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Agenda – Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet  

Side 2

Tid Tema

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

10:05 – 10:40 Status fra programmet

10:40 – 10:55 Redaksjonsmodell for helsedata.no

10:55 – 11:35 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice

11:35 – 11:55 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet

11:55 – 12:25 Lunsj

12:25 – 13:05 Omfang anskaffelse av data og analyseplattformen.

13:05 – 13:25 Helsedataprogrammets varighet

13:25 – 13:45 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP

13:45 – 14:00 Eventuelt
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Ny regjeringsplattform

Side 4



Regjeringsplattformen
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Ekstern kvalitetssikring «tilpasset KS2»

Tillegg til tildelingsbrev:

 Det skal i løpet av første halvår 2019 gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av 
arbeidet med å etablere helseanalyseplattformen som et analyseøkosystem. 
Kvalitetssikringen vil gjennomføres i henhold til metodikken i KS2, der kravene til sentralt 
styringsdokument skal tilpasses smidig utviklingsmetodikk i 
digitaliseringsprosjekter. Det vil bli utarbeidet et eget avrop for kvalitetssikringen i 
henhold til gjeldende rammeavtaler for kvalitetssikringsordningen.

 Direktoratet får i tillegg i oppdrag å gjennomføre en nærmere vurdering av mulighetene 
for synergier og tettere integrasjon mellom helseanalyseplattformen og 
microdata.no. (…) Sammenhengen mellom de to løsningene/tjenestene skal være 
tilstrekkelig beskrevet i materialet som oversendes ekstern kvalitetssikrer. (…) Direktoratet 
skal gjennomføre oppdraget i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. (…)

 Frist for oppdragene: 28. februar
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Analyseøkosystemet skal realiseres stegvis

Side 7

Saksbehandlingen
Det enkle 

analyserommet
Søknadsveilederen Helsedataportalen

Det enkle 

økosystemet
AnalyseøkosystemetAvansert helseanalyse

Den eksplorative 

analysen

3 41 2 6 875

Saksbehandlingen

skal standardisere 

saksbehandlings-

prosessen etter 

helsedata og gi 

brukere raskere 

tilgang gjennom økt 

synlighet og 

raskere saks-

behandling.

Det enkle 

analyserommet 

skal gi brukere 

tilgang på en sikker 

infrastruktur for å 

analysere helsedata 

og legge til rette for 

økt veiledning i 

søknadsprosessen

Søknadsveilederen

skal gi brukere 

informasjon om 

hvilke helsedata-

kilder som finnes og 

informasjon om 

hvordan man går 

frem for å søke.

Helsedataportalen

skal gi brukere et 

sted å søke etter 

helsedata, 

informasjon om 

variabler og tilby en 

elektronisk 

utleveringstjeneste 

for helsedata

Det enkle 

økosystemet skal 

gi brukeren en 

markedsplass av 

analyseverktøy 

som gir fleksibilitet 

og valgfrihet i bruk 

av verktøy.

Analyseøkosystem

et skal gi brukere 

tilgang til en 

markedsplass av 

analysetjenester og 

et økosystem av 

datatilbydere 

Avansert 

helseanalyse skal 

gi brukere raskere 

tilgang på data 

gjennom delvis 

automatisert 

saksbehandling og 

kjøremiljø for 

beredskap og 

helseovervåkning. 

Den eksplorative 

analysen skal gi 

brukere 

eksplorative 

analysetjenester 

og muligheten for å 

etablere egne 

datavarehusløsning

er på plattformen

(C) 

«ANALYSEPLATTFORMEN»

(D)

«ANALYSEØKOSYSTEM»

(B)

«SAMHANDLING OG UTLEVERING»

(A) 

«KOORDINERING

OG VEILEDNING»



Helsedataprogrammets gjennomføringssteg
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«ANALYSEØKOSYSTEMET»

«SAMHANDLING OG UTLEVERING»

«KOORDINERING & VEILEDNING»
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Overordnet status

Status-

indikator

Forrige Status Tendens Kommentar

Overordnet 

status
• God fremdrift ift plan på alle aktiviteter, men noen forsinkelser. 

• Krav om ekstern kvalitetssikring (KS2) krever kapasitet og kan føre til forsinkelser

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

• Har levert satsningsforslag 2020.

• Risiko for lavere gjennomføringsevne enn ambisjonsnivå, iht reell finansiering.

Ressurser
• Ressursbruk 2019 er tilpasset justert aktivitetsnivå

• Noen av prosjektene mangler noen ressurser, men er i ferd med å bli løst

Fremdrift
• I hovedsak god fremdrift på alle aktiviteter. Forsinkelser med innføring av 

filoverføringstjenesten pga lenger tidsbruk til arbeid med DPIA enn antatt. 

Kvalitet
• Kvaliteten på arbeidet i programmet er god. 

• Har engasjert juridisk bistand for avklaringer knyttet til statsstøtteregelverket i det 

videre arbeidet med Helseanalyseplattformen

Avhengigheter
• Ingen kritiske avhengigheter utenfor programmet truer programmets fremdrift eller 

leveranser i nåværende fase. 

• Avhengigheten til lovarbeidet er kritisk, men det er god fremdrift i dette arbeidet.

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

ambisjonsnivå for anbefalt utviklingsretning og programmets varighet. 
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Illustrativt: Funksjonelt overlapp
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HAP

Microdata (v.2)

Anonymisert statistisk analyse på 

et utvalg helsedata og 

sosioøkonomiske data

TSD

Prosjektrom for egenutviklede 

analyser

Kvalitetsrapportering 

helsepersonell

Egne analyser på 

masterdata

Virtuelle registre

Syntetiske data

Egendefinerte 

rapporter

Markedsplass for 

analysetjenester

Innbyggertjenester

Utvidet eksplorativ 

analyse

Langsiktig lagring 

av genererte data

Andre løsninger
(Eks: Altinn, Elixir, HUNT Cloud, DHIS)



Videreutvikling av Resultatportalen på kvalitetsregistre.no
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1. Nytt design

