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09:15-09:45 Sammen om bedre datakvalitet – status og forventninger

09:45-10:05 Sammen om bedre datakvalitet – erfaringer fra Helse Sør-Øst

10:05-10:30 Diskusjon – med korte oppsummeringer fra øvrige RHF

Pause

10:40-11:00 Ferske data - erfaringer fra Covid-19 for avdeling Helseregistre

11:00-11:30 Ferske data - erfaringer fra Covid-19 for FHI

Kunstnerisk innslag

Lunsj

12:20-12:40 Leveranser fra avdelingen – noen kvalitetsutfordringer

12:40-13:00 Dataprodukter til Helseanalyseplattformen – krav til kvalitet

13:00-13:20 Tilbakemelding om kvalitet – valideringstjenester

13:20-13:40 Tilbakemelding om kvalitet – spesialiserte rapporter

13:40-14:00 Tilbakemelding om kvalitet – hvordan arbeider vi?

14:00-14:10 Diskusjon

Kunstnerisk innslag

Pause

14:25-14:45 2021 – krav og konsekvenser

14:45-15:00 2021 kravene – erfaringer fra høringsprosessen

15:00-15:20 Diskusjon

Kunstnerisk innslag

15:25-15:30 Takk og på gjensyn

Program for 

dagen



Sammen om bedre 
datakvalitet

Status og forventninger

Tom Christensen, avdeling helseregistre



Det gikk ut et brev fra avdeling helseregistre…

Sommerstid 2019 Til RHF, HF, avtaleparter 
og leverandører

Om strengere praksis og 
konsekvenser
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Høsten 2019 – tid for avklaringsmøter

27.10.2020
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Fysiske møter med Helse SØ, Helse Vest og Midt

Videomøter med Helse Nord

Avtaleparter og leverandører inkludert



Hva ble vi enige om i møtene?

27.10.2020
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Sammen om god datakvalitet

Fra registrering og koding, via uttrekk og rapportering

Til leveranser og publisering - med god dokumentasjon
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Strengere krav - bedre tjenester fra 2019-21

• Meldinger med feil i hodemelding, 
skjema og versjon avvises fra 1.3.

• Episoder med ugyldig 
hovedtilstand avvises fra 1.5. 

• Episoder med ugyldig prosedyre 
avvises fra  1.5.

1.3 og 
1.5.2021

• Feil versjoner av melding avvises

• Meldinger uten hodemelding  avvises

• ISF kan bli redusert  for 2. tertial

• Statistikk kan bli mangelfull

1.9.2020

• Meldingstyper og hodemelding skal 
være i tråd med nasjonale krav

• Validering og egenkontroll bør 
verifiseres i Helsedirektoratets 
valideringstjeneste 

1.10.2019

• Valideringstjenester

• Regelsjekker for 

egenkontroll

• Kvalitetsseminarer

• Test (NHN) og 

valideringstjenester

• Kvalitetsanalyser - måloppnåelse

• Kvalitetsseminar

Krav  

Konsekvens

Tjenester

• Valideringstjenester

• Enkle kvalitetsanalyser

• Kvalitetsseminar

27.10.2020
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Mulige konsekvenser ved 2. tertial 2020

• Meldinger uten hodemelding og konvolutt og med feil meldingstype kan bli avvist

• Meldinger på feil versjon kan bli avvist

• Styringsdata og andre leveranser, samt ISF kan bli berørt

27.10.2020
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Hva ble så status for 2020?

HF og avtaleinstitusjoner - Avtalespesialister

27.10.2020



Status HF/avtaleinstitusjoner 2.tertial 2019

10

RHF Antall Feil versjon Uten 

hodemelding

Validerer ikke 

etter skjema*

HMN 27 2 14 14

HN 19 6 8 13

HV 34 5 21 19

HSØ 113 9 21 49

Landet 193 22 64 95

*Konsekvens fra 1.3.2021
27.10.2020
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Status HF/avtaleinstitusjoner 2.tertial 2020  

RHF Antall Feil versjon Uten 

hodemelding

Validerer ikke 

etter skjema*

HMN 27 6

HN 19 3

HV 34 3

HSØ 113 1 3 13

Landet 193 1 3 25

*Konsekvens fra 1.3.2021
27.10.2020
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Det er kun meldinger for rusbruk og personskade 

som ikke innfrir skjemakrav

27.10.2020 12

Rapporteringsenhet Helseforetak RHF
Versjon av ordinær 

XPR-melding
Antall XPR-

meldinger testet
Herav antall XPR-meldinger 
rapportert med feil versjon

Herav antall leveranser 
uten hodemelding

Conrad Svendsen Senter Privat Sør-Øst HF Helse Sør-Øst RHF 54.0.1 1 1

Høyenhall Privat Sør-Øst HF Helse Sør-Øst RHF 54.0.1 1 1

Hurdalsjøen Recoverysenter Private Helse Sør-Øst RHF 53.1.3 1 1 1

Ingen av disse har ISF i dag

= Ingen reduksjon☺

Personskade rapporteres også i noen 

grad på feil versjon.

Rus og skade er innvilget utsettelse til 

årsdata grunnet spesielle utfordringer

Helsedirektoratet -
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Status avtalespesialister 2. tertial 2019

RHF Antall Feil versjon Uten 

hodemelding

Validerer ikke 

etter skjema*

HMN 117 5 7 14

HN 68 10 8 9

HV 192 20 5 19

HSØ 733 46 15 24

Landet 1110 81 35 66

*Konsekvens fra 1.3.2021
27.10.2020
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Status avtalespesialister 2. tertial 2020

RHF Antall Feil versjon Uten 

hodemelding

Validerer ikke 

etter skjema*

HMN 128 0 1 15

HN 81 1 0 9

HV 239 3 12 19

HSØ 853 2 5 26

Landet 1301 6 18 69

*Konsekvens fra 1.3.202127.10.2020
Helsedirektoratet -
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Status krav, konsekvenser og tjenester for 2021

Krav, konsekvenser og Informasjonsmodell publisert

Regler, handlinger og valideringstjenestene klar 1.11

Avdeling helseregistre ønsker innspill til forbedringer

27.10.2020
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Status 2020 oppsummert

• Tjenesten har klart minstekravene (98%). Et stor antall feil i format og struktur er 

korrigert

• Krav, konsekvenser og validerings tjenester for 2021 publisert

• Avdelingen ser fram til avklaringsmøter og videre samarbeid, gjerne ledet av 

RHF-ene etter modell fra 2019 

Helsedirektoratet -
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Konsekvenser 2020 oppsummert

• Ingen mister ISF – Få huller forventes i styringsdata i 2020

• Mars 2021 viktige milepæl for utsatte konsekvenser fra 2020

Helsedirektoratet -
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Hva er forventningene til samarbeid i 2021?

RHF og regionale IT-organisasjoner - HF og avtaleinstitusjoner –

Avtalespesialister-Leverandører

Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 1827.10.2020



Helsedirektoratets forventninger til samarbeidet

27.10.2020

RHF/HF/IT-org. og avtaleparter

• RHF koordinerer og følger opp

• HF og IT-organisasjoner planlegger 

og gjennomfører

• Avtaleparter slutter opp om 

samarbeidet

• Styrket kommunikasjon og 

informasjon

• Styrket samarbeid - registerfaglig og 

teknisk

Leverandører

• Slutter opp om samarbeidet

• Laster ned validator ved behov, og 

implementerer  regler og handlinger 

når mulig

• Bruker valideringstjenestene

• Korrigerer feil etter kvalitetskontroll, 

analyse og tilbakemelding

• Forebygger brukerfeil

Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 19



Forventninger til oss selv i Helsedirektoratet

At nettsidene er oppdaterte og forståelig med nødvendig og relevant informasjon for god 
rapportering

At tjenesten høres og at krav, konsekvenser, og regler/handlinger er oppdaterte og klare til 
bruk i god tid før rapportering

At valideringstjenesten er klar i god tid før rapportering, fungerer og oppleves nyttig



Forventninger til RHF nivået

16.11.2020 21

At høringer og innspill på foreslåtte krav, konsekvenser og gjennomføring 
prioriteres også i årene som kommer

At arbeidet med å forstå og møte kravene følges opp og koordineres med IT-
organisasjoner, HF og avtaleparter

At avdeling helseregistre inkluderes så tidlig som mulig i planlegging og 
gjennomføring av kvalitetsforbedringen



