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Bruk av medisinske kvalitetsregistre i forskning



Disposisjon

• Nasjonale medisinske kvalitetsregistre – oversikt 

• Hjerte-karregisteret – Norsk hjerteinfarktregister

• Hvordan søke om data fra registre?

• Eksempler på bruk av registerdata i forskning



Nasjonale helseregistre

Sentrale
helseregistre

N=17

Nasjonale
medisinske 
kvalitetsregistre

N=51 

• Opprettet med 
hjemmel i 
helseregisterloven 
og forskrifter

• Ikke er basert på 
samtykke

• Lovpålagt å melde 

Eksempler:
• Norsk pasientregister
• Dødsårsaksregisteret
• Medisinsk fødselsregister
• Meldingssystem for smittsomme sykdommer 

(MSIS)

• Opprettet for å dokumentere 
behandlingsaktivitet og -resultater 
for kvalitetsforbedring og forskning. 

• Forskrift for medisinske 
kvalitetsregistre (2019)

• Samtykke eller reservasjonsrett



Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

• 51 nasjonale registre

• Et sekretariat per register

6 registre

8 registre 

18 registre 19 registre 



Seksjon for medisinske kvalitetsregistre

Norsk 

hjerteinfarkt-

register

Norsk hjerneslag-

register

Norsk 

karkirurgisk 

register

Norsk 

hjertesviktregister

NorScir

(Nordic Scir)

Fagleder

Statistiker / forsker 

Rådgiver

Hemit (IKT-ressurser)

Nasjonale registersekretariat Regionalt servicemiljø

Norsk tonsille-

register

Totalt antall ansatte: 23, Årsverk: 16,6

FHI

St. Olav

«Unik organisering»

St. Olavs hospital

Det nasjonale 
servicemiljø 
SKDE

Fagavdelingen

ORGANISERING



www.kvalitetsregistre.no

http://www.kvalitetsregistre.no/






Norsk hjerteinfarktregister

Hjerte- karregisterforskrift fra 2012

Sykehus pålagt å registrere alle hendelser

Ikke samtykkebasert

Inklusjonskriterier - alle pasienter som får diagnosen akutt 
hjerteinfarkt på sykehus

God datakvalitet
Stor fokus på at registeret skal være komplett, korrekt og 
reliabelt.

Inneholder informasjon om sykehistorie, symptomer, 
behandling, komplikasjoner, pasientrapporterte målinger 
(PROM/PREM) 





Helsedataprogrammet

Programmet skal bidra til

• mer og bedre helseforskning 

gjennom enklere tilgang til 

helsedata 

• bedre utnyttelse av helsedata i 

norske helseregistre

• involverte innbyggere og styrket 

personvern



Helsedataprogrammet

• Helsedataservice - kontaktpunktet for alle som søker 
om tilgang til helsedata for sekundærbruk

• Felles søknadsskjema: www.helsedata.no
– Sentrale helseregistre

– Medisinske kvalitetsregistre

– Helseundersøkelser

– Biobanker og sosioøkonomiske data

• Saksbehandlingssystem (PEGA)

– Felles system for registre som er inkludert i søknaden

– I drift fra desember 2020

http://www.helsedata.no/


Helsedataservice utvikles gjennom faser



Hvordan søke om data fra registre?
www.helsedata.no

http://www.helsedata.no/










https://helsedata.no/no/soknadshjelp-personidentifiserbare/

https://helsedata.no/no/soknadshjelp-personidentifiserbare/


https://helsedata.no/no/soknadshjelp-aggregerte-opplysninger/

https://helsedata.no/no/soknadshjelp-aggregerte-opplysninger/


Frister for utlevering

• Statistikk

– 30 dager etter mottak av komplett søknad

• Avidentifiserte opplysninger og sammenstilling
av data fra flere registre

– innen 60 dager etter mottak av komplett søknad



Eksempler på bruk av medisinske 
kvalitetsregistre i forskning



Publikasjoner med data fra Norsk 
hjerteinfarktregister (2018-2019)



Økende antall utleveringer av data





NorEx

Studien inkluderer pasienter med akutt hjerteinfarkt i 
perioden 2013-2020, registrert i Norsk 
hjerteinfarktregister. Totalt 36 435 pasienter (2013-
2019) oppfyller inklusjonskriteriene. 

