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Side 2

Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3
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13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3



Overordnet status

Status-

indikator

Forrige Status Tendens Kommentar

Overordnet 

status

• God fremdrift ift plan, men med noen forskyvninger med foreløpig liten konsekvens

• Pågående KS2 krever kapasitet og kan føre til forsinkelser.

• Økt risiko for forsinkelser (kort sikt)

Økonomi
• Grønt på økonomi for 2019, innenfor fastsatt budsjett og justerte planrammer

• Fortsatt, men uendret risiko for lavere ambisjonsnivå, iht reell finansiering.

Ressurser
• Tilstrekkelig ressurser innenfor programmets rammer

• Kapasitetsutfordringer hos registerforvalterne utfordrer innføring

Fremdrift
• I hovedsak god fremdrift. Fortsatt noen forsinkelser med innføring av 

filoverføringstjenesten. Anskaffelse 2 går ut noe senere enn plan, men før ferien.

• Økt risiko for at arbeid med ekstern kvalitetssikring skaper forsinkelser.

Kvalitet
• Kvaliteten på arbeidet i programmet er generelt god. 

• Juridiske avklaringer knyttet til statsstøtteregelverket ift HAP foreligger. 

Avhengigheter
• KS2. Utover dette ingen kritiske avhengigheter utenfor programmet som truer 

programmets fremdrift eller leveranser i nåværende fase. 

• Risiko ift avhengigheten til lovarbeidet er moderat, med god fremdrift i lovarbeidet.

Risiko
• Største risiko for programmet er det totale, langsiktige finansieringsbehovet mtp

ambisjonsnivå for anbefalt utviklingsretning og programmets varighet. 

• Økt risiko for forsinkelser (kort sikt)
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Risikovurdering 
Helsedataprogrammet
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Høy

Moderat

Liten

Svært liten

Konsekvens

Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

5

Risikoelementer

1
Manglende kapasitet i registermiljøene til å bidra til å 

planlegge løsningene i programmet

2
Manglende kapasitet, budsjett eller vilje blant registrene til å 

realisere gevinster og ta i bruk fellesløsninger

3
Manglende enighet og forankring blant interessenter knyttet 

til prioriteringer og veivalg

4 Manglende langsiktig fullfinansiering av programmet

5
Begrensninger i lov- og regelverk og forsinkelser i lov- og 

regelverksutvikling

6
Negative personvernkonsekvenser og mangelfull tillit i 

befolkningen

7
Redusert gjennomføringsevne som følge av gjennomføring 

av ny e-helseorganisering (NY)

8

Strategisk viktige beslutninger på politisk og ledernivå er 

forsinket eller uteblir (NY)

9

Manglende kjennskap til løsningene blant nye aktører f.eks

forskere eller næringslivsaktører uten erfaring med bruk av 

helsedata (NY)

10 Manglende kapasitet og gjennomføringsevne i programmet

11 Teknisk utviklingsarbeid blir forsinket (NY)

12
Programmet oppnår ikke enighet med registerforvalterne 

om behandling av data på HAP før nytt regelverk (NY)

13
Reimplementering av teknisk løsning (NY)

4

3 2

1

6

10

7
NY

8
NY9

NY

11
NY

12NY

13

NY



 Notat 1 levert fra Metier 2. mai

 Den eksterne kvalitetssikringen fortsetter, med 23 forutsetninger som skulle 

dokumenteres innen 7. juni

 Intervjuer med interessenter 

 Temamøter med arbeidsgrupper og programressurser

 Usikkerhetsanalyse

 Metier leverer hovedkonklusjon med styrings- og kostnadsramme (ppt) 26. juni

 Endelig sluttrapport 30. august
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Status ekstern kvalitetssikring (KS2)



Identifisere 

gevinstansvarlig og 

innføringsansvarlig

Endringsanalyse 

Forankre 

identifiserte 

gevinster

Utprøving og 

forbedring før 

videre innføring

Planer for innføring og gevinstrealisering

Gjennomføre nullpunktsmåling

Koordinere og følge 

opp innføring og 

gevinstarbeid 

Evaluere og 

overlevere til forvaltning

Innføre nye løsninger

Dokumentere og hente ut 

gevinster

Planer, informasjon,  

opplæring

Forberedelse til 

utprøving

HDP

AKTØR
Utpeke 

gevinstansvarlig og 

innføringsansvarlig

Gjennomføre 

endringsanalyse 

og detaljere 

gevinster

Vi er i gang med de første stegene i arbeidet med innføring og 
gevinstrealisering