Forventninger til HF nivået

At publiserte krav videreformidles, gjennomføres og følges opp med kontroll av måloppnåelse

At eventuelle uklarheter og forslag til forbedringer tas opp med Helsedirektoratet ved avdeling 
helseregistre så raskt som mulig

At rapporteringsansvarlig, teknisk kontaktperson og leverandør samarbeider tett om å finne og 
korrigere feil slik at de ikke gjentas



Forventninger til IT-organisasjonene

At de bidrar aktivt i arbeidet sammen med RHF og HF i forbedringsarbeidet der det er relevant

At arbeidet med å forstå og møte spesielt de tekniske kravene følges opp  i samarbeid med 
sykehusene

At avdeling helseregistre inkluderes så tidlig som mulig i planlegging og gjennomføring av 
kvalitetsforbedringen



Forventninger til avtaleparter
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At avtaleinstitusjoner følger opp kravene i samarbeid med IT-ressurser og EPJ leverandør og 
med RHF nivået

At avtalespesialister følger opp at EPJ leverandør leverer det de skal i henhold til krav og 
valideringsresultater

At avtalepartene gir innspill om ønsket forbedring av valideringstjenester og kommunikasjon 
fra avdelingen



Forventninger til leverandører av fagsystemer
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At krav følges av nødvendig tilpasning i EPJ og uttrekksprogram med kvalitetskontroll før 
rapportering når mulig – «unngå mapping når mulig»

At tilbakemeldte feil korrigeres ved tilpasninger i EPJ og uttrekksprogram i påfølgende  
versjoner når det er mulig

At samarbeidet med rapporteringsansvarlig, teknisk kontakt og NPR innrettes slik at rot-
årsaken til feil finnes og korrigeres slik at de ikke gjentas



Oppsummert

• Vi er sammen om bedre datakvalitet

• Høringer om krav viktig for samarbeidet

• Regelmessig kontakt ledet av RHF er en viktig 

faktor for suksess

• Rapporteringsansvarlige, leverandører og  IT-støtte 

er sentrale i arbeidet

• Publiseringer av kvalitet og måloppnåelse er neste 

trinn i samarbeidet

• 2021 blir et spennende og krevende år
16.11.2020

Sammen om bedre datakvalitet
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Kvalitetsseminar Helsedirektoratet 27.10.2020

Sammen om bedre datakvalitet 
– erfaringer fra Helse Sør-Øst



Nøkkeltall Helse Sør-Øst RHF

• Helse Sør-Øst RHF er landets største regionale helseforetak og omfatter Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold 
og Telemark og Viken med til sammen tre millioner innbyggere

• Foretaksgruppen har cirka 80 000 medarbeidere som arbeider cirka 62 000 årsverk

• Omsetningen var i 2019 på cirka 87 milliarder kroner

• Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak

• Regionen er organisert i syv sykehusområder. 

• Det regionale helseforetaket har i tillegg langsiktige avtaler med fem private ideelle, ikke-kommersielle 
sykehus

• Helse Sør-Øst RHF har også avtale med over 900 avtalespesialister samt en stor avtaleportefølje med andre 
private leverandører innen psykisk helsevern, TSB, somatiske fag, laboratorietjenester, radiologi, habilitering
og rehabilitering

• Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2019 helsetjenester fra private leverandører med kjøpsavtale og avtalespesialister 
for om lag 4,5 milliarder kroner



Datamengder

• Omfattende datasamarbeid mellom Helsedirektoratet og de 4 
regionale helseforetak (Forvaltningsforum)

• Datafiler fra Helsedirektoratet (4 års datasett) med 120 
millioner rader med data

• 250 ulike variabler på episoder

• Suppleres med data fra Helfo, FHI, SSB, kvalitetsregistre m.m.

• Mer data som kommer fremover:

- Kommunalt bruker- og pasientregister (KPR)

- Daglig oppdatert NPR

- Data fra prehospitale tjenester



Viktige oppgaver i regionen der tilgang til gode data er viktige

• Bedre datakvalitet for å løse utfordringene i regionen knyttet ventetider, fristbrudd 
og etterslep av pasientbehandling, herunder bruk av privat behandlingskapasitet

• Utvikling av regionale helse- og utviklingsplan – samarbeid mellom spesialist og 
primærhelsetjeneste, framskrivningsprosjekter

• Nytt Oslo universitetssykehus og dens ringvirkninger for hele Oslo-regionen, samt 
utvikling og bygging av nytt Mjøssykehus

• Videreutvikling av innntektsmodell for hele regionen

• … og mange andre oppgaver



NPR-meldingen – navet i EPJ-jungelen

Radetiketter EPJ-system EPJ-versjon

ACOS AS COSDOC 8.4

Avans Journal 1.6.7.0

CompuGroup Medical Norge CGM Journal 129.2

CompuGroup Medical Norge CGM Journal 129.3

DIPS AS DIPS 7.3.12.0

DIPS AS DIPS 7.3.16.8

DIPS AS DIPS 7.3.17.0

DIPS AS DIPS 8.1.0.0

DIPS AS DIPS 8.1.0.1

DIPS AS DIPS 8.1.1.1

DIPS AS DIPS 8.1.10.0

DIPS AS DIPS DIPS

Extensor AS Extensor 05 1.32.9545

Extensor AS Extensor 05 1.32.9547

HK data AS Rusdata 8.6.14

HK data AS Rusdata 8.6.15

Hove Medical Systems AS SystemX 5.1.7.4

Hove Medical Systems AS SystemX 5.1.8.0

In3 Support AS PsykBase 20.5.27.7772

Infodoc AS PLENARIO 2020.1.10513.4

METODIKA SKALPELL 17.4.10 64bit (1954.10)

METODIKA SKALPELL 17.4.12 64bit (1954.12)

METODIKA SKALPELL 17.4.7 64bit (1954.7)

Soma Solutions AS SOMA 20.03

Soma Solutions AS SOMA 20.04

Soma Solutions AS SOMA 20.05

EPJ-leverandører rapportering mai 2020

NPR-melding 5XX



To samarbeidsmøter: 

• Deltakere fra helseforetak, private ideelle samt 2 private (som benytter DIPS), Sykehuspartner, Helsedirektoratet , 
DIPS og RHF

Oktober 2019: (heldagsmøte)
• Status per 2. tertial 2019 for Helse Sør-Øst v. Helsedirektoratet (dersom behov)
• Informasjonsmodell og uttrekksprogram – korrekt versjon for rapportering i 2020 Skjemavalidering uten 

kodeverksjekk 
• Hva kan forventes i 2021 og fremover og hvordan samarbeide om måloppnåelse

Juni 2020: (Skype 2t)
• Valideringstjenesten og kvalitetskrav - Endringer 2021 v/ Helsedirektoratet, Avdeling Helseregistre
• Krav for endringer og tidsplan for Valideringstjenesten og kvalitetskrav - Endringer 2021 / DIPS 

Møte med EPJ leverandør og forvaltning: 

November 2019 (Hamar):

• Status rapportering fra private behandlingssteder innen psykisk helsevern og TSB

Juni 2020 (Oslo): 
• Status rapportering av NPR-melding i 2020 møte med DIPS, Sykehuspartner RHF 

Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll

Erfaringene knyttet til samarbeid og involvering om bedre datakvalitet



Noen erfaringer fra denne prosessen

• Viktigheten med godt samarbeid med behandlingssteder/regionale helseforetak, EPJ-
leverandører og NPR

• Arrangement av regionale stormøter med deltagelse fra alle parter har vært vellykket
Når alle relevante aktører er til stede er det rom for diskusjon, ta opp ulike 
problemstillinger og ikke minst få ting avklart!

• EPJ-leverandører er lydhøre og følge opp nye rapporteringskrav 

Forbedringer og innspill fra helseforetakene til DIPS: 

• Flere feil må korrigeres av DIPS – i uttrekk og inputkontroller. Det ønsker informasjon om hva 
som gjøres av endringer i DIPS slik at helseforetakene kan teste 

• Ønsker informasjon om hvilke NPR-meldingsversjoner som retter hvilke feil. 

EPJ-leverandører



Noen erfaringer fra denne prosessen

• Gode til å følge opp egne krav:

- Holdt tett dialog med RHF og HF/behandlingssteder

- Deltatt stort og bredt i regionale samlinger

- Utviklet rapporter for tilbakemelding samt ulike verktøy/nedlastinger m.m.