Norsk hjerteinfarktregister brukes til inklusjon av 
pasienter og oppfølging av endepunkter



NorEx

Pasienter fra Norsk hjerteinfarktregister (2013-2020) 
randomiseres til en av tre grupper:

• Intervensjonsgruppe: veiledet moderat til hard 
fysisk trening i 3,5 år

• Kontrollgruppe 1: vanlige råd om fysisk trening, -
ingen spesiell oppfølging fra studien

• Kontrollgruppe 2: ingen oppfølging



NorEx

• Primært endepunkt: død uansett årsak, nytt 
hjerteinfarkt, nytt hjerneslag, utblokking av 
kranspulsåre eller kransåreoperasjon

• Inkluderte registre: Dødsårsaksregisteret, 
Kreftregisteret, Norsk pasientregister, 
Reseptregisteret, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk 
hjerneslagregister, Norsk register for invasiv 
kardiologi, Norsk hjertekirurgiregister, Norsk 
hjertesviktregister. 



Innleggelsesrater for akutt hjerteinfarkt 



Regionale forskjeller i innleggelsesrater (2019)



Samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstituttet

Temporal trends in incidence, mortality, and case-
fatality from acute myocardial infarction in Norway 

2008-2019. 

Prosjektstart vår 2021



Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

• Post-doc prosjekt ved Sørlandet sykehus HF, Arendal

• Inkluderte registre: Hjerte- og karregisteret, 
Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Norsk 
pasientregister



Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

• Undersøke om hjerteinfarktpasienter i Norge som 
behandles etter europeiske retningslinjer har bedre 
prognose enn de som ikke behandles etter 
retningslinjene.

• Prosjektet ønsker også å undersøke bruken av 
forebyggende medisiner og oppnåelse av 
behandlingsmål for sekundærprofylakse hos 
pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt.



Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

• Jortveit J, Halvorsen S. Geographical differences in prescription of secondary
preventive drug therapy after acute myocardial infarction in Norway, Euro 
Heart J - Cardiovasc Pharm 2017(3),132–3.

• Jortveit J, Halvorsen S, Kaldal A, Pripp AH, Govatsmark RES, Langørgen J. 
Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events
in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC 
Cardiovasc Disord. 2019; 19: 71.

• Jortveit J, Pripp AH, Langørgen J, Halvorsen S. Poor adherence to guideline 
recommendations among patients with atrial fibrillation and acute
myocardial infarction. Eur J Prev Cardiol. 2019 Apr 9:2047487319841940. doi: 
10.1177/2047487319841940.

• Jortveit J, Pripp AH, Langørgen J, Halvorsen S. Incidence, risk factors and 
outcome of young patients with myocardial infarction. Heart epub ahead of
print: 29.02.2020 doi:10.1136/ heartjnl-2019-316067

• Jortveit J, Langørgen J, Halvorsen S. Pharmacy-dispensed drugs for secondary
prevention after myocardial infarction. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Mar 16; 
doi:10.4045/tidsskr.19.0416



Master- og hovedoppgaver med registerdata

ST-segment elevation myocardial infarction in Mid-
Norway health region. A comparison of fibrinolytic 

therapy and primary PCI.

Norsk hjerteinfarktregister og Norsk register for invasiv 
kardiologi

Hovedoppgave i medisin (NTNU, 2018)

Publisert i Tidsskriftet for den Norske legeforening



28.11.19 36





https://www.nrk.no/norge/faerre-dor-av-hjerte--og-karsykdommer-1.15237881



Ahus (mars 2020): 50 % færre innleggelser for 
hjerte- og karsykdom

Myhre PL et al. Circulation 2020 

2020

2019



Reduksjon i antall 
hjerteinfarkt to uker 
etter nedstegningen:

NSTEMI – 45%
STEMI – 25 %



Takk for
oppmerksomheten!

Spørsmål?


