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Mål for folkehelsearbeidet i Norge 

• Flere leveår 
Norge skal være blant de 
tre landene i verden som 
har høyest levealder 

 

• Bedre leveår 
Befolkningen skal oppleve 
flere leveår med god helse 
og trivsel 

 

• Jevnere kår 
Vi skal skape et samfunn 
som fremmer helse i hele 
befolkningen og reduserer 
sosiale helseforskjeller 
 



Folkehelsen i Norge er god 

Ukjente 
årsaker 

Psykiske lidelser, 
nevrologiske etc etc 

Helsevaner 
Ikke-smittsomme 

sykdommer 

Infeksjoner 
Smittsomme sykdommer 



Kunnskap - 

Hva må vi vite for å forebygge? 

• FOREKOMST 
Hva er forekomsten og fordelingen av 
risikofaktorer og sykdom og død? 
 

• ÅRSAK 
Hva er risikofaktorene og årsakene til sykdom 
og død? 
– Hva er konsekvensene av sykdom? 

 

• EFFEKT 
Hvilke tiltak virker? 

 

 



 

Hva er et helseregister? 

To nye lover trer i kraft 1. januar 2015 
 

1. Pasientjournallov 

 

2. Ny lov om helseregistre 

– Sekundær bruk av data fra helsehjelp 

med mer 

– Statistikk, helseanalyser, forskning, 

kvalitetsforbedring, planlegging, styring og 

beredskap  

 



1. Dødsårsaksregisteret 

2. Medisinsk fødselsregister 

3. Hjerte- og karregisteret 

4. Meldingssystem for smittsomme sykdommer 

5. Det sentrale tuberkuloseregisteret 

6. Nasjonalt vaksinasjonsregister 

7. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober 

8. Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten 

9. Reseptbasert legemiddelregister 

10. Register for svangerskapsavbrudd 

 

11. Kreftregisteret 

12. Genetisk masseundersøkelse av nyfødte 

 

13. Norsk pasientregister 

14. Informasjonssystem for pleie og omsorgssektoren 

15. E-resept 

 

16. Forsvarets helseregister 

 

17. Helsearkivregisteret 

17 sentrale helseregistre / 47 nasjonale kvalitetsregistre 

 

http://www.helsedirektoratet.no/


Pandemivaksinasjon økte ikke  

risikoen for dødfødsel 

• Gravide som ble vaksinert i 
svangerskapet hadde ikke 
økt risiko for dødfødsel.  

 

• Gravide som ble vaksinert i 
svangerskapet hadde en 
betraktelig lavere risiko for 
å få influensa.  

 

• Gravide som fikk 
influensadiagnose under 
pandemien hadde nesten 
doblet risiko for dødfødsel. 

 

Studien omfatter mer enn 117 000 

fødsler fra tiden før, under eller etter 

pandemien i Norge 

 

Nesten 26 000 kvinner ble vaksinert 

mot svineinfluensa mens de var 

gravide  



Folkeregisteret 
 

Infeksjonsregisteret  
MSIS 

Medisinsk fødselsregister  
 

Vaksinasjonsregisteret 

Reseptregisteret 

SSB 
 

Refusjoner i 
primær-
helsetjenestene 
KUHR 

8 

Norsk  
pasientregister 



Frafall i videregående og risiko for 

sykdom og funksjonshemming 

• Risiko for å falle ut av videregående varierer med 

sosioøkonomisk status hos foreldrene 

• Har du først falt ut av videregående, er risikoen 

for fremtidig sykdom og funksjonshemning like 

høy i alle grupper 
 

HUNT  

FD-trygd 

De Ridder KA et al.. BMC Public Health 2013; 13: 941.  
High school dropout and long-term sickness and disability in young adulthood: a 
prospective propensity score stratified cohort study (the Young-HUNT study).  