• Trussel om avvisning av rapportering med dertil økonomiske konsekvenser har vært 
effektiv!

• Vært ydmyke for tilbakemeldinger og har endret/tonet ned krav når dette har vært 
nødvendig

• Språket til NPR er for mange «teknisk» og ofte bruk av stammebegreper. Bør bli 
bedre på forklaring på termer og eksemplifiseringer av ulike krav 

• Nettjeneste/portal der status, relevante dokumenter, nyttig informasjon m.m. er lett 
tilgjengelig

NPR og Helsedirektoratet



Innspill fra helseforetakene: 
• Positivt at NPR stiller med informasjon på RHF møtene

• Utfordring at selve NPR-meldingen ikke er så lett tilgjengelig for de som arbeider i 
helseforetakene. Kommunikasjonen blir derfor preget av at vi ikke snakker samme «språk». Behov 
for oversatt valideringsfeilene fra kryptisk NPR-språk til «norsk» og hva de betyr.

• Fint med mulighet for testvalidering, rapportene er veldig nyttig

• Det er fremdeles en rekke avklaringspunkt og feil som endres – ansvar både i Helsedirektoratet og 
i DIPS. Mange av valideringsfeilene er system-feil, og det er ikke tydelig hva som må gjøres. 
Ønsker en oversikt /klassifisering av feilene som sa hvilke feil som må rettes ved

Noen erfaringer fra denne prosessen



Noen erfaringer fra denne prosessen

• Utfordringer med en stor organisasjon med ulike avtalepartnere innenfor ulike 
tjenesteområder 

- viser svakheter i kommunikasjon med behandlingsenheter (særlig de små). 
Vanskelig å forankre ansvaret nedover i hierarkiet

- manglende samarbeid mellom de som forvalter de ulike avtalene i Helse Sør-Øst

- manglende kompetanse til å kunne forstå og formidle de ulike 
rapporteringskravene til behandlingsenhetene

• Mange små behandlingsenheter har ikke den tekniske kompetansen til å følge opp ulike krav 
med sin EPJ-leverandør. Føler ofte overlatt til seg selv til å håndtere kravene. NPR skulle vært 
mer synlig hos disse

• Sertifisering av EPJ-leverandører? Kan være nyttig ved inngåelse av avtaler med nye 
avtalepartnere. 

Regionale helseforetak



Noen erfaringer fra denne prosessen

Innspill fra helseforetakene:
• Positivt at Helse Sør-Øst tidlig så det samme som helseforetakene; behovet for 

regional fasilitering av en møteplass for  helseforetakene, Sykehuspartner, DIPS og 
Helsedirektoratet

• Hvert enkelt foretak blir ofte vurdert som for lite til å bry seg om, behov for å sikre 
regional tyngde og koordinering av arbeidet med disse gjenstående 
problemstillingene

• Ønskelig med en felles portal med status i forhold til meldinger og tilbakemeldinger 
som er meldt inn

• Tettere samarbeid hvor helseforetakene kan dele erfaringer seg i mellom og med 
Sykehuspartner

Regionale helseforetak



Høringsdokument 2020

• Brev mottatt 30. april med høringsfrist 22. mai

• Om høringsfristen: For kort tidsfrist for å våre helseforetak til å kunne gi gode tilbakemeldinger som skjedde 
på toppen av en pågående pandemisituasjon. 

• Om høringsdokumentet: komplisert og mye teknisk språk. Krever mye bearbeidelse til å «oversette» hva dette 
betyr for den enkelte behandlingsenhet

• Om høringssvaret fra HSØ: Relativt få tilbakemeldinger fra helseforetak. Ingen svar fra små private 
leverandører. Helse Sør-Øst hadde ikke tid/kapasitet til å utarbeide et formelt høringssvar. Uformelt svar ble 
gitt innen frist. Endelig høringssvar utsatt på grunn av pandemi

• Møte juni 2020: Møte mellom Helsedirektoratet, Sykehuspartner, DIPS og RHF/HF

• Gode avklaringer gjort både i forkant og i løpet av møtet av både Hdir og DIPS

• E-post om lemping/utsettelse av ulike krav fra høringsdokument juli 2020

• Helsedirektoratet viser med dette at det viktigste er å få med alle og øke kvaliteten i rapporteringen i alle ledd



Bedre datakvalitet – et langsiktig løp…

Vi står sammen om bedre datakvalitet!



Innspill og spørsmål
Diskusjon – med innspill fra øvrige RHF’ere



Helse Midt-Norges erfaringer fra 
arbeidet med Bedre data inn
Kvalitetsseminar 27.10.2020, Linda Midttun



Erfaringer fra Helse Midt-Norges arbeid med 
kvalitetskrav
• RHF-ene har flere roller: Både rolle når det gjelder korrekt 

rapportering av data samt bruker av NPR-dataene

• Viktig for oss å jobbe godt med alle pålagte krav

• Viktig for oss at data har tilfredsstillende kvalitet

• Når det gjelder avtalespesialistoppfølging: god anledning til å bl.a. få 
på plass bruk av riktig NPR-meldingsversjon



Helse Midt-Norges arbeid med kvalitetskrav

• Oppfølging ovenfor egne HF: Ble satt opp møteserie med 
representanter fra HF-ene, RHF og HEMIT. HEMIT ivaretok 
koordineringsrollen. Blitt avholdt mange møter og brukt mye 
ressurser på å jobbe med dette i Helse Midt-Norge

• Oppfølging ovenfor private avtalepartnere: et fellesmøte. Deretter 
korrespondanse mellom ansvarlige saksbehandlere og private.



Erfaringer fra Helse Midt-Norges arbeid med 
kvalitetskrav - utfordringer
• Invitasjon til samarbeid vs pålegg av nye krav

• Nytt paradigme at kravene hadde så alvorlige konsekvenser: avvisning av data og ikke ISF-refusjon. Tidligere 
har vi erfart at vi har greid å bedre datakvalitet gjennom samarbeid med NPR/tilgjengeliggjøring av utvikling 
på ulike måleparameter. Dette ble beskrevet i Helse Midt-Norges høringssvar. Opplevelse av at 
konsekvensene som ble satt ikke bidro til konstruktivt utgangspunkt for samarbeid. 

• Konsekvens: avvise data + avkorting i ISF: balanse mellom å «miste» data med OK kvalitet vs strengheten i 
konsekvens.

• Krevede å bruke så mye tid og ressurser samtidig som vi jobber med å bygge opp Helseplattformen. Delvis 
samme nøkkelpersoner/-kompetanse

• Delvis måtte bygget opp løsninger som vi ikke nødvendigvis vil gjenbruke i Helseplattformen. Kan være 
krevende å motivere til denne typen innsats.



Erfaringer fra Helse Midt-Norges arbeid med 
kvalitetskrav - utfordringer
• Pandemiperiode: Nye og flere rapporteringskrav, bl.a. daglig rapportering 

til NPR, rapportering til pandemi- og intensivregisteret samt en del manuell 
rapportering for øvrig: krevende tidsmessig sammenfall med nye krav fra 
NPR

• Da ny løsning med innsending ble tatt i bruk, og data ikke gikk gjennom, lite 
informative tilbakemeldinger fra NPR og ingen ydmykhet ift at det kunne 
være feil også på mottakssiden.

• Utfordrende å formidle de relativt komplekse tekniske kravene til private 
avtaleparter. Krevende å få systemleverandører til private aktører på 
banen.



Forslag til forbedring av samarbeid

• Dersom det er viktig å få på plass godt samarbeid: vurdere bruken av 
sanksjoner. De strenge sanksjonene som ble lansert, skapte ingen god 
inngang i arbeidet. Skaper avstand og ubalanse mellom 
RHF/HF/tjenesteleverandører på den ene siden og 
Helsedirektoratet/NPR på den andre siden. Gjør det unødvendig 
krevende å jobbe med de nye kravene. Vi har opplevd tidligere 
prosesser, som ikke har hatt tilsvarende strenge konsekvenser, som 
mer egnet for å få til konstruktivt samarbeid.

• Høringsprosess: usikker på om vi virkelig ble hørt eller om hensikt var 
å «binde RHF til masta». 