2. 25 kvalitetsregistre så langt

3. Mulighet å velge visning på 

register eller sykehus



Status for innbyggertjenester

Side 12

 Innsyn i første 

kvalitetsregistre vår 2019

 Flere registre i løpet av 

året

 Eksterne samtykker til 

sommeren

 Samtykkeforespørsler i 

løpet av året

 Nasjonale 

screeningprogrammer 

ved OUS er de første 

brukerne

 Varsel- og 

videreformidlingstjenesten 

for å kommunisere med 

innbyggere blir stadig mer 

brukt

 Videreutvikles ved behov

Helse-

norge.no
A

P
I Forsker-

portal

A
P

I

Innsyn Samtykker Dialog



Status Filoverføringstjenesten

Side 13

Krav og bruker-

scenario
Anskaffelse Oppsett

Databehandler-

avtale

Risiko og 

sårbarhets-

analyse

Aktiviteter

Anskaffelse

25. april

Løsningen, 

Nextcloud, ble 

anskaffet

Oppsett

Installasjon og 

systemtest

DPIA

1. desember

DPIA sendt ut til 

brukergruppen

Databehandleravtale

15. august

Databehandleravtale

sendt ut til brukergruppen 

RoS

10. oktober

Risiko og

sårbarhets-

analyse sendt ut 

til brukergruppen

Vurdering av 

personverns-

konsekvenser 

(DPIA)

2018 2019

Krav og brukerscenario

2. mars

Kravutdypning

sendt ut til 

brukergruppen
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Helsedataprogrammet viderefører HRRs metadatainitiativ 
gjennom etableringen av HealthTerm som Nasjonal 
variabelkatalog

Side 14

I samarbeid med fagmiljøene i registrene jobber vi for å etablere 

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata til 

sekundærbruk.

Vi gjennomfører en verifikasjonstest for HealthTerm før 

løsningen kan produksjonssettes som Nasjonal variabelkatalog.

Det skal etableres et forvaltningsregime for innrapportering 

av metadata til Nasjonal variabelkatalog.

I samarbeid med Kreftregisteret vurderes muligheten for å 

gjenbruke ELVIS som innregistreringsløsning for metadata i 

flere registre.
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Målbilde / utviklingsretning:

Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbyggere

Helsedata-

service

2019 - 20212018 - 2019
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder

Økosystem



Forvaltning av innhold

 Tekst, bilder, grafikk, film og lyd («det som gir brukeropplevelsen mening»). 

 Metadata; innhold som benyttes til å beskrive annet innhold og som knytter det 

sammen. 

 Mikrotekster, f.eks. forklarende hjelpetekster på bilder og videoer og tekster i 

menypunkter. 

 Kilde: Innholdsstrategi for helsenorge.no
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Overordnet målbilde for helsedata.no:

 På kort sikt skal Helsedata.no være portal for at brukeren skal kunne utføre oppgaver 

knyttet til søknad om tilgang til data. 

 På lengre sikt skal Helsedata.no være inngangen til tjenester på Helseanalyseplattformen. 

 Helsedata.no skal ha god og oversiktlig informasjon om tjenester og datasett som 

databrukere kan ha nytte av. Publiseres så snart de er tilgjengelige. 

 Forskere i vid forstand er sentral brukergruppe, men Helsedata.no skal være portal for alle 

brukere som kan ha nytte av tilgang til helsedata. 
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Redaksjonsmodell – organisering roller og ansvar

 E-helse v/Helsedataprogrammet får ansvaret for rollen som sentral 

innholdskoordinator (redaktør) så lenge programmet varer.

 De største registerforvalterne deltar i en innholdsguppe(redaksjon) med 

hver sin lokale innholdskoordinator sammen med sentral koordinator. 

 Lokal koordinator må sørge for kvalitetssikring og godkjenning av 

innhold som omhandler sin registerforvalters datakilder.

 Styring skjer gjennom Helsedataprogrammets styringsstruktur.

Side 19

e-helse

(HDP)

KR

FHI

SKDE

HDIR

Innholdsgruppen



Innholdsstrategi

 Føringer for arbeidet gjennom en innholdsstrategi bør gruppen utarbeide selv. 

Innholdsstrategien skal være basert på formålet med Helsedataprogrammet og 

Helseanalyseplattformen. 

 Innholdsstrategi skal bygge på tjenestedesign for Helsedata.no som utarbeides av 

temagruppen for søknadstjenester i Helsedataprogrammet. 

 Innholdsstrategi skal forankres både hos lederne for registerforvalterne og i 

programmets interne styringslinje.
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Møter og samarbeid 

 Innholdsgruppen (redaksjonen), må møtes jevnlig.

 Lederne for registerforvalterne bør møtes regelmessig for å behandle planer for 

publisering av innhold, tjenester og datakilder. Strategisk og taktisk perspektiv.

 Innhold utarbeides i samarbeid mellom registerforvalter (v/lokal innholdskoordinator) 

og sentral innholdskoordinator (avtaler hvem som skriver).

 Lokal innholdskoordinator må alltid kvalitetssikre og godkjenne tekster som gjelder 

egen virksomhet.
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Utvikling av tjenester

 Helsedataprogrammet utvikler digitale tjenester som publiseres på helsedata.no.

 Innholdsgruppen stiller krav til innhold om tjenesten.

 Gruppen kan produsere innhold om en ny tjeneste, men dette kan også gjøres av 

utviklingsprosjektet.

 Lokal innholdskoordinator skal alltid kvalitetssikre og godkjenne innhold før det 

publiseres.

 Produkteier tar beslutning om tilgjengeliggjøring av tjenester på Helsedata.no i 

samråd med sentral innholdskoordinator (og innholdsgruppen).

