for å fremme bedre datakvalitet ved å stille krav 

til de regionale helseforetakene om nasjonal dekningsgrad og god datakvalitet. Videre stiller 

departementet krav om publisering på sykehusnivå fordi offentliggjøring og bruk av dataene 

bidrar til å bedre datakvalitet. Det arbeides aktivt med 1) dekningsgradsanalyser, 2) 

oppfølging fra registrene mot fagmiljø og ledelse for å sikre at innrapportering prioriteres og 

at data etterspørres og brukes av fagmiljø og ledere og 3) offentliggjøring av resultater på 

sykehusnivå og rapportering på datakvalitet i årsrapport. 

Videre har departementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide oversikt over områder i 

helsetjenesten med behov for mer kunnskap og utrede forutsetninger for at det skal kunne 

etableres kvalitetsregistre på områdene. Anbefalingen vil foreligge i november 2016 og vil 

være en del av grunnlaget for å utforme styringssignaler til de regionale helseforetakene på 

dette området. I tillegg bør departementet i styringsdialogen framover legge større vekt på at 

utviklingen av kvalitetsregistrene skal knyttes opp mot den regionale IKT-utviklingen og 

arbeidet med elektronisk pasientjournal. Videre bør departementet bidra til at de regionale 

helseforetakene i større grad trekkes inn i nasjonale løp i regi av Direktoratet for e-helse når 

det gjelder drift, kodeverk, informasjonsmodeller8, kunnskapsbehov med mer. 

6.3 Prioriterte utviklingsoppgaver i sentrale registre 

For de sentrale helseregistrene bør det prioriteres å utvikle fellesløsninger og videreutvikle 

registre med størst betydning på tvers av sykdomsområder. Det er et krevende og langsiktig 

arbeid å få på plass helseregistre som dekker behovet for helsedata og utvikle felles tekniske 

løsninger som gjør dette så effektivt som mulig og som er tilpasset at det på sikt vil bli mulig 

å hente nødvendig data direkte fra elektronisk pasientjournal (EPJ).  

6.3.1 Etablere en plattform av helsedata  

I resten av strategiperioden bør det være en prioritert oppgave å etablere en plattform av 

helsedata med utgangspunkt i sykdomsuavhengige registre som Folkeregisteret, 

Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister 

(KPR) og personidentifiserbare legemiddeldata. Dette er registre og datakilder som kan gi 

verdifull kunnskap på tvers av og på nye sykdomsområder og som vil utgjøre en infrastruktur 

                                                 
8  Med informasjonsmodeller menes organisering av dataelementene og harmonisering av 

begrepsdefinisjoner på tvers av sektorens IKT-systemer.               
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for kunnskap som kan danne grunnlag for nye registre/analysemiljø. Personvernet må ivaretas 

i arbeidet med en slik plattform. 

I midtveisrapporten fra sekretariatet for helseregisterprosjektet er det vist til at flere aktører 

har etterlyst en helthetlig arkitekturtilnærming, blant annet når saker har vært behandlet i  

Nasjonalt utvalg for fag og arkitektur (NUFA). Helseregisterstrategien mangler en slik 

helhetlig tilnærming for helseregisterfeltet som utviklingsprosjektene kan styres og utvikles 

etter. Utvikling av en plattform for helsedata innebærer å: 

- Harmonisere informasjonsmodeller og tekniske løsninger i Folkeregisteret, 

Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR) 

- Gjøre tilgjengelig personidentifiserbare legemiddeldata til sekundærbruk som 

inkluderer legemiddeldata fra institusjon etter hvert som institusjonen får tekniske 

løsninger som kan benyttes til uttrekk av data til registeret 

- Starte arbeidet med å anskaffe et analyseverktøy for plattformen av registre, jf. tiltaket 

i handlingsplanen for 2014-2015 om å utrede felles nasjonal løsning for statistikkbank 

og analyseverktøy for helseregistrene 

- Utrede gjenbruk av data fra registrene i plattformen som datagrunnlag for nye registre  

Dette er et krevende og omfattende arbeid som det ikke er realistisk å gjennomføre fullt ut i 

løpet av strategiperioden, men det bør lages planer og settes konkrete mål for framdriften i 

arbeidet. Det er i denne sammenhengen behov for å vurdere prioritering på kort og 

mellomlang sikt med utgangspunkt i arbeidet med referansearkitektur for helseregistrene, og 

å gjøre kostnad-nytte vurderinger relatert til nye muligheter som kommer gjennom 

realiseringen av «én innbygger – én journal». Etablering av en plattform for helsedata bør 

samkjøres med Forskningsrådets ulike initiativ for  å få på plass en infrastruktur for å gjøre 

persondata lettere tilgjengelig for helseforskning. 
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Figur 6.1 Plattform av helsedata 9 

 

 

Etablering av plattformen vil kreve juridisk utviklingsarbeid og det er viktig med tett dialog 

mellom Direktoratet for e-helse, de andre registeraktørene og Helse- og 

omsorgsdepartementet om behovet for endringer i regelverket.  