Erfaringer fra Helse Nord
Anniken Vasset Valrygg, Fagansvarlig Helse Nord IKT HF og
Maria Helene Hansen Skjelbakken, rådgiver analyse Helgelandssykehuset HF



• Helse Nord:

• Helseforetakene, representert i DRG-
nettverket

• Forvaltningssenter EPJ

• Helse Nord IKT

• Regelmessige møteserier

• Helsedirektoratet

• DIPS AS

Samhandlingsaktører



Erfaring fra teknisk og funksjonell forvaltning

• Startet mai 2019

• Ny NPR-versjon

• Nye meldingstyper

• Validering

• Lokalt/hos Helsedirektoratet?



Innspill til videre samarbeid

• Muntlig dialog

• Oversikt over 
feilmeldinger/feilsituasjoner



Erfaringer fra HF: Helgelandssykehuset

• Positive til løft i datakvalitet

• Viktig med godt samarbeid og kommunikasjon i hele kjeden

• Helsedirektoratet – EPJ – IKT – HF – eventuelle andre parter

• Erfarte utfordringer: Teknisk språk og kommunikasjon

• Innspill til fremtidig arbeid

• Enklere språk

• Mer kommunikasjon i form av møter og demo (ikke bare skriftlig) fra starten av 
prosess



Ferske data

Erfaringer fra en pandemi

Iver Nordhuus



Daglig innrapportering av data til NPR

Helsedirektoratet -
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Historie frem til starten av 2020

Prosessen for etablering

Hva gjenstår

27.10.2020



Historien
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?

Løpende rapportering av NPR i 
endringsbaserte meldinger (2015)

Månedlig innrapportering av ventelistedata 
fra 2011 (*12 eller *4)

Innrapportering årlig – og tertialvis for ISF fra 
<2000 (*3)

8 milepæler ...

9 spesifiserte leveranser …

… vi kom aldri i mål

27.10.2020
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12. mars 2020

1000

10000

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

TESTET POSITIV
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100

1000

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

RESPIRATORPASIENTER PER 13 MARS OG 
TREND
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Prosess for etablering av daglig innrapportering

Formell beslutning i Helsedirektoratet

Varsle aktørene at det vil komme en formell beslutning om et hasteoppdrag

Få oppslutning om planen/spesifikasjonen fra alle

Lage en plan/spesifikasjon i samarbeid med aktørere

Få oversikt over alle de involverte aktørene

27.10.2020
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De involverte aktørene

EPJ-leverandørene. DIPS og Tieto/Hemit

De regionale IKT tjenesteleverandørene

Noen viktige HF, som for eksempel OUS

Nedstrøms konsumenter av NPR-melding i HF som f. eks. 
Prodacapo og Analysesenteret

IKT-utviklere og driftspersonell i avdelingen

27.10.2020



Lage en plan/spesifikasjon
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Så enkel som mulig

Bygge på det vi har 
allerede

Automatisert
produksjon

27.10.2020



Varsle aktørene

Helsedirektoratet - kvalitetsseminar
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Ikke tjenestevei!

Forberedelse i flere trinn:

Mulig

Sannsynlig

Fastsatt tidspunkt

27.10.2020



Fredag 27. mars klokken 17:04
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Fra: Iver Nordhuus
Sendt: 27. mars 2020 17:04
Til: postmottak@helse-vest-ikt.no; post@hnikt.no; postmottak@hemit.no; post@sykehuspartner.no
Kopi: stine.linn.hjertas@helse-vest-ikt.no; ase.karin.snarheim.brynjelsen@helse-fonna.no; 
Arild.Johansen@hnikt.no; Eila.Iren.Overland@hnikt.no; ingunn.lauritsen@hemit.no; Berg, Arve; 
Andrew.William.Andy.Hyde@helse-sorost.no; Olav Isak Sjøflot; Inger Lise Neeraas

Emne: Krav om innrapportering til Helsedirektoratet ifm. covid-19 pandemien

Vedlagt brev fra Helsedirektoratet og dokument som viser tekniske krav til innrapportering.

Med vennlig hilsen

Iver Nordhuus

Avdeling helseregistre

Helsedirektoratet

27.10.2020
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Mottak av filer tirsdag 31. mars (en virkedag etter)
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983974880 Finnmarkssykehuset HF

983974929 Helgelandssykehuset HF

983974899 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

974746948 Kristiansund sjukehus

921784961 Bergensklinikken AS

993467049 Oslo universitetssykehus HF

983975259 Sykehuset i Vestfold HF

983971709 Sykehuset Innlandet HF

983975267 Sykehuset Telemark HF

983971768 Sykehuset Østfold HF

983975240 Sørlandet Sykehus HF

983974880 Finnmarkssykehuset HF

983974929 Helgelandssykehuset HF

983974910 Nordlandssykehuset HF

983974899 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

974746948 Kristiansund sjukehus

974745569 Molde sjukehus

974747545 Volda sjukehus

974747138 Ålesund sjukehus

974754118 Sykehuset Levanger

974753898 Sykehuset Namsos

921784961 Bergensklinikken AS

974316285 Haraldsplass

983971636 Akershus universitetssykehus HF

965985166 Lovisenberg diakonale sykehus AS

993467049 Oslo universitetssykehus HF

983975259 Sykehuset i Vestfold HF

983971709 Sykehuset Innlandet HF

983971768 Sykehuset Østfold HF

894166762 Vestre Viken HF
27.10.2020



Mye manuelle operasjoner i starten, 

midt på natten

•Også på Skjærtorsdag 9. april og Langfredag 10. april.

Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 6227.10.2020



Hva gjenstår?
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Samordning av den ordinære meldingen (ord) 
med den utvidete meldingen (ext). 

Innføring av personidentifikasjon (fødselsnummer) 
i samordnet melding

Overgang til hendelsesbasert innrapportering

27.10.2020



Kjetil Telle, kjte@fhi.no 27.10.2020

Ferske data - erfaringer 
fra Covid-19 for FHI

BeredtC19

mailto:kjte@fhi.no


Prekære kunnskapsbehov mars 2020

Oversikt og kunnskap om Covid-19 og tiltakenes effekter på bl.a. 

befolkningens helse, bruk av helsetjenester, helserelaterte atferd

Ferske data nødvendig for å tilpasse tiltakene

Avdeling for helseregistre sin innsats var uvurderlig!
Daglig data fra sykehusenes elektroniske systemer ble kjernen i BeredtC19
Fra å måtte bygge på rapporter fra Kina, anekdoter og begrenset overordnet kunnskap, til å kunne 
følge detaljert med på alvorlig sykdom fra dag til dag

Beredskapsregisteret BeredtC19



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

FHI opprettet beredskapsregister
Helseberedskapsloven §2-4



Data i Beredt C19
Kilder som er inne nå

• NPR (rådata fra elektroniske pasientjournalene) – daglig
• MSIS (positive SARS-CoV-2) – daglig 
• NIPaR – daglig
• MSIS-labdatabasen (influensa, covid19) - daglig
• Folkeregisteret (bosted, fødeland, m.m.) – hver 14. dag
• Yrke/arbeidsted (NAV, AA-registeret) – engangsutlevering
• KPR/NPR tilbake i tid - engangsutlevering

Kildene tilpasses stadig endrede behov for kunnskap for å håndtere pandemien
• KPR (KUHR) - daglig
• Beboere i sykehjem – (NAVs Institusjonsregisteret jf IPLOS) – månedlig
• SYSVAK – daglig 
• NAV sykefravær, MFR, SSB, BIVAK/Bivirkningsregisteret, legemiddelregister, el.l.

Mer informasjon om BeredtC19: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/norsk-beredskapsregister-for-covid-19/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/norsk-beredskapsregister-for-covid-19/


Hva brukes Beredt C19 til?

• Løpende oversikt og analyse for å kunne tilpasse tiltakene

• Datagrunnlag for modellberegninger av R m.m. – fra kinesiske til norske data i mai 2020

• Smittet, innlagt på sykehus, på respirator, død

• Følge med på grupper (smitteland, fødeland, yrke, bosted, helseinstitusjon)

• Influensa og Covid-19 

• Stadig nye kunnskapsbehov 

• Validere ulike datakilder opp mot hverandre

• Bekrefte eller avkrefte anekdotiske mønstre

• Endret helsetjenestebruk og ev. konsekvenser i ulike grupper



Kunne vi stole på 
tallene fra de ulike 

kildene?







Noen grupper særlig 
hardt rammet?





Noen anekdoter har 
skapt bekymring



Influensa på toppen av 
Covid-19





Hvem blir alvorlig syke 
av Covid-19?



