
Publisering av data i NPR –
bedre datakvalitet

Marte Kjelvik, avdeling helseregistre. Helsedirektoratet.   



Agenda 

• NPRs arbeid med kvalitet

• Presentasjon av aktivitet fra somatiske sykehus
• Ny publiseringsløsning – visninger på web
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Avdeling helseregistre

• Norsk pasientregister (NPR) 
inneholder opplysninger om alle 
pasienter som venter på eller har 
fått behandling i 
spesialisthelsetjenesten. 

• Kommunalt pasient- og 
brukerregister (KPR) inneholder 
opplysninger om alle innbyggere 
som har mottatt helse- og 
omsorgstjenester fra sin 
kommune.
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Aktivitetsdata i Norsk pasientregister
Norsk pasientregister inneholder aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten. Innsamlingen startet opp med 

avidentifiserte data fra somatisk sektor i 1997, og siden da har flere områder gradvis kommet til. Fra 2008 

inneholder aktivitetsdataene personidentifiserbare opplysninger.



• Test og tilbakemelding til     
rapporterende enheter
•Dialog med sektoren
•Dialog med systemleverandører
•Pakkeforløp (kreft, phv, hjerneslag) 
•Rapportering av tvang
•Ventetidsoppdrag
•Avregningsutvalget
•Dekningsgradanalyser
• Innsyn og kjernejournal
•Metadata
•Publiseringer på nett

Arbeid med kvalitet



Dimensjoner av datakvalitet

Kompletthet – i hvilken grad tilfeller som skal måles er inkludert

Validitet – i hvilken grad data gjenspeiler virkeligheten

Aktualitet – i hvilken grad data er oppdaterte

Sammenlignbarhet – i hvilken grad data lar seg sammenligne over tid, geografi og 
organisasjon

Relevans – i hvilken grad data møter brukernes behov

Tilgjengelighet – i hvilken grad brukere kan få tilgang til og forståelse av data
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Tilbakemelding til rapporterende enheter
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Kontroll av data i NPR

Data behandles og kontrolleres 
etter forhåndsdefinerte regler 
og rutiner

Endringer mottas og lagres

Enheter PHV

Rehabiliteringsenheter

Somatiske sykehus

Enheter TSB

Avtalespesialister

Enheter i BUP

AMK-sentraler

Tilbakemelding 

sendes til 

rapporterende 

enhet



Dekningsgradanalyser

• Måler i hvilken grad opplysninger om pasienter faktisk blir rapportert til 

kvalitetsregistrene. (kompletthet)

• Tabellen nedenfor viser dekningsgradsanalyser som ble gjennomført i 2017.
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NPR sammenstilt med følgende kvalitetsregister Kategori Datagrunnlag

Dekningrad, NPR 

(%)

Dekningsgrad, KR 

(%)

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer Revmatologi 2016 98,9 22,1

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune

sykdommer Autoimmune sykdommer 2008-14 95,2 61,0

Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Luftveier 2015 99,8 8,4

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi Andre 2016 93,5 64,4

Norsk MS-register og -biobank Nervesystemet 2008-16 97,2 69,2

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (rygg) Muskel og skjelett 2015-16 86,6 64,0

Nasjonalt barnehofteregister Muskel og skjelett 2010-15 94,1 81,1

Norsk gynekologisk endoskopiregister Gynekologi 2016 98,9 37,9



Avregningsutvalget

•Gir råd til Helsedirektoratet om medisinsk kodepraksis og utbetalinger i 
ISF-ordningen

•Sekretariatet er lagt til Avdeling helseregistre, Norsk pasientregister

•Analyse av data for utvalgte problemstillinger

•Kontakt med helseforetakene om koding

•Behandlet 17 saker i 2018, hvorav 9 anbefaling om avregning

• Følger opp til kodepraksis er endret
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Dokumentkontroller
• Dokumentkontroller kan gjennomføres med hjemmel i NPR-forskriften § 2-4, andre ledd. 

• Dokumentkontrollen skal foretas av "kompetent helsepersonell som arbeider under registerets 
instruksjonsmyndighet". 

• Kontrollen skje hos avsender av opplysninger. Det skal kun gis tilgang til opplysninger som er relevante 
og nødvendige i forhold til formålet. Det er den databehandlingsansvarlige som skal vurdere hvilke 
opplysninger som er relevante og nødvendige for å oppfylle formålet med dokumentkontrollen og 
deretter gi tilgang til disse.