Harmonisere data og tekniske løsninger 

Direktoratet for e-helse har fra 2016 fått ansvaret for arbeidet med referansearkitektur og 

arbeid med å utvikle felles tekniske løsninger for registrene. Direktoratet for e-helse har i 

tillegg ansvar for nasjonalt program for terminologi og kodeverk. Overgangsperioden med 

utvikling av registrene innenfor dagens systemer til nye og helhetlige informasjonssystemer 

er en stor utfordring. Det forutsetter at alle aktiviteter og alt utviklingsarbeid i helseregistre 

og medisinske kvalitetsregistre må ses i sammenheng med det øvrige e-helsearbeidet i helse- 

og omsorgssektoren.  

- Arbeidet med felles kodeverk og terminologi skal prioritere de fire helseregistrene i 

plattformen 

- Arbeidet må ses i sammenheng med det regionale arbeidet med neste generasjon 

pasientjournal hvor det jobbes med arbeidsprosesser og felles begrepsdefinisjoner på 

tvers av tjenestenivåene 

Direktoratet for e-helse har en viktig rolle gjennom arbeidet med å utrede referansearkitektur 

for nasjonale helseregistre som skal bidra til enklere datafangst, bedre datakvalitet og bedre 

                                                 
9 Med helsedata menes i denne sammenheng også andre data som er nødvendig for å gjøre helseanalyser, 

for eksempel sosio-økonomiske og demografiske data fra Statistisk sentralbyrå.  
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utnyttelse av registerdata. Direktoratet for e-helse skal også anbefale og utvikle tekniske 

fellesløsninger for å støtte det pågående arbeidet med nasjonale helseregistre: 

- Felles innsynsløsning for pasienter i nasjonale helseregistre 

- Felles innrapporteringsløsning for helseregistre 

- Felles publiseringsløsning og analyseverktøy for helseregistre 

- Fellesløsning for sammenstilling av helsedata mellom registre 

 

Fellesløsninger for innrapportering, publisering og kobling  må bygge opp under det 

langsiktige målbildet om en nasjonal plattform for helsedata. 

Fra reseptregister til et moderne system for legemiddeldata 

Etablering av et system for personidentifiserbare legemiddeldata er en viktig del av arbeidet 

med å etablere en plattform av helsedata på hele bredden av sykdoms- og fagområder. I 

Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen går regjeringen inn for å videreutvikle og 

utvide Reseptregisteret slik at det ivaretar framtidige behov. Stortinget har gitt tilslutning til å 

utrede etablering av et personidentifiserbart legemiddelregister basert på dagens 

reseptregister supplert med data om legemiddelbruk i institusjon.   

Endring av registerform til et personidentifiserbart register vil kreve lovendring. 

Reseptregisteret er etablert som et pseudonymt register. Registerformen legger begrensninger 

på muligheten for å sammenstille data og gjør det unødvendig arbeidskrevende å benytte 

registeret til forskning på legemidler og bivirkninger ved legemiddelbruk.  

I tillegg er det nødvendig med forskriftsendringer for å inkludere data fra institusjon i 

registeret. Inkludering av legemiddeldata fra institusjon forutsetter også at det er etablert 

systemer for datafangst fra systemene i tjenesten til registeret. Ved utvikling av felles 

legemiddelliste og innføring av systemer for intern forordning av legemidler på sykehjem og 

i sykehus er det derfor nødvendig å ivareta funksjonaliteten som er etablert for datafangst til 

Reseptregisteret og et framtidig system med personidentifiserbare legemiddeldata til 

sekundærbruk. 

Departementet arbeider nå med å få en oversikt over behov og problemstillinger, og drøfte 

hvordan vi skal ta dette arbeidet videre. Det er aktuelt å vurdere å knytte 

legemiddelinformasjon/registeret nærmere pasientjournalene og vurdere muligheten for å 

hjemle en nasjonal løsning i pasientjournalloven og helseregisterloven. Arbeidet med å 

utvikle et moderne system for legemiddeldata gir en mulighet til å se hele systemet for å 

samle inn legemiddeldata i sammenheng og for å utvikle et regelverk og teknologiske 

løsninger som er tilpasset dette. 

Anskaffe et analyseverktøy for plattformen 

I handlingsplanen for 2014 er ett av tiltakene å utrede felles nasjonal løsning for 

statistikkbank eller analyseverktøy for helseregistrene. Arbeidet bør tas videre og inngå i 

etableringen av plattformen for helsedata. Formål og innretning må utredes nærmere, som del 



Nasjonal helseregisterstrategi – status, utfordringer og veien videre Side 42 

av konkretiseringen av plattformen. Ut fra formålet helseanalyser og forskning kan bruk av 

sikre IKT-miljøer tilsvarende Tjenester for Sensitive Data ved Universitetet i Oslo vurderes.  