Noen som ikke får 
behandling for andre 

sykdommer?



Prekære kunnskapsbehov de neste 
månedene

Oppdage nye utbrudd tidlig

Hvem skal få vaksine først?
Hvem tar vaksine?

Følge med på bivirkninger av vaksine
For å unngå skader av vaksine
For å kunne vurdere rykter om bivirkninger

Helt ferske data svært viktig for å sikre 
tiltak som er tilpasset situasjonen og 
befolkningens tillit til håndteringen



Daglige sykehusdata har vist vei!

Daglige data har bidratt til at tiltakene har kunnet tilpasses 

virkeligheten

Stabile daglig data-levering fra alle sykehusene
Prosedyrenes start- og stopp-datoer sliter vi med (respirator)

Behov for ferske, nasjonale data framover
For KUHR er det mulig
For IPLOS er det en stor jobb
Data fra kommunenes smitteoppsporing

Nytten av daglige data fra sykehusene viser hvor vi alle må framover!



Leveranser fra avdelingen
– noen 
kvalitetsutfordringer 

Knut Johansen, seksjonssjef leveranser, avdeling helseregistre



Kvalitet, hva er det for brukerne – ikke bare datakvalitet

• Brukerne har ulike krav, ulik forståelse, ulike forventninger
• Dataminimering, anonymisering mm oppleves av noen å gi dårlig kvalitet på leveransen. 

Vi anser dette som en misforståelse, og har dokumentert at godt personvern ikke er et 
hinder for bruk av registerdata til svært mange formål

• Tempo, ferske data er også et kvalitetselement bl.a. for RHF-enes løpende styring av egen 
aktivitet, og for FHI i pandemihåndteringen

• I denne sammenhengen har jeg avgrenset kvalitetsbegrepet til hovedsakelig å omhandle 
datakvalitet, og har lagt særlig vekt på kompletthet og korrekthet

• Datakvaliteten er i all hovedsak tilfredsstillende for helsetjenestens løpende oppfølging
• Datakvaliteten er i varierende grad utfordrende for mer detaljerte formål/analyser
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Kvalitetsutfordringer - kompletthet

• Mangelfull kompletthet kan få uheldige følger – illustrert ved to eksempler (ikke helt 
ferske):
• Regjeringen ble beskyldt for å feilinformere Stortinget om antall pasienter på venteliste – feilen 

skyldtes at man brukte vår publisering uten å ta hensyn til at flere behandlingssteder ikke hadde 
rapportert

• I publisering av NKI var det tilsynelatende en kraftig reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern. 
Dette var dessverre ikke en gladnyhet, men en feil som skyldtes manglende rapportering fra mange 
behandlingssteder (et helt RHF)

• Mangelfull kompletthet krever vurderinger av datas potensiale
• I hvilke sammenhenger har data forklaringskraft, eller ikke
• Hvilke konklusjoner kan trekkes
• Hvilke forbehold må tas
• Dette må være godt vurdert og kommunisert av oss
• Og forstått av mottaker, som må huske å lese vurderingene før materialet brukes
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Kompletthet – kjente mangler på viktige områder

• Personskader, bare 50% komplett. Umulig å understøtte forebyggingsformål bredt, stor 
etterspørsel fra bl.a. veimyndighet og Politi

• Bruk av tvang i psykisk helsevern. Redusert tvangsbruk har vært prioritert lenge fra HOD. 
Krevende analyser – «stor usikkerhet til innrapporterte pasientdata for bruk av tvang i de psykiske 

helsetjenestene. Dette skyldes både manglende registrering og systemtekniske utfordringer» (SAMDATA). 

• AMK. Stor oppmerksomhet fra myndigheter og media. Uryddig rapportering, nasjonalt 
kodeverk ikke godt implementert

• TSB - Situasjon ved behandlingsstart. Utsatt pasientgruppe, etterspurt informasjon. Svært 
mangelfull rapportering
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Kvalitetsutfordringer - korrekthet

• Korrekthet på sentrale elementer:
• Om pasienten: 99.6 % av pasientene er rapportert med fødselsnummer ☺
• Om sykdommen og behandlingen: dokumenterte feil i diagnose- og prosedyrekoding 

• Mer info på neste ark

• Om helsetjenesten: det er krevende å sikre god identifikasjon av enheter
• Korrekt rapportering av behandlingssted, fagenhet og avdeling var tema også på fjorårets konferanse, 

og er fremdeles høyt prioritert
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Dekningsgradsanalyser - Nasjonal tjeneste 

• Tjenesten dokumenterer kompletthet i medisinske kvalitetsregistre

• Og gir verdifull informasjon om korrekthet i NPR

• 93 dekningsgradsanalyser – kort oppsummert
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Komplett Korrekt

NPR Ja Nei

Kvalitetsregister Nei Ja



Kodingskvalitet for utvalgte ICD-10-koder 

• I samarbeid med kvalitetsregistrene har vi brukt dekningsgradsanalysene som grunnlag for 
validering/dokumentkontroller 

• Cerebral parese (N=800) 
• CP-diagnosen i NPR ble bekreftet bare for halvparten av pasientene 

som var registrert i NPR, men ikke i CP-registeret

• Tilsvarende resultat finner vi for andre pasienter/behandlinger
• Primær binyrebarksvikt – jf ny artikkel i TnLF
• Diabetes type 1

• Feil i medisinske opplysninger er godt dokumentert
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Kodingskvalitet for utvalgte NCSP-koder

• Tilsvarende dokumentasjon finnes ved analyser av prosedyrekoding
• Korsbåndoperasjoner

• 68 inngrep med primær rekonstruksjon/revisjon av korsbånd var kun registrert i NPR 
(ikke i kvalitetsregisteret) 

• 88 % av inngrepene ble bekreftet riktig kodet i NPR

• Barnehofteoperasjoner
• Analyser av 2019-data har avdekket mangelfull rapportering til NPR

• Hofteleddsdysplasi: 24% rapportert til NPR 
• Calvé-Legg-Perthes: halvparten rapportert til NPR 
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Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i 
helseforetakene (2017) – noen hovedfunn

• Feil hovedtilstand ble rapportert for 41 prosent av oppholdene med 
lungebetennelse
• Feil fordi journalen beskriver en annen klinisk tilstand enn lungebetennelse som 

hovedtilstand, og at kodingen gir feil bilde av årsaken til lungebetennelsen

• Anbefalinger
• Ansatte må få oppdatert kunnskap om koding og krav til journaldokumentasjon
• RHF-ene må ta en større pådriverrolle
• Dir e-helse må legge bedre til rette for god koding gjennom veiledning og 

støtteverktøy
• Rapporten kan lastes ned her
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C-19: Innleggelse i
spesialisthelsetjene
sten og MSIS

Svært høyt samsvar 
mellom U071 (NPR) og 
positiv laboratorieprøve 
for covid-19 (MSIS). 
Gjelder både innleggelser 
og polikliniske 
konsultasjoner



Støtter vi brukerne med gode metadata?

• Samarbeidet i HRR-prosjektet (NFR, FHI mfl)
• Utgangspunkt i vår informasjonsmodell

• Kodeverk

• Definisjoner

• Gyldighetsperioder

• Helsedataprogrammet
• Vi utvikler dataprodukter med tilhørende metadata

• Mer om dette i neste foredrag

• Metadata som ikke kan utledes fra informasjonsmodellen
• Mange nye variable utledes på grunnlag av innrapportert informasjon

• Kvalitetsinformasjon 

• Vi er underveis, og metadata prioriteres også kommende år
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Hva er vi mest opptatt av framover?

• 2020 har gitt et sterkt fokus på ferske data, hyppig oppdatering – hyppige leveranser
• Mye er oppnådd, men vi er ikke i mål

• I kvalitetssammenheng økt oppmerksomhet om gevinsten ved og behovet for å 
kombinere kilder
• Internt - KPR+NPR
• Eksternt – andre sentrale registre og kvalitetsregistre
• Gjelder også C-19

• Og pandemien skaper behov for nye leveranser som omhandler «de andre pasientene»

• Helsedataservice som ny aktør på helseregisterområdet
• Overføring av kunnskap om registerforvaltning, data, metadata
• Samarbeidet mellom HDS og dagens registerforvaltning er en kritisk suksessfaktor

• Høyere grad av automatisering og ny teknologi
• API, AI, Prediksjon, Geodata
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Takk for oppmerksomheten ☺

Spørsmål og kommentarer er ønskelig

Til oppgitt adresse, eller direkte hit

kij@helsedir.no
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Dataprodukter på 
Helseanalyseplattformen 
- Krav til kvalitet

Presentasjon Kvalitetsseminar 27.10.2020

Heidi Jensberg, seniorrådgiver avdeling helseregistre og prosjektmedarbeider i 
Prosjekt Effektive leveranser til HDP



Disposisjon

• NPR data i forskning

• NPR data i Helsedataprogrammet (HDP)

• NPR data i dataprodukter til 
Helseanalyseplattformen (HAP)

• Krav til kvalitet
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NPR data i forskning

• Forskning er under NPR sitt sekundærformål (§1-2a)

• Hvordan skal en hvilken som helst forsker finne frem i NPR data?

