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Disposisjon

• Datakilder
– Sentrale registre

– Helseregistre – datakvalitet

– Helseundersøkelser

– Eksempel på registerkobling

• Hvordan hente ut tall fra helseregistre og 
helseundersøkelser?
– Interaktive databanker 



Datakilder

Illustration: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1147/Samhandlingsstatistikk%202014-2015%20IS-2427.pdf
Colorbox

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1147/Samhandlingsstatistikk%202014-2015%20IS-2427.pdf


Data i helseundersøkelser, helseregistre og nasjonale registre

Helseundersøkelser
– Blodtrykk
– Kolesterol
– BMI
– Røyking
– Fysisk aktivitet
– Selvrapporterte sykdommer

Helseregistre
– Fødsel (lengde, vekt)
– Død (årsak)
– Sykdom
– Medisiner

Nasjonale registre
– Kjønn, alder
– Utdanning 
– Inntekt
– Trygd, yrke 
– Flytting
– Bosted 
– Familie 



Data på individnivå

• Unikt nasjonalt ID-nummer siden 1964 

Illustration: https://www.infotorg.no/nyheter/modernisering-av-folkeregisteret/modernisering-av-folkeregisteret-copy 



Helseundersøkelser, helseregistre og nasjonale registre

Helseundersøkelser
– Blodtrykk
– Kolesterol
– BMI
– Røyking
– Fysisk aktivitet
– Selvrapporterte sykdommer

Helseregistre
– Fødsel (lengde, vekt)
– Død (årsak)
– Sykdom
– Medisiner

Nasjonale registre
– Kjønn, alder
– Utdanning 
– Inntekt
– Trygd, yrke 
– Flytting
– Bosted 
– Familie personnummer



Helseundersøkelser
– Blodtrykk
– Kolesterol
– BMI
– Røyking
– Fysisk aktivitet
– Selvrapporterte sykdommer

Helseregistre
– Fødsel Medisinsk fødselsregister
– Død Dødsårsaksregisteret
– Sykdom Diagnoser fra helsevesenet
– Medisiner Reseptregisteret

Nasjonale registre
– Kjønn, alder Folkeregisteret
– Utdanning Nasjonal Utdanningsdatabase
– Inntekt Skattedirektoratet 
– Trygd, yrke NAV
– Flytting Folkeregisteret
– Bosted Folkeregisteret
– Familie Folkeregisteret personnummer

Helseundersøkelser, helseregistre og nasjonale registre



Det er mange sentrale helseregistre

Medisinsk fødselsregister
Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
Dødsårsaksregisteret
Register over  svangerskapsavbrudd
Reseptbasert legemiddelregister
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 
Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)
System for overvåking av virusresistens (RAVN)
Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) 
Kreftregisteret
Genetisk masseundersøkelse av nyfødte
Norsk pasientregister
Informasjonssystem for pleie og omsorgssektoren (IPLOS)
Forsvarets helseregister

Under etablering:
Helsearkivregisteret 
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

http://www.helsedirektoratet.no/


• Helse Nord RHF
• Nordisk register for hidradenitis suppurativa - HISREG

• Norsk Nakke- og Ryggregister 

• Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

• Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

• Norsk register for analinkontinens

• Helse Vest RHF
• Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

• Det Norske Nyrebiopsiregisteret

• Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 
(ROAS)

• Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

 Nasjonalt register for invasiv kardiologi

• Norsk porfyriregister

• Norsk MS Register og biobank

• Nasjonalt korsbåndregister

• Nasjonalt hoftebruddregister

• Nasjonalt register for leddproteser

• Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

• Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte

• Norsk Intensivregister (NIR)

• Norsk diabetesregister for voksne

• Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

• Helse Midt RHF
• Norsk ryggmargsskaderegister - NorSCIR

 Norsk hjertesviktregister

 Norsk hjerneslagregister

 Norsk Karkirurgisk register - NORKAR 

 Norsk hjerteinfarktregister

… og mange nasjonale kvalitetsregistre 
• Helse Sør-Øst RHF
 Nasjonalt register for brystkreft