Gjenbruk av data fra plattformen 

Gråsonerapporten anbefaler at etatene utreder bruk av data fra Norsk pasientregister, data fra 

andre sentrale helseregistre og andre datakilder som helt eller delvis kan erstatte flere av 

dagens helseregistre. Dagens struktur med registre fordelt på flere virksomheter og 

manglende helhetlige IKT-løsninger gjør at helsedata må registreres og hentes inn flere 

ganger. Dette skaper merarbeid og utgjør en risiko for dataenes integritet og konfidensialitet.  

Direktoratet for e-helse har i oppdrag i 2016 å utforme en referansearkitektur for 

helseregistre. Referansearkitekturen skal være et utgangspunkt for realisering av plattformen 

for helseanalyser og for å vurdere mer gjenbruk av data basert på en helhetlig 

informasjonsmodell med felles kodeverk og begrepsdefinisjoner.  

6.3.2 Nye helseregistre/analysemiljø 

Etablering av nye sentrale helseregistre/analysemiljø bør være basert på en analyse av 

sykdomsbyrde og kunnskapsbehov. Registre/analysemiljø på prioriterte sykdomsområder 

eller fagområder bør etableres med utgangspunkt i plattformen som er beskrevet over.  

Folkehelseinstituttet leverte 15. juni 2016 en anbefaling om hvilke helseregistre som er 

nødvendig for å få tilgjengelig datagrunnlag for alle relevante sykdomsområder. Anbefalingen 

er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet 

og de regionale helseforetakene ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). 

For å få god oversikt over helsetilstanden i befolkningen og helse- og omsorgstjenesten, 

anbefaler arbeidsgruppen følgende prioriteringer: Etablere KPR, videreutvikle NPR, 

videreutvikle Dødsårsaksregisteret og utvikle Reseptregisteret til et personidentifiserbart 

Nasjonalt legemiddelregister med individdata fra institusjon. Videre foreslår arbeidsgruppen  

å etablere et bedre system for sammenstilling av data fra helseregistre, bedre tilgang til 

administrative registerdata fra i Folkeregisteret og Statistisk sentralbyrå, og at 

sosiodemografiske opplysninger om befolkningen må gjøres lettere tilgjengelig for aktører 

utenfor Statistisk sentralbyrå. 

Helsedirektoratet har fått et tilsvarende oppdrag når det gjelder kunnskapsbehov og behov for 

medisinske kvalitetsregistre i helsetjenesten. Når anbefalingene fra Helsedirektoratet foreligger 

i november 2016, bør departementet ta stilling til hvordan disse kan følges opp innenfor 

rammene av helseregisterstrategien.  

6.3.3 Legge bedre til rette for sekundærbruk av data  

Lettere tilgjengelighet til data er et prioritert område i oppfølging av helseregisterprosjektet. 

Regjeringen har i handlingsplanen for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien varslet at 

det skal vurderes tiltak for å lette tilgangen til og sammenstilling av helsedata til forskning og 

andre formål som er viktig for befolkningen og pasientene. 
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Ekspertutvalg for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata 

Helse- og omsorgsdepartementet har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere barrierer for å 

bruke helsedata til statistikk, helseanalyser, planlegging, kvalitetsforbedring, forskning, 

innovasjon og næringsutvikling. Ekspertutvalget skal beskrive dagens system for tilgang til 

og sammenstilling av helsedata og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske 

tiltak for å forbedre dagens system. Dette inkluderer:  

- vurdere behov, tilgang og kobling av sosioøkonomiske data fra registre i andre 

sektorer enn helse- og omsorgssektoren for a) forskning b) statistikk/helseanalyser  c) 

kvalitetsforbedring og d) innovasjon og næringsutvikling. Arbeidet må sees i lys av 

varslet gjennomgang av statistikkloven.  

- vurdere hvordan støttesystemene og søknadsprosessene for tilgang til helsedata for 

sekundærbruk kan forenkles og forbedre oversikten over hvilke helsedata som er 

tilgjengelig (inklusiv metadata).  

- vurdere bruk av digitale løsninger, gjerne ved automatiserte prosesser, for innhenting 

av samtykke ved bruk av registeropplysninger til sekundærbruk, slik at pasienten kan 

beholde mest mulig råderedd over egne personopplysninger.  

- vurdere bruk av teknologi og systemer som muliggjør bedre og mer effektiv 

behandling av helsedata, eksempelvis for storskala dataanalyser. 

- vurdere helseforskningslovens anvendelse for registerforskning, og forholdet mellom 

helseregisterloven og helseforskningsloven.  

