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Nye muligheter med Dødsårsaksregisteret

Er det behov for nye muligheter med Dødsårsaksregisteret?

Vil det komme nye muligheter med Dødsårsaksregisteret?
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Opprettet 1925 hos Statistisk sentralbyrå

FHI databehandlingsansvarlig fra 2002, tok over driften 2014

Digitaliserte data fra 1951, ca 2,6 mill dødsfall

Rundt 40.000 dødsfall i året

Kan brukes til kobling fra ca 1964 (innføring av FNR)

Mye brukt til forskning, helseovervåking, statistikkproduksjon, kvalitetsforbedring

Endepunktsregister, beriker andre helseregistre

Fremdeles papirbasert innmelding (men digitalisert dataflyt i registerdriften internt)

Om Dødsårsaksregisteret

23.03.2018
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Rammebetingelser 

Er det formelle grunnlaget på plass (lover/forskrifter, organisasjon, klassifikasjoner)?
Er det tilstrekkelige ressurser?

Dekningsgrad 

Har vi opplysninger om tilstrekkelig mange av de som skal inkluderes?

Er opplysningene korrekte?

Hva er gullstandard? Finnes det valideringsstudier?
Surrogatmål: Logisk inkonsistens, forekomst av uhensiktsmessige eller lite informative diagnoser 

Konklusjon: Bra, men ikke i aller øverste klasse

Hva med kvaliteten?
Hvordan måler vi registerkvalitet?

Tidsskr Nor Legeforen nr. 8, 2015; 135: 768—70 

13.03.2018
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Validering er krevende
Valideringsstudie om prostatakreft som underliggende dødsårsak 

Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og journalgjennomgang, 2009-2014

Ganske korrekt for personer <75 år, mindre korrekt for de eldste

Både over- og underrapportering, men netto overrapportering

Løffeler et al. Scand J Urology, 2017
13.03.2018
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«Det tar for lang tid fra en årgang er avsluttet til dataene er klare for bruk. Aktualiteten er ikke god nok.»

Den årlige publiseringen (stort sett) i november, dvs 10-22 mnd etter at dødsfallet skjedde
Registrere, kode, kvalitetssikre, vente på obduksjonsrapporter, etterlyse manglende dødsmeldinger…

«Det er for komplisert å få forskningsdata, særlig når flere kilder skal kobles.»

Som for mange andre helseregistre

«Det er for vanskelig å få utlevert detaljerte opplysninger til annet enn forskning.»

Behov for data til helseovervåking, analyse og planlegging på lokalt nivå kan kollidere med personvernregler
Når det ikke er forskning må normalt tillatelse gis både av Helsedirektoratet og Datatilsynet

Er det behov for nye muligheter med DÅR?

23.03.2018
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Knyttet opp mot omfattende modernisering av folkeregisteret

Samarbeid Skatteetaten (DSF), Direktoratet for eHelse og Folkehelseinstituttet

Målsetting: Raskere oppdatering av informasjon om dødsfall (DSF) og 
bedre kvalitet på opplysning om dødsårsak (DÅR)

Pilot høst 2018, implementert 2020

Vil det komme nye muligheter med DÅR?
Elektronisk melding av dødsfall og dødsårsaker

23.03.2018



FHI -

Konsept

Sivil informasjon

Medisinsk informasjon

Folkeregisteret

Dødsårsaksregisteret

Brukere av 
informasjon

Brukere av
informasjon

23/03/2018
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Nesten sanntids oppdatering av registrene

Men DÅR vil fortsatt måtte vente på obduksjonsrapporter og svar på tilleggsbrev

Bedre personvern

Papir skal ikke flyte rundt hos ulike instanser

Sikker pålogging kun via Norsk helsenett
(Sykehus, sykehjem, legekontor) 

Legens brukeropplevelse – én sammenhengende arbeidsflyt

I bakgrunnen to separate prosesser (sivil + medisinsk)

Viktige momenter

23/03/2018
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Aktiveres (lenke) fra EPJ

Forbindelse til informasjonsmottak hos NHN

Fødselsnummer hentes fra EPJ og slås opp i folkeregisterdata
Legen angir tid og sted for dødsfallet
Når den sivile informasjonen er sendt inn sendes legen automatisk videre til del II (medisinsk informasjon)

Del I
Sivile opplysninger – svarer til øvre del av dagens dødsmelding

23/03/2018
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Navn og andre sivile opplysninger tas med fra del I

Legen angir omtrent samme informasjon som i dag (WHO oppsett)

For diagnosene: søk i diagnoselisten og autofullfør («Google style»)

Mulighet for fritekst

Kontekstavhengig: legen ser bare relevante felter 

Tilleggsinformasjon om ytre årsak/skader, operasjon etc.

Bedre hjelpefunksjon, påminnelse om meldeplikt til politiet ved mulig unaturlig død

Noen enkle logiske kontroller

Del II
Medisinsk informasjon – svarer til nedre del av dagens dødsmelding

23/03/2018
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Nye personvernregler (GDPR)

Vil kunne ha betydning for tilgang til data

Kommunens behov for data til helseovervåking, analyse, planlegging

Folkehelseloven §§5, 25 og 27
FHI leverer folkehelseprofiler og statistikkbank på kommunenivå (Kommunehelsa)
Utfordring: Avveining mellom behov for detaljerte opplysninger og personvern
Dagens tilganger ikke detaljerte nok
Data blir fort indirekte identifiserbare, særlig i små kommuner

Kan FHI lage forbedrede eller nye tjenester som i større grad tilfredsstiller kommunenes behov?

Eks. rapporter om narkotikautløste dødsfall på oppdrag fra Hdir
Pilotstudie om andre dødsårsaker
Utvidelse av dagens statistikkbanker

Vil det komme nye muligheter med DÅR?
Nye muligheter for bruk av dødsårsaksdata

23.03.2018
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Direktoratet for eHelse: «Bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata på tvers av 
helseregistre og andre relevante datakilder. Plattformen skal gjøre komplette helsedata enkelt tilgjengelig 
for helseanalyse, styring, administrasjon, forskning, innovasjon og næringsutvikling.»

Flere mulige modeller, endelig konsept ikke valgt ennå

Helseanalyseplattformen

23.03.2018
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