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Referat fra møte i programstyret for 
Helsedataprogrammet 

 

Møte 12 

Dato 12.06.2019 

Tid Kl. 10:00-14:00 

Sted Verkstedveien 1, Skøyen 

Medlemmer   
Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Bodil Rabben (Direktoratet for e-helse) 
Jannike Ludt (Forskningsrådet) 
Siv Cathrine Høymork (Helse Nord RHF)  
Kristin Farestvedt (Helse Vest RHF)  
Roar Olsen (UNIT) 

Ole Alexander Opdalshei (Kreftforeningen)  
Per Morten Sandset (Universitetet i Oslo) 
Gun Peggy Knudsen (Folkehelseinstituttet) 
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 
Pål Romundstad (NTNU) 
Tristan Rolstad (KS) 
 

 

Forfall 
Astrid Øksenvåg (KS) 
Olav Røise (Helse Sør-Øst RHF) 
Sverre Fossen (Norsk helsenett) 
 

 
Tarje Bjørgum (Abelia) 
Sissel Husøy (Helsedirektoratet)  
Torstein Bye (Statistisk sentralbyrå) 
 

 

Observatører 
Hanne Monclair (Kunnskapsdepartementet)  
Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet) 
Arne Lunde (Kunnskapsdepartementet) 
 

  

Direktoratet for e-helse 
Marianne Braaten  
Alexander Gray 
Anders Långberg 
Maria Pretorius (referent) 

 
Bjørn Holstad 
Thea Sørvig Østbye 
Maren Lien 
Elin Olsen Kallevik 
 

  

 
 

Sak Tema Sakstype 

10/19 Godkjenning av referat fra forrige programstyremøte  Beslutningssak 

 Christine Bergland ønsket velkommen til møtet. 
Det ble orientert om en endring i tidsplanen for møtet; beslutningssak 
om styringsdokumentet tas til slutt. 
 
Det var ingen innspill til agenda for dagens møte eller referatet fra 
forrige programstyremøte. 
  

 Vedtak:  
Referat fra programstyremøte 11.mars 2019 og agenda for 
programstyremøte 12.juni 2019 godkjennes. 
  

11/19 Status fra programmet  Orienteringssak 

 Marianne Braaten, Bjørn Holstad og Håvard Lande informerte om status 
og utvalgte aktiviteter i programmet. Det vises til saksunderlag og 
presentasjon. 
 
Innspill til saken: 
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• Det er beklagelig at referatet fra referansegruppen ikke var 
ferdigstilt da saksunderlaget ble sendt ut, siden referatet 
fungerer som en god forberedelse for 
programstyremedlemmene 

• Er konkurransegrunnlaget for anskaffelsen av data- og 
analysetjenester laget kun internt i programmet? Det er ønskelig 
å være mer involvert i anskaffelsesgrunnlaget 
Svar: Brukerhistoriene og funksjonalitet har vært godt forankret 
i temagruppene og arbeidsgruppene 

• Risikoelement ID 12 " Programmet oppnår ikke enighet med 
registerforvaltere om behandling av data på HAP før nytt 
regelverk" foreslås endret til "Ulik fortolkning av regelverk 
skaper forsinkelser" 

• Hvor leverer ekstern kvalitetssikrer sin rapport?  
Svar: Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
er oppdragsgivere og rapporten blir presentert for dem. Det er 
foreløpig noe usikkerhet rundt hva som vil distribueres og av 
hvem, men det antas at dette blir en offentlig rapport.  
Programmet kan forvente merknader/funn som må følges opp 
videre. 

• I intervju med ekstern kvalitetssikrer ble gevinstberegningene 
for legemidler presentert til 1 MRD, men dette stemmer ikke 
overens med det som er presentert i programstyret tidligere. 