- vurdere løsninger for samordning av vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt etter 

helsepersonelloven og tilgang til helsedata etter helseregisterloven og 

helseforskningsloven.  

Videreutvikle regelverket 

Departementets arbeid med revidering av forskriftene fra den tidligere helseregisterloven, sett 

i sammenheng med forslagene til nye forskrifter, vil samlet sett sikre et mer enhetlig, 

forutsigbart og tilgjengelig regelsett for helseregistrene.  

Departementet opplever et stort press og ønske om endringer i regelverket for sekundærbruk 

av helseopplysninger fra forskere og analysemiljøer. Mange av utfordringene som påpekes 

som begrunnelse for regelendringer er imidlertid ikke primært juridiske, men mer av teknisk 

eller organisatorisk karakter. Samtidig er representanter for brukere og pasienter, 

Legeforeningen og Datatilsynet gjennomgående skeptiske til endringer som innebærer 

enklere tilgang til helseopplysninger.  

Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov trådte i kraft 1. januar 2015. Lovene erstattet 

helseregisterloven fra 2001. Forskriftene til helseregisterloven fra 2001 ble, uten endringer 

videreført med hjemmel i det nye lovverket. Departementet arbeider nå med å revidere disse 

forskriftene. Arbeidet innebærer en gjennomgang av språk og lovteknikk, modernisering, 

samordning og vurdering av eventuelle andre justeringer innen de lovbestemte rammene. 

Dette innebærer også en vurdering av mulige forenklinger. Departementet arbeider også med 

forskrift for medisinske kvalitetsregistre og forskrift for befolkningsbaserte 

helseundersøkelser (befolkningsundersøkelser).  
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Forslag til endringer i helseregisterloven om Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

(Prop. 106 L) ble vedtatt av stortinget 13. juni 2016. Forskrift for KPR og endringer i Norsk 

pasientregisterforskrift (NPR) blir vurdert i sammenheng, for å sikre et mest mulig enhetlig 

regelverk. Ny forskrift om system for bivirkningsrapportering, hjemlet i helseregisterloven, er 

også under arbeid.  

Systemer for å gjøre helsedata tilgjengelig for forskning 

Tiltak for å gjøre data lettere tilgjengelig for forskning inngår i mandatet til ekspertutvalget. 

Oppfølging av utvalgets arbeid bør prioriteres i resten av strategiperioden.  

Forskningsrådet har tatt flere initiativ for  å etablere en infrastruktur for håndtering av tilgang 

til persondata for helseforskning. Forskningsprogrammet Humane biobanker og helsedata har 

etablert en nasjonal årlig møteplass for forsknings- og forskningsinfrastrukturtematikk 

innenfor humane biobanker og helsedata. Forskningsrådet har også bestilt en rapport som 

beskriver status, barrierer og muligheter for bedre organisering av persondata for 

helseforskning i Norge.  

Forskningsrådet har tildelt midler fra infrastrukturprogrammet til prosjektet Helseregistre for 

forskning (Health Registries for Research). Prosjektet har som formål at forskere skal få 

bedre tilgang til og bedre utnyttelse av data. Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved 

Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet sammen med partnerne Helsedirektoratet 

ved Norsk pasientregister, Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet, de regionale 

helseforetakene, UiT Norges arktiske universitet, NTNU og Folkehelseinstituttet. 

Forskningsrådet har gitt tilsagn om 36 mill. kroner til prosjektet. Prosjektperioden er på ti år 

og består av ni arbeidspakker, hvorav tre ikke er finansiert.   

Samarbeidet gjennom Helseregistre for forskning er et godt utgangspunkt for å skape 

legitimitet for felles løsninger hos registeraktørene. Samtidig kan det være en utfordring å 

sikre god sammenheng mellom dette prosjektet og oppfølging av helseregisterstrategien. 

Helseregister for forskning er forankret ved Universitetet i Bergen og i de institusjonene som 

leder arbeidspakkene. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet deltar i prosjektet og vil 

gjennom dette engasjementet kunne bidra til sikre samordninger med utvikling av 

fellesløsninger i regi av programmet for å følge opp helseregisterstrategien. Forskningsrådets 

tiltak må også ses i sammenheng med anbefalingene fra ekspertutvalgets arbeid på 

sekundærbruk av helsedata. 

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Biobank Norge har inngått et samarbeid for å 

vurdere om det er mulig å bygge inn en modul for forskingsdeltakelse i helsenorge.no. Det er 

BiobankNorge som har tatt kontakt for å få avklart mulighetene for å etablere en 

samtykkeløsning for deltakelse i biobankforsking på helsenorge.no. BiobankNorge II-

prosjektet, som har fått tildelt 80 mill. kroner fra Forskingsrådet, inkluderer en arbeidspakke 

som blant annet har en slik deltakerportal som del av sitt prosjekt. Behovet for moderne 

løsninger for samtykke har vært etterlyst i flere sammenhenger, for eksempel i sammenheng 

med forskning etter 22. juli, i Helsedirektoratets arbeid med nasjonal strategi for 

persontilpasset medisin og Oslo universitetssykehus HF har diskutert å bygge løsninger for 

samtykke inn i sitt system. En nasjonal løsning bør være generisk og vil også kunne omfatte 
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registerforskning. Biobank Norge beskriver et behov som samsvarer med målbildet for 

helsenorge.no, med selvbetjeningsløsninger og mulighet for innsyn i egen helseinformasjon. 

