
Programstyremøte for Helsedataprogrammet

25. oktober 2019



ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata

3



Overordnet status
Status-

indikator

Forrige Status Tendens Kommentar

Overordnet 

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

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

• Tendens satt til grønt etter tilråding av gjennomføring fra KS2 og forslag til 

statsbudsjett 2020

Ressurser
• Tilstrekkelig ressurser innenfor programmets rammer

• Kapasitetsutfordringer hos registerforvalterne kan utfordre innføring

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

filoverføringstjenesten. Anskaffelse 2 har gått ut noe senere enn plan

Kvalitet
• Kvaliteten på arbeidet i programmet er generelt god. 

• Juridiske avklaringer knyttet til statsstøtteregelverket mtp HAP foreligger

Avhengigheter

• Ingen kritiske avhengigheter utenfor programmet som truer programmets fremdrift 

eller leveranser i nåværende fase. 

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

lovarbeidet.

Risiko

• Største risiko for programmet er potensielle kapasitetsutfordringer i registrene, 

begrensninger i lov- og regelverk el. forsinkelser i lov- og regelverksutvikling, 

samt redusert gjennomføringsevne som følge av gjennomføring av ny e-

helseorganisering
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Risikovurdering 
Helsedataprogrammet

Side 5
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Svært høy

Høy

Moderat

Liten

Svært liten

Konsekvens

Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig
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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 Usikker finansiering 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

8
Strategisk viktige beslutninger på politisk og ledernivå er 

forsinket eller uteblir

9

Manglende kjennskap til løsningene blant nye aktører f.eks

forskere eller næringslivaktører uten erfaring med bruk av 

helsedata

10 Manglende kapasitet og gjennomføringsevne i programmet

11 Teknisk utviklingsarbeid blir forsinket

12
Ulik fortolkning av gjeldende regelverk skaper forsinkelser
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Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata
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• Nasjonal variabelkatalog

• Referanseterminologi

• FAIR

• Filoverføringstjenesten

• Integrasjonstjenester

Harmonisering

Eier: Alfhild Stokke

PL: Håvard Lande

• Innsynstjenester

• Eksterne samtykker

• Dialog og informasjon

Fellestjenester

Eier: Hilde Lyngstad

PL: Anders Långberg

• Helseanalyseplattformen

• Helsedata.no

• Søknads- og 

saksbehandlingssystem

Helseanalyseplattformen

Eier: Fredrik Glorvigen

PL: Bjørn Holstad

• Helsedataservice interim

• Forvaltningsorg. HAP

• Styringsmodell

Organisasjonsutvikling

Eier: Jon Helge Andersen

PL: Glenn Melby

Programledelse

Programstyre

Referansegruppe

Programeier 

Leder: Christine Bergland

Bodil Rabben

Programkontor

Felles arbeidsgrupper

Registerforvaltning ForskningSikkerhet og personvern

Helsepersonell Styring og økonomi Innovasjon og næringsutvikling

Prog.leder: Marianne Braaten

Fagansvarlig: Alexander Gray

Leder: 

Maria Pretorius

Intern 

styringsgruppe

Ledermøte i         

E-helse

Nåværende programorganisasjon HDP
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Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata
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Status realisering av søknads og veiledningstjenester

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbyggere

Helsedata-

service

2019 - 20222018 - 2020

Søknads- og 

veilednings-

tjenester
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester

og infrastrukturer

Analysetjenester



Helsedata.no med felles søknadsskjema 

 Forbedret forside og navigasjon

 Redesign og utvidet innhold på 

søknadshjelp

 Min oversikt (innsendte og påbegynte 

søknader, variabellister)

 Oversikt over åpne data

 Oppdaterte beskrivelser av datakilder

 Felles søknadsskjema

 Lanseringsdato avhenger av plan for 

innføring hos Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret

 Felles lansering
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Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata
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Status realisering av forvaltningstjenester