 Nasjonalt register for føflekkreft

 Nasjonalt register for barnekreft

 Nasjonalt register for gynekologisk kreft

 Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

 Nasjonalt register for lungekreft

 Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC)

 Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft

› Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

› Kvalitetsregister for demens

 Nasjonalt hjertestansregister

 Norsk Pacemaker og ICD-register

› Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV)

› Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

› Norsk Nefrologiregister

 Det norske hjertekirurgiregisteret

› Gastronet

› Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

› Nasjonalt traumeregister

› Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)

› Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK)

› Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes



Nasjonale helseregistre med 
personidentifiserbare hjerte- og kar diagnoser

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Dødsårsaksregisteret

Sykehusinnleggelse - CVDNOR prosjektet

Norsk pasientregister

Hjertekarreg.

Primærhelsetjenesten(KUHR)

Reseptregisteret



Cause of Death Registry (1951 - )

• Covers all deaths in Norway 
– about 40 000/year

• Death certificate
– diagnoses reported by 

medical doctors

• Underlying cause of death
– selected by a semi-automatic 

coding program 

– according to the rules set by 
WHO

Illustration: https://fhi.no



Dødsårsak –
datakvalitet ?

• Obduksjon
– Hvor stor andel obduseres?

• 1980-1990-tallet: omkring 10%

• 2005: 0,04% (1 773 obduksjoner i sykehus, 41 152 
dødsfall)

– Obduksjonsfunn medførte endring av dødsårsak 
fra annet ICD-10 kapittel for 32%

– Hvem obduseres?
Håheim L, Tidsskr Nor Laegeforen 1999, ; 119:826-30
Alfsen G C, Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:147-51



Reseptregisteret 
(2004 - ) 

• Resepter  

– Utlevert ved norske apotek til hjemmeboende
pasienter.

– Dekker ikke medikamentbruk i institusjoner 

• Diagnoser fra blå resept - kroniske tilstander

– Fra 2004-2008: organsystem koder

– Fra 2008:  ICPC 2/ ICD-10 diagnoser

Colourbox.com



• Forskrevet

• Utlevert

• Inntatt

• Sykelighet? 

– Forskrivningspraksis / retningslinjer

Reseptregisteret 
Datakvalitet?



Norsk pasientregister (2008-) 

• Spesialisthelsetjenesten
– Innleggelser 

– Poliklinikk

– Avtalespesialister

• Administrativt aktivitetsregister -
finansiering og styring
– Betaling er avhengig av type 

diagnose

Illustration: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1147/Samhandlingsstatistikk%202014-2015%20IS-2427.pdf 



Norsk pasientregister



Cardiovascular disease in Norway (CVDNOR) 
1994-2014

Colourbox.com

• Alle sykehusinnleggelser for hjerte-
karsykdom og diabetes i Norge

• Historiske pasientadministrative data
– 1994-2009

+
• Norsk pasientregister

– 2008-2014

• Datakobling med andre registre og 
helseundersøkelser

Universitetet i Bergen www.cvdnor.no

http://www.cvdnor.no/


Hjerte- og karregisteret (2012-)

Norsk pasientregister

Dødsårsaksregisteret

Folkeregisteret

Kvalitetsregistre

Diagnoser og prosdyrekoder



Vanligste hoveddiagnose for kontakt  
(både poliklinikk og sykehusopphold) ?



Hjerte- og karregisteret (2012-)

Atrieflimmer som hoveddiagnose i 2014, antall pasienter

www.fhi.no

Total: 26,515

Innlagte: 12,986

Polikliniske: 13,529



KUHR

• KUHR (Kontroll og Utbetaling av 
HelseRefusjon)

• Aktivitetsdata for primærhelsetjenesten

• Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er 
ansvarlig for utbetaling av helserefusjon via 
oppgjørssystemet KUHR. 



