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Generelt om helseregistre

Definisjoner

Helseregisterloven, 2015:

«helseregister: register, fortegnelser, mv. der 

helseopplysninger er lagret systematisk slik at 

opplysninger om den enkelte kan finnes igjen»

• Helseopplysninger: «taushetsbelagte 

opplysninger etter helsepersonelloven § 21, og 

andre opplysninger og vurderinger om 

helseforhold eller av betydning for helseforhold, 

som kan knyttes til en enkeltperson»
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43



Generelt om helseregistre 
Formål

Fra helseregisterloven § 1:

«… innsamling og annen behandling av 

helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge  

å sykdom og skade og gi bedre helse- og 

omsorgstjenester.»
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http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§1


Generelt om helseregistre 
Formål – fra forskriftene

- Forebygging

- Forskning

- Kvalitetsforbedring

- Styring og planlegging av helsetjenester

- Helseovervåkning

26. april 2017          



Datakilder
Norges fortrinn

• Kohorter

• Biobanker

• Helseregistre

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

• The Research Council of Norway, 
November 2011
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Datakilder 
Nasjonale helseregistre 

Tradisjonell inndeling:

• Sentrale helseregistre

• Medisinske kvalitetsregistre
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Datakilder
Nasjonale helseregistre

Sentrale helseregistre

• Har vært en juridisk definisjon  

• Begrepet er nå borte fra helseregisterloven

• Kan evt. kalles forskriftsbaserte helseregistre?
• §§ 8-11 i ny helseregisterlov

• Etablert av den sentrale helseforvaltningen for å 

ivareta landsomfattende funksjoner

• Landsdekkende – Meldeplikt
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Datakilder
Nasjonale helseregistre

Hjemmelsgrunnlag for behandling av helseopplysninger i helseregisterloven
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Follow-up (years)

BMJ 2005 331;942-945
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Registrering av overlevelse ved hjerneslag med og 

uten samtykke 
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Datakilder
Nasjonale helseregistre

Registerdata – identifiserbarhet

• Personidentifiserbare
• Direkte; med fødselsnummer, navn, adresse

• Indirekte; fjernet fødselsnummer, navn, adresse, men bruk av 

løpenummer/pseudonym og/eller detaljerte opplysninger gjør det 

mulig å identifisere individer

• Anonyme = ikke-personidentifiserbare

• Direkte og indirekte personidentifiserende kjennetegn fjernet; få 

opplysninger om hvert enkelt individ, eller flere opplysninger om 

hvert enkelt individ, men i grove kategorier

26. april 2017          



26. april 2017          

Begrepene anonyme, 

avidentifiserte er ikke lengre 

definert i loven, men opptrer 

fortsatt i praksis og i forskriftene 

som ikke er oppdaterte



Datakilder - 18 forskriftsbaserte helseregistre
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Registernavn Opprettet
Databehandlings-

ansvarlig

Lov-

hjemmel
Grad av id.

1. Dødsårsaksregisteret 1925 FHI § 11 Personid.

2. Kreftregisteret 1951 OUS HF § 11 Personid.

3. Medisinsk fødselsregister 1967 FHI § 11 Personid.

4. Meldingssystem for smittsomme sykdommer

(MSIS) (Tuberkuloseregisteret innlemmet i MSIS i 2014)

1975 
(1962)

FHI § 11 Personid. og 

avid.

5. Register over svangerskapsavbrudd 1979 FHI § 9b Avid.

6. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 1995 FHI § 11 Personid.

7. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

hos mikrober (NORM) 

2000 FHI (UNN) § 9b Avid.

8. Reseptbasert legemiddelregister 2004 FHI § 9b Pseudonymt

9. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

2005 FHI § 9b Avid.

10. System for overvåking av virusresistens (RAVN) 2005 FHI § 9b Avid.

11. Forsvarets helseregister 2005 Forsvarsdep. § 11 Personid.

12. Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) 2006 Helsedir. § 9b Pseudonymt

13. Reseptformidleren** (E-resept) 2008 Helsedir. § 9a jf. § 33 Personid.

14. Norsk pasientregister (NPR) 2008 (1997) Helsedir. § 11 Personid.

15. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 2012 FHI § 11 Personid.

