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Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

• samler informasjon om utredning, 
behandling, oppfølging og resultater 
av behandling for pasienter innenfor 
definerte sykdomsgrupper. 

• gir pasienter, pårørende og 
myndigheter informasjon om kvalitet 
og ulikheter i behandlingen ved 
sykehusene i Norge. 

• gir grunnlag for å forbedre kvaliteten 
i spesialisthelsetjenesten og data til 
forskning.

• 52 medisinske kvalitetsregistre har 
nasjonal status. 

• 20 er forankret i Helse Sør-Øst, 
hvorav 8 er kvalitetsregistre for ulike 
kreftformer.

Hovedformålet med de medisinske 
kvalitetsregistrene er å bidra til bedre 
kvalitet på pasientbehandlingen og å 
redusere uønsket variasjon i helsetilbud 
og behandlingskvalitet



Fagområde Nasjonalt kvalitetsregister RHF HF Dekningsgrad PROM /

PREM

Hjerte og -karsykdommer Norsk hjerneslagregister HMN St Olav 87 % 

Norsk hjerteinfarktregister HMN St Olav 90 % 

Norsk karkirurgisk register HMN St Olav 85 % 

Norsk Hjertekirurgiregister HSØ OUS 98 %

Norsk hjertesviktregister HMN St Olav 71 % 

Nasjonalt register for invasiv kardiologi HV Helse Bergen 98 %

Norsk hjertestansregister HSØ OUS 87 % 

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i 

Norge

HV Helse Bergen ukjent 

Kreft Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft HSØ OUS/KRG 65 %

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft HSØ OUS/KRG 79 %

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft HSØ OUS/KRG 84 %

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft HSØ OUS/KRG 92 %

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom HSØ OUS/KRG 63 %

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft HSØ OUS/KRG 82 %

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft HSØ OUS/KRG 80 %

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter HSØ OUS/KRG 65 %

Luftveier Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon HV Helse Bergen 85 % 

Diabetes Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes HSØ OUS 98 % 

Norsk diabetesregister for voksne HV Helse Bergen 70 %* 

Nervesystem Cerebral pareseregisteret i Norge HSØ SiV 93 % 

Norsk MS-register og biobank HV Helse Bergen 57 % 

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 

sykdommer

HN UNN 39 %

Norsk Parkinsonregister og biobank HV Helse Stavanger ukjent 

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 

spesialisthelsetjenesten - NorKog

HSØ OUS 44 % 



Muskel og skjelett Nasjonalt Register for Leddproteser HV Helse Bergen 97 % 

Nasjonalt Hoftebruddregister HV Helse Bergen 92 % 

Nasjonalt Korsbåndregister HV Helse Bergen 84 % 

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi HN UNN 70 % 

Nasjonalt Barnehofteregister HV Helse Bergen 76 %

Mage og tarm Gastronet HSØ ST 50 % 

Norsk register for analinkontinens HN UNN 84 % 

Norsk Register for Gastrokirurgi HN UNN 68 %

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi HV Helse Bergen 77 % 

Gynekologi Norsk gynekologisk endoskopiregister HSØ SiV 46 % 

Norsk kvinnelig inkontinensregister HSØ OUS 99 % 

Nyre Norsk Nyreregister HSØ OUS >95 % 

Skade og intensiv Norsk intensiv- og pandemiregister HV Helse Bergen 97 %** 

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister HSØ OUS 97 %

Nasjonalt traumeregister HSØ OUS >85 %

Rehabilitering Norsk ryggmargsskaderegister HMN St Olav 95 % 

Norsk nakke- og ryggregister HN UNN 63 % 

Autoimmune sykdommer Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer HV Helse Bergen 61 % 

Revmatologi Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer HV Helse Bergen 42 % 

Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas HN UNN 41 % 

Øre-nese-hals Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret HMN St Olav 52 % 

Hudsykdommer Nordisk register for hidradenitis suppurativa HN UNN 34 % 

Psykisk helse og rus Norsk kvalitetsregister for behandling av  spiseforstyrrelser HN Nordland-sykehuset 58 % 

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av 

rusmidler – KVARUS (start 2018)

HV Helse Stavanger nystartet 

Andre Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte HV Helse Bergen 82 % 

Norsk porfyriregister HV Helse Bergen 71 % 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling HV Helse Bergen 21 % 





Registerbaserte randomiserte kliniske studier
- randomisert studie som benytter et klinisk register for en eller flere 
hovedfunksjoner i gjennomføringen og oppfølgingen

• Billigere enn tradisjonelle RCT

• Kan inkludere mange uselekterte pasienter (gjenspeiler klinisk 
hverdag)

• Randomiseringsmoduler integreres ved datafangst 

• Oppfølging i registre 

• Teknisk utfordrende - tar ofte lang tid for oppstart, oppveies for dette 
med raskere og rimeligere inklusjon



Pragmatiske studier

Kjennetegn ved pragmatiske studier:

• Favner bredt (pasienter fra en vanlig klinisk hverdag)

• Utfall som betyr noe (direkte betydning for pasientene) 

• Realistisk oppfølging (foregår i en vanlig klinisk hverdag)
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Fra kronikken

• Pragmatiske studier skal vise om en behandling virker i den kliniske 
hverdagen, helst på alle typer av aktuelle pasienter

• Pragmatiske studier bruker ofte endepunkter, som er forståelig for «ikke 
spesialister»,  som død, sykelighet, livskvalitet og sykehusinnleggelse

• Behov for egnede kliniske fagsystemer som styrer dataflyt og tillater 
registrering av journal- og registerdata, der også pasientene kan 
administrere samtykker til forskningsprosjekter

• Flere kliniske studier med pragmatiske trekk vil gi bedre pasientbehandling



Kilde; Dagens medisin

Studie: Fibrinolyse bedre enn forsinket PCI ved 
akutt hjerteinfarkt
En norsk registerstudie har sett på behandlingen av 
STEMI-infarkter i Norge.



Hvor kan man få tips? 

• Informasjon om de nasjonale kvalitetsregistrene ligger på 
kvalitetsregistre.no

• HSØ- forskningsstøtte: Informasjon om registerstøtte og godkjente 
registerløsninger: https://forskerstotte.no/register

Råd hvis man vil gjøre registerstudier

• Tar lang tid – eksempel, 16 mnd fra planlegging til første datafangst

• Mange ønsker  å hjelpe, men mangler tid.. 

• Forsøk å kom i kontakt med etablerte miljøer (inkludert registereier) som 
kan registerforskning…

https://forskerstotte.no/register








Helseanalyseplattformen

• En dør inn til data - utlevering av registerdata til 
blant annet forskning

• Etablert Helsedataservice på Tynset som skal 
saksbehandle, koble og lever ut forskningsfiler

• April 2022 – lansering
• Brukerbetaling?







Helseanalyseplattformen

• Venter på endelig forskrift
• Brukerbetaling? Utbetaling av data til forskere?
• 1. april 2022 skal de første dataene ligge klar på plattformen, ...
•