• Hvordan skal en hvilken som helst forsker bruke NPR data riktig om de ikke 
skjønner innholdet?
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NPR i Helsedataprogrammet (HDP)

• Nasjonalt program etablert av Direktoratet for E-helse

• Programmet skal utvikle fellesløsninger på tvers av helseregistrene for å 
bedre utnyttelse og kvaliteten på helsedata

• Et viktig formål er uthenting og sammenstilling av helsedata 

• Programmet er ansvarlig for å etablere Helseanalyseplattformen (HAP) 
med dataprodukter for forskningsformål

• Programmet er ansvarlig for å etablere organisatorisk modell for drift og 
forvaltning av programmets leveranser (Helsedataservice (HDS))
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NPR data i dataprodukter til 
Helseanalyseplattformen
(HAP)



Dataprodukter på 
helseanalyseplattformen 
(HAP)

• «På Helseanalyseplattformen skal det etableres en 
dataplattform med kopier av data og dataprodukter fra 
landets helseregistre, helseundersøker og biobanker. 
Etablering av en dataplattform er en forutsetning for å 
kunne tilby analysetjenester på Helseanalyseplattformen.

• Helseanalyseplattformen vil være et økosystem med 
dataprodukter fra ulike virksomheter og kunnskapsområder 
innen helsesektoren. Dette har flere fordeler. Det vil bli 
enklere for forskere og andre brukere å finne gode datasett, 
og det legger til rette for økt gjenbruk av dataene. Videre 
vil data være strukturert på en standardisert måte og 
tilpasset formålene de skal brukes til».

(https://ehelse.no/programmer/helsedataprogrammet/helse
analyseplattformen#Dataprodukter) 

https://ehelse.no/programmer/helsedataprogrammet/helseanalyseplattformen#Dataprodukter


Effektive leveranser til 
Helsedataprogrammet 
(HDP)

Prosjektets formål er å sørge for at 
Helsedirektoratet er i stand til å levere 
dataprodukter til Helsedataprogrammet (HDP) i 
henhold til oppgaver og rammer for 
Helsedataservice (HDS) og 
Helseanalyseplattformen (HAP) på en effektiv måte
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Prosjektets 
hovedleveranser

• Etablere dataprodukter fra NPR og KPR som 
understøtter forskningsformål

• Forbedre løsning for metadata for enklere 
forvaltning av metadata 

• Løsning for integrasjon og dataoverføring for 
dataprodukter som skal publiseres på 
Helseanalyseplattformen (HAP)

• Etablere forvaltningsmodell for dataprodukter, 
metadata og leveranser til 
Helseanalyseplattformen (HAP)
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Hva er et 
dataprodukt 
med NPR 
data?

• Ett eller flere datasett som hører sammen

• Beskrivelser av hvordan datasett(ene) er bygd 
opp (metadata om datasett)

• Beskrivelse av innholdet i datasettet (metadata 
om variabler)

• Informasjon om kjente forhold ved datasettet 
eller enkeltvariabler
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Planlagte dataprodukter fra NPR

Kortnavn DATAPRODUKT NAVN Avgrensning

DP01 
Somatikk SH

Somatiske sykehus og klinikker. Sykehusopphold 
vs avdelingsopphold?

Kan inneholde opplysninger for 
perioden 2008-dd

DP02 PHV Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling

Kan inneholde  opplysninger fra 
2008/09– dd

DP03 AvtSpes Avtalespesialister Kan inneholde  opplysninger fra 
2008-dd

DP04 Rehab Private rehabliteringsinstitusjoner med avtale Kan inneholde  opplysninger fra 
2008- dd

DP05 PHBU Psykisk helsevern for barn og unge Kan inneholde  opplysninger fra 
2008- dd



Hvilke krav stilles til kvalitet i dataproduktene?

• Kjent kvalitet

• Informasjon, dokumentasjon, beskrivelser av datasett fra NPR som inngår i 
dataprodukter til HAP, f eks

• NPR/XPR melding

• Informasjon fra ISF regelverk

• Erfaringer fremkommet gjennom bruk av data (f. eks i form av mangler, avvik, 
etc.)

• Det vil si at data vil ikke vaskes eller korrigeres før det inngår i dataprodukt

• Det som innrapporteres er det som utleveres/tilgjengeliggjøres
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Fokus på 
kvalitet i 
innrapportering 
er avgjørende 
for gode 
dataprodukter 
fra NPR

➢Bedre kvalitet på innrapportering medfører 
bedre kvalitet på innhold i dataprodukter.

➢Bedre kvalitet på innhold i dataprodukter gir 
bedre utgangspunkt for sekundærbruk av 
helsedata

➢Bedre utgangspunkt for sekundærbruk av 
helsedata gir mer riktig bruk av helsedata i 
forskning

➢Mer riktig bruk av helsedata til forskning gir 
riktigere forskningsresultater
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Bedre 
kvalitet i data

Bedre 
forskning

Bedre helse i 
befolkningen
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Takk for oppmerksomheten! Spørsmål om presentasjonen kan rettes til 
Heidi.jensberg@helsedir.no eller 

Heidi.jensberg@ehelse.no
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Tilbakemelding
om kvalitet

Validering hos NPR

Helge Larsen Bjerke 
Rådgiver/Systemutvikler

Seksjon Datafangst og Registerteknologi

Avdeling Helseregistre
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Godkjente 
registerdataHelseregister

Helsedirektoratet

Innrapporterende

27.10.2020
Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 113



Meldingstjener Fagmelding
skjemavalidering

Fagmelding
innholdsvalidering

Godkjente
registerdata

Helsedirektoratet

Melding

27.10.2020
Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 114



Meldingstjener

Håndtere forsendelse 
(transport)

Transportkvittering
Acknowledgment
eller MessageError

Adressering (TBA)

Signatur

Dekryptering

Helsedirektoratet

ebXML skjema

Krav til elektronisk 
meldingsutveksling

Datainnholdet i 
konvolutten

Godkjenn eller avvis 

forsendelse (transport)

27.10.2020
Helsedirektoratet -
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https://sarepta.ehelse.no/tema/Grunnleggende%20standarder


Meldingstjener Fagmelding
skjemavalidering

Fagmelding
innholdsvalidering

Godkjente
registerdata

Helsedirektoratet

Transportkvittering
(Acknowledgment)

Transportkvittering 
(MessageError)

Melding

27.10.2020
Helsedirektoratet -
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XPR_VAL

Kjent foretak

Meldingstype 
& -versjon

Helsedirektoratet

Fagapplikasjon
skjemavalidering

AppRec (+/-)

Fagdel (skjema)

Duplikatsjekk

Hodemelding
(skjema og innhold)

Metadata

Behandle 
fagmelding

Godkjenn eller 
avvis fagmelding

27.10.2020
Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 117

https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data-til-npr#informasjonsmodellogmeldinger


Meldingstjener Fagmelding
skjemavalidering

Fagmelding
innholdsvalidering

Godkjente
registerdata

Helsedirektoratet

AppRec (+)

AppRec (-)

XPR_VAL

Melding

Transportkvittering 
(MessageError)

Transportkvittering
(Acknowledgment)

27.10.2020
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Avvisning av 
«objekt»

Omskriving av verdi

XPR_ERR

Kodeverksjekk

Obligatorisk sjekk

Typesjekk

Helsedirektoratet

Fagmelding
innholdsvalidering

Regelsjekk

Sjekker av «typen E» 

Ulike handlinger for brudd på 
ulike regler/sjekker

27.10.2020
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data-til-npr#valideringstjenesterforrapporteringtilavdelinghelseregistre


Meldingstjener Fagmelding
skjemavalidering

Fagmelding
innholdsvalidering

Godkjente
registerdata

Helsedirektoratet

AppRec (+)

XPR_ERRAppRec (-)

XPR_VAL

Melding

Transportkvittering 
(MessageError)

Transportkvittering
(Acknowledgment)

27.10.2020
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Godkjente 
registerdataHelseregister

Helsedirektoratet

Innrapporterende

27.10.2020
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Helsedirektoratet

Oppsummering av krav og konsekvens for rapportering til NPR

Krav Konsekvens

Korrekt forsendelse (transport) 

Korrekt fagmelding (skjema)

Korrekt fagmelding (innhold)

Avvisning av melding (01.03.2021)

Avvisning av melding (01.03.2021)

Avvisning av element/attributt (01.05.2021)

27.10.2020
Helsedirektoratet -
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Tilbakemeldinger 
om kvalitet

Spesialiserte rapporter

Bente Urfjell – seniorrådgiver 

seksjon registerkvalitet, avdeling helseregistre



• § 2-4.Mottakers ansvar for kvalitetskontroll

• Helsedirektoratet skal sørge for at 

helseopplysninger som innsamles og behandles i 

Norsk pasientregister, er korrekte, relevante og 

nødvendige for de formål de innsamles for, jf. § 1-2. 