• Fra RHF'enes side har det vært skepsis rundt grunnlaget for 
gevinstberegninger for legemiddelområdet og for effektivisering 
av registerforvaltningen. RHF'ene bruker mer tid på faglig 
veiledning enn utlevering fra kvalitetsregistrene. Engstelig for at 
det er for lite nøkternhet i gevinstestimatene 

• Det er forståelse for at gevinstestimatene blir justert, men det er 
viktig at programstyret blir informert om det løpende 
gevinstarbeidet. Programstyret må kunne stå bak gevinstene. 
HDIR og FHI er ikke enige i tallene som foreligger nå for 
gevinstpotensialet for effektivisering av registerforvaltningen. 
Samlet svar for kommentarer om gevinster: 
Gevinstberegningene i konseptvalgutredningen er basert på en 
rekke antakelser om teknisk og organisatorisk løsning og ble 
gjennomført for å synliggjøre virkninger av 
Helseanalyseplattformen og vurdere forskjellen i 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet mellom de fire konseptene. I 
en konseptvalgutredning vil det alltid være vesentlig usikkerhet 
knyttet til estimatene fordi innholdet i konseptene ikke er 
detaljert og beskrevet. For legemiddelområdet ble det for 
eksempel gjort antakelser om mer funksjonalitet enn det som 
kan se ut til å være tilfellet nå. Det samme gjelder gevinstene for 
registerforvaltningen, som ble estimert på bakgrunn av 
antakelser om hvilke oppgaver som ble overført fra registrene til 
tilgangsforvalteren. Når antakelsene endres, må også 
beregningene oppdateres for å kunne verifisere tiltakets 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Først gjennom detaljering og 
utprøving av løsningene, og dermed detaljering av gevinstene, vil 
det være mulig å utarbeide operative gevinstrealiseringsplaner 
der det beskrives hvordan, når og av hvem gevinstene skal 
realiseres. Siden Helsedataprogrammet utvikler og innfører 
løsninger som andre virksomheter og brukere skal høste 
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gevinster av, vil programmet involvere virksomhetene og deres 
eiere i detaljering av gevinstene. Det er ikke besluttet eller 
diskutert hvordan de sentrale registrene eller medisinske 
kvalitetsregistrene skal realisere gevinster, dette vil diskuteres 
videre med de gevinstansvarlige som pekes ut i den enkelte 
virksomhet. Programmet ønsker å informere programstyret 
løpende, men har på grunn av den eksterne kvalitetssikringen 
måttet fremskynde noe av arbeidet med justering av estimatene. 

• Angående utredningen om statsstøtteregelverk, er det 
analyserommet det er snakk om?  
Svar: Til en viss grad. Utredningen peker på at dersom HAP tilbyr 
analyseverktøy som er anskaffet fra en tredjepart gjennom 
offentlig anskaffelse vil dette kunne reise problemer 
statsstøtterettslig 

• Det er gjort samme type utredning for Læringsplattformen, med 
tilsvarende konklusjon 

• Vil dette også gjelde for TSD?  
Svar: I TSD må brukerne betale lisensene selv.  

• Statsstøtterettslig vurdering er en tverssektoriell erfaring. 
Direktoratet utreder også statsstøtteregelverket i stort for 
nasjonale tjenester 

• Angående status for Harmonisering. I Helsedataprogrammets 
styringsdokument vekker milepæl på integrasjonsarbeidet 
bekymring, dette er ikke realistisk. 
Svar: Vi er enig i bekymringen, og milepælen er optimistisk. 
Dette er også belyst som et risikoelement i prosjektet. 

• Det oppfordres til å ta kontakt med KS ang selvevaluering FAIR-
prinsipper. KS gjør mye av det samme. 

• Utenfor helsesektor er det mange andre løsninger enn HelseID, 
pass på at dette ikke blir en begrensning. I uke 25 arrangeres en 
større samling hvor vi skal snakke om forskningsinfrastruktur på 
tvers. TSD, HDP med flere. 

