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FHI -

Følge utviklingen i antall som smittes og antall som 
legges inn på sykehus (tid og sted) og oppdage utbrudd

Beskrive de som smittes og de som blir alvorlig syke, 

Kartlegge belastningen på helse- og omsorgstjenesten, 

Kartlegge hvor smitten skjer i samfunnet, 

Vurdere om tiltakene virker eller om det er behov for å 
målrette råd og tiltak mot visse grupper eller områder

Modellere hvordan epidemien vil utvikle seg fremover.
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Overvåkingsformål
Løpende situasjonsforståelse og skaffe kunnskap



Døde

Intensiv

Innlagt på 
sykehus

Blir diagnostisert

Kontakter lege

Har symptomer

Smittet men asymptomatisk

Eksponert

Datakilder

Varsling av dødsfall med covid-19
Dødsårsaksregisteret
Koble med folkeregisteret

Nasjonalt intensivregister

Nasjonalt pasientregister

MSIS-Labdatabasen

Sykdomspulsen (KUHR)

Symptometer
MoBa NorFlu

Prevalensundersøkelser (er underveis)

Data fra smittesporing – nærkontakter
(Smittestopp, DHIS2/remin/pasinfo)

Sykdomspyramiden: viktig for risikovurdering

BEREDT C19



Rask datatilgang
´Skru på diagnoser – 30-45 minutter´

Gode registre x kobling = verdi

Bruk av data fra Beredt-C19
Helseberedskapsloven § 2-4 2017 – FHI kan opprette beredskapsregistre



Innsynsforespørsler

Intern rådgiving FHI 
Stortinget
Helseministeren/HOD
Helsedirektoratet
Kommuner
Media 
Koronakommisjonen
Holdenutvalget

Ukerapporter

Rapporter

Forskning ModelleringSkreddersydd (anonym!) statistikk og 
risikovurderinger

Åpenhet

Data fra Beredt-C19 grunnlag for rådgivning og kommunikasjon
Kunnskapsdrevne analyser og beslutninger





Hvem blir syke og trenger sykehusinnleggelser?

Data fra Beredt-C19 uke 44 basert på SYSVAK, MSIS-labdatabase og NPR



Tiltak
7.november 2020

Nyttig for bransjeforeninger

Resultater
4. November 2020

Eksempel 2: har noen yrkesgrupper økt smitterisiko?
Data fra Beredt-C19 basert på MSIS/MSIS-labdatabase og, NAVs AA-register

Et av flere argumenter for innføring av 
skjenkestopp

Effekt
5.februar 2021



Er råd tilstrekkelig for å forebygge importsmitte?
Kort tid fra datamottak til analyse, råd og tiltak 

Tiltak
26. mars 2021

Råd fra FHI og 
Helsedirektoratet

Resultater
23. mars 2021

Oppdrag 409, Forsterkede tiltak

Oppdrag 409 Forsterkede tiltak
FHI/Helsedirektoratet

NRK 23.mars 2021

Mottak 
grensepasseringsdata

17. mars 2021



Evaluere råd f.eks. medfører råd om tillate fødende å ha med ledsager smitterisiko?
Data fra MFR, Folkeregisteret, NPR, MSIS

Konklusjon: Birthing parents often shared infection status and had a slightly lower incidence rate than the general population in 
the peripartum period.

Birthing parents had a lower risk of testing positive for SARS-CoV-2 in the peripartumperiod in Norway, 15th of February 2020 to 15th of May 2021 A. Skyrud Danielsen, Pascale-Renée Cyr, Maria Christine Magnus, Kirsten Midttun Gravningen, 
Hanne-Merete Eriksen-Volle, Oliver Kacelnik. Infection Prevention in Practice. https://doi.org/10.1016/j.infpip.2021.100183



Vaksinasjonsdekning mot covid og influensa
Når vi alle? Benyttet NAVs AA register, SYSVAK, MSIS

Influensavaksinasjonsdekning per uke 44 ansatte i helsetjenesten Covid-vaksinasjonsdekning per uke 44  ansatte i helsetjenesten



Vaksineeffekt blant beboere og ansatte i sykehjem
Data fra IPLOS, NAVs AA-register, MSIS-labdatabase, SYSVAK

High vaccine effectiveness against COVID-19 infection and severe disease among residents and staff of long-term care facilities in Norway, November – June 2021. Jostein Starrfelt, Anders S Danielsen, Oliver Kacelnik, Anita Wang Børseth, Elina 
Seppälä, Hinta Meijerink. doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.08.21261357



Kvantesprang for helseregistre under pandemien

Kvalitet på data blitt bedre, nye øyne og bruk av data er bra for kvalitet

Rapportering til registre er blitt enklere, raskere og mer komplett

Viktighet av gode helseregistre er tydeliggjort for alle

Fått på plass elektroniske meldingsgang - redusert papirmeldinger og 

manuelle arbeidsprosesser



Covid-19: fra papir til elektronisk meldingsgang 

IT-utvikling i høyhastighet
MSIS-labdatabasen – hyperrask utvikling

Flaks med hjemmelsgrunnlag for etablering fra 1.1.2020!
Etablerte meldingsrutiner for de fleste laboratorier
Alle covid-19 svar elektronisk fra 30.03.2020

SYSVAK
Før desember 2020: Ikke krav om elektronisk registrering, mye papirskjemaer
Desember 2020: Plikt til elektronisk registrering av covid-19 vaksinasjon og covid-19 relaterte 
vaksinasjoner (influensa, kikhoste og pneumokokksykdom)

BIVAK – vaksinebivirkninger meldt fra helsepersonell
Før oktober 2020: 100% papirbasert
Elektronisk innmelding av vaksinebivirkninger fra helsepersonell via melde.no fra oktober 2020

MSIS
Elektronisk innmelding fra leger: Løsning lansert mai 2020. Integrert i smittesporingsløsning fra januar 
2021



Smittevernregistrenes koronahistorie

2020 2021

1. 

kvartal

2. 

kvartal

3. 

kvartal

4. 

kvartal

1. 

kvartal
2. 

kvartal
3. 

kvartal

4. 

kvartal

MSIS-labdatabasen
Hjemmelsgrunnlag for 
å motta og oppbevare 
negative prøvesvar

MSIS
Web-applikasjon for 
elektronisk 
klinikermelding lansert

MSIS labdatabasen
Lansert

BIVAK
Elektronisk melding av mistenkte 
bivirkninger via melde.no oktober 
2020

BIVAK
Opprette dialog i melde.no og 
sende elektronisk svar desember 
2020

BIVAK
Automatisert opprettelse i BIVAK og 
integrasjon mot arkivsystemet for 
elektroniske meldinger januar 2021

BIVAK
Automatisert arkivering av 
elektronisk dialog til 
arkivsystemet november 2021

SYSVAK
Plikt til elektronisk registrering av covid-19 
vaksinasjon og covid-19 relaterte vaksinasjoner 
(influensa, kikhoste og pneumokokksykdom) 
desember 2020

SYSVAK
Lansering av SYSVAK-nett (web-løsning for registrering 
og oppslag) desember 2020

Pågående arbeid videre

BIVAK: integrasjon av melde.no i EPJ
MSIS: integrasjon klinikermelding i EPJ
SYSVAK: forskriftsendring for å fastsette 
obligatorisk elektronisk meldeplikt for 
alle vaksinasjoner
MSIS: forskriftsendring for å 
fastsette obligatorisk elektronisk 
meldeplikt fra leger

SYSVAK
FIKS Vaksine – lansert mars 2021

SYSVAK 
søk på vaksinasjonsstatus via Kjernejournal
lansert januar 2021

MSIS
Fiks klinikermelding 
integrert med 
smittesporingsløsninger 
lansert januar 2021

BEREDT-C19



Hvilke datautfordringer har vi hatt?

Ikke lett å gi raske svar når en ikke kjenner registerdata godt

Utfordrerne å tolke og sikre etterlevelse av forskriftene til ulike registre

Forskrifter ikke i stor nok grad sikrer at en kan gi data til helsetjenesten 

og andre med behov for data

Ikke etablert plattform for å koblede data



Oppsummert

Opprettelses av beredskapsregisteret =sentral suksessfaktor

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag tidlig i pandemien 

Teknisk gjeld for registre måtte raskt løses parallelt med pandemihåndtering

Råd er blitt oppdatert og endret underveis som følge av kunnskap fra Beredt 

C19

Manglende kjennskap til sentrale registre en utfordring

Viktig med åpen kommunikasjon om kunnskapsgrunnlag til befolkning, 

helsevesen og helsemyndigheter

23.11.2021



En stor takk til alle i helsetjenesten, alle som rapporterer inn til våre 
registre og alle dere som bidrar med gode registerdata. 

Uten dere ville vi ikke hatt data å basere våre råd på!

SAMT EN OPPFORDRING OM AT VI FORTSATT KAN HA DATA FOR Å SIKRE 
EFFEKTIVE SMITTEVERNTILTAK I NORSK HELESTJENESTE ☺