 Ved uenighet beslutter programmets styringslinje.
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Vi benytter følgende begreper

Side 24

Vedtaksmyndighet

uten 

vedtaksmyndighet

Helsedataservice 

med 

vedtaksmyndighet

Tilgangsforvalter

Vedtaksmyndighet

HAP FO HAP

≥

Helsedataservice



Det er fire alternative modeller for Tilgangsforvalter/ 
Helsedataservice og HAP FO under evaluering
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1 2

3 4NY organisasjon

Direktoratet for e-helse og eksisterende registerforvalter

Eksisterende registerforvalter

Direktoratet for e-helse



Absolutte krav setter rammebetingelsene for at Helsedataservice 
skal kunne oppfylle Helsedataprogrammets målbilde
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Absolutte krav til forvaltningsorganisasjonen

1
Gi enklere og raskere tilgang til helsedata

2
Gi bedre oversikt over helsedata som finnes

3
Være det primære kontaktpunktet for sekundærbruk av helsedata

4
Ha myndighet til å fatte vedtak om tilgang til og bruk av helsedata

5
Være underlagt offentlig eierskap

6
Styrke personvernet

4. Helsedataservice skal tillegges mandat og 

ha kompetanse til å fatte vedtak om 

tilgjengeliggjøring og sammenstilling av 

helsedata i tråd med formålet dataene er 

samlet inn for i de ulike datakildene

3. Brukeren skal i all hovedsak ha ett sted å 

henvende seg når de søker om eller ber om 

tilgang til sekundærbruk av helsedata. Denne 

funksjonen vil utvikles og utvides over tid i takt 

med utviklingen av infrastrukturen og 

innlemmelsen av nye kvalitetssikrede 

registerdata på HAP



Grenseflater mellom HAP FO, Helsedataservice og 
eksterne aktører skal detaljeres

Side 27

Helsedataservice

HAP FO
Nasjonal tjeneste-

leverandør

Innbygger

Veiledning 

Helsenorge.no

Registerforvalter

Sluttbruker HAP

REKVirksomhet

Helse-direktoratet

Tilbyder analyse-

tjenesterSSB

DatatilsynetNEM



Kjerneoppgaver

Forretningsfunksjoner og ansvarsområder for HAP FO 
og tilgangsforvalter november 2018

Styring og Strategi

Støttefunksjoner

InformasjonsforvaltningTilgjengeliggjøre data Veiledning Understøtte analyse av data

U.1 Analyseinfrastruktur T.1 Autorisering

T.3 Datautlevering

V.1 Dataveiledning

U.3 Økosystemforvaltning

U.2 Eksplorativ analyse

S.2 HR
S.1 Relasjoner og 

kommunikasjon
S.3 IT S.4 Økonomi S.5 Risk & compliance

I.1 Metadataforvaltning

V.2 SøknadsveiledningT.2 Søknadshåndtering

V.3 Analyseveiledning

V.4 Innbyggerveiledning

SS.3 Felles prioriteringSS.1 Virksomhetsstyring SS.2 Forretningsutvikling

I.2 Datakvalitetssikring

I.3 Informasjonssikkerhet 

og personvern

I.4 Dataarkitektur og 

integrasjon

I.5 Masterdatahåndtering

Ansvarsområde hos HAP FO

Ansvarsområde hos 

tilgangsforvalterfunksjonen

Uavklart ansvarsområde



Kjerneoppgaver

Forretningsfunksjoner for Helsedataservice/HAP FO Februar 2019

Styring og Strategi

STøttefunksjoner

InformasjonsforvaltningSøknadsbehandling Veiledning Analysestøtte

A.1 Tilgjengeliggjøring av 

analyseinfrastruktur 
S.1 Autorisasjon V.1 Dataveiledning

A.2 Økosystemforvaltning

ST.2 HR
ST.1 Relasjoner og 

kommunikasjon
ST.3 IT ST.4 Økonomi ST.5 Risk & compliance

I.1 Metadataforvaltning

V.2 SøknadsveiledningS.2 Søknadsbehandling 

med vedtak

A.3 AnalysebistandV.3 Innbyggerveiledning

SS.3 Felles prioriteringSS.1 Virksomhetsstyring SS.2 Forretningsutvikling

I.2 

Datakvalitetsforvaltning

I.3 Informasjonssikkerhet 

og personvern

I.4 ArkitekturforvaltningTilgjengeliggjøring av data ApplikasjonsForvaltning

T.1 Tilgjengeliggjøring av 

data fra HAP

S.3 Søknadskoordinering 

uten sentralt vedtak

AF.1 Systemforvaltning 

AF.2 

Integrasjonsforvaltning 

Helsedataservice

HAP FO

T.2 Kobling av data fra 

HAP og andre datakilder

AF.3 

Infrastrukturforvaltning 

AF.4 Avtaleforvaltning 



Kjerneoppgaver

Forretningsfunksjoner for Helsedataservice/HAP FO Februar 2019

Styring og Strategi

STøttefunksjoner

InformasjonsforvaltningSøknadsbehandling Veiledning Analysestøtte

A.1 Tilgjengeliggjøring av 

analyseinfrastruktur 
S.1 Autorisasjon V.1 Dataveiledning

A.2 Økosystemforvaltning

ST.2 HR
ST.1 Relasjoner og 

kommunikasjon
ST.3 IT ST.4 Økonomi ST.5 Risk & compliance

I.1 Metadataforvaltning

V.2 SøknadsveiledningS.2 Søknadsbehandling 

med vedtak

A.3 AnalysebistandV.3 Innbyggerveiledning

SS.3 Felles prioriteringSS.1 Virksomhetsstyring SS.2 Forretningsutvikling

I.2 

Datakvalitetsforvaltning

I.3 Informasjonssikkerhet 

og personvern

I.4 ArkitekturforvaltningTilgjengeliggjøring av data ApplikasjonsForvaltning

T.1 Tilgjengeliggjøring av 

data fra HAP

S.3 Søknadskoordinering 

uten sentralt vedtak

AF.1 Systemforvaltning 

AF.2 

Integrasjonsforvaltning 

Helsedataservice

HAP FO

T.2 Kobling av data fra 

HAP og andre datakilder

AF.3 

Infrastrukturforvaltning 

AF.4 Avtaleforvaltning 

Fokusområder



Forvaltningsprosessen for metadata bør bestå av produksjon, 
innrapportering, forvaltning av kodeverk, terminologi og metadata, samt 
harmonisering av registervariabler

Side 31

1. Produksjon og 

innrapportering av metadata

2. Forvaltning av nasjonal 

metadatatjeneste

3. Forvaltning av 

kodeverk og terminologi

4. Harmonisering av 

registervariabler

Registerforvaltere HAP FO Direktoratet for e-helse
Registerforvalterne, HAP FO og 

Direktoratet for e-helse
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REGISTERFORVALTER



Forslag til organisering av fremtidig harmoniseringsarbeid

Side 33

Koordinerende rolle

(HAP FO)

Normerende rolle

(Dir. e-h)

Faglig ansvar

SKDE

Fagområde 

1

Tverrgående fagklynger

Fagområde 

2

Fagområde

3

Fagområde 

N



Metadataforvaltning –
Flyt 14. Harmonisering – Skisse
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Helsedataservice som en tjeneste

Helsedataservice blir registrenes felles 

førstelinjetjeneste mot søkere

Tilbyr veiledning om tilgjengelige data, metadata og 

variabler, søknadsskjemautfylling, dialog med 

registerforvalterne (2.linje)

Etableres i tett samarbeid med dagens 

registermiljøer – i første omgang som en 

nettverksorganisasjon

Skal på sikt også få ansvar for 

saksbehandling/vedtak og utlevering/tilgang til 

helsedata for sekundærformål

Krever lovhjemmel og overføring av dataansvar og 

vedtaksmyndighet fra registerforvalter



Hvor ligger nytten i dette?