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester

og infrastrukturer

Analysetjenester



Felles saksbehandlingsløsning
Brukerhistoriene som realiseres i fase 1

 BRH 1: Fordeling av og oversikt over saker 

 BRH 2: Saksbehandlers saker, oppgaver og frister

 BRH 3: Saksbehandlers dokumentasjon

 BRH 4: Saksbehandlers oversikt og oppgaver i en sak

 BRH 5: Kommunikasjon og samhandling mellom saksbehandlere

 BRH 6: Kommunikasjon mellom saksbehandler og søker

 BRH 7: Dokumentmaler for effektiv kommunikasjon

 BRH 8: Legge til rette for å hente ut informasjon

 BRH 9: Saker med flere datautleveringer

Side 14

Leveranse 1

Januar 2020

Leveranse 2

Mars 2020



Plan – Fase 1 Søknads og saksbehandlingstjenester
Leveranse 1 (BRH 1 – 6), leveranse 2 (BRH 7-9)

Direktoratet for e-helse 
- Kickoff 29-30/8-2019 © 2019 Capgemini. All rights reserved. 15

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

Start up project

Behov og løsning -
Leveranse 1

Konstruksjon & test –
Leveranse 1

Godkjenningsprøve -
Leveranse1

Behov og løsning -

Leveranse 2

Konstruksjon & test –

Leveranse 2

Godkjenningsprøve -

Leveranse 2

Fase 1 ferdig

01.11.19

01.11.1916.09.19

08.10.19 09.12.19

10.12.19 06.01.20

06.11.19 10.12.19

11.12.19 19.02.20

18.02.20 11.03.20

16.03.20



Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata
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Status realisering av data- og analysetjenester

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester

og infrastrukturer

Analysetjenester



Side 18

Anskaffelse data- og analysetjenester – overordnet plan, 
konkurransepreget dialog

2020

Juni

2019

NovJuli August Sept Okt Des

Prekvalifisering

Strategi

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag

Tilbudsfase

Evaluering og dialog

Signering av kontrakt

Forberede anskaffelsen Gjennomføre anskaffelsen (Prosedyre er «Konkurransepreget dialog») Realisering

Kunngjøring på Doffin

Beslutninger ISG/FHL skal ta

Beslutte evalueringsresultat og videre dialog

Beslutninger LM skal ta

Jan Feb Mars April Mai Juni

Tildeling av kontrakt

Beslutte hvilke leverandører som får levere tilbud



Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata
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Utgangspunktet for indikatorene er gevinstene identifisert i 
konsept- og planleggingsfasen i programmet

Side 20

U
S

IK
K

E
R

H
E

T
 I

 
G

E
V

IN
S

T
E

S
T

IM
A

T
E

R

AVSLUTTEPLANLEGGE GJENNOMFØREKONSEPT REALISERE

Identifisere gevinster og 

synliggjøre potensial
Konkretisere og prioritere 

gevinster

Forankre og etablere 

eierskap til gevinster

Implementere og 

operasjonalisere eierskap

Realisere og måle 

gevinster

Antakelser om teknisk og 

organisatorisk løsning 

Strategiske veivalg, 

nullpunktsmålinger, 

detaljering av omfang

Prioriteringer, utprøving 

og innsikt i løsning
Innføring av løsning Bruk av løsning

REALISERTE 

GEVINSTER
?

Ny gevinstvurdering



EKS har gjort en sensitivitetsanalyse av justerte gevinstestimater 
som viser at programmets lønnsomhet er robust

Side 21



Vurderingen av gevinstene danner grunnlaget for prioritering og 
oppfølging av realiseringen av gevinstene

Vurdering av gevinster

Gevinst
Verdsatt potensial
(endring markert med pil)

Strategisk 

viktighet
Målbarhet Kausalitet HDP Risiko Prioritering

Mer forskning Høy Middels Middels Middels Høy

Tidsbesparelser forskning Høy Høy Høy Lav Høy

Styrket personvern Høy Middels Middels Middels Høy

Bedre styringsinformasjon og 

ressursfordeling
Middels Middels Middels Middels Middels

Økt verdiskaping i helseindustrien Høy Middels Lav Høy Middels

Økt effektivitet registerforvaltning Middels Middels Høy Høy Middels

Mer effektiv legemiddelutvikling Høy Lav Lav Høy Lav

Sparte investerings-

kostnader IT-infrastruktur
Lav Lav Middels Middels Lav

Færre legemiddelskader (ny) Middels Middels Lav Høy Lav
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For å kunne dokumentere oppnådde effekter har vi definert 
indikatorer innenfor hvert effektmål