Det er startet opp et arbeid med å utvikle en konseptuell løsning for å beskrive hvordan dette 

vil kunne se ut på helsenorge.no. Arbeidet med konseptuell løsning er finansiert av Helse 

Midt-Norge RHF. Det er også etablert kontakt med de store befolkningsbaserte 

helseundersøkelsene for å få innblikk i deres behov. 

6.4 Ny organisering og tydeligere styringssignaler 

I Norge er ansvaret for drift av de nasjonale helseregistrene fordelt på flere etater. 

Organiseringen bidrar til at det er krevende å få til en utvikling med flere fellesløsninger og 

enklere tilgang til data. Registermiljøene peker selv på den fragmenterte organiseringen som 

en utfordring, men er samtidig opptatt av at det er hensiktsmessig å ha en organisering som 

tar hensyn til hva som er registrenes hovedformål. Folkehelseinstituttet, som har hatt 

sekretariatsansvaret for helseregisterprosjektet i hele strategiperioden, mener at det er behov 

for organisatoriske endringer for å få mer effektiv drift og utvikling av helseregistrene. 

Helseregisterprosjektet har ikke hatt nok gjennomføringskraft til å kompensere for 

utfordringene med en fragmentert organisering og ivareta behovet for å utvikle 

fellesløsninger på tvers av registrene. 

I gråsonerapporten, som ble utarbeidet i sammenheng med virksomhetsendringen i helse- og 

omsorgsforvaltningen, var vurderingen at det er grunn til å tro at helseregistrene ikke drives 

effektivt nok i dag. Det ble vurdert som hensiktsmessig å sette i gang en prosess for å vurdere 

om drift og utvikling av de sentrale helseregistrene i regi av Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet kan forbedres. I rapporten ble det anbefalt å styrke styringen av 

registerarbeidet gjennom å trekke inn ressurser fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

og etablere et samlet ansvarspunkt for koordinering av registerfeltet i departementet. Det ble 

anbefalt å styrke styringen av registerområdet både i Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet for å sikre bedre gjennomføringsevne. Gråsonerapporten anbefalte også at 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å etablere en felles styringsmodell 

for de sentrale helseregistrene for å få større gjennomføringskraft og skape en arena for å 

drøfte tiltak og prioriteringer. Videre ble det anbefalt å vurdere hvordan et eventuelt nytt 

direktorat for e-helse kan bidra til å styrke utviklingen av helseregistrene. 

Som en oppfølging av gråsonerapporten, er den interne koordineringen av registerfeltet 

styrket i departementet. Etatene har inngått samarbeidsavtaler på helseregisterområdet og 

Direktoratet for e-helse har fått ansvar for arbeidet med referansearkitektur og arbeid med å 

utvikle felles tekniske løsninger for registrene. Som alternativ til gråsonerapportens 

anbefaling om gi oppdrag til etatene om å etablere en felles styringsmodell, ble den 

strategiske styringen av helseregisterprosjektet trukket inn i departementet.  Kreftregisteret 

som er organisatorisk plassert under Oslo universitetssykehus HF, regnes ikke som del av den 

sentrale helseforvaltningen og er derfor ikke omtalt i gråsonerapporten. 

I denne rapporten har vi ikke vurdert endringer i organiseringen av ansvaret for drift av de 

sentrale helseregistrene, men kun vurdert endringer i organisering av utviklingsarbeidet som 

går på tvers av registrene (programorganisering). Når det gjelder fellesløsninger for 
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utlevering av data, har departementet besluttet å sette ned et ekspertutvalg som skal vurdere 

skal vurdere og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre 

dagens system. Utfordringene som følger av at registrene er spredt på flere etater er foreslått 

løst gjennom en sterkere organisering av arbeidet for å utvikle fellesløsninger, rolleavklaring 

mellom etatene og tydeligere styringssignaler til registermiljøene.  

6.4.1 Programorganisere arbeidet med å utvikle fellesløsninger 

Arbeidet med å utvikle fellesløsninger på tvers av registrene bør få en sterkere organisering. 

For å styrke organiseringen foreslås det å etablere et program for å følge opp denne delen av 

helseregisterstrategien som erstatter dagens helseregisterprosjekt. Samtidig bør oppfølgingen 

dette arbeidet integreres i strategi og handlingsplan for e-helse.  

