
Kjære jubilant!  
  
Tusen takk for invitasjonen og anledningen til å si noen ord her i dag. 
  
Direktoratet for e-helse har, helt siden vi opprettet i 2016, hatt et tett og godt samarbeid med 
Kreftregisteret. Og vi kan virkelig skrive under på at dere har en stor del av æren for at Norge faktisk 
er helt i verdenstoppen på registerfeltet i dag. Det har jo også kommet tydelig frem fra alle 
innlederne her i dag.   
  
De siste syv årene har vi samarbeidet om blant annet med forarbeid til Helsedataprogrammet, med 
referansearkitekturprosjektet i 2016, og gjennom selve programperioden, fra 2017-2021. Den gode 
dialogen og samhandlingen har så blitt videreført i Helsedataservice-samarbeidet og i Prosjekt 
helsedata i 2022.   
  
I dette samarbeidet står Giske som en avgjørende drivkraft og frontfigur fra Kreftregisteret, som del 
av referansegruppen i Helsedataprogrammet, og nå styringsrådet for helsedata. Men det er viktig å 
påpeke at her har hele registermiljøet deres vist sterkt engasjement, bidratt med mange 
arbeidstimer og høy kompetanse, og har gitt og gir konstruktive bidrag til vårt felles oppdrag knyttet 
til det å løse utfordrende floker på veien til viktige samfunnsmål.  Sammen finner vi løsninger, 
gjennom diskusjoner, prøving og justeringer underveis.  
  
På en dag som denne synes jeg det er viktig å minne om at vi har fått til mye sammen. Og mye av 
årsaken til dette, er at dere i Kreftregisteret tør å utfordre, har politisk teft og står for høy kvalitet. 
Kort fortalt: en modig samfunnsaktør og samarbeidspartner, i stadig bevegelse og utvikling.   
  

Jeg skal hilse dere spesielt fra Helsedataservice-miljøet i direktoratet, som fra sitt ståsted 
opplever dere som en ytterst profesjonell og faglig sterk aktør.   
Samarbeidet oppleves for Helsedataservice side som godt og meningsfullt, og vi håper at 
Kreftregisteret vil fortsette å stimulere og utfordre oss videre med sin konstruktive kritikk og 
gode innspill.   
  
Også samarbeidet med Kreftregisteret innen kodeverk og terminologi er svært godt. De siste årene har 
program kodeverk og terminologi og Kreftregisteret arbeidet sammen om å bruke terminologien SNOMED 
CT. Denne muliggjør at informasjonen kan flyte fra pasientjournal via samhandlingsløsning til register. 
Dette gir grunnlag for automatisert innhenting av helsedata. Direktoratet har også fått verdifull 
informasjon fra Kreftregisteret i arbeidet med diagnosekodeverket ICD-10/ICD-11 og patologikodeverk.  

  
Kreftregisteret har ikke bare vært med på, men gått foran, når det gjelder utvikling av metadata.   
Dere stiller alltid med svært kompetente ressurser og er alltid samarbeidsvillige.  
Enten det er som pilotdeltakere for systemer eller diskusjonspartnere knyttet til tilrettelegging av 
federerte analyser på kreftområdet.  
Dere er i forkant når det gjelder å beskrive kvaliteten på dataene dere forvalter.  
  

Avslutningsvis vil jeg bare understreke at helsedata.no - vår felles Én vei inn til helsedata – ikke 
hadde vært det den løsningen den er i dag, uten vårt nære samarbeid og deres bidrag og kunnskap.   
Kreftregisteret er nemlig en kunnskapsbedrift av de sjeldne,   
  
En høyst vital og oppegående 70-åring.   
  
På vegne av direktoratet for e-helse: – Gratulerer så mye til jubilanten!   
Vi ser frem til et godt samarbeid også gjennom de neste 70!  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__helsedata.no&d=DwQFAw&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=Q-fFGM5QirEksDjQ-Z9WadZefSeXgofu0OsD5X_ddHU&m=231S9aes1xu1ufnAXS-BCZleIjeYqHq8PkB7Xr_SLlg&s=TQ9kL_ZrBorS0ofj-Jthr_-bkEh8U_TSnNUugecZeuA&e=