Antall konsultasjoner i allmennlegetjenesten, for de 20 vanligst 
brukte diagnosekodene. Data fra KUHR, 2014

Preliminary analyses, Rapport KPR Delprosjekt 3a fase 1 og 2, Folkehelseinstituttet



Andel (%) i aldersgruppene 18-39 år, 40-69 år og 70 år og eldre med 
ICPC-2 kode K78 atrieflimmer/flutter i allmennlegetjenesten i 
perioden 2008-2014, hele landet. Data fra KUHR, 2008-2014

Preliminary analyses, Rapport KPR Delprosjekt 3a fase 1 og 2, Folkehelseinstituttet



Datakvalitet KUHR?

• Ved omlag 80 % av alle konsultasjoner i KUHR 2008-
2014 var kun én diagnose registrert

• Ukomplett registering 2006-2010
– Kun diagnoser fra regningskort med refusjonskrav
– Etter 2010 regningskort generert til HELFO når legens 

honorar blir dekket av pasientens egenandel og legen ikke 
har krav på refusjon

• Bruk av helsetjenester i sykehjem registreres ikke i 
KUHR

KPR analyseprosjekt FHI Delprosjekt 3a, fase 3



Administrative data = forekomst?

• Aktivitetsdata fra primær- og spesialisthelsetjenesten og beskriver først og 
fremst bruken av helsetjenester

• Vesensforskjell mellom faktisk utbredelse av en sykdom i befolkningen og 
bruk av helsetjenester for samme sykdom
– tilgang til og bruk av helsetjenester
– kode- eller diagnosepraksis
– presenterte plager og symptomer ved besøk hos lege

• Skiller ikke mellom tentative diagnoser som senere blir avkreftet, og sikre 
diagnoser

• Diagnosesetting styrt av finansiering?
– Diagnosesetting i primærhelsetjenesten (KUHR): Diagnosekoden har ikke 

betydning for takst
– Diagnosesetting i spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister): Direkte 

knyttet opp til finansiering via DRG-systemet
KPR analyseprosjekt FHI Delprosjekt 3a, fase 3



KPR



KPR
Kommunalt pasient- og brukerregister

• Fra 1.juni 2016
– KUHR

• Fastlege legevakt, fysioterapi

• Planlegges inkludert:
– IPLOS 

• pseudonymt register for individbasert helse- og 
omsorgsstatistikk  (pleie- og omsorgstjenester)

– Tannhelse

– Helsestasjon og skolehelsetjenesten





Benstrekk 1 minutt



Helseundersøkelser



Helseundersøkelser ved FHI
Historisk oversikt

Oslo 1 Fylkesus HUSKTuberkulose
screening

1963 1972 1974

CONOR

1985

5 Fylker
-OPPHED
-TROFINN
-HUBRO

19971995

HUNT 2

20001994

Tromsø 4

Janus serumbank
–Kreftforskning

Illustration: http://www.admabiologics.com/plasma-and-ivig



Fylkesundersøkelsene (3x3 fylker)

• 3 runder: 1974-88

• 3 fylker: Finnmark, Oppland, Sogn og 
Fjordane

• Alder 20-49 år

• 92 000 menn og kvinner

• 34 000 deltatt tre ganger

• Oppmøte 88%-84%



40-åringsundersøkelsene

• Alle 40-42-åringer i et fylke (alle unntatt 
Oslo )

• 430 000 deltagere

• f.1943-1959

• 1985-1999

• Ny runde med nye 40-42 åringer hvert 
tredje år

• Oppmøte:

– 88% i 1988 

– 52% i 1999



Tromsø City

(Tromsø IV, Tromsø V)

Troms and Finnmark

Counties (TROFINN)

Nord-Trøndelag County

(HUNT)

Oppland and 

Hedmark Counties

(OPPHED)

Oslo City 

(HUBRO, Oslo II, Motion in Romsås II,

Immigrant-HUBRO)

Hordaland 

County

(HUSK)

CONOR

• Sammenstilling av 
regionale 
helseundersøkelser

• Født 1890-1982

• Undersøkt 1994-
2003

• 185 000 deltagere

+



Datatilgang?