Side 23

HVORFOR

Gjør det mulig å måle tilstanden før 

tjenestene i programmet implementeres

Kan benyttes for å definere ambisjon 

innenfor effektmålene og fungerer som 

proxyer for realisering av gevinster

Gjør det mulig å måle og analysere hvilke 

tiltak som fungerer

HVORDAN

Indikatorene må være objektive og målbare

Indikatorene må være entydige og presise

Indikatorene bør bygge på eksisterende data

Indikatorene bør angi retning mot et mål

1

2

3



Økt verdiskapning i 

helseindustrien

Bedre styringsinformasjon og 

ressursfordeling
Styrket personvern

Økt effektivitet 

registerforvaltning
Tidsbesparelser forskningMer og bedre forskning

Utleveringstid per 

søknad om 

helsedata

Andel komplette 

søknader om 

individdata

Antall timer brukt 

på 

saksbehandling 

per søknad om 

helsedata

Antall søknader 

om data til 

forskning

Antall 

publikasjoner 

basert på 

registerdata

Antall søknader med kvalitetssikring, 

administrasjon eller styring som formål

FAIR-score

Antall søknader om helsedata fra 

næringslivsaktører

Tildelinger til 

forskning på 

helsedata

Brukertilfredshet ?

Antall overføringer 

med filoverførings-

tjenesten

Antall innsyns-

forespørsler

Innbyggerens 

kjennskap til 

helseregistrene

Antall timer brukt 

på veiledning per 

søknad om 

helsedata

Fremtidig indikator: Antall forespørsler 

om ikke-søknadspliktige dataprodukter 

på HAP

Foreslåtte indikatorer for å måle gevinstrealiseringUtkast til indikatorer



Eksempel

Mer og bedre forskning

Antall søknader om data 

til forskning

• Nullpunktsmåling 2019 

• Måling fra søknadsskjema / 

saksbehandlingsløsning

Antall søknader til sentrale registre og 

kvalitetsregistre per år med forskning 

som formål

FAIR-score

• FAIR-scoring gjennomført blant

utvalgte registre i 2019

FAIR-score basert på prinsippene og 

scoringsverktøy som er utarbeidet i 

Prosjekt Harmonisering i HDP

Antall publikasjoner 

basert på registerdata

• Publikasjonslister fra 

helseregistrenes nettsider

• Cristin?

Antall publikasjoner publisert per år 

som baserer seg på helseregisterdata

Mer og bedre helseforskning grunnet enklere tilgang til og analyse av helsedata
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d
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a
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*Fra nullpunktsmåling (1. halvår 2019) 2017 (mulig dobbelttelling)

Tildelinger til forskning på 

helsedata

• Statistikk fra Forskningsrådet, 

Innovasjon Norge etc.

Tildelte midler fra Forskningsrådet, 

Innovasjon Norge til prosjekter som 

benytter helsedata i forskning

724
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X
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264
SØKNADER*

B
e
s
k
ri

v
e
ls

e
M

å
li

n
g

N
u

ll
p

u
n

k
t



Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata
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Finansieringsbehov

1. Samfinansiering

A. Etater under HOD B. RHFer C. UH-sektor

2. Brukerfinansiering

A. Stykkpris per 
tjeneste

B. Abonnement

3. Sentralfinansiering

A. Bevilgning over 
statsbudsjettet

I høst arbeides det med justeringer og detaljering av finansieringsmodell 
og forankring mot aktører som skal inngå i samfinansieringsordningen

Side 27



Finansieringsmodellen detaljeres i høst og besluttes i 2020, 
og implementeres gradvis over flere år

Side 28

Høst 2019 H1 2020 Høst 2020 2021-2024

IMPLEMENTERINGBUDSJETTPLANLEGGING FORANKRING OG BESLUTNING

• Estimering av kostnader og 

inntekter

• Detaljering av aktører og 

fordelingsnøkler

• Innspil l  fra berørte aktører

UTREDNING OG DETALJERING

• Forankring av detaljert modell

• Beslutning av prinsipiel l  

f inansieringsmodell og 

finansiering for 2021-2022 (?)