16. Genetisk masseundersøkelse av nyfødte** 2012 OUS § 9a jf. § 33 Personid.

17. Helsearkivregisteret 2016 Riksarkivet § 12 Personid.

18. Kommunalt pasient- og brukerregister* 2017 Helsedir. § 11 Personid.

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/
https://www.kreftregisteret.no/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/mfr/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/abortregisteret/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/norm/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/reseptregisteret/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/nois/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/ravn/
http://www.forsvaretshelseregister.no/
https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret
https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept
https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar/
http://www.bioteknologiradet.no/2011/12/genetisk-masseunders%C3%B8kelse-av-nyfodte/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Helsearkiv
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister


Datakilder 
Nasjonale helseregistre

Omtaler noen av de lovbestemte (§ 11) registrene som 

behandler direkte personidentifiserbare helse-opplysninger 

uten krav til samtykke: 

Dødsårsaksregisteret

Hjerte- og karregisteret

Medisinsk fødselsregister

Norsk pasientregister

Kreftregisteret
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• Personidentifiserbart, alle dødsfall i Norge og blant 
nordmenn som dør i utlandet siden 1951

• 40 000 dødsfall per år, 100 % papirbasert innmelding

DÅR
Dødsårsaksregisteret

• Personidentifiserbart, episoder i 
spesialisthelsetjenesten for hjerte- og karsykdom, + 
hjerte- og kar dødsfall siden 2012

• 800 000 episoder per år, 100 % elektronisk innmelding 

HKR
Hjerte- og 

karregisteret

• Personidentifiserbart, alle fødsler i Norge siden 1967

• 60 000 fødsler per år, 100 % elektronisk innmelding 
siden april 2014

MFR
Medisinsk 

fødselsregister
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Datakilder 
Nasjonale helseregistre

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239
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Dødsårsaksregisteret (DÅR): Døde siden 1951
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Fellesregistermodell
26. april 2017          
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• Fordeler med fellesregistermodell:

- Gir lovhjemmel for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre

- Kan samordne datainnhenting, 

bearbeiding og analyser innen ulike 

hjerte- og karsykdommer

- Utnytte mulighetene for bruk at 

eksisterende data

- Økt kvalitet gjennom å få data fra ulike 

kilder 

Datakilder
Hjerte- og karregisteret

26. april 2017          



• Regional forankring av kvalitetsregistrene

- Fordeler

- Lokal faglig forankring gir økt engasjement 

- Nærhet til klinisk virksomhet  -> relevante data 

med bedre kvalitet 

- Samarbeid mellom mange ulike 

aktører/fagpersoner

- Utfordringer

- Ulike IKT-løsninger for registrering

- Samarbeid mellom mange ulike 

aktører/fagpersoner

Datakilder
Hjerte- og karregisteret

26. april 2017          
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Pasienter i HKR basisregisteret

2012-2015

Kandidat for antall 

HKR 

kvalitetsregistre*

Pasienter i HKR 

med en registrert 

kreftdiagnose 

(ICD10) i tillegg**

6 7 0

70 6 5

578 5 46

3 049 4 198

13 372 3 768

50 254 2 2 574

131 281 1 7 429

638 494 0 30 259

Totalt 837 104 41 279

*Hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertekirurgi, hjertestans, hjertesvikt,  pacemaker /ICD, invasiv kardiologi.

** En eller flere av følgende kreftdiagnoser: tykktarm, endetarm, lunge, malignt melanom, bryst, gyn, prostata, testikkel,
urinblære, lymfe/blod.

Datakilder
Hjerte- og karregisteret

Samordning av variabeldefinisjoner
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Medisinsk fødselsregister (MFR)

• Sentralt (landsomfattende) personidentifiserbart 

helseregister over alle fødsler i Norge

• 1967 

• 2,8 millioner fødsler, >300 variabler pr fødsel

• Opplysninger om navn og fødselsnummer til barnet og 

foreldrene, mors helse før og under svangerskapet, samt 

eventuelle komplikasjoner i svangerskapet eller ved 

fødselen
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MFR formål

• Overvåke forekomst og bidra til å avklare årsaker til og 

konsekvenser av kvinners helseproblem i forbindelse med 

svangerskap, fødsel og barsel

• Overvåke forekomst av og bidra til å avklare årsaker til 

uønskede svangerskapsutfall og sykdom og død hos barn 

<1 år

• Styring, planlegging og kvalitetssikring av helsetjenesten 

og helseforvaltningen, utarbeiding av statistikk og til 

forskning
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Meldinger til MFR

• Innhold

• Om fødte ≥22 uker og foreldre

• Om spontanaborter >12 uker

• Om svangerskapsavbrudd etter abortloven

§ 2 tredje ledd bokstav a, b og c, samt § 10

• Nærmere om

• Mor, barn, (far)

• Kunstig befruktning

• Dødsårsak barn <1 år

26. april 2017          
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Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Feb;93(2):132-7. doi: 10.1111/aogs.12302.