 



ME og kronisk utmattelsessyndrom 

Bakken et al. BMC Medicine 2014; 12:167 
Two age peaks in the incidence of chronic fatigue syndrome/ myalgic  encephalomyelitis: a 
population based study from Norway 2008-2012. 
 Norsk pasientregister 



Spedbarnsdødelighet blant barn født av 

mødre som har innvandret 

Kinge JM and Kornstad, Demographic research, 31: 26; 779-812 (2014) 
Assimilation effects on infant mortality among immigrants in Norway: Does maternal source 
country matter? 
 Dødsårsaksregisteret 



Folsyretilskudd og reduksjon i autisme-

risiko 

Norsk  

pasientregister 



Sosial ulikhet i helse 

 

• Det har lenge vært et betydelig politisk fokus på 
at det er store sosiale forskjeller i dødelighet i 
Norge, der personer med høyere inntekt, 
utdanning og posisjon i arbeidslivet 
gjennomgående har lavest dødelighet.  
 

• Det har vært framhevet som et paradoks at 
slike forskjeller er vel så høye i de nordiske land 
som ellers i Europa, til tross for velutbygde 
velferdsordninger med universelle rettigheter.  



Strand BH et al, BMJ 2010 
Dødelighetsforskjeller i Norge – øker eller minker de i 
perioden 1960-2000? I såfall, hvorfor? 

Dødsårsaksregisteret 

Utdanning 



Hovedfunn 

• Økende forskjeller i dødelighet mellom 

utdanningsgruppene for menn og kvinner 

 

• Hjerte-karsykdommer største ulikhetsskaper i 

hele perioden 1960-2000 

 

• Lungekreft og KOLS den sterkeste årsaken til 

økende forskjeller siste tiår 

 

Dødsårsaksregisteret 

Utdanning 



Sosial ulikhet i helse etter 2000? 

 
 

• Dødelighetsforskjeller 

 

• Hvordan går det, og hvilke dødsårsaker er 

de viktigste for ulikhetene?  

 

Dødsårsaksregisteret 

Utdanning 



Strand BH, et al BMC Public Health 2014 

Dødsårsaksregisteret 

Utdanning 



Helsevaner er spesielt viktige for de store 

dødelighetsforskjellene i Norge 

 



Tenkt scenario:  

Hvis de med lav utdanning hadde 

samme prevalens av røykere som de 

med høy utdanning 

MENN: 44% reduksjon av 

levealdersforskjellene 

 

KVINNER: 21% reduksjon 
 

Data fra Norge: HUS 2002, og død 1990-99     Kilde: Hoffmann et al, JECH, 2013 



Tenkt scenario:  

Hvis de med lav utdanning hadde 

samme prevalens av røyking, fysisk 

inaktivitet, alkohol, fedme som de med 

høy utdanning 

MENN: 94% reduksjon av 

levealdersforskjellene 

 

KVINNER: 59% reduksjon 
 

Data fra Norge: HUS 2002, og død 1990-99     Kilde: Hoffmann et al, JECH, 2013 



Bør  for tidlig fødte bør ha 

influensavaksine? 

Dagens retningslinjer sier ikke 
om for tidlig fødte barn er har 
økt risiko for komplikasjoner 
ved influensa. 
 
Med registerdata kan vi finne 
ut om vi bør innlemme 
premature i risikogruppene og 
vaksineanbefalingene for 
sesonginfluensa  

Norsk pasientregister 

KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) 

Medisinsk fødselsregister 



Helseregistre – 10 svakheter 

1. De som har meldt inn data får for lite tilbake  

2. Helseregistrene er ikke tilstrekkelig integrert i 
informasjonssystemene i helsetjenestene  

3. Lovverket er komplisert og utilstrekkelig 

4. Saksbehandlingen er omfattende og langsom 

5. Organiseringen er fragmentert 

6. Styringen er ikke god nok 

7. Den samfunnsmessige legitimiteten er ikke sterk nok 

8. Registre oppfattes som en trussel mot personvernet 

9. De teknologiske løsningene er umoderne 

10. Det er for lite analyse, publisering og formidling tilpasset 

brukerne  

 



Helseregistre – 10 sterke sider 

1. Skånsomme 

– Observere – ikke intervenere 

2. Omfatter alle 

– Unngår skjevheter  

3. Personvernvennlige 

– Unngår tilgang til journaler, begrenser antall variable, unngår 

tilgang til personidentifiserbare data 

4. Langsiktige og prospektive 

5. Raske svar 

6. Størst mulig antall deltagere 

7. Industriuavhengige  

8. ’Post-marketing’ studier 

9. Betjener mange formål 

10. Kostnadseffektive 
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