 
Det var enighet om at programstyret må være godt informert om det 
løpende arbeidet med gevinster og grunnlag for tallene. 
Helsedataprogrammet går inn i gevinstarbeidet med dialog, og ønsker å 
forankre gevinstene med alle aktørene. Programstyremedlemmene kan 
også ta kontakt direkte med Christine Bergland dersom de har innspill.  
 
 

 Vedtak:  
Programstyret tar saken til orientering og ber programmet innarbeide 
innspill fremkommet i møtet. 
 

 

12/19 Resultater fra innbyggerundersøkelsen Orienteringssak 

 
 
 

 
 
 
 

Thea Sørvig Østbye presenterte resultater fra innbyggerundersøkelsen. 
Det vises til saksunderlag og presentasjon. 

Innspill til saken:  

• Undersøkelsen er strukturert og bra, og godt å få på bordet. 
Denne kan også være nyttig for flere 
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• Viljen for å dele informasjon støtter opp under erfaringer fra 
Kreftregisteret 

• Det er krevende for den jevne borger å forstå sikkerheten rundt 
skyløsninger. Vi trenger å bygge tillit. 

• Det er viktig at innbygger forstår verdier av egne data, og at man 
får noe igjen for det. 

• Veldig nyttig undersøkelse som HOD vil be programmet 
presentere i kommende statssekretærseminar 

 Vedtak: Programstyret tar saken til orientering ber programmet 
innarbeide innspill fremkommet i møtet. 
 

 

13/19 
 

Leveransemodell i skyen, data- og analysetjenester  

 

Diskusjonssak 

 Alexander Gray presenterte sak om leveransemodell i skyen. 

Det vises til saksunderlag og presentasjon. 

 

12.juni ble det sendt en 1.0-versjon av notatet om skytjenester til HOD. 

Notatet ettersendes programstyret. 

 

Innspill til saken: 

• Kampanjer med folkeopplysning vil være aktuelt 

• Viktig at vi har kompetansen til å stille de riktige kravene 

• Diskuterer programmet skyløsning sammen med for eksempel 

TSD og andre tjenester?  

Svar: Dette vil være et av temaene på UNIT-konferansen neste 

uke 

• Vi må også vise risikobildet rundt on premises-løsninger 

• Direktoratet for e-helse vil oppfordre Difi til å ta en rolle i 

tverssektoriell veiledning rundt skytjenester. Dette skal tas opp 

på SKATE-møte neste uke. 

• Hva er tidsperspektivet rundt tydeliggjøring av regelverk?  

Svar: Det vi er mest avhengig av er Datatilsynets vurdering av 

sammenhengen mellom CLOUD Act og GDPR 

• Det er en viss risiko for at helsedata i skyen kan bli stoppet 

politisk. Det er viktig at vi bygger opp saken godt faglig, og 

synliggjør risiko og konsekvenser ved alternativet. Vi må bruke 

kommunikasjonstiltak godt, og ikke glemme politikerne 

• Det pågår en sidediskusjon i EU knyttet til store 

forskningsinfrastrukturer.  Skal Europa gjøre seg avhengig av de 

store leverandørene? 

• De spørsmålene vi reiser her er vi ikke alene om, dette er en 

generisk sak. Viktig at politikere er klar over det. Vi berører 

vesentlig store spørsmål innen dataforvaltning generelt. 

• Er det gjort en vurdering opp mot sikkerhetsloven?  

Svar: Departementene skal gjøre en vurdering etter den nye 

sikkerhetsloven på hva loven vil innbefatte.  
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Programstyret ga bred støtte til bruk av skytjenester, men påpekte 

viktigheten av at det jobbes på en god måte med dette, både innenfor 

det faglige og med kommunikasjon til politikere og innbyggere. Det er 

ønskelig med en større tverssektoriell veiledning/opplysning/kampanje 

på området. 

 

 

 Vedtak: Programstyret har fått presentert leveransemodell i skyen for 
data- og analysetjenester, og ber programmet innarbeide innspill 
fremkommet i møtet. 
 