• …..

• Dersom innsendingen er mangelfull, skal 

avsenderen av opplysningene varsles, jf. 

helseregisterloven § 13 andre ledd andre punktum. 

Ved fortsatt mangelfull innsending kan 

Fylkesmannen varsles.

Norsk 

pasientregister-

forskriften



Spesialiserte 
tilbakemeldings-

rapporter for 
sektorer eller 

datasett

Ordinær melding fra avtalespesialister og private enheter innen 

TSB, psykisk helsevern, somatikk eller rehabilitering 

Forløpsmelding, personskade, situasjon ved behandlingsstart, 

venteliste

Ordinær melding fra helseforetak

Regneark

Til oppgitt 

kontaktpersoner

Månedlig eller 

tertialvis

Grunnlag for 

oppretting til neste 

rapportering



Spesialiserte 
tilbakemeldings-

rapporter for 
sektorer eller 

datasett

Innhold

Viser resultater av sjekker for aktuell rapporteringsperiode

• Oppsummering av innhold i rapporteringen

• Logiske feil og mangler

• Sannsynlige logiske feil og mangler

Leveres med en del metadata som avdeling, 

pasientnummer osv. 

Sjekkene som kjøres er et resultat av mangeårig arbeid 

med kvalitet i rapporteringen
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Framover

Spesialiserte tilbakemeldings-rapporter for 

sektorer eller datasett

Resultatene som 
mottas fra 

innholdsvalidering
omhandler deler 
av det samme 

som 
tilbakemeldes i 
spesialiserte 

rapporter

Spesialiserte 
rapporter vil bestå 

for å hjelpe 
rapporterende 

enheter å 
rapportere rett

Format på 
spesialiserte 
rapporter kan 

endres over tid

Hva er det mest 
gunstige 
formatet?

Innhold kan også 
endres over tid

Hva trenger dere?

27.10.2020



Tilbakemelding om 
kvalitet – hvordan 
arbeider vi? 

Erik Sverrbo



• Covid19 ligger som et bakteppe:

• «Planleggingshorisonten» er nå 10 - 14 dager frem i tid.

• Lokale utbrudd i Helse Vest:
• Helse Fonna (medio juli)
• Helse Bergen (august – september)

• Helse Stavanger (primo september)
• Helse Førde (primo september)

• De samme utfordringene ser man i andre helseregionene.

• Beredskapsnivå ble nylig løftet til gult nivå i Helse Stavanger (ultimo september).

• Covid19 har vært utfordrende, og vil fortsatt være det gjennom høsten og vinteren.

• Dette vil kunne påvirke arbeidet med innholdsvalideringen.

Helse Vest RHF



• Finansieringen av spesialisthelsetjenesten går fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHF-ene.

• Rammetilskudd (fordeles etter en regional modell)
• Innsatsstyrt finansiering (ISF)

• Som mottager av ISF, er RHF-ene også ansvarlig for kvaliteten på rapporteringen til Helsedirektoratet.

• Styringsmessig opererer Helse Vest i denne sammenheng med en to-deling:
• Helseforetak (4 i Helse Vest)
• Private ideelle sykehus (7 i Helse Vest)

• Styres direkte gjennom oppdragsdokument, foretaksmøter og dialogmøter.

• Institusjonene har inngått tjenesteavtaler (SLA) med Helse Vest IKT AS, som også er databehandler.
• Alle institusjoner har pasientadministrativt system fra DIPS AS.

Helse Vest RHF



• I tillegg har Helse Vest tidsavgrensede avtaler med en rekke private aktører:
• Avtaler med private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter anbudskonkurranse (TSB)

• Avtaler med private kommersielle etter anbudskonkurranse (kirurgi)

• Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner etter anbudskonkurranse.

• Samt at det er inngått driftsavtaler:
• Privatpraktiserende avtalespesialister med driftsavtale innen mange fagfelt (i underkant av 300)

• Styringen skjer gjennom ramme- eller driftsavtaler.
• De private aktørene og avtalespesialistene har ikke avtaler med HVIKT.
• De private aktørene har pasientadministrativt system fra flere ulike leverandører.

• Det er ingen direkte styringslinje fra RHF til de private aktørene, men oppfølging ift kontrakter og avtaler.
• Som ISF mottager ligger ansvaret for korrekt rapportering hos de regionale helseforetakene.

• For alle aktører, både HF og private, så gjelder at de skal rapportere i henhold til gjeldene regelverk, krav og 
tidsfrister som Helsedirektoratet stiller.

Helse Vest RHF



• Større «avstand» til de private aktørene, gjør kvalitetsforbedring mye mer utfordrende.

• Utfordrende, men forståelig, at RHF-ene ikke er en aktør i selve rapporteringsprosessen.
• Feil i forbindelse med rapportering fra private blir ofte ikke oppdaget før rapporteringen er avsluttet.

• RHF-ene har ikke et «kundeforhold» til de ulike leverandørene av PAS.

• Videre ligger ansvaret for oppfølging i tre ulike avdelinger i Helse Vest RHF :
• Eieravdeling: Anbudskonkurranser, avtaleinngåelse og juridisk oppfølging.
• Fagavdeling: Faglig oppfølging.
• Økonomiavdeling: Oppfølging på økonomi (ISF).

• Tidligere ble ISF-grunnlaget «låst» årlig, men ble så endret til tertialvis «låsing»
• Endringen resulterte i nye og forbedrede rutiner for kvalitetskontroll i Helseforetakene.

• Uansett så bruker NPR fortsatt mye ressurser på datamottak, selv om det har blitt stadig mer 
automatisert.

• Dette fører nå i et strengere rapporteringsregime, med skjema- og innholdsvalidering.

Helse Vest RHF



• I Helse Vest har vi rigget oss med en regional arbeidsgrupper, med deltagere fra Helseforetakene, Helse 
Vest IKT og Helse Vest RHF.

• De private deltar ikke

• Det regionale helseforetaket er helt avhengig av tilbakemeldinger fra sektoren.

• Før pandemien hadde vi ukentlige møter, mens vi nå har kortere møter hver 14 dag.

• Sett fra regionalt perspektiv, så har vi fått god og rask hjelp fra Helsedirektoratet, avdeling helseregistre.

• Har vært svært villige til å stille opp på møter på kort varsel, og har besvart tekniske spørsmål raskt.

• Og nå, over til det litt mer tekniske…

Helse Vest RHF



25.09.20
Åse Brynjelsen, Haugesund



• Opprettet en regional gruppe med representanter fra HF-ene, HVIKT og RHF. 

• Mål: 
• Forbedring av datakvalitet – innfri NPR sine krav for validering

• Forbedre samarbeid på tvers i regionen

• Tettere samarbeid mot tekniske ressurser

• Tettere oppfølging inn mot leverandører

• Utveksling av erfaringer

Ukentlige møter i starten, nå gått over til hver 14 dag, dette justeres etter behov.

Gruppen rapporterer til regionalt økonomidirektørmøte. 

Regional gruppe for kvalitetsforbedring



• Utfordringer intern i  HVIKT: 

• Mange involverte fagsystem

• Fagsystemene - usikkerhet på hva som måtte til for å få opp NPR54  

• Hodemelding og fagmelding er sammen veldig stor, ikke mulig å sende via biztalk

• Utfordringer inn mot HDIR: 

• Har IKKE testmiljø. 