Programmet foreslås organisert rundt arbeidet med å utvikle felles tekniske løsninger, 

etablere en plattform av sentrale helseregistre og datakilder som grunnlag for statistikk, 

helseanalyser og forskning mv., og utvikling av referansearkitektur, kodeverk og terminologi. 

Programmet vil bestå av delprosjekter som kan ha ulik organisatorisk tilknytning og skal 

bidra til en mer robust organisering av de viktigste utviklingsoppgavene i strategien. 

Programmet vil ha hovedvekt på utvikling av felles tekniske løsninger og andre 

fellesløsninger (innsyn, utlevering, terminologi og kodeverk mv.). Andre problemstillinger 

som i mindre grad krever samordning på tvers kan ivaretas innenfor etatenes ordinære 

oppgaver. 

Ansvaret for programmet forslås lagt til Direktoratet for e-helse. Bakgrunnen for dette er at 

tekniske fellesløsninger får en større betydning for utvikling av helseregisterfeltet framover. 

Direktoratet for e-helse har allerede et koordineringsansvar for arbeidet med 

referansearkitektur og felles tekniske løsninger. Videre kan det være en fordel at Direktoratet 

for e-helse ikke er databehandlingsansvarlig for noen helseregistre og derfor vil oppleves som 

en mer nøytral part i koordineringsarbeidet. Direktoratet for e-helse har også god kompetanse 

på organisering og gjennomføring av denne typen programmer.  

Det er noen utfordringer med å legge denne oppgaven til Direktoratet for e-helse som må 

ivaretas når programmet etableres. Helseregisterområdet er et nytt ansvarsområdet for e-

helsemiljøet og Direktoratet for e-helse er en ny etat som er under utvikling. Det fører til at 

kompetanse og kapasitet foreløpig er begrenset. Registermiljøene har uttrykt bekymring for at 

en slik organisering kan føre til at det blir lagt for mye vekt på teknologi og for lite vekt på 

faglige behov og på formålene med registrene. Det er også uttrykt bekymring for at det blir 

bygd opp parallell kompetanse i flere etater og at organiseringen innebærer at det blir enda en 

aktør på registerområdet.   

For å sikre god forankring på tvers av registermiljøene og nødvendig registerfaglig 

kompetanse i prosessene, bør programmet følges opp av en styringsgruppe med 

representanter fra registeraktørene. Styringsgruppens medlemmer oppnevnes av 

virksomhetene som deltar. Styringsgruppen forelegger saker av strategisk betydning for 

avklaring i Nasjonalt e-helsestyre. Arbeidsutvalget videreføres og vil samtidig fungere som 

en faglig referansegruppe for programmet. Utvalget fungerer godt som en arena for å utveksle 

informasjon og drøfte saker som berører flere registre. Direktoratet for e-helse bør få ansvar 
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for å lede møtene og være sekretariat for arbeidsutvalget. HOD bør kun delta som observatør. 

Programmet foreslås etablert med en tidsbegrensning på tre år slik at det kan evalueres i 

strategiens siste år.  

6.4.2 Avklare roller og ansvar mellom etatene 

Omorganiseringen i den sentrale helseforvaltningen med virkning fra 2016 har konsekvenser 

for ansvarsfordelingen mellom etatene og organiseringen av helseregisterfeltet. Gjennom 

etableringen av Direktoratet for e-helse knyttes helseregisterfeltet enda tetter opp mot e-

helsearbeidet. Det er et viktig grep fordi nye teknologiske muligheter vil få stadig større 

betydning for utviklingen på dette området. Samtidig har Folkehelseinstituttet fått 

samfunnsoppdraget utvidet til å omfatte kunnskapsproduksjon på hele helseområdet og en 

tydeligere rolle som kunnskapsstøtteorganisasjon for Helsedirektoratet. Samlet sett bør dette 

kunne legge grunnlaget for å styrke helseregisterarbeidet og gi mulighet for en sterkere 

koordinering av arbeidet med å utvikle fellesløsninger for registrene. Omorganiseringen 

innebærer imidlertid ingen endring i ansvaret for drift av registrene. 

Direktoratet for e-helse får et tydeligere koordineringsansvar for gjennomføring av 

helseregisterstrategien gjennom den foreslåtte programorganiseringen.  

Folkehelseinstituttet har ansvaret for registre som har helseanalyser og forskning som 

primærformål. Videre vil Folkehelseinstituttet fortsatt ha ansvaret for prosjektet med å 

modernisere Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret. Registre som planlegges på nye 

sykdomsområder vil bli etablert med utgangspunkt i plattformen av helsedata som er 

beskrevet ovenfor, for eksempel register over psykiske lidelser og ruslidelser; register over 

svangerskap, fødsel og småbarn basert på MFR; og et nytt samlet register over infeksjoner. 