 

14/19 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere  
 

Diskusjonssak 

 Anders Långberg presenterte sak om målbilde for samhandling mellom 
forskere og innbyggere. Det vises til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

• Løsningen kan være en fin måte å komme i gang på, men basert 
på erfaring med å sende ut skjema til pasienter kan det by på 
problemer. Det kan være 1 av 10 som er egnet til å gå inn i en 
studie. Man må tenke på hvilke grupper man ønsker å rekruttere 
med denne løsningen. Kan passe for enkelte studier men ikke 
alle 

• Det er bra at vi får funksjonalitet for enkelte studier, men klarer 
programmet å se kompleksiteten? Urolig for at det skal bli for 
generelt, må se mer på presisjon. Man må være tydeligere på 
når samtykke er relevant.  

• Vanskelig å mene noe om dette når det ikke foreligger referat fra 
referansegruppen 

• Er det tatt høyde for andre felles nasjonale samtykkeløsninger, 
også tverssektorielt? 

• Svar: På Helsenorge samles alle samtykker for helsesektor, og 
det bygges inn personvernkomponent. Helsesektor har et mer 
nyansert behov på fullmakt. Løsningen er tjenesteorientert og 
kan integreres fra hvor som helst. Vi har et stykke igjen før vi er 
tverssektorielle, men har en tjenesteorientert arkitektur. Dette 
har også vært diskutert i SKATE. 

• Dette kan bli bra løsning for befolkningsbaserte studier 

• Tydelige signaler fra kliniske miljøer at samtykkereisen må 
presiseres mer 

 

 

 Vedtak: Programstyret har fått presentert målbildet for samhandling 
mellom forskere og innbyggere, og ber programmet innarbeide innspill 
fremkommet i møtet. 
 

 

15/19 Demo av innsyn i kvalitetsregistre  Diskusjonssak 

 Anders Långberg presenterte demo av innsyn i kvalitetsregistre på 
helsenorge.no.  
 
Det var ingen innspill til saken. 
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 Vedtak: Programstyret har fått presentert innsyn i kvalitetsregistre. 
 

 

16/19 Demo av prototype Felles søknadsskjema  Orienteringssak 

 Elin Olsen Kallevik demonstrerte deler av prototype av Felles 
søknadsskjema som skal publiseres på helsedata.no til høsten.  
 
Innspill til saken: 

• Er det krav om datahåndteringsplan?   
Svar: Ikke krav om å legge dette med, dette er organisasjonens 
ansvar 
 

 

 Vedtak: Programstyret har fått presentert prototype av Felles 
søknadsskjema 
 

 

18/19 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser  

 

Diskusjonssak 

 Maren Lien presenterte sak om etablering av Helsedataservice. Det vises 
til saksunderlag og presentasjon. 

Innspill til saken: 

• Vil det kunne oppstå forvirring rundt dokumentasjonsplikt og 
arkiveringsplikt/klager?  
Svar: I denne fasen (fase 0) vil arkivering og klager behandles hos 
virksomhetene som tidligere 

• Brukerne må involveres i arbeidet. Viktig på dette tidspunktet, 

• Hvem kan søke om helsedata? Må man være offentlig godkjente 
forskningsinstitusjoner?  
Svar: Alle kan i prinsippet bruke en vei inn-løsningen, men for 
noen grupper, for eksempel engelsktalende, vil de fortsatt måtte 
henvende seg direkte til registrene 
 

 

 Vedtak: Programstyret har fått presentert arbeidet med etablering av 
Helsedataservice, og ber programmet innarbeide innspill fremkommet i 
møtet. 
 

 

19/19 Modeller for finansiering av drift og forvaltning av HAP  

 

Diskusjonssak 

 Thea Sørvig Østbye presenterte sak om finansiering av drift og 
forvaltning av Helseanalyseplattformen, med utkast til en 
finansieringsmodell som må diskuteres. Det vises til saksunderlag og 
presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

• Ulike nasjonale infrastrukturer tar ofte ikke betaling for sin egen 
bruk. Viktig premiss for brukerbetaling at man klarer å skille 
dette. 

• Omfordeling av rammer, registre – Vær oppmerksom på at man 
ikke teller kostnadene to ganger.  
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• Vi ønsker en økt bruk. Endringen vil medføre økt arbeid for 
registre, og kan ikke se hvordan modellen tar hensyn til dette?  

• Det er i prinsippet umulig å tenke seg en samfinansieringsmodell 
som blir rettferdig.  

• Modellen tar ikke hensyn til at mange har dobbelstillinger. Og 
hva med den kommunale helsesektoren? Tilsynelatende store 
gevinster for samfunnet gir ofte utgifter for virksomhetene. 

• Det er bra at man prøver å få dette til, men det er krevende.  

• Merk at noen virksomheter vil havne to steder, for eksempel FHI 
som både er en forskningsinstitusjon og en etat under HOD. 

• Brukerfinansieringen på 12% kan økes 

• FHI vil gjerne være mer i dialog om finansieringsmodell.  
 
Finansieringsmodeller er en krevende sak å lande, og det må arbeides 
prinsipielt. Helsedataprogrammet kommer ikke til å sende noe til 
departementene før alles innspill har kommet godt fram. 
Helsedataprogrammet imøteser skriftlige innspill i etterkant av møtet. 

 

 Vedtak: Programstyret har fått presentert arbeidet med 
finansieringsmodeller, og ber programmet innarbeide innspill 
fremkommet i møtet. 
 

 

17/19 Utkast til Helsedataprogrammets styringsdokument v2.3  

 

Beslutningssak 

 Marianne Braaten presenterte sak om Helsedataprogrammets 
styringsdokument. Det vises til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

• Det etterlyses en prosess på arbeidet med indikatorer for 
måloppnåelse. Hadde ønsket en mer inkluderende prosess. 
Svar: Indikatorer ble lagt inn uten nok tid til forankring fordi det 
ble stilt som en forutsetning for ekstern kvalitetssikring innen 
begrenset tid. På grunn av stram tidsplan var det ikke mulig med 
en bred forankrings-prosess på dette tidspunktet, men det skal 
vi sørge for i den videre oppfølgingen og justeringen av dette. 
Programmet vil sette opp en sak i neste møte hvor indikatorene 
kan vurderes. 

• Det samme gjelder for flere av milepælene i 
styringsdokumentet. Noen av dem er for ambisiøse, ikke 
overbevist om at de er reelle. 

• Opplever at styringsdokumentet er et dynamisk dokument, men 
ønsker en forberedt sak til høsten om indikatorer 

• Det må komme tydeligere fram i styringsdokumentet at dette er 
et tverssektorielt prosjekt. Dette må også komme fram i 
innledningen til kapittel om styringsmodell 

 
Overordnet mener programstyret at styringsdokumentet er godt. 
Programmet må jobbe mer med indikatorer, og noen av milepælene og 
beskrive bedre at dette er tverssektorielt prosjekt. Sak om indikatorer 
tas opp på neste møte. 
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 Vedtak: Programstyret godkjenner styringsdokument v2.3, men med 
forutsetning om at innspill tas inn i dokumentet og at indikatorer og 
milepæler kan revideres i neste versjon. 
 

 

  

Ved møtets slutt ble det overordnet oppsummert følgende: 

Programstyret burde hatt referatet fra referansegruppen 

Det ønskes en bedre involvering i gevinstarbeidet og forståelse for 
gevinstestimater 

Det er behov for mer tid til arbeidet med finansieringsmodell 

Ønskelig at programmet fortsetter med presentasjoner i møtene, dette 
er informativt 

Møtene oppleves som faglig spennende med gode diskusjoner. 
Programmet har godt forberedte saksunderlag og gode presentasjoner 

 

 

 