• Arbeid med styringssignaler

• Budsjettprosess mot berørte 

departementer

• Operasjonalisering av modell

• Gradvis innføring i takt med 

tjenesteutvikl ing



Status

1. Overordnet status og risiko 

2. Helsedataprogrammet i ny e-helseorganisering (NEO)

3. Helsedata.no og Felles søknadsskjema 

4. Saksbehandlingssystem 

5. Anskaffelse data og analysetjenester  

6. Arbeid med målindikatorer 

7. Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

8. Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata
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Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem høringen 
Tilgjengeliggjøring av helsedata – forslag til endringer i 
helseregisterloven m.m.

«Endringene skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av 

helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre til bruk i statistikk, 

helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og 

beredskap for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre 

helse- og omsorgstjenester.»

Høringsfrist: 4. november 2019

Side 30



Det pseudonyme Reseptregisteret endres til et personidentifiserbart legemiddelregister 

og historiske opplysninger i Reseptregisteret videreføres i Legemiddelregisteret.  

Helseregisterloven etablerer felles vilkår for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av 

helseopplysninger på tvers av registrene.

Helseregistrene gis hjemmel til å behandle et begrenset sett med demografiske og 

sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger.

Helseregisterloven hjemler etablering av en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av 

helsedata. 

Departementet foreslår regelverksendringer som vil legge 
til rette for realisering av Helseanalyseplattformen

Side 31
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ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



Ekstern kvalitetssikring: Oppfølging av KS2-rapporten

 Hovedkonklusjoner

 Anbefalte gjennomføring av tiltaket

 Anbefalte en styringsramme for tiltaket på 560 MNOK

 Anbefaler en rekke tiltak som styrker 

gjennomføringsevnen, reduserer risiko og øker 

sannsynligheten for realisering av gevinstpotensialet

 Oppfølging av anbefalingene

 Regjeringen har besluttet gjennomføring av tiltaket

 Regjeringen foreslår fullfinansiering av tiltaket i 

forslaget til statsbudsjett 2020 (243 MNOK)

 Programmet følger opp anbefalingene i 

styringsdokumentasjon, planer og aktiviteter

 HOD følger opp anbefalingene som angår deres rolle
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Ekstern kvalitetssikrer anbefaler en styringsramme på 560 
millioner kroner inkl. mva totalt for steg C

Side 34

238
222

9
8

43
40

64

60

2020 2021

MNOK, 2019-kroner, inkl. mva

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Uspesifisert

Grunnkalkyle

Basiskostnad 

P50 
(styringsramme) 

P85 



Kvalitetssikrers basisestimat er beregnet med 
utgangspunkt i programmets egne estimater
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Estimerte investeringer innenfor leveranseområdene, for 
hele tiltaket (2020-2021)
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Søknads- og veiledningstjenester

Data- og analysetjenester

Fovaltningstjenester

Innbyggertjenester

Integrasjonstjenester

Metadatatjenester

Arkitekturstyring

Organisasjonsutvikling

Regelverksutvikling

Programoppgaver

Drift- og forvaltningskostnader 2020 og 2021



ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



OU-prosjektet skal bidra til Helseanalyseplattformen ved å 
etablere organisatoriske strukturer for forvaltningstjenester

 Gjennom etablering av Helsedataservice - som veiledningstjeneste og på sikt en 

felles tilgangsforvalter

❖Prosess og illustrasjon av målbilde

❖Dataprodukter og tjenester

 Gjennom etablering av en forvaltningsmodell innenfor 

rammene for styring av nasjonale e-helseløsninger 
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KICK OFF FOR HELSEDATASERVICE