Registerforvalterne skal fortsatt ha løpende tilgang til egne datagrunnlag for å 

kunne utføre sine lovpålagte myndighetsoppgaver (eks. smittevern, rapportering av 

styringsdata, m.v.)

Mål om kortere 

saksbehandlingstid

Enklere for forsker og 

andre brukere (ett 

kontaktpunkt, ett 

skjema..)

Mer enhetlig 

håndtering og 

behandling av 

søknader, felles 

køhåndtering – bidrar 

til bedre personvern

Bedre bruk av faglig 

kompetanse hos 

registerforvalterne



Nytt regelverk innført
Her er vi nå

Helsedataservice og HAP FO vil utvikles i faser i samsvar 
med teknisk og juridisk utvikling
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Fase 0: Oppstart

Interim

Fase 1: Samhandlingsprosjekt

Interim

Fase 2: HAP 1.0

Permanent organisasjon

Fase 3: Målbilde

Permanent organisasjon

• Felles søknadsskjema

• Samhandling rundt felles 

søknadsskjema

• AS-IS prosesser 

• Ingen dataplattform

• Distribuerte vedtak

• Harmoniserte prosesser 1.0 

• Felles saksbehandlingssystem

• Samhandling rundt felles 

saksbehandlingssystem

• Ingen dataplattform

• Distribuerte vedtak

• Dataplattform med et fåtall 

datakilder

• Nasjonal tilgangsforvalter og 

sentralt vedtak

• Felles saksbehandling

• Tilgjengeliggjøring av data i 

sikre prosjektrom

• Harmoniserte prosesser 2.0 

• Samhandling om data som ikke 

er på HAP

• Alle datakilder som er 

beskrevet i målbildet/KVU

• Harmoniserte prosesser 3.0

• Sentralt vedtak 

• Dataplattform

• Profesjonalisere prosesser og 

tjenestetilbud 

2019 2020 2021 2025



Status regelverksutvikling 

Mål for lovarbeidet

1. Nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

2. Forenkling, harmonisering og samling av vilkårene for tilgjengeliggjøring og 

sammenstilling

3. Nytt direkte personidentifiserbart og ikke samtykkebasert legemiddelregister -

erstatte reseptregisteret

Dette medfører endringer i Helseregisterloven, Helseforskningsloven og 

Helsepersonelloven, samt underliggende forskrifter. 

Planen er å sende Prop. på høring før sommeren 2019

Side 38



Side 39UTKAST 07.02.2019



Side 40UTKAST 07.02.2019



Side 41UTKAST 07.02.2019



Agenda – Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet  

Side 43

Tid Tema

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

10:05 – 10:40 Status fra programmet

10:40 – 10:55 Redaksjonsmodell for helsedata.no

10:55 – 11:35 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice

11:35 – 11:55 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet

11:55 – 12:25 Lunsj

12:25 – 13:05 Omfang anskaffelse av data og analyseplattformen.

13:05 – 13:25 Helsedataprogrammets varighet

13:25 – 13:45 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP

13:45 – 14:00 Eventuelt



Programmets gevinstoversikt viser gevinstene av de viktigste 
produktene og tjenestene som utvikles i programmet

Tid Leveranse
Mer og bedre 

forskning

Tids-

besparelser 

forskning

Styrket 

personvern

Bedre 

styrings-

informasjon 

og ressurs-

fordeling

Økt 

verdiskaping 

i helse-

industrien

Økt 

effektivitet 

register-

forvaltning

Mer effektiv 

legemiddel-

utvikling

Sparte 

investerings-

kostnader 

infrastruktur

2018
Helsedata.no 

(videreutvikling)
x x x

2018
Nasjonal variabelkatalog 

(videreutvikling)
x x x

2018
Innsynstjeneste

(utvidelse)
x x x

2019 Filoverføringstjeneste x x x x

2019 Felles søknadsskjema x x x x x x x

2019 Saksbehandlingsløsning x x x x x x x x

2019 Eksterne samtykker x x x x x

2019 FAIR x x x

2019
Helsedataservice 

(interimorganisasjon)
x x x x x x x
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Mer og bedre forskning

BESKRIVELSE

Mer og bedre helseforskning grunnet enklere tilgang til og analyse av helsedata

GEVINSTANSVARLIG

Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, helseforetak og næringsliv

INDIKATORER

• Antall søknader om data til forskning 

• Antall (og kvalitet på) publikasjoner basert på registerdata

• Antall internasjonale prosjekter

MÅLING

• Årsrapporter helseregistre og REK

• Statistikk fra CRISTIN og søknadstjenesten

++++
GEVINSTPOTENSIAL

(IKKE KVANTIFISERT)