• Avsender av data er i følge NPR-forskriften §2-3 pliktig til å kontrollere at data som rapporteres er 
komplette og kvalitetssikret i henhold til gjeldende krav til rapportering

• Sammenligne innsendte opplysninger med avsenders dokumentasjon i EPJ/PAS

• Målrettet undersøkelse  av utvalgte opphold med en definert problemstilling

• Hjemlet i NPR-forskriften §2-4 Mottakers ansvar for kvalitetskontroll

• Varsel om dokumentkontroll sendes ut i disse dager for opphold som grupperes til DRG 475A
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Hvor finner jeg tilgjengelig statistikk fra 

registrene?
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Aktivitet i somatiske sykehus
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• Nøkkeltall for 

gjeldende 

periode

• Tillegg til 

publisering av 

pdf-notat

• Metadata

• Definisjoner

• Rapporter

• Statistikkalender

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/37f4e0dd-61fd-4846-a7c1-d87553ce2c1a?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/37f4e0dd-61fd-4846-a7c1-d87553ce2c1a?e=false&vo=viewonly


Tilgjengelige data på web – eksempel influensa

Antall opphold/pasienter med hovedtilstand sesonginfluensa (J10/J11) 

- Regionale forskjeller ?

- Fordeling på alder og kjønn ?

- Gjennomsnittlig liggetid ?

- Behandlet i egen region ?

- Øyeblikkelig helsehjelp ?

Grunnlagsdata – anonyme tabeller 
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ICD-10 J10 og J11 Antall pasienter, kjønn og alder
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ICD-10 J10 og J11 Utvikling antall opphold
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ICD-10 J10 og J11 Liggetid
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ICD-10 J10 og J11 Pasientstrømmer –

pasienter behandlet i egen region?
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ICD-10 J10 og J11 Øyeblikkelig hjelp 

– antall pasienter
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Datagrunnlag – per behandlingssted / bosted
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Aktivitetsdata i dashboard - endringer og utvidelser

Endringer i dashboard aktivitetsdata somatiske sykehus;

• Datagrunnlag for Norge – Grand Total

• Data for avtalespesialister – helhetlig bilde av poliklinisk aktivitet

• Andre tilstander

• Korrigering av prosedyrekodeverk ( inkludering av NCRP )

Nye dashboard;

• ISF datagrunnlag

• Psykisk helsevern og TSB

• Indikatorer for kvalitet

• Utvalgte diagnoser/behandlinger (eks. fedme, kols, diabetes)
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KPR - eksempel Influensa (ICPC 2, R80)
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https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/3c591a8e-6ee0-4273-8194-41d81da8917f?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/3c591a8e-6ee0-4273-8194-41d81da8917f?e=false&vo=viewonly


Tid til tjenestestart og nasjonale styringsmål

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/3f617192-34c3-4c7e-9ced-6175fb6f2692?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/cca31703-1953-4fd1-8fd1-65cde72aa270?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/3f617192-34c3-4c7e-9ced-6175fb6f2692?e=false&vo=viewonly
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/cca31703-1953-4fd1-8fd1-65cde72aa270?e=false&vo=viewonly


Ventelistestatistikk – månedlig / tertialvis

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/9e212cf9-d46f-4b43-ac20-2993a94c4b45?e=false&vo=viewonly
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/938322fe-0044-48a7-9125-87d5d76179b7?e=false&vo=viewonly

• https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/

Dashboard/9e212cf9-d46f-4b43-ac20-

2993a9https://statistikk.helsedirektorat

et.no/bi/Dashboard/9e212cf9-d46f-

4b43-ac20-

2993a94c4b45?e=false&vo=viewonly4

c4b45?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/9e212cf9-d46f-4b43-ac20-2993a94c4b45?e=false&vo=viewonly
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/938322fe-0044-48a7-9125-87d5d76179b7?e=false&vo=viewonly


Pakkeforløp kreft – månedlige tall

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/71613538-62de-4ab2-8409-8638fc6c25db?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/71613538-62de-4ab2-8409-8638fc6c25db?e=false&vo=viewonly


Klinisk relevant tilbakemelding, publisering av 

rådata
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https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e83c6f3e-31f0-4283-a454-9441f2bc2866?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e83c6f3e-31f0-4283-a454-9441f2bc2866?e=false&vo=viewonly


Brukes tilgjengelige data?

Besøkstrafikk

Gir oversikt over 

hva brukere er 

interessert i.

Gir informasjon 

om hva Avdeling 

helseregistre 

bør vektlegge i 

videreutvikling 

av dashboard.
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Trenger du data om sykdomstilfeller i NPR?

Fant du det du lette etter?

Send e-post til marte.kjelvik@helsedir.no
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