HELSEARKIVREGISTERET
– unike helsedata for bedre folkehelse

Helsearkivregisteret består av avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten

Introduksjon

Kjønnsfordeling - journaler per fødselsår

Norsk helsearkiv åpnet på Tynset i 2019. Helsearkivregisteret er et sentralt
helseregister, og er det første av sitt slag i verden.
Registeret består av avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten.

Formål
Vårt hovedformål er å være et anerkjent helseregister for ny kunnskap og
bedre folkehelse.
Helsearkivregisteret er en del av Helseanalyseplattformen og forskere kan
søke om data fra oss via helsedata.no.

Innhold i Helsearkivregisteret

Antall diagnoser i utvalgte kapitler (ICD 7-10)

I tillegg til hele journaler består Helsearkivregisteret av metadata fra hver
enkelt journal.
Totalt var 367 559 journaler tilgjengelig i Helsearkivregisteret per 15.11.21.
Tidsmessig strekker pasientjournalene seg fra år 1900 – 2015, og på grunn
av det store tidsspennet er journalene kodet ut fra alle historiske ICDkodeverk i tillegg til ICD10.
Både skannede papirjournaler og uttrekk fra elektroniske journaler blir en
del avHelsearkivregisteret. I tillegg til en evigvoksende mengde elektroniske
pasientjournaler skal totalt 15 millioner fysiske pasientjournaler
digitaliseres, og Helsearkivregisteret kommer dermed til å bli det største
helseregisteret målt i datamengde.

Alle diagnosekoder og ukodede diagnoser gjennom tidene

Unike forskningsdata
Det store antallet pasientjournaler strekker seg over 100 år tilbake i tid og
utgjør et stort potensial for forskning innen ulike felt. Materialet er spesielt
relevant for medisinsk- og helsefaglig forskning, men også for forskning
innen historie, samfunnsfag, antropologi, organisasjon av helsesektoren med
mer.
I tillegg til å være en primærkilde for forskning vil Helsearkivregisteret være
relevant for kobling med ulike datakilder, som andre helseregistre og
helseundersøkelser.

SKANNEDE PAPIRJOURNALER OG ELEKTRONISKE JOURNALUTTREKK

Journaler fra
1900 - 2015
Diagnosekoder fra
Alle ICD kodeverk
Uttrekk fra EPJ mottas
Fra 2022
Journaler i dag
367 559
Årlig skannes
300 000 - 400 000
Antall som skal skannes
15 millioner papirjournaler
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