MIDDELS
MÅLBARHET

MIDDELS
RISIKO

MIDDELS
KAUSALITET HDP

HØY
STRATEGISK VIKTIGHET

Integrasjonstjenester ArkitekturstyringInnbyggertjenester Metadatatjenester

Forvaltningstjenester
Data- og 

analysetjenester
Regelverksutvikling

Søknads- og 

veiledningstjenester

Organisasjonsutvikling

LEVERANSER SOM BIDRAR TIL GEVINST



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

Vurdering av gevinster

Gevinst Gevinstpotensial
Strategisk 

viktighet
Målbarhet Kausalitet HDP Risiko

Mer forskning ++++ Høy Middels Middels Middels

Tidsbesparelser forskning 5 MRD Høy Høy Høy Lav

Styrket personvern +++ Høy Middels Middels Middels

Bedre styringsinformasjon og 

ressursfordeling
++ Middels Middels Middels Middels

Økt verdiskaping i helseindustrien 1 MRD Høy Middels Lav Høy

Økt effektivitet registerforvaltning 0,5 MRD Middels Middels Høy Høy

Mer effektiv legemiddelutvikling 6 MRD Høy Lav Lav Høy

Sparte investerings-

kostnader IT-infrastruktur
0,65 MRD Lav Lav Middels Middels
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Basert på vurderingene har programmet utarbeidet et forslag til 
prioritering av gevinster

Vurdering av gevinster

Gevinst Gevinstpotensial
Strategisk 

viktighet
Målbarhet Kausalitet HDP Risiko Prioritering

Mer forskning ++++ Høy Middels Middels Middels Høy

Tidsbesparelser forskning 5 MRD 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 1 MRD Høy Middels Lav Høy Middels

Økt effektivitet registerforvaltning 0,5 MRD Middels Middels Høy Høy Middels

Mer effektiv legemiddelutvikling 6 MRD Høy Lav Lav Høy Lav

Sparte investerings-

kostnader IT-infrastruktur
0,65 MRD Lav Lav Middels Middels Lav
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Samarbeid mellom Helsedataprogrammet og virksomhetene er 
avgjørende for å lykkes med innføring og gevinstrealisering

Side 48

PROSJEKTENE SKAL

Levere resultater og 
identifisere gevinster av 
prosjektets leveranser

PROGRAMMET SKAL

Planlegge og koordinere 
gevinstarbeidet på tvers 

av prosjektene

VIRKSOMHETENE SKAL

Innføre og sikre at 
gevinster hentes ut i egen 

virksomhet



De regionale helseforetakene, FHI og Helsedirektoratet har 
fått i oppdrag å bidra til innføring og gevinstrealisering

• «Utarbeide en plan for innføring og gevinstrealisering av filoverføringstjenesten, 

metadatatjenesten, felles saksbehandlingsløsning, søknadstjenesten på helsedata.no og 

innbyggertjenester på helsenorge.no»

• «Bidra til Direktoratet for e-helse sitt arbeid med måling av tidsbruk for utlevering av 

helsedata og tjenestenivå for innbyggerne»
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Vi har startet samarbeidet med registrene, men ønsker også å 
forankre gevinstene med forskningsmiljøene og næringslivet

Side 50

Virksomhet der gevinstene skal realiseresHelsedataprogrammet

Programeier Virksomhetseier

Programstyre Programstyre-

/referansegrupperepresentant
Kontaktpunkt gevinstrealisering/innføring

HAP OU FT H

Programleder

Faggruppe: Gevinstrealisering
Innførings-/

gevinstansvarlig

Innførings-/

gevinstansvarlig

Innførings-/

gevinstansvarlig

Innfører leveransene fra programmet og rapporterer på realiserte gevinsterIdentifiserer gevinster av prosjektenes leveranser og koordinerer gevinstarbeidet



Programmet jobber smidig med gevinstrealisering og bruker 
filoverføringstjenesten som en pilot på arbeidet

Side 51

Identifisere gevinster

Detaljere og forankre gevinsterGjennomføre nullpunktsmålinger

Realisere gevinster



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

Første steg i innføringsløpet er å utpeke innførings- og 
gevinstansvarlige i virksomhetene



Agenda – Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet  

Side 53

Tid Tema

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

10:05 – 10:40 Status fra programmet

10:40 – 10:55 Redaksjonsmodell for helsedata.no

10:55 – 11:35 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice

11:35 – 11:55 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet

11:55 – 12:25 Lunsj

12:25 – 13:05 Omfang anskaffelse av data og analyseplattformen.

13:05 – 13:25 Helsedataprogrammets varighet

13:25 – 13:45 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP

13:45 – 14:00 Eventuelt



Agenda – Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet  

Side 54

Tid Tema

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

10:05 – 10:40 Status fra programmet

10:40 – 10:55 Redaksjonsmodell for helsedata.no

10:55 – 11:35 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice

11:35 – 11:55 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet

11:55 – 12:25 Lunsj

12:25 – 13:05 Omfang anskaffelse av data og analyseplattformen.

13:05 – 13:25 Helsedataprogrammets varighet

13:25 – 13:45 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP

13:45 – 14:00 Eventuelt



Følgende prinsipper ligger til grunn for realisering av 
Helseanalyseplattformen

Side 55

Helseanalyseplattformen skal implementeres stegvis både når det gjelder funksjonalitet og datakilder

Brukergruppen forskere har prioritet i første versjon av Helseanalyseplattformen

De store, komplekse løftene knyttet til etablering av Helseanalyseplattformen må tas i programperioden

Det må etableres et fundament i form av en dataplattform før første versjon kan produksjonsettes

Nye søknadstjenester må dekke et bredt spekter av datakilder selv om Helseanalyseplattformen ikke inneholder 

disse datakildene

Helsedataprogrammet skal som prinsipp ikke bygge ferdige innsikt- og analyseprodukter, men legge til rette for 

at dette skal kunne gjøres gjennom enklere tilgang på data og analyseinfrastruktur

1

2

3

4

5

6

7 Helseanalyseplattformen skal kunne realiseres gjennom bruk av skytjenester

8
Helseanalyseplattformen skal, der det er hensiktsmessig, gjenbruke tjenester og infrastrukturer som allerede 

finnes



Anskaffelse: Søknads- og saksbehandlingstjenester

Side 56

Saksbehandlingen
Det enkle 

analyserommet
Søknadsveilederen Helsedataportalen

Det enkle 

økosystemet
AnalyseøkosystemetAvansert helseanalyse

Den eksplorative 

analysen

3 41 2 6 875

Saksbehandlingen

skal standardisere 

saksbehandlings-

prosessen etter 

helsedata og gi 

brukere raskere 

tilgang gjennom økt 

synlighet og 

raskere saks-

behandling.