Andre datakilder

• Pågående store helseundersøkelser

– Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)

– Tromsøundersøkelsen 

– Mor og Barn studien (MoBa)

• Biobanker



Eksempel på bruk av datakobling



Sosial ulikhet gjennom livsløpet og over generasjoner
The Norweigan Famliy Based Life Course study (NFLC)

Helseregistre Nasjonale registre Helseundersøkelser



Eksempel på valg av studiepopulasjon

• Deltatt på sesjon

• Deltatt i helseundersøkelse i voksen alder

• Innleggelse med hjerteinfarkt på sykehus

• Død av hjerte- og karsykdom

• Utdanningsgrupper 



Kobling av datakilder

Folkeregisteret

Folke- og boligtellingene
-utdanning

Sesjonsdata
høyde, vekt, evnenivå, kondisjon

40-åringsundersøkelsene
-adferd, BT, vekt, høyde, blodprøve

Hjerte- og karsykdom 
hospitaliseringer 
(CVDNOR)
-diagnoser

Helseregistre Nasjonale registre Helseundersøkelser

Dødsårsaksregisteret 
-diagnoser





Benstrekk 1 minutt



Hvordan hente ut tall fra
helseregistre og 

helseundersøkelser?

Og hvordan tolke tallene?



Eksempler på nyttige verktøy

• Reseptregisteret 

• Dødsårsaksregisteret

• Norgeshelsa og kommunehelsa statistikkbank



Reseptregisteret

Colourbox.com



www.reseptregisteret.no



Oppgave 3 min

• www.reseptergisteret.no

• Finn bruk av blodtrykksmedisiner for fylkene

– Finnnmark

– Sogn og fjordane

– Oppland

• Velg et måltall slik at fylkene kan 
sammenlignes

http://www.reseptergisteret.no/




Excel dokument: 



Dødsårsaksregisteret



Oppgave 5 min

• Dødsårsaksregisterets statistikkbank
– http://statistikkbank.fhi.no/dar/

– (1) Finn tall for dødelighet i 2016 av:
• Kreft
• Diabetes
• Hjertekarsykdom (sykdommer i sikrulasjonsorganene)
• KOLS

– for fylkene:
• Finnmark 
• Sogn og fjordane
• Oppland

– (2) Lag et histogram som viser forskjellene

http://statistikkbank.fhi.no/dar/


Dødsårsaksregisteret statistikkbank



Antall dødsfall



Sammenligne populasjoner: 
standardisere



Kreft Diabetes Hjertekar Kronisk lungesykdom

Tolkning?

• Hvorfor litt høyere
dødelighet av
kreft i Sogn og 
Fjordane, som
ellers ligger best 
an?



Samlinger av flere datakilder

• Norgeshelsa statistikkbank

• Kommunehelsa statistikkbank

• Indikatorer



Hvordan presenteres statistikken?

Folkehelseprofiler Nettbasert statistikkbank Faktaark



Oppgave 5 min

• www.norgeshelsa.no
• (1) Finn utvikling røykeprevalens 

– begge kjønn samlet
– alder 16-44 år
– i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland
– Velg måltall slik at vi kan sammenligne tall over tid

• (2) Fremstill resultatene i et linjediagram 

• (3) Fremstill resultatene for den siste perioden i 
Norgeskartet

http://www.norgeshelsa.no/


Norgeshelsa statistikkbank













Kommunehelsa statistikkbank:
kommune/ bydelsnivå





Folkehelseprofiler