The Nordic medical birth registers--a 

potential goldmine for clinical research.

The Nordic medical birth registers have long been used for valuable clinical 

research. Their collection of data for more than four decades offers unusual 

possibilities for research across generations. At the same time, serum and 

blotting paper blood samples have been stored from most neonates. Two 

large cohorts (approximately 100 000 births) in Denmark and Norway have 

been described by questionnaires, interviews and collection of biological 

samples (blood, urine and milk teeth), as well as a systematic prospective 

follow-up of the offspring. National patient registers provide information on 

preceding, underlying and present health problems of the parents and their 

offspring. Researchers may, with permission from the national authorities, 

obtain access to individualized or anonymized data from the registers and 

tissue-banks. These data allow for multivariate analyses but their usefulness 

depends on knowledge of the specific registers and biological sample banks 

and on proper validation of the registers.

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


Publications in PubMed involving MBRN 
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Kreftregisteret

• Opprettet 1951

• Personidentifiserbart

• Insidensregister med underliggende 

kvalitetsregistre

• Screeningprogrammer

• Janus serumbank 

• Oslo Universitetssykehus (Helse Sør-Øst) er 

databehandler og databehandlingsansvarlig
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Kreftregisteret 

• Kompletthet 
• Et arbeid på datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i 2009 hvor validiteten 

av data i Kreftregisteret ble vurdert ut flere analyser: 

Eur J Cancer. 2009 May;45(7):1218-31. doi: 10.1016/j.ejca.2008.10.037..

Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of 

comparability, completeness, validity and timeliness.

• Komplettheten i Kreftregisteret ble evaluert 2009 og ble estimert til å være 99 

% for alle krefttilfeller totalt

• Komplettheten sikres ved at Kreftregisteret henter inn opplysninger fra flere 

kilder; kliniske meldinger, patologisvar (inkl obduksjoner), 

strålebehandlingsdata, dødsmeldinger (fra Dødsårsaksregisteret) og 

pasientadministrative data (fra Norsk pasientregister) 

26. april 2017          

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=data+quality+at+the+canser+registry+of+norway:+an+owerview+of+comparability
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=data+quality+at+the+canser+registry+of+norway:+an+owerview+of+comparability


Norsk pasientregister (NPR)

26. april 2017          

Aktivitetsdata: Rapportering av data startet med somatisk sektor i 1997 og har 

gradvis blitt utvidet med data fra flere sektorer. Fra og med 2008 er aktivitetsdata i 

registeret personidentifiserbar.

https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-

npr/om-npr/innhold-og-kvalitet

https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/om-npr/innhold-og-kvalitet


Datakilder
Nasjonale helseregistre

Medisinske kvalitetsregistre

• Opprettet for å dokumentere 

behandlingsresultater, og gi grunnlag for 

kvalitetsforbedring og forskning

• Offisiell status som nasjonalt medisinsk 

kvalitetsregister godkjennes av 

Helsedirektoratet 
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Datakilder
Nasjonale helseregistre

Målsetning med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre

• Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal 
bidra til en bedre, sikrere og likeverdig fordelt helsetjeneste for 
befolkningen

• Medisinske kvalitetsregistre skal i framtiden danne et 
landsomfattende og nasjonalt tilgjengelig kunnskapssystem med 
fortløpende, oppdatert, pålitelig og personvernmessig sikker 
kunnskap om kvalitet på behandlingen som tilbys den norske 
befolkningen

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Strategi og handlingsplan 2012-15



Datakilder - 54 nasjonale kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/registeroversikt

• Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

• Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

• Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

• Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

• Norsk Parkinsonregister og biobank

• Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

• Norsk hjerteinfarktregister

• Gastronet

• Norsk register for analinkontinens

• Nasjonalt barnehofteregister

• Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

• Norsk nakke- og ryggregister

• Nasjonalt korsbåndregister

• Nasjonalt register for leddproteser

• NorKog

• Norsk MS-register og biobank

• Nasjonalt register for KOLS

• Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide

leukemier

• Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

• Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

• Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og

elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

• Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

• Norsk hjertesviktregister

• Norsk pacemaker- og ICD- register

• Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

• Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

• Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser
(NorSpis)

