
 

HELSEDATASERVICE 

OUS / RIKSHOSPITALET – populasjonsdatabase  

OUS / Barnekardiologi og USN 
Etablering av populasjonsdatabase i eReg 
 
Datakilder 
 

 

USN - beregning av strålingsdose (dosimetri) – eget subprosjekt i HARMONIC 
 

OUS / KREFTREGISTERET (KRG) 
etablering og utlevering av kohort 

- ID (full fødselsdato) 
- Kjønn 
- Diagnosekoder, dato for hver diagnose (kardiologi), alder (antall dager, måneder, 
år) 
- Prosedyrekoder, dato for hver prosedyre (kardiologi), alder (antall dager, 
måneder, år) 
- Indikasjon for prosedyrer (kardiologi) 
- Pasientens høyde og vekt 
- Helsepersonell: intervensjonist/lege/kardiolog, assistent, radiograf 
 
- Maskin/modell/protokoll for prosedyrer 
- Strålingsparametre for prosedyrer; total DAP, gjennomlysningstid, skin-to-skin tid 
- Strålingsparametre per «event» i hht Radiation Dose Structured Report (RDSR)   

DATAFLYTENHET  
 

A. Mottar, oppbevarer koblingsnøkkel 
B. Utleverer populasjonsdatabase til 
registre 
C. Kobler på KRGs data, sensurerer 
mot DÅR og Folkeregisteret 
 

FORSKER 
 

e. Bestiller data fra KRG, MFR, NPR, 
DÅR via Helsedataservice og fra 
Skatteetaten 
 MEDISINSK FØDSELSREGISTER (MFR) 

NORSK PASIENTREGISTER (NPR) 

INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH (IS GLOBAL), SPANIA 
 
- Data kvalitetssikring 
- Data harmonisering 
- Stråledoseberegning 
- Kobling til tilsvarende data fra andre EU land 
- Tilgjengeliggjøring av data for analyser 
 

INSTITUTE DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE (IRSN), FRANKRIKE 
 
- Dataanalyser 

UNIVERSITY OF NEW CASTLE (UNew), STORBRITANNIA 
 
- Kontrollanalyser 

Medfødte misdannelser og tilstander, koder 

Organtransplantasjon, prosedyrekoder, prosedyredato 

- Fødselsår, kjønn 
- Høyde og vekt ved hver prosedyre 
- Diagnosekoder, dato (kardiologi) 
- Prosedyrekoder, dato (kardiologi) 
- Indikasjon for prosedyrer 
- Stråledata for prosedyrer, parametre 
- Kreftdiagnosekode(r), dato 
- Tumor karakteristikk 
- Vital status per koblingsdato 
- Dødsårsakskode, dato (hvis kreft) 
 
Dato erstattes med: 
Pasientens alder (dager, måneder, år) + 
åååå ved: 
- kardiologisk diagnose  
- hver kardiologisk prosedyre 
- transplantasjon 
- kreftdiagnose 
- emigrasjon 
- dødsfall 
- avsluttet oppfølging 

 

HARMONIC 
Ansvarsfordeling og 

Dataflyt 
Tekniske data: 
- RIS (fra 2000) 
- PACS (fra 2010) 

Pasientdata: 
- Medinsight 
   - BERTE (fra 1990) 
   - Kateteriseringsdatabasen (fra 2008) 
 

- Pasientens kjønn, alder (år), høyde og vekt 
- Helsepersonell: intervensjonist/lege/kardiolog, assistent, radiograf 
- Prosedyrekoder, dato (kardiologi) 
- Indikasjon for prosedyrer 
- Maskin/modell/protokoll for prosedyrer 
- Strålingsparametre for prosedyrer; total DAP, gjennomlysningstid, skin-to-skin tid 
- Strålingsparametre per «event» i hht Radiation Dose Structured Report (RDSR)   
 

Løpenummer og 
data 

DATAMANAGER 
 

f. Mottar data fra registre 
g. Renser og sammenstiller data 
h. Overleverer fullstendig kohort til 
Dataflytenheten 
 
 
 
 

DØDSÅRSAKSREGISTERET (DÅR) 

Kode for dødsfall 

FOLKEREGISTERET/SKATTEETATEN  
(bruk av kopifilen ved Kreftregisteret) 

Fødselsdato, Dato for emigrering, dødsfall (åååå); Alder for emigrering, dødsfall og 
ved avsluttet oppfølging (dager, måneder, år) 

DATAMANAGER  
 

b. Mottar populasjonsbase og tekniske 
data fra OUS Barnekardiologi* i to filer 
ID + løpenummer/løpenummer + data  
c. Kvalitetssikrer og utleverer datafil til 
forsker ved USN 
d. Oversender populasjonsbase og 
koblingsnøkkel til DUE 
 

DATAFLYTENHET 
 

D. Utleverer fullstendig kohort til IS 
Global   
 

 

h 

c 

Datautlevering 
D 

 

 

 

Flyt av ID 

Flyt av indirekte identifiserbare data 

Ingen dataflyt 

FORSKER 
 

a. Bestiller populasjonsdatabase fra 
OUS Barnekardiologi 
 
 
 
 

Søknad 
om data 

a 

b 

a 

A 

 

Forsker/Datamanagers oppgaver 

Datautleveringsenhetens oppgaver 

*Data vil bli utlevert i flere omganger, oppdatert og sendt porsjonsvis fra 
datamanager ved KRG til USN 

ID og  
løpenummer 

 Løpenummer 
og data 

KREFTREGISTERET (KRG) 

Kreft, koder, dato (differansedager) 

ID og 
løpenummer  
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Søknad 
om data 
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ID og løpenummer 
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