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Et sentralt helseregister 
for ny kunnskap 
og bedre folkehelse

Formålet er:

• motta og sikre pasientarkiv 
fra spesialisthelsetjenesten

• gjøre helseopplysninger i arkivet 
tilgjengelig for forskere og
pårørende i samsvar med 
gjeldende bestemmelser om 
taushetsplikt.
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FAKTA

Navn

Fødselsnummer

Morsdato

Kjønn

Første og siste innleggelsesdato

Diagnosekoder

Diagnosekodeverk

Sykehus/virksomhet/avdeling

Registrerte metadata

Innhold i Helsearkivregisteret

I tillegg til hele journaler består Helsearkivregisteret av metadata fra 
hver enkelt journal

Tidsmessig strekker pasientjournalene seg fra år 1900 – 2015

På grunn av det store tidsspennet er journalene kodet ut fra alle 
historiske ICD-kodeverk i tillegg til ICD-10

I tillegg til en evigvoksende mengde elektroniske pasientjournaler skal 
omlag 15 millioner papirjournaler digitaliseres og Helsearkivregisteret 
kommer dermed til å bli det største helseregisteret i Norge, målt i 
datavolum

Per i dag har vi > 350 000 journaler i vårt register

Ved utgangen av neste år håper vi å være i nærheten en million









Unike forskningsdata

Strekker seg over 100 år tilbake i tid: et stort potensiale for 
forskning innen ulike felt

Medisinsk- og helsefaglig forskning

Historie, samfunnsfag, antropologi, organisasjon av 
helsesektoren m.m.

Primærkilde

Relevant for kobling med ulike datakilder, som andre 
helseregistre og helseundersøkelser



Helsearkivregisteret – gull 
verdt som koblingsregister

• Det nasjonale tuberkuloseprosjektet

• Kobling mellom MSIS (meldingssystem for smittsomme
sykdommer), Dødsårsaksregisteret og pasientjournaler

• Amyloidose i nyrer - diagnostikk og epidemiologi

• Norsk nyreregister, norsk nyrebiopsiregister og pasientjournaler

• Kreft i hode/halsregionen, epidemiologi og validering av forekomst

• Tromsøundersøkelsen, Kreftregisteret og pasientjournaler

• Sarkoidose, sykdomsforløp og genetikk

• HUNT, Dødsårsaksregisteret og pasientjournaler



Kunstig intelligens –
AI og maskinlæring

Krevende, men stort potensiale

Anonymisering

Støtte til metadatafangst

Statistikk med ustrukturert del av 
journalen som kilde



Vi ønsker samarbeid med dere!

VI ER OPPE OG GÅR ET SENTRALT HELSEREGISTER 
FOR NY KUNNSKAP 

OG BEDRE FOLKEHELSE

SAMARBEID I STORE OG SMÅ 
PROSJEKTER



Vi bevarer helsedata
for evigheten!

helsearkivregisteret@arkivverket.no