Det har vært behov for tydeligere kommunikasjon av prosessen 
fra estimert gevinstpotensial til realisering av gevinster
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Identifisere gevinster og 

synliggjøre potensial
Konkretisere og prioritere 

gevinster

Forankre og etablere 

eierskap til gevinster

Implementere og 

operasjonalisere eierskap

Realisere og måle 

gevinster

DRIVERE
Antakelser om teknisk og 

organisatorisk løsning 

Nullpunktsmålinger, 

detaljering av omfang 

og funksjonalitet 

Utprøving og innsikt i 

løsning
Innføring av løsning Bruk av løsning

REALISERTE 

GEVINSTER
?



Statsstøtterettslig vurdering av 
Helseanalyseplattformen

Statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61(1) er forbudt. 

Bestemmelsen tilsier at statsstøtte omfatter tiltak som oppfyller samtlige av 6 

kriterier.

1) det må innebære en form for økonomisk fordel for mottakeren (fordelskriteriet), 

2) det må være gitt av staten eller av statsmidler/offentlige midler (statsmidlerkriteriet), 

3) mottaker må være et foretak (foretakskriteriet), 

4) det må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitetskriteriet), 

5) det må være egnet til å vri konkurransen (konkurransevridningskriteriet), og 

6) det må være egnet til å påvirke samhandelen innenfor EØS-området (samhandelskriteriet).

Noen unntaksbestemmelser.
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 Utredet av KLUGE: 

 Store deler av HAPs virksomhet vil anses som ikke-økonomisk aktivitet og dermed 

ikke ulovlig statsstøtte. 

 Dette gjelder blant annet drift av dataplattformen, søknads- og saksbehandlingstjenester, 

analysetjenester, innbyggertjenester og forvaltningstjenester. 

 For analyseinfrastruktur og analyseverktøy er det mer komplisert:
 (i) HAP tilbyr kun basis analyseverktøy, 

 (ii) analyseverktøy leveres utelukkende av et økosystem/marked (og HAP tilbyr ingen 

analyseverktøy anskaffet fra en tredjepart selv), 

 (iii) HAP tilbyr analyseverktøy som er anskaffet fra en tredjepart gjennom en offentlig anskaffelse.

Side 10

Statsstøtterettslig vurdering av 
Helseanalyseplattformen



✓ Filoverføringstjenesten: Innføring og test av HelseID pågår

✓ Delprosjekt for integrasjon er etablert

✓ Testing HealthTerm pågår

✓ Utarbeider selvevaluering for FAIR-prinsipper

11

Status Harmonisering
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Innsiktsrapport

Innbyggerundersøkelsen i 

Helsedataprogrammet

Kombinert kvantitativ og kvalitativ undersøkelse 

om innbyggeres holdninger til bruk av helsedata

Mai 2019



Hovedinnsikter

Kunnskap gir tillit

Hva er egentlig 

helsedata?

Når jeg har oversikt over 

egne helsedata føler jeg 

meg trygg

Når jeg bidrar til 

forskning, bidrar 

jeg til fellesskapet

Spør meg først og 

pass godt på 

opplysningene 

mine

Jeg trenger å vite 

at mine data lagres 

på et trygt sted

Jeg vil ikke at noen skal 

tjene penger på mine 

helsedata, men kanskje hvis 

det er til en god sak?

Jeg stoler på 

myndighetene



Hva helsedata er og hva det brukes til 

er ukjent for store deler av befolkningen.

Mange synes det er vanskelig å skille mellom 

helseopplysninger som brukes til forskning og 

helseopplysninger som brukes direkte i en 

behandlingssituasjon. 

Hva er egentlig helsedata?



Hva er egentlig helsedata?

Kjennskap til helseregistre

I Norge har vi mange helseregistre 

(utenfor helsetjenestens 

pasientjournalsystem). 

Hvor god er din kjennskap til 

helseregistre?



Helseopplysninger er ansett som personlige 

opplysninger det er viktig å beskytte. Å ha kontroll 

på egne helsedata gir trygghet, men i dag 

oppleves disse opplysningene utilgjengelige 

for innbyggerne.