Helsedirektoratet har ansvar for registre som har administrasjon og styring som hovedformål. 

Det gjelder Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient og brukerregister (KPR). 

Videreutvikling og modernisering av disse registrene vil fortsatt være forankret i 

Helsedirektoratet. Utvikling av fellesløsninger som berører disse registrene vil inngå som en 

del av programmet for å følge opp helseregisterstrategien.  

De regionale helseforetakene har ansvaret for de medisinske kvalitetsregistrene og ansvaret 

for å sikre at utviklingen av disse knyttes tetter til IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten. 

6.4.3 Utvikle tydeligere styringssignaler 

Departementet har det overordnede ansvaret for å følge opp helseregisterstrategien og sikre 

gjennomføringen gjennom etatsstyringsdialogen med Direktoratet for e-helse, 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gjennom eierstyringen av de regionale 

helseforetakene. Styringsdialogen bør understøtte det nasjonale arbeidet med å utvikle 

fellesløsninger, oppfølging av prioriterte tiltak og at det skal legges økt vekt på å gjøre data 

fra registrene tilgjengelig for helseanalyser og forskning. Det er nødvendig at departementet 

spiller en aktiv pådriverrolle og er beredt til å ta strategiske beslutninger dersom det skulle 

oppstå uenighet mellom registeraktørene.  
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Det bør utvikles tydeligere styringssignaler knyttet til ansvarsdeling mellom etatene og til 

gjennomføring av helseregisterstrategien. Etatslederne og registermiljøene etterlyser 

tydeligere styringssignaler fra departementet. Helseregisterprosjektet slik det er organisert i 

dag oppleves som et for svakt virkemiddel for å få til en bedre koordinering og samordning 

av utviklingen på området både mellom registermiljøene og i forhold til e-helsearbeidet. 

Videre etterlyser Riksrevisjonen i sammenheng med økonomirevisjonen av 2013-budsjettet 

kriterier for prioritering av sykdomsområder, bedre rutiner for rapportering av resultater og 

tydeligere krav til og oppfølging av datakvalitet. Det pågår også en forvaltningsrevisjon som 

blir ferdigstilt våren 2017. 

På bakgrunn av anbefalingene i dette kapitlet foreslår vi at det utarbeides styringssignaler til 

etatene og de regionale helseforetakene med utgangspunkt i følgende:  

- Direktoratet for e-helse får ansvar for å etablere en programorganisering for å følge 

opp arbeidet med å utvikle fellesløsninger  

- Arbeidsutvalget videreføres med sekretariat i Direktoratet for e-helse og vil i tillegg 

fungere som referansegruppe for programmet 

- Oppfølging av arbeidet med å utvikle fellesløsninger forankres i nasjonal e-

helsestrategi og handlingsplan for e-helse 

- Direktoratet for e-helse får gjennom programorganiseringen ansvar for arbeidet med å 

utvikle felles løsninger på tvers av registrene, inklusiv utvikling av en nasjonal 

plattform for helsedata med utgangspunkt i Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, 

Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og 

personidentifiserbare legemiddeldata  

- Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og 

kommunesektoren deltar i en styringsgruppe for programmet for å sikre nødvendig 

faglig forankring hos registeraktørene 

- Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal modernisere sine registre i plattformen 

og bidra i arbeidet med å utvikle fellesløsninger innenfor rammene av 

programorganiseringen  

- Registermiljøene skal delta aktivt i den nasjonale styringsmodellen for e-helse 

(NUFA, NUIT og Nasjonalt e-helsestyre) 

- De regionale helseforetakenes skal videreutvikle kvalitetsregistrene gjennom å knytte 

utviklingen tettere opp mot de regionale IKT-strategiene 

- Helsedirektoratet skal sikre at Norsk pasientregister (NPR) og etter hvert Kommunalt 

pasient- og brukerregister (KPR) utleverer data til helseanalyser og forskning innenfor 

rammene av regelverket (samme servicenivå fra alle etater) 

- Folkehelseinstituttet skal basert på vurdering av sykdomsbyrde og kunnskapsbehov 

utvikle helseregistre/analysemiljø basert på sammenstilling av opplysninger fra 

registrene i plattformen  

6.5 Helseregistrenes økonomi 

Helse- og omsorgsdepartementet har ingen komplett oversikt over økonomien knyttet til 

helseregistrene. Gråsonerapporten ga en viss oversikt over ressursbruk for registrene til de 
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sentrale etatene. Rapporten anslår at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet bruker ca 60 

årsverk hver til drift og utvikling av registrene. Folkehelseinstituttet har i tillegg rene IKT-

driftskostnader tilsvarende ca 4 mill. kroner. Driftskostnadene i Helsedirektoratet ble ikke 

spesifisert i Gråsonerapporten, men antas å være høyere.  