2. september 2019
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Nytt regelverk innført

Helsedataservice vil utvikles i faser i samsvar med teknisk 
og juridisk utvikling

Side 43

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 kompetanseheving

Raskere komplette søknader 

og kortere saksbehandlingstid

Harmonisert regelverk og 

raskere tilgang til helsedata

Standardiserte produkter, 

markedsplass for tjenester

Teknologi

• Felles søknadsskjema

• Nasjonal metadatakatalog

• Samhandling rundt felles 

søknadsskjema

• Harmoniserte prosesser 1.0 

• Veiledningstjenester 1.0

• Samhandling rundt felles 

saksbehandlingssystem

• Felles saksbehandlingssystem

• Sikrede analyserom med 

analyseverktøy

• Dataplattform med et fåtall 

datakilder, integrert med 

metadatakatalog

• Nasjonal tilgangsforvalter og 

sentralt vedtak

• Samhandling om data som ikke 

er på HAP

• Felles søknadsprosess, saks-

behandling og tilgjengeliggjøring 

av data fra HAP

• Veiledningstjenester 2.0 

• Informasjonsforvaltning

• Alle datakilder som er beskrevet i 

målbildet/KVU

• Analyseøkosystem

• Sentralt vedtak 

• Profesjonalisere og effektivisere 

prosesser og tjenestetilbud 

• Veiledningstjenester 3.0

Organisering

Prosesser



Prosessutvikling

Innføring og gevinstrealisering

Administrasjon

Elisabeth Hagen

Operativ leder

HDS

Maren Lien

Prosjektleder 

HDS

Irén Grøndahl

Søknadskoordinator

HDS

Olaug Fenne

Folkehelseinstituttet

Knut Ivar Johansen

Helsedirektoratet

Siri Torgersen

Ansvarlig prosessteam

Direktoratet for e-helse

Ann Karin Pedersen

Folkehelseinstituttet

Gunhild Orten

Leder innføringsteam

Direktoratet for e-helse

Haakon Helland

Kreftregisteret

Hege Holde Andersson

Folkehelseinstituttet

Johanne Gulbrandsen

Kreftregisteret

Bo Haugan

Folkehelseinstituttet

NN 

RHF

NN 

Universitets- og 

høyskolesektoren

Ragna Elise Govatsmark

St. Olavs Hospital/

Helse Midt-Norge RHF

Heidi Jensberg

Helsedirektoratet

Helsedataservice 

Anne Marie Fenstad

Haukeland 

Universitetssykehus/

Helse Vest RHF



Innholdsforvaltning Metadata

Camilla Sogn-Lunden

Redaktør helsedata.no

Marte Selfors 

Helsedirektoratet

Inge Voldseth

Informasjonsarkitekt

Metadata

Direktoratet for e-helse

Kjell Arne Bakke

Folkehelseinstituttet

Truls Korsgaard

Informasjonsarkitekt

Metadata

Direktoratet for e-helse

NN 

Universitets- og 

høyskolesektoren 

Kristin Eik 

Kreftregisteret

Helsedataservice

NN 

RHF



Samarbeidsform i Helsedataservice høsten 2019
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HDS søknads-

koordinator

Ansvarlig for

• Mottak 

• Enkel kontroll av 

søknader

• Videresending 

av søknader til 

registrene

Felles 

SharePoint

Område for deling 

av informasjon,  

dokumenter og 

oppfølging

Regelmessige 

teammøter 

• Prosessteam

• Innføringsteam

• Innholdsteam

Felles 

informasjons/ 

erfaringsmøter 

• Saksbehandlere

i registrene

• Etter innføring 

av felles 

søknadsskjema

• Informasjon og 

demo

Pilot felles 

søknads-

behandling

• 2-4 søknader

• Teste felles 

prosesser og 

roller

• Søknads-

ansvarlig 

register 

• Ett kontaktpunkt 

for søker

Felles søknadsskjema

Felles saksbehandlingsløsning



Eksempler på ønskede

søknadsopplevelser i møte med 

Helsedataservice
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ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



Definisjon av dataprodukt

Et dataprodukt er et datasett som noen med bestemt domenekunnskap eier, 
kurerer og tilgjengeliggjør slik at det kan benyttes av andre. 