Når jeg har oversikt over egne 

helsedata, føler jeg meg trygg



Når jeg har oversikt over egne helsedata, føler jeg meg trygg

75% 
ønsker innsyn i egne 

helseopplysninger for å 

føle at de har kontroll 

over egne data

Har du noen gang bedt om 

innsyn i egne opplysninger 

i et helseregister?

Hvor viktig er det for deg å vite 

hva som er registrert om deg i 

helseregistrene?



Innbyggerne deltar gjerne i forskning, men må 

være trygge på at personvernet er ivaretatt. 

Generelt har befolkningen høy tillit til at forskere 

og myndigheter forvalter helsedataene deres på 

en god og trygg måte, men enkelte data er ansett 

som mer sensitive enn andre.

Spør meg først og pass godt på 

opplysningene mine



Spør meg først og pass godt på opplysningene mine

Syntes du det er greit at dine helseopplysninger brukes til...



Befolkningen har generelt liten kunnskap om 

datalagring. De bekymrer seg for at data skal 

komme på avveie, og mange har en oppfatning 

om at skybaserte tjenester, driftet av kommersielle 

aktører, er mindre trygge. Disse holdningene 

baserer seg i stor grad på historier i media.

Jeg trenger å vite at mine data 

lagres på et trygt sted



Jeg trenger å vite at mine data lagres på et trygt sted

Holdning til tjenesteutsetting, fordelt på alder.

På en skala fra 1-5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvilken holdning

har du til at dine helsedata behandles av private selskaper i Europa.
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Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3



Allmenne skytjenester som leveransemodell for HAP?

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbyggere

Helsedata-

service

2019 - 20222018 - 2020
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Analysetjenester
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veilednings-

tjenester
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester

og infrastrukturer

Økosystem



Sentralgitte føringer

Digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen H-8/18:

«Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, eller endrer eller 

fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger.

Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige 

og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester.»

Side 25



Fordeler ved å bruke en allmenn skytjeneste til HAP

Side 26

1. Innovasjon og rask tjenesteutvikling

2. Ekstrem skalerbarhet

3. Flatere kostnadskurve

4. Sikkerhet

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Resultatportalen

HUNT Cloud

SaaS = programvare

PaaS = plattform

IaaS = infrastruktur



Mange norske fastleger benytter skybaserte EPJ-er

Side 27



Leverandørene anbefaler en skybasert data- og 
analyseplattform

Side 28

Leverandørene anbefalte én tett integrert data- og analyseplattform for HAP og flere  av 

forslagene var helt eller delvis skybasert

HDP gjennomførte en leverandørdialog 

første halvdel av 2018

• To åpne leverandørkonferanser ble 

gjennomført

• Det ble avholdt en-til-en-møter med 

21 leverandører

• HDP delfinansierte 6 

leverandørdrevne Proof of Concept

(PoC)

Leverandørdialogen i 2018



Sikkerhetsgevinster

Side 29

Lånekassens vurderingSky og sikkerhet

• De store skyleverandørene har 

betydelig kapasitet og 

kompetanse innen IT-sikkerhet 

• Skyleverandørene leverer 

omfattende 

sikkerhetsfunksjonalitet og har 

omfattende 

sikkerhetsovervåkning 

Droppe



Det er krevende å levere stabile og sikre IT-tjenester selv

Side 30

Helsesektoren rapportere 79 GDPR-avviksmeldinger til Datatilsynet i 2018. Den største andelen av feil skyldes menneskelig og teknisk svikt og manglende rutiner. Deretter 

kommer brudd på rutiner. 



Storbritannia vurderer at det er sikkert å lagre helsedata i 

offentlige skytjenester i EU og USA

Storbritannia vurderer at det er sikkert å lagre helsedata i skytjenester i 
EU og USA

Side 31

NHS Trust som benytter skytjenester i dag



Majoriteten av data- og analyseplattformer leveres på sky og 
leverandørene har en «først-sky» eller «kun-sky» strategi

Side 32

Først-sky eller kun-sky strategi



To hovedfunn fra innnbyggerundersøkelsen understreker 
viktigheten av at skytjenestevalget er godt begrunnet, 
kommunisert og gjennomført

Side 33

Jeg trenger å 

vite at mine 

data lagres på 

et trygt sted

Jeg stoler på 

myndighetene



Hovedrisiko ved bruk av allmenne skytjenester til HAP

Side 34

Risiko Sannsynlighet Konsekvens Tiltak

Tap av konfidensialitet, 

integritet eller 

tilgjengelighet

Lav Høy

Kryptering, personvern og 

sikkerhetsforvaltning på norske myndigheters 

premisser

Uklart lovvalg og utlevering 

til tredjeland
Middels Middels

Tydeliggjøre internasjonalt rettslig grunnlag for 

lagring, behandling og utlevering av helsedata 

om norske borgere fra skytjenester i EØS.

Vilkår for lovvalg og utlevering til tredjeland 

må klart fremgå av avtalen med 

skyleverandøren.

Manglende tillit i 

befolkningen
Høy Høy

Kommunikasjon med befolkningen for å skape 

innsikt og trygghet



Geolokasjon: De fire største skyleverandørene kan tilby 
skytjenester fra datasentre i EU/EØS-området*

Side 35* I gjeldene rett er det ikke noe forbud mot at norske virksomheter benytter nasjonale eller utenlandske, private leverandører fra EU/EØS-området

Kilde: Amazon, Google, IBM og Microsoft

Amazon Web 

Services

Google IBM Microsoft

• Irland

• England

• Frankrike

• Sverige

• Tyskland

• Belgia

• Danmark (2020)

• England

• Finland

• Nederland

• Tyskland

• England

• Italia

• Nederland

• Norge

• Spania

• Tyskland

• Irland

• Nederland

• Frankrike

• England

• Tyskland

• Norge (2019)

Datalagring i utlandet og lovvalg er utfordrende på to områder: 

Lovvalg

Lovpålagt utlevering



Tilstrekkelig kontroll med leverandørens behandling av 
data?

36

• Manglende styring, forvaltning og kontroll av 

skytjenesteleverandøren

• Utfordrende å verifisere at skyleverandøren behandler person- og 

helseopplysninger i tråd med relevante lovverk og kontrakter

• I enkelte tilfeller kan leverandører ha insentiver som gjør at de 

underrapportere avvik.

• Alle de store leverandørene tilfredsstiller GDPR – viktig at dette 

verifiseres av kunden



Lovvalg og rettslig grunnlag

37

• Kunden må i mange tilfeller akseptere leverandørens 

standardvilkår for å anskaffe offentlig sky 

• De samme kravene som gjelder i databehandleravtalen/normen 

må uansett gjelde ved anskaffelser av skybaserte løsninger

• Kundens data vil kunne være underlagt et annet lands lov og 

verneting

• Fortsatt uklart  hvordan CLOUD Act vil relateres til artikkel 48 i 

GDPR



Oppsummert: Forutsetninger og tiltak

 Sterk kryptering av data slik at tjenesteleverandør ikke har tilgang

 Gjennomføre ROS og DPIA

 Bygge kapasitet og kompetanse for å kunne kontrollere leverandørenes etterlevelse

 Tydeliggjøre regelverk og avklare lovvalg

 Kommunikasjon og informering

Side 38



Videre prosess leveransemodell (sky)

Side 39

Behandling i direktoratets linje, programmets linje og politisk forankring

HAP kan realiseres v.h.a. offentlig sky 3.5 20.514.5 12.6 28.622.5 14.611.630.4 17.6
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Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3



Fellestjenester tilrettelegger for et integrert landskap av helsedata

Side 42

x

x

x

Grunndata

Personverntjenester

Oppføringsoversikt

Helsepersonell-

tjenester

Innbyggertjenester

Drift- og infrastruktur

Integrasjonstjenester

Helseanalyseportalen



Side 43



Side 44



Side 45



Side 
46



Mulige kapabiliteter

 Samtykkeforespørsel

 Strukturert innhenting av informasjon

 Timeavtaleforespørsel

 Digital kommunikasjon/dialog

 Status og informasjon om pågående studier hvor innbygger er deltaker

 Forskningsresultatoversikt

 Koble egen innsamlet helsedata med registerdata (data inn)

 Dele prøve- og studieresultater med medisinsk personell

Side 47
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Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3



Befolkningen ønsker god ivaretakelse av personvernet, og samtidig kontroll over 
egne personopplysninger

64%

31%

3%

1%

1%
Svært viktig

Ganske viktig

Mindre viktig

Ikke viktig

Vet ikke

Hvor viktig er god ivaretakelse av personvern 
for deg?

62%

32%

4%

0%

2% Svært viktig

Ganske viktig

Mindre viktig

Ikke viktig

Vet ikke

Hvor viktig er det for deg å ha kontroll over egne 
personopplysninger? 



Helsenorge

Konseptarkitektur

Side 50

Synkront

tjenestekall

Asynkron 

melding

FHI
MFR, SYSVAK

API

Metadata

Metadata-

løsning A
P

I

Innsyn i helseregistre på tvers av sektoren

Registre, Innsyn

Helse-

norge.no A
P

I
A

P
I Oppføringer

HDIR
KPR

API

Kvalitets-

registre

API

…

API

PHA

GUI

A
P

I

Innsyns-

orkestrator

API

API

MRS 

registre

API

OpenQReg

registre

API

eReg

registre

API



DEMO
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Side 59

Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3
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Side 60

Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3
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Side 61

Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3



Nytt regelverk innført

Helsedataservice vil utvikles trinnvis i samsvar med 
teknisk og juridisk utvikling

Side 62

Fase 0: Oppstart

Interim

Fase 1: Samhandlingsprosjekt

Interim

Fase 2: HAP 1.0

Permanent organisasjon

Fase 3: Målbilde

Permanent organisasjon

• Veiledning på helsedata.no

2019 2020 2021 2025

Læring og kompetansebygging

Raskere komplette søknader 

og kortere saksbehandlingstid

Harmonisert regelverk og 

raskere tilgang til helsedata

Standardiserte produkter, 

markedsplass for tjenester

Teknologi

• Helsedata.no og felles 

søknadsskjema

• Nasjonal metadatakatalog

• Samhandling rundt felles 

søknadsskjema

• Harmoniserte prosesser 1.0 

• Veiledningstjenester 1.0

• Samhandling rundt felles 

saksbehandlingssystem

• Felles saksbehandlingssystem

• Tilgjengeliggjøring av data i 

sikrede analyserom med 

analyseverktøy

• Dataplattform med et fåtall 

datakilder

• Nasjonal tilgangsforvalter og 

sentralt vedtak

• Samhandling om data som ikke 

er på HAP

• Felles saksbehandling

• Harmoniserte prosesser 2.0

• Veiledningstjenester 2.0 

• Alle datakilder som er beskrevet i 

målbildet/KVU

• Analyseøkosystem

• Sentralt vedtak 

• Profesjonalisere prosesser og 

tjenestetilbud 

• Harmoniserte prosesser 3.0

• Veiledningstjenester 3.0

Organisering

Prosesser

≈



Mål for Helsedataservice (HDS) i fase 0:
Læring og kompetansebygging

Side 63

 Etablere Helsedataservice som en nettverksorganisasjon

 Innføre nye verktøy og prosesser for samhandling

 Bidra til en samordnet og mer enhetlig saksbehandling og «felles køhåndtering»

 Forberede organisasjonene på nye tekniske løsninger og organisatoriske endringer

 Jobbe sammen for å beskrive prosesser for samhandling i fase 1

– første steg mot en nasjonal tilgangsforvalter



Mulige gevinster i fase 0
Læring og kompetansebygging

Side 64

For søkere

 Én vei inn for søker (gjelder for 

datakilder i v1 av felles søknadskjema)

 Mer forutsigbarhet for søker –

gjennom sentralisert søknadsmottak og 

primært ett kontaktpunkt for søker ved 

tildeling av ansvarlig saksbehandler

 Søker skal bruke mindre tid på 

søknader – gjennom bedre veiledning 

på helsedata.no, bedre og felles 

søknadsskjema og sentralisert 

søknadssjekk hos HDS ved 

søknadsmottak

For registrene

 Mer komplette søknader – gjennom 

bedre veiledning på helsedata.no, felles 

søknadsskjema og sentralisert 

søknadssjekk hos HDS ved 

søknadsmottak 

 Innføre nye prosesser for 

samhandling – gjennom sentralisert 

søknadsmottak, koordinering mellom 

registrene og primært ett kontaktpunkt 

for søker



Endringskurven 

Kilde: Basert på en modell av 

Dr Elisabeth Kubler-Ross

Dagens 

situasjon

Tid

P
ro

d
u

k
ti
v
it
e

t 
o
g

 y
te

ls
e

Målbilde

Hva man kan forvente gitt 

gode aktiviteter rundt 

endringsledelse i 

virksomheten, eks.: 

- Målrettet forankring og 

informasjon

- God opplæring

- Fortløpende evaluering 

og forbedring

Hva som faktisk skjer i 

mange tilfeller

Mulig 

gevinst-

realisering

Hva man ofte forventer

Negativ 

påvirkning 

på ytelse

Periode 

med 

avbrudd/ 

forstyrrelse



Helsedataservice 
2019 - Fase 0

HDS operativ leder

Søknadskoordinator
Informasjonsarkitekt 

metadata
Prosessutvikler

Siri Torgersen

Olaug Fenne (FHI)

Hege Holde Andersson 

(FHI)

Haakon Helland (Kreg)

Heidi Jensberg (Hdir)

nn (REK)

nn (RHF)

nn (UH)

Truls Korsgaard

Inge Voldseth

Innføringsleder

Innførings og 

gevinstteam

Iren Grøndahl

Elisabeth Hagen

Gunnhild Orten

Ann Karin Pedersen 

(FHI)

Johanne Gulbrandsen 

(Kreg)

Knut Ivar Johansen (Hdir)

nn (RHF)

nn (UH)?

HDS prosjektleder

Maren Lien

Redaktør helsedata.no 

(Innholdskoordinator)

Camilla Sogn-Lunden

Lokal innholdsforvalter

Marte Selfors (Hdir)

Kjell-Arne Bakke (FHI)

Kristin Eik (Kreg)

nn (RHF)

nn (UH)?

UNDER 

ARBEID

Ekspertgruppe?

Forskere…

Søknadsansvarlig

Saksbehandlere i hvert 

register

Prosjektroller

Roller også i 

fase 2 og 3

Registerrolle 

fase 0 og 1, 

HDS-rolle 

fase 2 og 3

Support

1. linje

Lokal metadatakontakt

(Testgruppe metadata)

Kristian Holst (Hdir)

Ingvei Seliussen (FHI)

Siri Larønningen (Kreg)

Kevin Thon (SKDE)

Hans Henry Jacobsen 

(HRR)

Saksbehandlere i hvert 

register
Saksbehandlere i hvert 

registerSaksbehandlere i hvert 

register
Saksbehandlere i hvert 

registerSaksbehandlere i hvert 

register

Linjeorganisasjon



Agenda – Programstyret 12. juni 2019

Side 67

Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3



Prinsippene skal være førende for valg av finansieringsmodell for 
Helseanalyseplattformen og Helsedataservice

Side 68

All betaling til det offentlige for bruk og tilrettelegging av helsedata skal tilfalle helsedataformål 1

Finansieringsmodellen skal gi insentiver til effektivitet, kvalitet, innovasjon og bedre sekundærbruk av helsedata2

Finansieringsmodellen skal være fleksibel og skalerbar til nye tjenester, datakilder og brukere 3

Myndighetsoppgaver skal finansieres over statsbudsjettet4

Aktører som har gevinster skal bidra til finansiering av forvaltning og drift av Helseanalyseplattformen og 

Helsedataservice5



Tilbakemeldinger fra referansegruppen

• Finansieringsmodellen bør omfatte registrenes kostnader til data inn, databearbeiding, 

tekniske tilpasninger ifm. HAP og andrelinje-veiledning

• Urimelig om registrenes inntekter fra brukerfinansiering bortfaller

• Omfordeling av budsjettrammer må være fundert i reell overføring av oppgaver, alternativt 

gjennom økte bevilgninger til registrene

• Dagens registre har ikke rammer til nye kostnader i dag 

Side 69



Drifts- og forvaltningskostnadene for Helseanalyseplattformen og 
Helsedataservice er estimert til opp mot 86 millioner kroner årlig

70
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Det anbefales en kombinasjon av samfinansiering, brukerfinansiering og 
sentralfinansiering for å finansiere drift og forvaltning av tjenestene



Samfinansiering bør baseres på eksisterende fordelingsmodeller
og historisk bruk av helsedata



Aktører i samfinansieringsordningen bør få tilgang til en pakke 
basistjenester og rimeligere tilgang til øvrige betalingstjenester

Gratistjenester

Side 73

Basistjenester Betalingstjenester

Analyserom (utvidet)

Automatiserte veiledningstjenester Tilgjengeliggjøring tilpassede datasett

Analyserom (basis)

Kohortutforsker (basis)

Standardiserte syntetiske datasett

Tilgjengeliggjøring standardiserte datasett

Betjente veiledningstjenester

Kohortutforsker (utvidet)

Tilpassede syntetiske datasett

Tilpasset statistikk 



Brukerfinansiering bør baseres på stykkpriser og abonnement til 
forskjell fra dagens timepriser

Dagens priser: 

Gjennomsnittlig kostnad fra spørreundersøkelsen

➢ Vil sammenstilles med fakturerte kostnader i nullpunktsmåling

Alle forskningsprosjekter

112 000,-

Uten data fra SSB-registre

68 000,-
Med data fra SSB-registre

193 000,-

Identifiserbare datasett

116 000,-
Anonyme datasett og statistikk

127 000,-

Én datakilde

54 000,-
Flere datakilder

140 000,-



Sentralfinansiering vil være basert på omfanget av myndighetsoppgaver 
og overføring av oppgaver fra registrene

• Myndighetsoppgaver kan være relatert til 

strategisk arbeid i sektoren, regelverksutvikling 

og enkeltoppgaver pålagt av HOD

• Noen oppgaver vil på sikt overføres fra 

registrene til Helsedataservice

• Naturlig med en viss omfordeling av midler 

som gjenspeiler dette

• Samtidig viktig å ivareta registrenes 

kapasitet til datainnhenting og -bearbeiding



Eksempel på fordeling i en fremtidig finansieringsmodell

Side 76

23 % 42 % 35 % 20 % 80 % 33 % 67 %

A) Etater under 

HOD
B) RHFer C) UH-Sektoren A) Stykkpris B) Abonnement

A) Omfordeling av 

rammer

B) Bevilgning over 

statsbudsjett

11 MNOK 19 MNOK 16 MNOK 2 MNOK 8 MNOK 10 MNOK 20 MNOK

35 %

3. Sentralfinansiering

30 MNOK

2. Brukerfinansiering

10 MNOK

12 %53 %

1. Samfinansiering

46 MNOK

Samlet finansieringsbehov

86 MNOK



I det videre arbeidet vil programmet jobbe med å detaljere 
modellen og finne hensiktsmessige fordelingsnøkler

 Detaljering av finansieringsmodeller (avgrensninger, fordelingsnøkler mv) i dialog med sektoren

 Beregning av etterspørsel og mulige inntekter

 Finansiering av datainnsamling og -bearbeiding 

 Finansieringsmodell som del av prioritering og styring

 Plan for innføring og praktisk løsning, inkl. fakturering og mva
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Tid Tema

10:00 – 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte

10:05 - 10:35 Status fra programmet

10:35 – 10:55 Resultater fra innbyggerundersøkelsen

10:55 – 11:30 Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester

11:30 – 11:45 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere

11:45 – 11:55 Demo av innsyn i kvalitetsregistre

11:55 – 12:25 LUNSJ

12:25 – 12:40 Demo av prototype Felles søknadsskjema

12:40 – 13:10 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser

13:10 – 13:40 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av Helseanalyseplattformen

13:40 – 14:00 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3



1. Halvårlig revisjon av styringsdokumentet:
 To nye leveranser lagt til

 Oppdaterte milepæler, tidsplan, overordnet 
risikoanalyse

 Oppdatert endringer i deltagelse referansegruppe og 
arbeidsgrupper

2. Forutsetninger fra ekstern kvalitetssikrer har 
krevd ytterligere endring av styringsdokumentet
 Tydeliggjøring av Steg C (mål, leveranser, milepæler)

 Beskrivelse av teknologisk gjennomføringsstrategi, 
kvalitetsstrategi og toleranser

 Mer informasjon om finansiering, estimater og budsjett

 Oppdatert risikobilde og suksessfaktorer

 Tydeligere referanser til styringsunderlag
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