Det enkle 

analyserommet 

skal gi brukere 

tilgang på en sikker 

infrastruktur for å 

analysere helsedata 

og legge til rette for 

økt veiledning i 

søknadsprosessen

Søknadsveilederen

skal gi brukere 

informasjon om 

hvilke helsedata-

kilder som finnes og 

informasjon om 

hvordan man går 

frem for å søke.

Helsedataportalen

skal gi brukere et 

sted å søke etter 

helsedata, 

informasjon om 

variabler og tilby en 

elektronisk 

utleveringstjeneste 

for helsedata

Det enkle 

økosystemet skal 

gi brukeren en 

markedsplass av 

analyseverktøy 

som gir fleksibilitet 

og valgfrihet i bruk 

av verktøy.

Analyseøkosystem

et skal gi brukere 

tilgang til en 

markedsplass av 

analysetjenester og 

et økosystem av 

datatilbydere 

Avansert 

helseanalyse skal 

gi brukere raskere 

tilgang på data 

gjennom delvis 

automatisert 

saksbehandling og 

kjøremiljø for 

beredskap og 

helseovervåkning. 

Den eksplorative 

analysen skal gi 

brukere 

eksplorative 

analysetjenester 

og muligheten for å 

etablere egne 

datavarehusløsning

er på plattformen



Anskaffelse søknads- og saksbehandlingstjenester 
– overordnet plan

Side 57

Sep

2018

FebOkt Nov Des Jan Apr Mai

2019

Mar Jun

Prekvalifisering og vurderingStrategi Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag
Tilbudsfase inkl. 

tilbyderkonferanse
Evaluering og forhandlinger

Beslutte hvilke leverandører som blir invitert til å levere tilbud

Tildeling av kontrakt

Signering av kontrakt

Forberede anskaffelsen Gjennomføre anskaffelsen i henhold til prosedyren «konkurranse med forhandlinger» Oppstart

Tilgjengelig på Doffin

Beslutninger ISG skal ta

14.01.19

Forhandlings-

runde 1

Forhandlings-

runde 2

Forhandlings-

runde 3

Tilbyder-

konf.

Tilbudsfrist 18.02.19

28.11.18

06.06.19

Frist kvalifikasjonssøknad 07.01.19

Runde 1 25.03.19 Runde 2 08.05.19Uke 5 Runde 3 06.06.19

17.06.19

Nedvalg til sluttavklaring 27.05.19

Viktige milepæler



Realisering av data- og analysetjenester

Side 58

Vi ønsker at referansegruppens innspill om 

omfanget til HAP de neste to årene er i tråd med 

forventningene og om hva som eventuelt bør 

endres og hvorfor.



Overordnet realiseringsplan for Helseanalyseplattformen

Side 59

Saksbehandlingen
Det enkle 

analyserommet
Søknads-veilederen Helsedataportalen

Det enkle 

økosystemet
AnalyseøkosystemetAvansert helseanalyse

Den eksplorative 

analysen

3 41 2 6 875

Saks-

behandlingen skal 

standardisere 

saksbehandlings-

prosessen etter 

helsedata og gi 

brukere raskere 

tilgang gjennom økt 

synlighet og 

raskere saks-

behandling.

Det enkle 

analyserommet 

skal gi brukere 

tilgang på en sikker 

infrastruktur for å 

analysere helsedata 

og legge til rette for 

økt veiledning i 

søknadsprosessen

Søknads-

veilederen skal gi 

brukere 

informasjon om 

hvilke helsedata-

kilder som finnes og 

informasjon om 

hvordan man går 

frem for å søke.

Helsedata-portalen

skal gi brukere ett 

sted å søke etter 

helsedata, 

informasjon om 

variabler og tilby en 

elektronisk 

utleveringstjeneste 

for helsedata

Det enkle 

økosystemet skal 

gi brukeren en 

markedsplass av 

analyseverktøy 

som gir fleksibilitet 

og valgfrihet i bruk 

av verktøy.

Analyse-

økosystemet skal 

gi brukere tilgang til 

en markedsplass av 

analysetjenester og 

et økosystem av 

datatilbydere 

Avansert 

helseanalyse skal 

gi brukere raskere 

tilgang på data 

gjennom delvis 

automatisert 

saksbehandling og 

kjøremiljø for 

beredskap og 

helseovervåkning. 

Den eksplorative 

analysen skal gi 

brukere 

eksplorative 

analysetjenester 

og muligheten for å 

etablere egne 

datavarehusløsning

er på plattformen



Faser knyttet til etablering av Helsedataservice og HAP FO

Realisering av transisjonssteg i Helseanalyseplattformen

Jus og regelverksarbeid

Data- og analysetjenester har sterke avhengigheter til 
regelveksutvikling, tilgang på data og anskaffelse(r)

Fase 0: Oppstart interimsorganisasjon

Q1 Q2 Q3 Q4

2019

Fase 1: Samhandlingsprosjekt 

Interimsorganisasjon 
Fase 2: HAP 1.0 med permanent organisasjon

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Fase 3: Målbilde med permanent 

organisasjon

Regelverksutvikling

Nytt regelverk etablert for HAP og tilgangsforvalterInterimsorganisasjon må ha databehandleravtaler med registerforvaltere

Datakopier etablert på Helseanalyseplattformen (FORELØPIG UTKAST)

NPR, DÅR, KPR

SSB variabler

RR 

Kreftregistrene Medisinske kvalitetsregistre 

Befolkningsbaserte helseundersøkelser

FHI registre

Nye datakilder

FREG

Nytt identifiserbart legemiddelregister etablert og forskriftsfestet

3.Saksbehandlingen

4. Det enkle analyserommet

1. Søknadsveilederen

2. Helsedataportalen

6. Det enkle økosystemet 8. Analyseøkosystemet

7. Avansert helseanalyse

5. Den eksplorative analysen

Anskaffelse 

søknadstjenester

Anskaffelse(r) dataplattform og 

analysetjenester

Helsedataprogrammets planlagte programperiode Helsedataprogrammet er etter planen avsluttet

