
 

 

Bestilling av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag 

Bestillingsskjema fylles ut, legges ved søknaden til Data Access Committee (DAC) og sendes til 
postmottak@hnt.no. Når eventuell godkjenning fra DAC foreligger, og alle vilkår for godkjenning er 
oppfylt, blir data bestilt fra Hemit. Vilkårene for godkjenning vil være beskrevet i svarbrevet fra DAC.  
Utlevering av kliniske data vil også kreve godkjenning fra andre instanser som loven krever, og 
bestillingsskjema må stemme overens med data det finnes godkjenning for å få utlevert. 

 

Prosjektleder:        

Til hvilken person skal opplysningene utleveres til:  

Prosjekttittel:         

 

Fra hvilket sykehus ønskes data? 

Levanger 

Namsos 

St.Olavs Hospital* 

*Krever særskilt godkjenning 

Tidsperiode (fra ddmmyyyy – til ddmmyyyy)        

Vennligst kryss av for de data du ønsker utlevert 

Fødselsnummer (intern bruk)  

Kjønn 

Dato for ICD-kode 

Dato innleggelse sykehus 

Dato poliklinisk konsultasjon 

Avdeling hvor diagnose er satt 

Annet         
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Prosedyrekoder 
 
 
 
 
      

 
Bestilling av ICD-koder og prosedyrekoder: 
Det er viktig at kodene er riktig beskrevet i forhold til hvilke data man ønsker å få ut, og at disse er i 
samsvar med de godkjenningene som foreligger. For ICD-koder hvor man ønsker alle undergrupper 
merkes dette med *, for eksempel I21*.  

I prosjekter der det er spesifikke underkoder som ønskes, beskrives hver enkelt av disse i bestillingen, 
for eksempel I21.2.  

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at ICD-koder og prosedyrekoder bestilles hos dataleverandør slik 
de er beskrevet av forsker. Det er ikke mulig for Forskningsavdelingen å foreta kvalitetssikring på 
bestillinger av ICD koder. 

 

ICD-10 koder
Før opp ønskede ICD-koder (alfabetisk)

Hoveddiagnose          Bidiagnose

ICD-9 koder
Før opp ønskede ICD-koder 
(kronologisk)

Hoveddiagnose          Bidiagnose
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