• HVIKT klar for testing av innsending jan 2020 med NPR54 og hodemelding til HDIR. Dette gjennom en løsning som 

går via meldingsutveklser, men viste seg at HDIR var ikke klar. 

• All test har foregått i prod. HDIR ønsker ikke testdata inn i sine NPR rapporter, men det er da risiko knyttet til 

feilsending ved å velge sending til NPR rapport tjenesten istedenfor NPR valideringstjenesten i produksjon.

• Valideringstjenesten og NPR mottak til HDIR var ikke klar fra flere foretak/meldingstyper. Noe som tok nesten en 

måned å fikse. 

• HDIR var ikke helt klar over at vi sender inn via SFTP. 

• Dialog med HDIR var tung i starten, vanskelig å finne riktig person som kunne hjelpe. 

• Validator sender ikke APPREC på alle medinger (NPR_IDE f.eks), må sjekke med HDIR om status.

• Manglende informasjon ved endringer

Tekniske utfordringer på veien



• Gruppen har fungert etter hensikten.

• Å få samlet arbeidet med å heve kvaliteten på meldingene i et prosjekt for hele 
Helse Vest har vært helt nødvendig for fremgang.

• Avgjørende at prosjektet har vært forankret høyt i Helse Vest, med fast deltakelse 
derfra.

• Medført lavere terskel for å ta kontakt på tvers av foretak med ulike 
problemstillinger. 

• For fremtidig arbeid med innholdsvalidering, viktig å involvere HF’ene i enda større 
grad enn hittil.

Tilbakemeldinger fra HF-ene



• God dialog med Dips. 

• Det er lett å få kontakt via mail, telefon og møter.

• Etter funn av feil/mangler i teknisk sending opprettes supportsaker mot Dips

• Oppfølging av leveranser via kundeportalen, samt direkte kontakt ved eks 
møtevirksomhet og mail. 

Samarbeid med Dips



E N A B L I N G  E F F I C I E N T  H E A L T H C A R E

Jenni Viitala, Produktansvarlig, DIPS AS

Her kan du legge inn 
bilde. Du finner 

figurer her:
Link

https://thenounproject.com/


Dialog☺

Gjennomførte aktiviteter

Møter Kvalitetsseminar Supportsaker

Testing E-poster



Hodemelding

Arbeid med tekniske krav

Prosess
Ikke del av skjemavalideringen?

Rutiner for tilbakemelding

Status
De fleste feil korrigert

Noen justeringer vil komme 

Konvolutt = DIPS Communicator/BizTalk-oppsett



Skjemavalidering

Arbeid med tekniske krav

Ukjente data

Versjons-
håndtering

Eks. ukjent fødselsår ved registrering
NPR: endret type til int, s.a. vi i uttrekkskoden 
kan rapportere -1 dersom det ikke finnes gyldig 
verdi

Eks. kodeverk gyldig ved registreringstidspunkt
Validering av kodeverk er flyttet til 
innholdsvalidering, og valideres nå også mot 
registreringstidspunkt



Det har vært en økning i 
antallet supportsaker –

men dette har vært 
forventet.

Supportsaker - tips

Inkluder 
følgende i 

saken
MeldingID Meldingsversjon

Fullstendig 
feilmelding fra 

NPR

Litt flere 
detaljer som

Hvilket sykehus Uttrekksdato Uttrekksperiode

Teknisk 
informasjon

Hvilken 
database



✓ Følge krav

✓ Korrigering av feil

✓ Samarbeid

Forutsetninger til leverandører

✓Følge krav

Dette er en pågående prosess til enhver tid
Ikke alltid være mulig med en-til-en på NPR-attributt og EPJ-felt

✓Korrigering av feil

Forbedringer og feilretting løses fortløpende gjennom hele året

✓Samarbeid

Nøkkelen til suksess og en forutsetning for at vi lykkes – sammen!



2021 – Krav og 
konsekvenser

Tom Christensen, avdeling helseregistre 



Det gikk ut et brev fra avdeling helseregistre…

Forsommeren 2020 Til RHF, HF, avtaleparter 
og leverandører

Om strengere praksis 
og konsekvenser i 2021

27.10.2020
Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 146



Høringssvar midt i en pandemi

27.10.2020

Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar
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Skriftlige innspill fra HSØ, HV og HN

Muntlige innspill fra Helse Midt

Omforente krav og konsekvenser



Krav til innhold som kan gi konsekvenser i 2021 

• Krav til kommunikasjon (teknisk validering) og format/struktur  

(skjemavalidering) videreføres som fast årlig krav 

• Krav til innholdet i dataene – innholdsvalidering: 
- Krav om gyldig hovedtilstand (diagnose)

- Krav om gyldige prosedyrekoder 

- Krav til identifisering av organisatoriske enheter for episoder 

- Krav til identifisering av organisatoriske enheter for henvisning

- Krav til identifikator for behandlingsted (org.nr) samt avdeling og 

fagenhet (Resh-ID)

27.10.2020
Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar 148

https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data-til-npr/Strengere%20krav%20til%20innholdsvalidering%202021.pdf/_/attachment/inline/5902f580-6b16-4bfc-9ddd-06dcbc4793a7:ee69ed0f89047fde37b68ae96da8e88dc082fb44/Strengere%20krav%20til%20innholdsvalidering%202021.pdf


Hvilke konsekvenser i 2021?

27.10.2020

Hele meldinger kan bli avvist fra 1.3 (skjemavalidering, hodemelding og 
versjon må være korrekt) 

Episoder og prosedyrer kan bli avvist fra 1.5 (innhold må være korrekt i 
henhold til 2021 kravene)

Statistikk* og ISF kan bli redusert 

*Alle leveranser og publiseringer fra NPRHelsedirektoratet -

kvalitetsseminar 149



Indikatorer for medisinsk kodingskvalitet innføres 

fra og med 2021 

Kvalitetsindikatorer fra Direktoratet for e-helse

Enkelte regler kan implementeres i EPJ

Resultater vil bli publisert 

27.10.2020
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data-til-npr/Kodingskvalitetsindikatorer%20%20versjon%2016%20-%20Mai%202020.pdf/_/attachment/inline/e3183940-8fec-42f8-b4b9-2462a648a286:6939198f5025fa1cb53abf1f78f8dc1519947bba/Kodingskvalitetsindikatorer%20%20versjon%2016%20-%20Mai%202020.pdf


Forsinkelser i årshjul grunnet pandemi

2020
• Kvalitetsseminar 27.10 (september)

• Publisering av regler og handlinger 2021: 1.11 (1.4)

• Valideringstjenester: 1.11 (1.7)

2021
• Publisere IM og regler 2022: 1.4 

• Minihøring krav og konsekvenser 2022: 1.6 (1.4)

• Mottak og valideringstjeneste 2022: 1.10 (1.7)

• Kvalitetsseminar: oktober (september)

27.10.2020
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Valideringstjenester 2021  

27.10.2020 152

Validator for format og struktur (skjema)

Regler og handlinger for felles validering av innhold

Valideringsresultater for skjema og innhold  

Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar



Valideringsresultater

Tilbakemeldes før rapportering

Tilbakemeldes ved rapportering

Tilbakemeldes i tre ulike formater

27.10.2020
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Valideringsresultatenes tre formater

27.10.2020 154

Visning i Excel (csv fil)

Visning i nettleser (html fil)

Lesbar for maskiner (XML)

Helsedirektoratet -

kvalitetsseminar



Hvem mottar valideringsresultatene?

• E-post til oppgitt teknisk 

kontaktperson og EPJ-leverandør

• XML over EDI. 
• mottak bør etableres

27.10.2020
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• E-post til oppgitt teknisk 

kontaktperson og EPJ-

leverandør 

• XML til avtalespesialistens EDI 

mottak

• Feilretting i samarbeid med EPJ-

leverandør

HF og avtaleinstitusjoner Avtalespesialister



Oppsummert

• Innføring av krav og konsekvenser synes vellykket 

så langt

• I 2021 blir det fokusert på innhold

• Mars og mai blir viktige milepæler

• Klarer vi kvalitetsløft 2021 sammen slik at vi 

unngår konsekvenser for ISF og statistikk?
27.10.2020
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Innspill og spørsmål
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