UTKAST



Implementering og innføring av sluttbrukertjenester

Realisering av sluttbrukertjenestene er anbefalt basert på 
smidig utvikling

Side 61

1. Etablere 

dataplattform

4. Etablere kopier 

av datakilder på HAP

2. Etablere 

infrastruktur for

analyserom

3. Tilby analyserom

til sluttbrukere

5. Kohortutforsker

6. Syntetiske data

7. Standardisert

utleveringstjeneste

8. Ny tjeneste 1

Det må etableres et fundament før arbeidet med sluttbrukertjenester starter

FREG DÅR NPR KPR
SSB

variabler
KREG RR MFR register …

9. Ny tjeneste 2

Det vil pågå et iterativt arbeid med å ta inn nye datakilder på HAP

Utvikling av 

sluttbrukertjenestene 

vil følge prinsipper for 

smidig utvikling –

dataplattformen og 

analyserommene vil 

gjøre det mulig å jobbe 

med flere prosjekter i 

parallell

…

UTKAST

Ansvarlig: 

HDP/HAP FO

Ansvarlig: 

HAP FO

10. Ny tjeneste 3

11. Ny tjeneste 4

Ansvarlig: 

Aktører i 

økosystemet

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0



Analyserom

Det vil være ulike typer analyserom for ulike type bruk, 
men mange funksjonelle komponenter vil være like (eks)

Side 62

Forskningsrom Virtuelt register

Rom for statistikk-

og rapport-

produksjon

Rom for 

maskinlæring

Rom for 

applikasjons-

utvikling

Dataplattform Analyseinfrastruktur
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NB: Det vil være mange flere funksjonelle komponenter som inngår på 

dataplattform og analyseinfrastruktur

UTKAST



Implementering og innføring av sluttbrukertjenester

Realisering av sluttbrukertjenestene er basert på smidig 
utvikling 

Side 63

1. Etablere 

dataplattform

4. Etablere kopier 

av datakilder på HAP

2. Etablere 

infrastruktur for

analyserom

3. Tilby analyserom

til sluttbrukere

5. Kohortutforsker

6. Syntetiske data

7. Standardisert

utleveringstjeneste

8. Ny tjeneste 1

Det må etableres et fundament før arbeidet med sluttbrukertjenester starter

FREG DÅR NPR KPR
SSB

variabler
KREG RR MFR register …

9. Ny tjeneste 2

Det vil pågå et iterativt arbeid med å ta inn nye datakilder på HAP

Utvikling av 

sluttbrukertjenestene 

vil følge prinsipper for 

smidig utvikling –

dataplattformen og 

analyserommene vil 

gjøre det mulig å jobbe 

med flere prosjekter i 

parallell

…

UTKAST

Ansvarlig: 

HDP/HAP FO

Ansvarlig: 

HAP FO

10. Ny tjeneste 3

11. Ny tjeneste 4

Ansvarlig: 

Aktører i 

økosystemet

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 V5.0 V6.0

V1.0

Vi ønsker at referansegruppens innspill om 

omfanget til HAP de neste to årene er i tråd med 

forventningene og om hva som eventuelt bør 

endres og hvorfor.



Agenda – Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet  

Side 64

Tid Tema

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

10:05 – 10:40 Status fra programmet

10:40 – 10:55 Redaksjonsmodell for helsedata.no

10:55 – 11:35 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice

11:35 – 11:55 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet

11:55 – 12:25 Lunsj

12:25 – 13:05 Omfang anskaffelse av data og analyseplattformen.

13:05 – 13:25 Helsedataprogrammets varighet

13:25 – 13:45 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP

13:45 – 14:00 Eventuelt



Faser knyttet til etablering av Helsedataservice og HAP FO

Realisering av transisjonssteg i Helseanalyseplattformen

Jus og regelverksarbeid

Programmets varighet må vurderes mot kriterier for hva som må være på plass 
før videre realisering kan tas videre av en drifts- og forvaltningsorganisasjon

Fase 0: Oppstart interimsorganisasjon

Q1 Q2 Q3 Q4

2019

Fase 1: Samhandlingsprosjekt 

Interimsorganisasjon 
Fase 2: HAP 1.0 med permanent organisasjon

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Fase 3: Målbilde med permanent 

organisasjon

Regelverksutvikling

Nytt regelverk etablert for HAP og tilgangsforvalterInterimsorganisasjon må ha databehandleravtaler med registerforvaltere

Datakopier etablert på Helseanalyseplattformen (FORELØPIG UTKAST)

NPR, DÅR, KPR

SSB variabler

RR 

Kreftregistrene Medisinske kvalitetsregistre 

Befolkningsbaserte helseundersøkelser

FHI registre

Nye datakilder

FREG

Nytt identifiserbart legemiddelregister etablert og forskriftsfestet

3.Saksbehandlingen

4. Det enkle analyserommet

1. Søknadsveilederen

2. Helsedataportalen

6. Det enkle økosystemet 8. Analyseøkosystemet

7. Avansert helseanalyse

5. Den eksplorative analysen

Anskaffelse 

søknadstjenester

Anskaffelse(r) dataplattform og 

analysetjenester

Helsedataprogrammets planlagte programperiode Helsedataprogrammet er etter planen avsluttet

UTKAST



Faktorer som påvirker programmets varighet

 Finansiering 2020 og videre

 Fremdrift

 Lovverk

 Innføringsansvar

 Gevinstrealisering

 Nasjonal tjenesteleverandør

Programmets varighet må vurderes mot kriterier for hva som må være på plass før 

videre realisering kan tas videre av en drifts- og forvaltningsorganisasjon.

Side 66



Agenda – Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet  

Side 67

Tid Tema

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

10:05 – 10:50 Status fra programmet

10:50 – 11:05 Redaksjonsmodell for helsedata.no

11:05 – 11:45 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice

11:45 - 12:15 Lunsj

12:15 – 12:35 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet

12:35 – 13:05 Omfang anskaffelse av data og analyseplattformen.

13:05 – 13:25 Helsedataprogrammets varighet

13:25 -13:45 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP

13:45 – 14:00 Eventuelt



Arbeidet med finansieringsmodeller deles inn i tre steg 

Side 68

Saksbehandlingen
Det enkle 

analyserommet
Søknadsveilederen Helsedataportalen

Det enkle 

økosystemet
AnalyseøkosystemetAvansert helseanalyse

Den eksplorative 

analysen

3 41 2 6 875

Saksbehandlingen

skal standardisere 

saksbehandlings-

prosessen etter 

helsedata og gi 

brukere raskere 

tilgang gjennom økt 

synlighet og 

raskere saks-

behandling.