Regionale helseforetak har startet et arbeid for å revurdere finansieringsordningen for de 

nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. I en rapport utarbeid i fellesskap av de regionale 

helseforetakene fremgår det et finansieringsbehov på ca 35 mill. kroner for IKT-drift av 

dagens 52 nasjonale kvalitetsregistre. Faglig drift kommer i tillegg. Det er de regionale 

helseforetakene som har ansvar for å finansisere driften. De regionale helseforetakene får 

tildelt ca 38 mill. kroner over kapittel 701 post 71 for finansiering av utvikling og 

implementering av  fellesløsninger for de medisinske kvalitetsregistrene og for nasjonalt 

servicemiljø i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering SKDE.  

I tillegg til de direkte kostnadene for drift og utvikling av hvert register kommer kostnader for 

tilrettelegging av IKT og pasientjournalene. Det foreligger ikke anslag på hva som brukes på 

utvikling av IKT-støtte i dag, eller hvor stort behovet er. På nasjonalt nivå kommer i tillegg 

ressurser for utvikling for utvikling av fellesløsninger, referansearkitektur og felles begreper 

og kodeverk. Dette er arbeid som ikke skal utgjøre tilleggskostnader i sum, men skal avlaste 

og skape alternative kostnadseffektive muligheter for de enkelte registrene.  

Helsepersonell melder i dag om stort merarbeid og dobbeltarbeid knyttet til innregistrering av 

data til helseregistre. Utfordringen er nærmere omtale i kapittel 4.1. Folkehelseinstituttet har 

fått utarbeidet en rapport for Nasjonalt helseregisterprosjekt som beskriver omfanget av 

skjema og variabler som innrapporteres til de fleste nasjonale helse- og kvalitetsregistre. 

Rapporten anslår at helsepersonell sender inn til sammen 36 millioner datafelter årlig. Det 

hører til beskrivelsen at datafeltene til en del sentrale helseregistre, som for eksempel 

Medisinsk fødselsregister (MFR) og Norsk pasientregister (NPR), kan hentes direkte fra 

pasientadministrative systemer, pasientjournal eller fagsystemer. Samtidig er dekningsgraden 

lav for mange av registrene og med bedre dekningsgrad vil derfor antall datafelter ligge 

høyere enn det som går fram av rapporten,. Rapporten finner at det er liten samkjøring av 

datadefinisjoner mellom registrene. Dette indikerer et stort effektiviseringspotensial knyttet 

både til leverandørenes kostnader med å implementere støtte for automatisk innrapportering 

og til redusert merarbeid for helsepersonell. 

7 Framtidsbildet – hvor går vi etter strategiperioden?  

Det er mye som tyder på etterspørselen etter helsedata til behandlings, analyse-, 

kvalitetssikrings- og forsknings- og innovasjonsformål vil fortsette å øke i årene framover. 

Helsedirektoratet utgav i juni 2016 en strategi om persontilpasset medisin. Utviklingen innen 

bio- og genteknologi går fort og behovet for å prosessere store datamengder på en effektiv 

måte er stort. Forskningsmiljøene har startet for flere år siden. Nylig tildelte Norges 

forskningsråd e-helse fyrtårnsmidler som del av programmet IKTPLUSS til tre prosjekter, 

blant annet til prosjektet BIGMED, i regi av Oslo Universitetssykehus HF. Prosjektet skal 

utlede bedre medisinsk utredning basert på analyse av gendata. I prosjektet inngår samarbeid 
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med blant annet IBMs tjeneste Watson, som skal tilby kunstig intelligens som del av 

beslutningsstøtten som tilbys helsepersonell. 

HelseOmsorg21-strategien og regjeringens handlingsplan for oppfølging av strategien har 

som et av flere tiltak å legge til rette for norsk næringsutvikling og innovasjon basert på 

tilgang til helsedata. Det pågår også nordiske og europeiske initiativer for kobling og bedre 

utnyttelse av helsedata. 

Dagens helseregisterstrategi må større grad innrettes for å ivareta morgendagens behov for 

analyse og kunnskapsproduksjon i en verden med skytjenester og global utveksling av data. 

Parallelt med denne strategien må det jobbes langs flere akser for å legge til rette for effektiv 

og sikker håndtering av helsedata som understøtter morgendagens kunnskapsbehov.  

Regjeringen har i juni 2016 gitt sin tilslutning til den anbefalte utviklingsretningen mot en 

felles nasjonal løsning for «én innbygger – én journal». De siste to årene har helse- og 

omsorgssektoren i fellesskap utredet hvordan visjonen kan realiseres. Regjeringen har gitt sin 

tilslutning til de anbefalingene som helse- og omsorgssektoren kom med tidligere i år. Det 

innebærer en utviklingsretning for en felles nasjonal løsning som gir en gjennomgående 

digital journalløsning for hele helsetjenesten.  
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