• Nordisk register for hidradenitis suppurativa

• Norsk ryggmargsskaderegister (Norscir)

• Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

• Norsk kvalitetsregister for hiv

• Nasjonalt traumeregister

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

• Norsk intensivregister

• Norsk kvinnelig inkontinensregister

• Norsk gynekologisk endoskopi register

• Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og
ungdomsdiabetes

• Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

• Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

• Norsk porfyriregister

• Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

• Norsk hjertekirurgiregister

• Norsk nyreregister

• Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære
sykdommer

• Norsk hjertestansregister

• Norsk diabetesregister for voksne

• Nasjonalt hoftebruddregister

• Norsk hjerneslagregister

• Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

• Cerebral pareseregisteret i Norge

• Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer
(ROAS)
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https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-langtids-mekanisk-ventilasjon
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-barnekreft
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-ore-nese-hals-tonsilleregisteret
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-vaskulittregister-biobank-norvas
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-parkinsonregister-og-biobank
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-karkirurgisk-register-norkar-0
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjerteinfarktregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/gastronet
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-register-analinkontinens
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-barnehofteregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-artrittsykdommer-norartritt
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-nakke-og-ryggregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-korsbandregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-leddproteser
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norkog
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-ms-register-og-biobank
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-kols
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-lymfom-og-lymfoide-leukemier
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-lungekreft
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-foflekkreft
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-brystkreft
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-prostatakreft
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-tykk-og-endetarmskreft
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-ablasjonsbehandling-og-elektrofysiologi-i-norge-abla-nor
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-register-invasiv-kardiologi-noric
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertesviktregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-pacemaker-og-icd-register
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-gynekologisk-kreft
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-register-gastrokirurgi-norgast
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-behandling-av-spiseforstyrrelser-norspis
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nordisk-register-hidradenitis-suppurativa
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-ryggmargsskaderegister-norscir
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-dovblindhet
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-hiv
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-traumeregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-nyfodtmedisinsk-kvalitetsregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-intensivregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvinnelig-inkontinensregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-gynekologisk-endoskopi-register
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-medisinsk-kvalitetsregister-barne-og-ungdomsdiabetes
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-fedmekirurgi
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-smertebehandling
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-porfyriregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-leppe-kjeve-ganespalte
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertekirurgiregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-nyreregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-register-arvelige-og-medfodte-nevromuskulaere-sykdommer
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertestansregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-diabetesregister-voksne
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-hoftebruddregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjerneslagregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-kvalitetsregister-ryggkirurgi
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/cerebral-pareseregisteret-i-norge
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-organspesifikke-autoimmune-sykdommer-roas


Datakilder - Andre

• Forløpsdatabasen trygd (FD-trygd)

• Fagsystemet KUHR

• (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner)

• Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet

• Sosioøkonomiske og økonomiske individdata i SSB

• (inntekt, utdanning, sysselsetting, fødeland m.m.)

• Folkeregisteret

• Biobanker

• http://www.ntnu.no/web/biobanknorge/biobanknorge

• https://www.biobankregisteret.no/#/home

• Helseundersøkelser
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Helseregistre 

26. april 2017          

• Skånsomme
• Observerer – ingen intervensjon

• Personvernvennlige

• Unngår tilgang til 

journaler, begrenser antall 

variable, unngår tilgang til 

personidentifiserbare data

• Industriuavhengige

• Betjener mange formål

• Kostnadseffektive   

• Underlagt et komplisert lovverk 

og saksbehandling kan være 

komplisert og langsom

• De teknologiske løsningene i 

registrene er til dels fortsatt 

umoderne

• Det er for lite systematiske 

valideringsanalyser

• Helseregistrene er ikke 

tilstrekkelig integrert 

informasjonssystemene i 

helsetjenestene

Styrker Svakheter

?

https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet


Juridiske rammer

• Personopplysningsloven med forskrift

• Helseregisterloven med forskrifter

• Databehandleravtaler

• Spesialisthelsetjenesteloven

• Helsepersonelloven

• Helseforskningsloven

• Forvaltningsloven
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Godt 
personvern

God helse, 
gode og 

rettferdige 
tjenester

26. april 2017          fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 
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Helseregisterforskning
Styrker og svakheter



Strenghts – Population-based research
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1. Data already exist

2. Large sample size

3. Data are complete as far as the persons in the target population

- Limited/no selection bias

- No attrition (loss to follow-up) bias

- Possibility to study rare exposure and outcome measures

- Information of exposures and outcomes for the whole population

4. Data are collected independently of research questions

- Prospective data collection (min. recall-bias)

- No differential misclassification («tilfeldig misklassifikasjon»)

5. Valuable time has passed

- Possibility to study diseases in families (generation studies)

6. Adjustment for confounders available to the whole population



Limitations - Population-based research
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1. Data are pre-collected by others than researchers

- Necessary information may be unavailable or misclassified 

- Often hard to know exactly how data are generated

- Limited to use variables in register

- Variation in coding between persons and institutions

- Coding used in registers may not be detailed

2. Lack of confounder information

3. Missing data difficult to handle

- Difficult to know what missingness means

- Under-coverage

4. Low or unknown data quality

5. (Left truncation)

6. Data dredging and misleading post hoc analysis (“fisking”)

7. Unimportant differences become statistical significant



Helseregisteranalyser

kan ellers.... (evt. ved hjelp av Kvalitetsregisterdata)

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

randomiserte studier

• Gi hypoteser som kan etterprøves i randomiserte 

studier

• Identifisere bivirkninger/langtidsbivirkninger av 

medikamenter

• Gi endepunkter for randomiserte studier
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EKSEMPLER PÅ BRUK AV 

REGISTERDATA
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Eksempler på bruk av registerdata
• Reseptregisteret
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Eksempler på bruk av registerdata
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Eksempler på bruk av registerdata

Kreftregistre koblet mot pasientregistre, dødsårsaksregistre 
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Kobling med kvalitetsregisterdata 

Eksempler på bruk av registerdata
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Effekt av influensavaksine

• Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection or 

vaccination. Håberg SE, Trogstad L, Gunnes N, et al.

BACKGROUND: During the 2009 influenza A (H1N1) pandemic, pregnant women were at risk for severe influenza 

illness. This concern was complicated by questions about vaccine safety in pregnant women that were raised by 

anecdotal reports of fetal deaths after vaccination.

METHODS: We explored the safety of influenza vaccination of pregnant women by linking Norwegian   national 

registries and medical consultation data to determine influenza diagnosis, vaccination status, birth outcomes, 

and background information for pregnant women before, during, and after the pandemic……….. 

RESULTS: There were 117,347 eligible pregnancies in Norway from 2009 through 2010. Fetal mortality was 4.9 

deaths per 1000 births. During the pandemic, 54% of pregnant women in their second or third trimester were 

vaccinated. Vaccination during pregnancy substantially reduced the risk of an influenza diagnosis (adjusted hazard 

ratio, 0.30; 95% confidence interval [CI], 0.25 to 0.34). Among pregnant women with a clinical diagnosis of influenza, 

the risk of fetal death was increased (adjusted hazard ratio, 1.91; 95% CI, 1.07 to 3.41). The risk of fetal death was 

reduced with vaccination during pregnancy, although this reduction was not significant (adjusted hazard ratio, 0.88; 95% 

CI, 0.66 to 1.17).

CONCLUSIONS:  Pandemic influenza virus infection in pregnancy was associated with an increased risk of fetal death. 

Vaccination during pregnancy reduced the risk of an influenza diagnosis. Vaccination itself was not associated with 

increased fetal mortality and may have reduced the risk of influenza-related fetal death during the pandemic. (Funded 

by the Norwegian Institute of Public Health.).
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Effekt av influensavaksine

• Resultatene støtter anbefalingene om at gravide bør ta 

influensavaksine i 2. og 3. trimester. Vaksinering i 

svangerskapet blir gitt for å beskytte gravide mot alvorlig 

influensasykdom, men beskytter også barnet mot 

influensa like etter fødselen.

• I Norge har vi en unik mulighet til å studere konsekvenser 

av vaksinasjon og influensa på grunn av vårt 

vaksinasjonsregister og fordi influensavaksine ble tilbudt 

hele befolkningen i forbindelse med pandemien i 2009. 

Bred vaksinasjonsdekning kombinert med gode 

helseregistre gjør at vi har et godt datagrunnlag for slike 

studier, sier Eldevik Håberg.
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Dødfødte per 1000
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Sosiale ulikheter i barnedød

• I perioden 1967-2005 var det 80 % nedgang i 
perinatal død i Norge. Dette tilsvarer ca. 16 000 
barn. Nedgangen var størst for gutter. Nedgangen i 
barnedødelighet kan tilskrives sosial og geografisk 
utlikning i tilgang på effektiv helsetjeneste. Hyppige 
rutinekontroller og introduksjon av ny teknologi i 
svangerskaps- og fødselsomsorgen bidrar til 
objektiv diagnostisering uavhengig av sosial status. 
Etter 2005 er det imidlertid blitt færre kontroller 
i svangerskapet, og barselomsorgen er bygd ned. 
Dette kan få betydning for den sosiale ulikheten i 
barnedødelighet.
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Sosiale ulikheter i barnedød
• Maternal education and risk of offspring death; 
changing patterns from 16 weeks of gestation 
until one year after birth.

• Carlsen F, Grytten J, Eskild A.

• BACKGROUND: The social disparity in perinatal mortality may vary by the age of the 
offspring. We studied offspring mortality from pregnancy week 16 until 1 year after birth 
by maternal educational level.

• METHODS: We included all births in Norwegian women during the years 1999-2004 
(n=297 663). The Medical Birth Registry of Norway was linked to the Norwegian 
Education Registry to obtain individual information on maternal education at the time of 
delivery. Information on infant mortality was obtained by linkage to the Norwegian 
Central Person Registry.

• RESULTS: In pregnancy weeks 37 through 43 and in the first week after birth, there 
was little difference in offspring mortality by maternal education. Before pregnancy 
week 37, the excess offspring mortality associated with compulsory school only was 
>60% using university/college education as the reference. During the 2nd through 12th 
month after birth, the excess mortality was 132% in offspring of mothers with 
compulsory school only.

• CONCLUSION: The social disparity in offspring mortality was lowest in pregnancies at 
term and in the first week after birth. In this period, all women living in Norway and their 
infants use the public health care service extensively. Our results may suggest that 
health care that is equally available to all citizens, reduces social disparities in mortality.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carlsen F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23782981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grytten J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23782981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eskild A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23782981


Abortregisteret:  Svangerskapsavbrudd siden 1979
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Kvalitetsregistrene –

skal blant annet gi svar på

• Hvilke tiltak (diagnostikk/behandling/annet) ble

gjennomført ? 

• Var tiltakene som ble gjennomført i tråd med 

gjeldende forskningsbasert kunnskap/ble

retningslinjer fulgt ? 

• Hvordan gikk det med pasientene?

• Ble ressurser brukt fornuftig? 

Kvalitetsindikatorer
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Hva er en kvalitetsindikator?

• Helsedirektoratet har følgende definisjon for 

kvalitetsindikatorer: 

• «En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en 

pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på 

det området som måles»

• Helsedirektoratet skriver også:

• «Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og 

kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten»
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• https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc5MjM1ODEtM

GRlYi00NjU2LWJlYzgtODMyYmQ3OGYxN2E5IiwidCI6IjE

2ZmY5NjNmLThlYWItNDEyZi04ZWE5LTlkYWVkMzA3O

GI5OCIsImMiOjh9
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Kvalitetsindikator E: 

Trombolysebehandling innen 40 

minutter etter innleggelse



Nasjonalt register over hjerte- og 

karlidelser - Dekningsgradsanalyser
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Hjerte- og karregisteret
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Hva gjør man for å søke om data?

Forskriftsbaserte helseregistre

• Databehandlingsansvarlig har plikt til å utlevere data innen 30 

dager etter mottak av søknad for ikke koblede data

• Databehandlingsansvarlig har plikt til å utlevere sammenstilte data 

innen 60 dager etter mottatt søknad

• For statistiske, ikke-personidentifiserbare data er det ikke krav om 

særskilte tillatelser

• For personidentifiserbare (direkte eller indirekte) data kreves 

tillatelse fra Datatilsynet (konsesjon for behandling) og/eller REK 
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Alternativ til registerforskning
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Oppsummering

• Nasjonale helseregistre er unike kilder til data om 

hele befolkningen

• Sammenstilling av data fra ulike kilder gir store 

muligheter

• Men vær oppmersom på evt. begrensninger i 

datakvalitet og metodiske fallgruver

• Ikke mist motet av register-byråkratiet!
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