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Vedtak om rapporteringsplikt til Norsk pasientregister om skade- og 
ulykkesdata  

HOD har etablert «Fyrtårnprosjektet for registrering, analyse og bruk av skadedata fra 

helsevesenet». Prosjektet har som formål å forbedre skadedata i Norsk pasientregister slik at 

det blir lettere å følge med på utviklingen av antallet skadde i trafikken og for andre typer 

ulykker. Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet i samarbeid med Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet. Prosjektet omfatter 10 utvalgte sykehus 

og 7 kommunale legevakter.  
 
Prosjektet har en varighet på 3-5 år. Prosjektet finansierer to 100 % stillinger i hhv. 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for 3 år, samt stillinger som skadesekretærer i 20 % 
stilling ved de deltakende sykehusene og kommunale legevakter.  

Bakgrunn  

Utgangspunktet for Fyrtårnprosjektet - registrering av skader, analyse og bruk - var knyttet til 

arbeid med trafikksikkerhet. Per i dag er det reelle omfanget av helsetjenestens behandling 

av skadde i vegtrafikken ikke kjent. Den offisielle statistikken over politirapporterte trafikkulyk-

ker med personskade fanger i underkant av 40 % av de hardt skadde som behandles i 

helsetjenesten. Med ufullstendig oversikt over det reelle antallet skadde blir det utfordrende å 

målrette trafikksikkerhetstiltak. 

 

I 2020 finansierte Samferdselsdepartementet (SD) sammen med Statens vegvesen (SVV), 

Helsedirektoratet (Hdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Trygg Trafikk (TT) en utredning i regi 

av Trygg Trafikk om hvordan en kan få fram mer komplette data over trafikkulykkesskader 

som behandles i helsetjenesten. Bedre registering av trafikkulykker er avgjørende for å få et 
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fullstendig kunnskapsgrunnlag om ulykkesbildet og ulykkesutviklingen. Det er også avgjøren-

de for å kartlegge områder og trafikantgrupper som krever særskilt oppfølging i tråd med 

nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde i veitrafikken.  

 

I rapporten ble det presentert et konkret forslag om et Fyrtårnprosjekt for å samle inn gode 

skadedata ved utvalgte sykehus og kommunale legevakter som sammen skal gi et represen-

tativt bilde av skadeomfanget i hele landet også ut over trafikkulykker, i tillegg til et styrket 

apparat for innsamling av data og produksjon av statistikk og analyser. Målet er ikke bare 

bedre registrering av skader, men også bedre analyse av data og mer bruk av data. 

 

På bakgrunn av rapporten ble Fyrtårnprosjektet etablert, med oppstart i 2022.  

 
NPR-forskriften1 § 1-5 andre ledd hjemler at Norsk pasientregister (NPR) kan inneholde 

skade- og ulykkesdata fra helsetjenesten. Dette gjelder både fra spesialisthelsetjenesten og 

enkelte kommunale legevakter. Departementet er i forskriften § 2-1 andre ledd gitt myndighet 

til å bestemme hvilke kommunale legevakter som skal rapportere skadedata inn til NPR. 

Legevakten i Oslo, Legevakten i Bergen og Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus og 

Trondheim ble i 2009 pålagt en slik rapporteringsplikt til NPR. HOD bemerker at Legevakten i 

Oslo som omfattes at vedtaket fra 2009, ikke er den kommunale legevakten, men 

skadelegevakten som er tilknyttet Oslo universitetssykehus HF. 

 

Legevaktene i kommunene Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Tønsberg, Hamar og 

Lillehammer er inkludert i Fyrtårnprosjektet. Disse legevaktene har blitt informert om at 

deltakelse i prosjektet innebærer pliktig innmelding av skadedata til NPR. Legevaktene er 

innforstått med dette. Det vises til møte med legevaktene 30. november 2021, og e-post 

samme dag hvor legevaktene ble gitt anledning til å be om oppfølgende møter med mulighet 

for mer informasjon og å gi innspill. 

 

Av dette følger at de kommunale legevaktene i disse byene pålegges å rapportere skade- og 

ulykkesdata til NPR for å kunne delta i prosjektet. Dette vil være en ny plikt for de 

kommunale legevaktene i Tromsø, Kristiansand, Tønsberg, Hamar og Lillehammer. De 

kommunale legevaktene i Bergen og Trondheim har allerede et slikt pålegg.  

Vedtak: 

 

Helse- og omsorgsdepartementet pålegger de kommunale legevaktene i Tromsø, 

Kristiansand, Tønsberg, Hamar og Lillehammer å rapportere skade- og ulykkesdata til NPR 

jf. NPR-forskriften § 2-1 andre ledd.  

 

Beslutningen om rapporteringsplikt etter NPR-forskriften § 2-1 andre ledd, er et enkeltvedtak 

jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Et enkeltvedtak kan gjøres tidsbegrenset. Da 

det er usikkerhet knyttet til om skaderegistreringen vil fortsette i samme omfang etter at 

prosjektet er avsluttet, avgrenser departementet rapporteringsplikten til utløpet av 

 
1 Forskrift av 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk 
pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) 

https://lovdata.no/forskrift/2007-12-07-1389
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-07-1389
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prosjektperioden. Om rapporteringsplikten for de gitte kommunale legevaktene skal gjøres 

permanent, må ev. vurderes ved prosjektets avslutning. 

 

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd. Klage rettes til Helse- og 

omsorgsdepartementet, innen tre uker fra mottak av vedtaket. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Helgeland (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kari Steig 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

 

 

 

Adresseliste: 

 

Tromsø kommune  

Kristiansand kommune  

Tønsberg kommune  

Hamar kommune 

Lillehammer kommune 
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