Dataprodukter kan tilbys gjennom Helseanalyseplattformen der formål, innhold, 
kvalitet, eierskap og leveransemetode er tydelig definert. 

Et dataprodukt kan være personidentifiserbart. Eier og ansvarlig for 
dataproduktet kan benytte Helsedataservice som sin tilgangsforvalter for 

dataproduktet.



Et mål for Helsedataservice er å kunne tilby selvbetjente og  
standardiserte datatjenester som kan erstatte mange av dagens 
skreddersydde dataleveranser

Tid

A
n

ta
ll
 s

ø
k

n
a
d

e
r

Søknadsfri tilgang og 

standardiserte 

datautleveringstjenester

Datautleveringer 

basert på 

skreddersøm



Utleveringstid for helsedata vil kunne reduseres som en følge av tekniske, prosessuelle, 

organisatoriske og juridiske endringer



A la carte / 

Ferdig servert rett 

med kjent innhold 

Få en kokk til å sette 

sammen en rett 

spesielt for deg, f.eks. 

til en bryllupsmiddag

Plukke råvarer og 

selv sette sammen 

med andre råvarer i 

en rett

Forsyne seg selv 

fra et koldtbord med 

ferdige, tilrettelagte 

retter

Gjennom analyseøkosystemet vil det kunne tilbys en rekke ulike 
dataprodukter, som på mange måter kan sammenlignes med matretter

Sette sammen en rett 

selv fra et utvalg 

råvarer

Årlig rapport fra 

myndigheter med 

tilrettelagt statistikk

(anonyme data)

Skreddersydd 

statistikk / statistikk 

på oppdrag

(anonyme data)

Forskningsprosjekt der 

man henter inn rådata 

selv og kobler mot 

allerede innsamlede 

data og gjennom det 

skaper ny kunnskap

(persondata)

Åpne statistikkbanker 

/ standardiserte 

statistikk-datasett med 

data fra én eller flere 

datakilder

(anonyme data)

Forskningsprosjekt 

der man bruker 

allerede innsamlede 

rådata (registerdata) 

for å skape ny 

kunnskap selv

(persondata)

Halvfabrikata som du 

kan tilberede ferdig 

selv, f.eks. en 

posesuppe

Standardisert datasett 

med indirekte 

identifiserbare 

personopplysninger, 

brukt til f.eks forskning 

eller kvalitetssikring

(persondata)

E
k
s
e

m
p

e
l 

p
å
 

d
a
ta

p
ro

d
u

k
t

DÅR NPR

SSBKreg



Tidsbruk for søkere og saksbehandlere vil variere med de ulike 
dataproduktene

T
id

s
b

ru
k



Videre arbeid med dette

 Avklaringer rundt ansvar og roller i dataøkosystemet

 Mellom innholdsleverandører og tilgangsforvalter

 Mellom Helsedataservice og nasjonal tjenesteleverandør

 Teknisk integrasjon (presenteres som egen sak)

 Metadata – Spesifikasjoner og beskrivelser av datasettene for å muliggjøre 

kobling og forenkle forvaltning
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ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



Helseanalyseplattformen må også tilby utgående 

grensesnitt for å realisere visjonen om et reelt 

økosystem.

Realisering av Helseanalyseplattformen 

forutsetter tilgang til registerdata.

Etablering av et analyseøkosystem forutsetter integrasjoner for å 
få tilgang på data fra dagens helseregistrene
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Side 73

Integrasjon er en 
krevende men viktig 
jobb som må gjøres

Kompleksiteten og 
arbeidsomfanget blir 
ofte undervurdert



Et vellykket integrasjonsprosjekt må adressere tekniske, 
datarelaterte og sikkerhetsmessige problemstillinger og 
koordinere dataleverandørene

Side 75

Tekniske problemstillinger Datarelaterte problemstillinger

Personvern og informasjonssikkerhet Planlegging

• Valg av protokoller

• Standardiserte VS ikke-standardiserte grensesnitt

• Pakketering av data og mapping

• Hvilke data skal overføres?

• Historikk og oppdateringer

• Hyppighet av overføringer

• Håndtering av samtykke og reservasjon

• Sikkerhetskrav

• Risiko- og sårbarhetsanalyser

• DPIA

• Hvilke tekniske og prosessuelle endringer må gjøres i 

registrene?

• Hvem er ansvarlig for hvilke deler av arbeidet?

• Hvordan kan HDP støtte aktiviteter i registrene?



Tidligere arbeider i Helsedataprogrammet har kartlagt 
hvilke grensesnitt som støttes av de ulike registrene

 Kravspesifikasjon for data- og analysetjenester og 

Standardiserte tjenestegrensesnitt (API) for helseregistre 

har kartlagt dagens situasjon for datautveksling mellom 

registre og hvilke grensesnitt som støttes.

 Disse arbeidene vil ligge til grunn for det videre arbeidet 

med å etablere konseptuell integrasjonsarkitektur og 

kravspesifikasjon for overføring av data.
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Prosjektet vil fortsette å samarbeide med Temagruppe for 
integrasjoner som ble etablert i vår

 Temagruppen skal bistå i arbeidet 

med realisering av dataoverføring til 

Helseanalyseplattformen

 Gruppen består av representanter fra 

FHI, Helsedirektoratet, 

Kreftregisteret, SKDE, HEMIT, 

HNIKT og OUS

 I det videre arbeidet vil det jobbes 

mye 1:1 med hver enkelt aktør
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Integrasjonsprosjektet skal legge til rette for at registrene skal 
kunne overføre data til Helseanalyseplattformen på en 
hensiktsmessig måte

Side 83

Leveranser

Konseptuell integrasjonsarkitektur for dataoverføring til 

Helseanalyseplattformen

Kravspesifikasjon for dataoverføring til Helseanalyseplattformen

Støtte til implementering av løsninger for dataoverføring

Definering av dataprodukt og produksjonslinje for dataprodukt



Registrene N

Registrene 2

Helsedataprogrammet må sette rammebetingelsene for 
implantering av dataprodukt og integrasjoner i registrene

Side 84

Helsedataprogrammet

Registrene 1

Definere innhold i dataprodukt

Planlegge produksjonslinje for 

dataprodukt

Implementer produksjonslinje for 

dataprodukt

Implementer integrasjon

Innføring



Arbeidet med integrasjoner skal 
gjennomføres i tett samarbeid med 
registermiljøene

Side 86

For å sikre etablering av de riktige løsningene vil 

HDP være avhengige av tett dialog og godt 

samarbeid med registrene.

Forutsetninger

Kompetanse og kjennskap til det enkelte register

Etablering av dataprodukt og produksjonslinje for dataprodukt

Utprøving og etablering av nye løsninger i registrene

Mulighet for medfinansiering fra HDP

Utprøving av tekniske og semantiske grensesnitt



ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



Prosjekt Harmonisering jobber med scoring av 
helseregistre basert på FAIR prinsippene

Side 89

Søkbar (Findable)

Tilgjengelig (Accesible)

Interoperabilitet (Interoperable)

Gjenbrukbar (Reusable)

F

A

I

R



Hvorfor FAIR?

 Politisk målsetning om å styrke nordisk og europeisk samarbeid

 Bred europeisk og internasjonal støtte 

 G20, EU, Nordforsk, Det Norske Videnskaps-Akademi, NFR 

 Open FAIR office established

 Nordic Programme on Health and Welfare (The Nordic Commons)

 “A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data”

 Krav for å motta EU-midler

 Data Management Plans basert på FAIR som del av 

forskningssøknaden

 Gjenbrukbare datasett

 Etterprøvbare datasett

 Verktøy for tilrettelegging av samarbeid og deling: 

 Automatisering og maskinell håndtering (link)

Side 90

https://www.allea.org/members-2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5819722/pdf/bax105.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2967_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80611283
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