Det enkle 

analyserommet 

skal gi brukere 

tilgang på en sikker 

infrastruktur for å 

analysere helsedata 

og legge til rette for 

økt veiledning i 

søknadsprosessen

Søknadsveilederen

skal gi brukere 

informasjon om 

hvilke helsedata-

kilder som finnes og 

informasjon om 

hvordan man går 

frem for å søke.

Helsedataportalen

skal gi brukere et 

sted å søke etter 

helsedata, 

informasjon om 

variabler og tilby en 

elektronisk 

utleveringstjeneste 

for helsedata

Det enkle 

økosystemet skal 

gi brukeren en 

markedsplass av 

analyseverktøy 

som gir fleksibilitet 

og valgfrihet i bruk 

av verktøy.

Analyseøkosystem

et skal gi brukere 

tilgang til en 

markedsplass av 

analysetjenester og 

et økosystem av 

datatilbydere 

Avansert 

helseanalyse skal 

gi brukere raskere 

tilgang på data 

gjennom delvis 

automatisert 

saksbehandling og 

kjøremiljø for 

beredskap og 

helseovervåkning. 

Den eksplorative 

analysen skal gi 

brukere 

eksplorative 

analysetjenester 

og muligheten for å 

etablere egne 

datavarehusløsning

er på plattformen

Helsedataservice

B) DATA- OG 

ANALYSEPLATTFORM
C) ANALYSEØKOSYSTEM

A) SØKNADS- OG 

SAKSBEHANDLINGS-

TJENESTER

HelsedataserviceHelsedataservice



Programmet har jobbet med modeller for søknadstjenesten, og vil 
starte arbeidet med prinsipper for data- og analysetjenester

Side 69

Del av HAP
0

Prinsipper

1

Modeller

2

Detaljering

3

Innføring

A - Søknads- og saksbehandlingstjenester Sept. – nov. 2018 Nov. – feb. 2019 Mars – juni 2019 2020

B - Data- og analysetjenester Jan. – feb. 2019 Mars - juni 2019 Juni – okt. 2019 2021

C - Analyseøkosystem Mars 2020 Juni 2020 Sept. 2020 2022



Finansieringsmodellene må være dynamiske slik at de kan stå 
alene, men også videreutvikles i takt med realiseringsstegene

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Side 70

Kostnader

Utvidet tjenestespekter Helsedataservice

Søknads- og saksbehandlingstjenester



Finansieringsmodellene må være dynamiske slik at de kan stå 
alene, men også videreutvikles i takt med realiseringsstegene

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Søknads- og saksbehandlingstjenester Data- og analyseplattform Analyseøkosystem

Side 71

Kostnader

Utvidet tjenestespekter Helsedataservice



Prinsippene skal være førende for valg av finansieringsmodell for 
søknad- og saksbehandlingstjenester

Side 72

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

Regulatoriske oppgaver skal finansieres over statsbudsjettet4

Aktører som har gevinster skal bidra til finansiering av forvaltning og drift av HAP5



Det anbefales en kombinasjon av samfinansiering, 
brukerfinansiering og sentralfinansiering

Side 73

Kostnader

H
e
ls

e
d
a
ta

-

s
e
rv

ic
e

D
ri
ft

-
o
g
 

fo
rv

a
lt
n
in

g
In

fr
a
s
tr

u
k
tu

r

Finansiering

Samfinansiering bør 

gjenspeile registrenes 

gevinster ved løsningen (så 

lenge de har denne 

oppgaven)

Brukerfinansiering bør 

anvendes så langt det er 

mulig uten å svekke 

hovedmålene for 

Helsedataprogrammet

Sentralfinansiering må 

dekke gjenværende kostnader 

som ikke lar seg dekke 

gjennom samfinansiering og 

brukerfinansiering



Fordelingen mellom finansieringskildene vil avhenge av 
ansvarsdelingen mellom registrene og Helsedataservice

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sentralfinansiering Samfinansiering Brukerfinansiering

Side 74

Kostnader og 

inntektspotensial



Prisen bør være lik for alle brukere, men ulik per tjeneste

1 – Flat pris 2 - Prisdifferensiering

3 – Flat pris + tilskudd 4 – Tjenestedifferensiering 

Side 75

Prisstrategien bør være enkel, 

forutsigbar og rettferdig

Tjenestedifferensiering er mer 

hensiktsmessig enn 

prisdifferensiering

Det bør utformes 

tjenestesammensetninger som i 

størst mulig grad reflekterer 

brukes verdi av tilgang til 

dataene

➢Juridisk vurdering vil avdekke 

mulighetsrommet



Forslag til prinsipp:

Veiledningstjenester bør være gratis inntil et visst nivå, mens 
utleveringstjenester bør ha en fastpris

Side 76

VEILEDNINGSTJENESTER

VEILEDNINGSTJENESTER

VEILEDNINGSTJENESTER

VEILEDNINGSTJENES

TER

VEILEDNINGSTJENES

TER

Søknadsveileder og -

skjema reduserer 

behovet for veiledning

Pris per datakilde

Pris per type data?

Tilleggstjenester?

Fast grunnbeløp per 

søknad?



Programmet vil jobbe videre med detaljering av modellen 
og ønsker innspill på hvordan den bør forankres

Side 77

Del av HAP
0

Prinsipper

1

Modeller

2

Detaljering

3

Innføring

A – Søknads- og saksbehandlingstjenester Sept. – nov. 2018 Nov. – feb. 2019 Mars – juni 2019 2020

B – Data- og analysetjenester Jan. – feb. 2019 Mars - juni 2019 Juni – okt. 2019 2021

C - Analyseøkosystem Mars 2020 Juni 2020 Sept. 2020 2022



Agenda – Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet  

Side 78

Tid Tema

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

10:05 – 10:40 Status fra programmet

10:40 – 10:55 Redaksjonsmodell for helsedata.no

10:55 – 11:35 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice

11:35 – 11:55 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet

11:55 – 12:25 Lunsj

12:25 – 13:05 Omfang anskaffelse av data og analyseplattformen.

13:05 – 13:25 Helsedataprogrammets varighet

13:25 – 13:45 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP

13:45 – 14:00 Eventuelt



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet

