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Fra: Telle, Kjetil Elias <KjetilElias.Telle@fhi.no>

Sendt: tirsdag 24. mars 2020 20:19

Til: Olav Isak Sjøflot <Olav.Isak.Sjoflot@helsedir.no>

Emne: Datainnhennting fra sykehusene

Hei,

Jeg har i ettermiddag blitt litt involvert i et hasteprosjekt ved FHI der vi skal 

hente inn 

(daglige eller ukentlige) data fra sykehusene over innlagte på intensiv/med 

covid-19… 

… en kort prat på telefon om dette (jeg er tilgjengelig nå, i morgen sitter jeg i 

mange møter, men prøv gjerne da også)?

Kjetil



Fra: Olav Isak Sjøflot <Olav.Isak.Sjoflot@helsedir.no>

Sendt: Tuesday, March 24, 2020 21:16

Til: Telle, Kjetil Elias <KjetilElias.Telle@fhi.no>

Kopi: Thore Thomassen <Thore.Thomassen@helsedir.no>

Emne: SV: Datainnhennting fra sykehusene

Viktighet: Høy

Hei igjen Kjetil!

Da fikk jeg tak i Thore og vi får til et Skype-møte nå 21:15 - jeg ringer dere 

opp!

😊

Isak



1. Plan 

• Så enkelt som mulig

• Bygge på det vi allerede 

har etablert

• Forutsette automatisert 

innrapportering

2. Varsle

• Direkte i kontaktnett, ikke 

bare via formelle kanaler

• Tydelige krav og tidsplan 

for daglig innrapportering

3. Igangsette

• Automatisert mottak

• Ingen validering, kun 

rådata

• Sende data til Beredt C19

• Personvernkrav 

absolutt

27. mars 27. mars 31. mars

Personvern, informasjonssikkerhet, juridiske avklaringer og dataminimering gjennomført hele veien



Helseberedskapsloven § 2-4
FHI kan under kriser 

opprette beredskapsregistre

Formålet med BeredtC19 er å 

hurtig fremskaffe oversikt og 

kunnskap om hvordan 

pandemien og tiltakene som 

er iverksatt, påvirker 

befolkningens helse, bruk av 

helsetjenester og 

helserelaterte atferd

Prinsipper i Beredt C19

• Rådata fra kildene

• Dataminimering

• Pseudonym ID

• Lav funksjonalitet

• Ingen datautlevering



SSB Inntekt, utdanning, trygd
Boforhold, trangboddhet

Innvandrerbakgrunn

Folkehelseinstituttet Positive covid-19-tilfeller (MSIS)
Testede covid-19 positive og negative (MSIS-lab)

Testede influensa positive og negative (MSIS-lab)
Vaksinerte covid-19, influensa, pneumokokk (SYSVAK)
Bivirkninger covid-19 og influensa vaksine (BIVAK) 

Fødsler (mor og barn) (MFR)
Døde og dødsårsak (DÅR)
Legemidler (RR/LMR)

Sykehusinnleggelser (NPR) 
Fastlege, legevakt mm (KPR)   

Sykehjemsbeboere (KPR)

Helsedirektoratet

Skattedirektoratet Folkeregisteret
Hele befolkningen - alder, 
kjønn, bostedskommune, 

familierelasjoner, fødeland

NAV Yrke og arbeidsted (Aa)
Beboere alders- og sykehjem (Inst2)            

DSB Innreisende i landet (IRRS)

Bivirkninger covid-19 vaksine
Bivirkninger influensa-vaksine  

Statens legemiddelverk

Beredt C19
Beredskapsregisteret

for covid-19

Sykehusinnleggelser og 
intensivinnleggelser (NIPaR)

Helse Bergen

KS Fiks smittesporing   (ReMin/PasInfo) Smittesporing

Smitte i yrkesgrupper

Bivirkninger av vaksine

Vaksinasjon

Alvorlig sykdom i ulike grupper

Smittespredning

Tilgang og bruk av helsetjenester

Senfølger etter covid-19

KUNNSKAPSPRODUKSJON
REGISTERET GJØR MULIG
MANGE ULIKE ANALYSER

Smitte i skoler

Sanntids- og historiske data
‘Innlagt i går –

Beredt C19 dag’

Rask datatilgang
‘Skru på diagnoser – 30- 45 min’



Med beslutningsstøtte på en rekke områder, …

Tiltak

15.4.2021

Råd
15.4.2021

Forskningssamarbeid med 

danske helsemyndigheter

Resultater mars/april 2021

BMJ, mai 2021



… grunnlag for strategisk videreutvikling og …

Registrene må 

inneholde data 

fra alle 

relevante 

områder

Helsemyndighetenes 

kunnskapsgrunnlag må være 

oppdatert, relevant og 

tilgjengelig

Datakvalitet styrker 

beslutninger og 

øker kunnskap

Registerdata skal 

være mer 

tilgjengelig for 

analyser

Være gode 

samarbeidspartnere, 

bidra tidlig og 

sammen



FHI og Helsedirektoratet ser et klart behov for å videreføre Beredt C19 

med kilder gjennom 2022 for å kunne følge og håndtere pandemien.

Vi har hatt en felles «fiende» i viruset og å bekjempe pandemien. Et tydelig felles 

mål gir felles fokus og situasjonsforståelse; alle skjønner at dette haster og må 

prioriteres. Med felles fokus oppnår vi sammen store resultater på kort tid!

Vi tar "kortreiste beslutninger" fordi folk føler ryggdekning i egen organisasjon 

til å ta disse beslutningene. Dette har vært gjort i selvstendige men koordinerte

team på tvers av virksomheter, fag og funksjoner. Avklaringer fra ledelsen

har kommet raskt og vært godt forankret oppover i organisasjonene.

… læring til grunn for videre samarbeid.



Stor takk til

Alle datakilder og bidragsytere

Utviklere, Analytikere og forskere 

Uten deres innsats hadde ikke dette vært 

mulig!