“A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data”
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FAIR-prinsippene sier at metadata skal være søkbare, 
tilgjengelige, være egnet til samhandling og gjenbrukbare

Side 92

• F1: Metadata og data har en globalt unik og konsistent identifikator

• F2: Data er beskrevet med strukturerte og maskinlesbare metadata som 

dekker både bruksformål, administrative formål, historikk og tekniske 

formål

• F3: Metadata inkluderer en identifikator til selve dataobjektet i kilden

• F4: Metadata og data er indekserte og søkbare gjennom en åpen 

(nasjonal) tjeneste

Søkbarhet (Findable)F

• A1: Metadata og data er tilgjengelige og kan hentes og lastes ned 

gjennom veldefinerte grensesnitt og formater

• A1.1: Protokollene som brukes er åpne, tilgjengelige og lesbare med 

standard IT-verktøy

• A1.2: Protokollene støtter autentisering og autorisasjon der dette er 

aktuelt

• A2: Metadata er tilgjengelige selv om selve datagrunnlaget, de skarpe 

dataene, i kilden ikke er tilgjengelig

Tilgjengelighet (Accessible)A

• I1: Metadata og data er beskrevet med utgangspunkt i offisielle termer 

og semantiske standarder.

• I2: Begreper, kodeverk, terminologier og ontologier som anvendes er 

søkbare, tilgjengelige, interoperable og har en veletablert 

forvaltningsprosess.

• I3: Relasjoner mellom metadata og data er beskrevet slik at 

sammenhengen er forståelig og presis, og slik at sammenlikning på tvers 

av kilder muliggjøres.

Interoperabilitet (Interoperable)I

• R1: Metadata og data er beskrevet med relevante og utfyllende metadata

• R1.1: Det finnes metadata som beskriver vilkårene for hvordan 

datagrunnlaget kan benyttes

• R1.2:  Det finnes metadata som beskriver hvordan datagrunnlaget er 

bearbeidet, f.eks. avledet, beregnet, anonymisert etc. på veien fra kilden til 

slik dataene foreligger nå

• R1.3: Beskrivelsen av metadata er basert på internasjonale og 

domenebaserte begreper og standarder

Gjenbrukbarhet (Reusable)R

Oppdatert etter innspillsrunde 3. jan 2019 



Demo: FAIR Selvevalueringsmodell
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Veien videre
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FAIR som nullpunktsmåling

September Oktober November Desember 2020

Publisering på ehelse.no



ID Tidspunkt Sak Sakstype

20/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige 

møte 

B-sak

21/19 10:05-11:20 Status fra programmet O-sak

22/19 11:20-11:40 Ekstern kvalitetssikring – Oppfølging av KS2-

rapporten

O-sak

11:40-12:10 LUNSJ

23/19 12:10-12:40 Pågående arbeid med Helsedataservice O-sak

24/19 12:40-13:10 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen D-sak

25/19 13:10-13:30 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i 

Helseanalyseplattformen

O-sak

26/19 13:30-13:45 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende 

selvevalueringsmodell

O-sak

27/19 13:45-14:00 Helsedataprogrammets varighet D-sak



Hovedtyngden av investeringer i data- og analysetjenester 
vil gjøres i 2021

Side 96



På bakgrunn av planlagt lovarbeid, teknisk utvikling og overføring 
av ansvar anbefales forlengelse av programmet ut 2021

 Regelverksendringer trer i kraft i 2021, men kan forsinkes

 Helsedataservice overtar vedtaksmyndighet, men vil ikke være moden for å ta over 

investeringene og den tekniske utviklingen fra starten av 2021

 Ekstern kvalitetssikrer anbefaler videreføring av programmet i 2021 for å sikre realisering av 

steg C av Helseanalyseplattformen

➢ Det anbefales en gradvis overføring av oppgaver og ansvar til Helsedataservice og HAP FO

gjennom 2021

➢ Programmet må i 2020 definere «exit-kriterier» og utarbeide en utfasingsplan for 2021
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https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet

