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Referat fra møte i referansegruppen for 
Helsedataprogrammet 

Møte 13 

Dato 26. september 2019 

Tid Kl. 10:00-14:00 

Sted Verkstedveien 1, Skøyen 

Tilstede    
Nina K. Vøllestad (Universitetet i Oslo) 
Rolf Reed (Norges forskningsråd) 
Eva Stensland (SKDE) 
Giske Ursin (Kreftregisteret)  
Ann-Kristin Brændvang (Statistisk sentralbyrå) 
Eirik Holand - vara (Helse Nord) 
Sameline Grimsgaard (Universitetet i Tromsø) 
Dag Jordbru (Legemiddelverket) 
Grethe Tell (Universitetet i Bergen) 
 

Ole Morten Berg (Norsk Helsenett) 
Bernt Olav Økland (Helse Vest) 
Linda Midttun (Helse Midt-Norge) 
Olav Isak Sjøflot (Helsedirektoratet) 
Steinar Krokstad (NTNU/HUNT) 
Roger Schäffer - (Folkehelseinstituttet) 
Bodil Rabben (Direktoratet for e-helse) 
Jacob Hølen (NEM) 
Katrine Weisteen Bjerde (UNIT) 
 

 

Ikke til stede 
Petter Hurlen (Legeforeningen) 
Kristin Brekke – (Bergen Kommune) 
Hans Eide (Uninett) 
Marit Lie - observatør (Helse- og omsorgsdepartementet) 
Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst) 
Bente Christensen (Norsk Sykepleierforbund) 
Grethe Alhaug - observatør (Datatilsynet) 
Vigdis Kvalheim (NSD) 

 

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

  

Øvrige (Direktoratet for e-helse) 
Bjørn Holstad 
Siri Torgersen 
Axel Storebø 
Øivind Røise 

  
Thea Sørvig Østbye 
Håvard Lande 
Elisabeth Hagen  
 

  

 
 

Sak Tema Sakstype 

21/19 Godkjenning av referat fra forrige møte, godkjenning av innkalling og 
agenda til dagens møte  

Beslutningssak 

 Bodil Rabben ønsket velkommen til møtet. 
 
Nye medlemmer i referansegruppen er Bente Christensen fra Norsk 
Sykepleierforbund og Katrine Weisteen Bjerde fra UNIT.  
 
Kreftregisteret har i forkant til møtet spilt inn to kommentarer til forrige 
referat. Referatet endres etter innspill. 
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Vedtak: Referansegruppen godkjenner innkalling og agenda for møtet 
26. september 2019 og referatet fra 20. mai 2019, med de endringer 
som er spilt inn. 
 
 

22/19 Status fra programmet  
 

Orienteringssak 

 Marianne Braaten, Bjørn Holstad, Alexander Gray og Thea Sørvig Østbye 
orienterte om status for programmet og utvalgte aktiviteter. Viser til 
saksunderlag og presentasjon. 
 
Følgende ble orientert om: 

• Overordnet status og risiko 

• KS2-rapporten – Ekstern kvalitetssikring  

• Helsedata.no og Felles søknadsskjema  

• Saksbehandlingssystem  

• Vurdering skytjenester  

• Anskaffelse data- og analysetjenester 

• Gevinstarbeidet  

• Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen 

• Høring om lovendring for tilgjengeliggjøring av helsedata  
 

Innspill til saken: 
Ekstern kvalitetssikring 

- I KS2-rapporten fra ekstern kvalitetssikring om gevinstrealisering 
står det at registerforvaltere er minst "om bord", og at det kan 
ha oppstått et informasjonsgap mellom de visjonspregede 
planene og mer detaljerte planer.  For at det ikke skal bli et 
informasjonsgap må referansegruppen få disse detaljene og få 
bedre informasjon (Giske Ursin) 
Svar: Programmet er i gang og skal samarbeide med alle aktører 
og virksomheter for å detaljere og realisere gevinstene 

- Hva har kvalitetssikrer lagt til grunn med tanke på gevinster? 
(Roger Shäffer)  
Svar: KS2 er en kvalitetssikring av estimater, planer og strategier 
for gjennomføring av et tiltak, ikke av konseptvalgutredningen. 
Effektivisering av registerforvaltningen utgjør en svært liten del 
av det totale gevinstpotensialet, og konseptvalget påvirkes ikke 
av denne gevinsten.  

- Rapporten fra ekstern kvalitetssikring viser et godt resultat. Nå 
er det viktig hvordan programmet jobber videre, og sammen 
med aktørene (Rolf Reed) 

- Når programmet nå kjører videre er det viktig å være et team og 
ha god kommunikasjon (Olav Isak Sjøflot) 

- Referansegruppen må også hjelpe programmet ved å komme 
med forespørsel om informasjon, deltagelse på møter osv. Det 
er ikke alltid enkelt for programmet å se hvor behovet er størst 
hos de berørte partene. 

- Helsedirektoratet har god erfaring med å invitere programmet til 
allmøte, involvere de ansatte og snakke med de som føler seg 
berørt (Olav Isak Sjøflot) 

- Tallene fra samfunnsøkonomisk analyse ble også sendt til AD-
møte før sommeren hvor de samme tallene kommer fram nok 
en gang (Giske Ursin) 
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Svar: Tallene fra samfunnsøkonomisk analyse i 
konseptvalgutredningen ble vist i notatet for å forklare hele 
historien, etter konkret forespørsel fra RHF-ene om å forklare 
tallene for AD-møtet. I AD-møtet oppfattet programmet at saken 
ble diskutert og spørsmål ble besvart. 

- Programmet har et kommunikasjonsproblem (Giske Ursin) 
- Det er viktig at eventuelle uenigheter blir tatt ned nå, for å ikke 

bremse framdriften (Rolf Reed) 
Saksbehandlingssystem 
- Det savnes mer klargjøring rundt prosess for godkjenning av 

Felles søknadsskjema. En god transisjonsbeskrivelse for å skru av 
eget system og innføre nytt. Hvilke kommunikasjonsaktiviteter 
skal programmet ut med? Viktig at vi har et godt grep om dette. 
(Olav Isak Sjøflot) 
Svar: Vi har tett samarbeid med de tre aktørene det gjelder, og 
alt dette tas inn i planleggingsprosessene. 

- Dette er vårt ansikt utad, så vi er opptatt av at dette blir veldig 
bra (Giske Ursin) 

- Når noen bestiller statistikk fra Kreftregisteret trenger de ikke 
bruke skjema i dag. Vi ønsker ikke at man må bruke 
søknadsskjema for å få tilgang til statistikk, det må f.eks være 
enkelt for en kommunelege å få tilgang til statistikk for sin 
kommune (Giske Ursin) 

- Løsningene må bli enkle. Det er viktig med brukertester, også for 
de som ikke har god kjennskap  

- Helsedataprogrammet må ta regien på 
kommunikasjonsaktivitetene rundt søknadsskjema og 
saksbehandlingssystem (Olav Isak Sjøflot) 

- Pasientforeninger bør inkluderes i brukerscenarier (Rolf Reed) 
Data og analysetjenester 
- Hvorfor er avtalen delt mellom utvikling og drift? (Steinar 

Krokstad) 
- Anskaffelsen skal dekke både utvikling, drift og forvaltning av 

løsningen over til sammen mange år. Det gir oss større 
fleksibilitet å ha to kontrakter innenfor denne anskaffelsen. Vi 
skal først gjøre utvikling, og har brukt kontraktsformen 
PS2000SOL til denne. Så har vi brukt en annen kontraktsform 
(skybasert) for den videre driften og forvaltningen av løsningen.  

Vurdering skytjenester 
- Dette er bra og i samme retning som Helsedirektoratets 

skystrategi. Husk at det ikke bare handler om IT sikkerhet, men 
også om utro tjenere etc. Det er viktig å se hele bildet (Olav Isak 
Sjøflot) 

- Bra med begrepet allmenn sky i stedet for offentlig sky. Tema 
rundt Cloud Act versus GDPR bør løftes til EU-kommisjonen. 
Dette er et europeisk problem generelt. Kan man også vurdere 
noe om dette inn i avtalene som skal skrives for data og 
analysetjenester? (Giske Ursin) 

- EU jobber aktivt med å få skytjenester på plass, og er opptatt av 
grensesnittet mellom Europa og USA. Estland har en del erfaring 
med angrep på helsedata. Deteksjon er viktig for å avdekke 
angrep (Dag Jordbru) 

- Det er bra at dere går først, og håper at dere deler erfaringene 
med oss (Bernt Olav Økland) 
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- Er det nå tverrpolitisk enighet om å bruke sky? (Steinar Krokstad) 
Svar: Programmet har vært i statssekretærsseminar hvor bl.a.  
fire statssekretærer, Datatilsynet og IKT Norge var tilstede. Bruk 
av skytjenester hos offentlige virksomheter har også vært tema i 
september i regjeringens digitaliseringsutvalg. Vi oppfatter en 
felles forståelse og aksept i politisk ledelse, og tror heller at 
skepsisen ligger hos befolkningen. Det politiske fokuset ligger 
heller på oppfølging og håndtering av risiko og personvern. 

- Har man diskutert bruken av sky i komitéene i stortinget? 
(Steinar Krokstad) 
Svar: Nei, ikke etter det vi vet 

Gevinstarbeidet 
- Det står 2018 på saksunderlaget til NEHS, er dette riktig? (Eva 

Stensland)  
Svar: Nei, det er en feil i notatet. Notatet og møtet var i juni 
2019 

-  Vi kjenner ikke igjen tallene i notatet (Eva Stensland)  
Svar: Programmet ble i juni 2019 invitert til NEHS og AD-møtet 
for å forklare tallene som lå til grunn for beregning av 
effektivisering av registerforvaltningen i 
konseptvalgutredningen. Estimatet innebar en antakelse om at 
saksbehandlingen av søknader om tilgang til data ble overført fra 
registrene til Helsedataservice, og det ble derfor tatt 
utgangspunkt i antall årsverk som er tilknyttet disse oppgavene i 
dag for å verdsette tidsbesparelsene for registerforvaltningen. 
Tallene er hentet fra registrenes årsrapporter og er forklart i 
konseptvalgutredningen.   

- Problemet er at disse tallene ble presentert for AD-møtet. Det 
kommer ikke klart nok fram at dette er kun for 
konseptvalgutredning (Giske Ursin) 
Svar: I AD-møtet og i NEHS var det enighet om at disse tallene 
gjaldt for et konseptvalg. Det ble tydeliggjort at disse tallene ikke 
vil benyttes videre, da de bygger på en antakelse som ikke lenger 
stemmer.  

- Det er en kommunikasjonsutfordring at konseptvalget står seg 
selv om tallene endres (Linda Midttun) 

- Svar: Dette er tydeliggjort i sensitivitetsanalysen i 
konseptvalgutredningen, som også er lagt frem for 
referansegruppen 

- Det er farlig med konkrete tall, dette setter seg (Roger Schäffer) 
- Husk at dere er vant med konseptvalgutredninger, mens mange 

av de som føler seg truffet har aldri vært med på en 
konseptvalgutredning og samfunnsøkonomisk analyse før (Rolf 
Reed) 

Finansieringsmodell 
- Veldig bra prosess på arbeidet rundt finansieringsmodell, 

modellen er generisk og godt laget (Katrine W Bjerde) 
- Har dere endret på modellen for sentralfinansiering? (Giske 

Ursin)  
Svar: Ja, overføring av midler som følger av overføring av 
oppgaver er tatt ut på nåværende tidspunkt 

- Boksen som er tatt ut kommer inn i samfinansiering (Giske Ursin)  
- Svar: Ikke nødvendigvis, men når én finansieringskilde bortfaller 

må midlene tas fra andre steder 
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- Prising av plattformen vil jo henge sammen med hvor mye den 
blir brukt? Høy pris vil hindre bruk (Dag Jordbru) 

- Det kan bli for dyrt, men det kan også bli for billig. Det å kjøre 
gratis, kan ofte føre til dårlig kvalitet på data (Rolf Reed) 

- Det kommer også en ny e-helselov om vil si noe om 
samfinansiering (Alex Gray) 

- Vi holder referansegruppen oppdatert, denne saken er å 
betrakte som en løypemelding (Marianne Braaten) 

- Vil "kommunelegen i gata", måtte betale? Og hva med arbeid 
med datagrunnlaget?  
Svar: Vi har ikke tatt stilling til første spørsmål ennå. Når det 
gjelder datagrunnlag må det ses på om finansieringsmodellen 
skal ta høyde for dette 
 

 Vedtak: 
Referansegruppen har fått en orientering om status for programmet 
 

 

23/19 Helsedataservice 2019 og målbilde 2025 Orienteringssak 

 Elisabeth Hagen og Øivind Røise orienterte om henholdsvis etableringen 
av Helsedataservice og Målbilde for Helsedataservice 2025. Viser til 
saksunderlag og presentasjon. 

 
Innspill til saken: 

- Tommel opp for målbildearbeidet. Det er viktig å anerkjenne 
avhengigheten til de menneskene som jobber med dette. 
Opplæring og retning tar tid. Det er viktig at vi ikke mister folk og 
viktig kompetanse underveis. (Olav Isak Sjøflot) 

- I målbildet må "Inger kommunalsjef" søke om statistikk. Ikke gjør 
ting mer kompliserte enn de er i dag! (Olav Isak Sjøflot og Giske 
Ursin) 

- Presentasjonen er en god måte å visualisere målbildet på. Bør 
neste ledd inkludere f.eks. pasientorganisasjoner? Disse bør 
være en del av brukerhistoriene (Rolf Reed) 

- Husk å involvere representanter fra kvalitetsregistre (Bernt Olav 
Økland) 
Svar: Programmet har en pågående prosess med RHFene for å få 
på plass representanter fra kvalitetsregisterfeltet i 
Helsedataservice. 

- Etterlyser prosess for godkjenning av felles søknadsskjema og er 
spørrende til hvordan prosessen er planlagt for å skru av et 
system (eget) og innføre nytt (felles søknadsskjema). Etterlyser 
samtidig at HDP/HDS tar regien på kommunikasjonsaktiviteter ut 
mot brukerne, og at det er et godt samarbeid mellom HDP/HDS 
og Hdir/registrene på dette området (Olav Isak Sjøflot) 
Svar: Programmet har tett og god prosess med 
innføringsansvarlig og prossesteam for godkjenning og innføring 
av felles søknadskjema. Kommunikasjon ut til brukerene 
planlegges i regi av HDP sammen med registrene.  

 

 

 Vedtak: 
Referansegruppen har fått en orientering om arbeidet med 
Helsedataservice i 2019 og arbeidet med målbilde for 2025.  
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24/19 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen Diskusjonssak 

 
 
 
 
 
 
 

 

Siri Torgersen presenterte sak om dataprodukter på 
Helseanalyseplattformen. Viser til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

- Helsedataservice kan ikke være "alt for alle". Eksempelvis når 
departementet spør om helsedata, vil det ikke fungere slik som 
presentasjonen viser. Tenk fleksibilitet! (Olav Isak Sjøflot og 
Giske Ursin) 
Svar: Det er ikke tenkt at Helsedataservice skal være et 
mellomledd i alle situasjoner. Vi ønsker effektiv og god 
saksbehandling der man trenger vedtak, trenger koblede data 
etc. Der man har direkte kanaler må man bruke disse. 

- Når Helsedataservice skal brukes er kanskje noe vi bør svare på i 
forbindelse med høring om tilgjengeliggjøring av helsedata. For 
øvrig er det viktig at det gjøres en god innsats når data skal 
sammenkobles. Dette er samvittighetsfullt arbeid. (Linda 
Midttun) 

- Viktigste kompetansen til HDS er å vite hvor man skal gå for å få 
vite det man har behov for (Katrine W Bjerde) 

- Ønskelig at vi snur om på rekkefølgen i presentasjonen slik at 
skreddersydde data koblet med egne data vises først. Viktig at vi 
anerkjenner den langsiktige investeringen i gode helsedata (Rolf 
Reed) 

- Her er det mange gode poenger, men foreslår å endre caset om 
skreddersydd statistikk til et mer realistisk spørsmål, som f.eks. 
"Hvor mange barn har ADHD og har hatt oppfølging av fastlegen 
sist år" (Dag Jordbru) 

- Bør være flere utforskende muligheter, også for å se resultater 
umiddelbart (ikke bare n), og for videre søknad og analyse. 
Ønskelig at en forsker en fredag ettermiddag kan gå inn og finne 
svar. Men hvordan vil dette fungere med regelverk og GDPR? 
Kan virksomhetsgodkjenning være en del av løsningen?  (Giske 
Ursin) 
Svar: Dette er løsninger programmet også ønsker. Mye skal være 
mulig innenfor GDPR, men vi må jobbe nærmere med å finne ut 
av hvordan. 

- Fokusér også på forskningsinstitusjonenes behov: Haukeland 
sykehus har eksempelvis behov for å vite hva deres forskere har 
fått utlevert av data, og er som virksomhet den dataansvarlige 
(Bernt Olav Økland) 

- Dette er et godt arbeid. Husk at vi må forenkle der vi kan 
forenkle (Steinar Krokstad) 

- Dette er en god modell for å illustrere ulike dataprodukter. 
Helsedataservice vil kreve god kompetanse for å svare ut alle 
spørsmål, dette må ikke undervurderes og må dimensjoneres for 
(Sameline Grimsgaard) 

- Trenger ressurser og finansiering for å få til alt (på relativt kort 
tid). Integrasjoner og overføring av data skal skje samtidig med 
modernisering av folkeregisteret f.eks. Se mest mulig i 
sammenheng (Giske Ursin). 

 

 Vedtak:   
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Referansegruppen har mottatt en orientering om arbeidet med 
dataprodukter på HAP, og ber programmet innarbeide innspill fra 
møtet.   

 

25/19 Etablering av delprosjekter for integrasjoner i Helseanalyseplattformen Orienteringssak 

 Håvard Lande og Axel Storebø presenterte sak om etablering av 
delprosjekter for integrasjoner i Helseanalyseplattformen. Viser til 
saksunderlag og presentasjon. 

 

Innspill til saken: 

- Ta også høyde for integrasjon med andre datakilder enn 
helseregistre (Katrine W Bjerde) 

- Integrasjoner og overføring av data skal skje samtidig med 
modernisering av Folkeregisteret. Dette er bekymringsverdig. Vi 
har behov for ressurser og finansiering for å få til alt, og 
arbeidene må ses mest mulig i sammenheng. (Giske Ursin) 
 

 

 Vedtak:  

Referansegruppen har mottatt en orientert om, og har avgitt sine innspill 
til, det videre arbeidet med å etablere integrasjoner mellom registrene 
og Helseanalyseplattformen.  

 

 

26/19 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende selvevalueringsmodell Orienteringssak 

 Håvard Lande presenterte sak om publisering av FAIR-prinsipper og 
selvevalueringsmodell. Viser til saksunderlag og presentasjon. 

 

Innspill til saken: 

- Dette er bra og har et stort potensial for godt samarbeid (Katrine 
W Bjerde) 

- Hvordan jobber vi mot Norden og EU i denne saken (Rolf Reed) 
Svar: Programmet har vært med i arbeidsgruppen NordForsk, og 
har dialog med FAIR International. Vi ser også på en felles 
metadatakatalog på tvers av land. 

- FAIR-prinsipper og selvevalueringsmodell kan sendes ut til hele 
referansegruppen når publisert (Referansegruppen mottok v0.9 i 
saksunderlaget) 

- Oppfordrer til samarbeid med Research data alliance (RDA) og 
med NSD (Katrine W Bjerde) 
 

 

 Vedtak:  

Referansegruppen har mottatt en orientering om publisering av en norsk 
versjon av FAIR prinsippene med tilhørende selvevalueringsmodell på 
ehelse.no.  

 

 

27/19 Helsedataprogrammets varighet Diskusjonssak 
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 Marianne Braaten presenterte sak om Helsedataprogrammets varighet. 
Viser til saksunderlag og presentasjon. 

 

Innspill til saken: 

- Det virker urealistisk å komme i mål i 2021. Programmet bør 
vare til 2022. Det er viktig med et sterkt program som hjelper til 
med etablering (Olav Isak Sjøflot) 

- Det kan være mulig å søke om enda et års tillegg etter 2021, 
men det er ikke sikkert at det vil være nødvendig eller riktig. 
Programmet skal ikke realisere hele utviklingsretningen. 
Realiseringen av analyseøkosystemet kan gjøres av en 
forvaltningsorganisasjon, men det krever at vi bruker 
programperioden godt til å bygge opp 
forvaltningsorganisasjonen og sikre gode overganger fra 
programorganiseringen.  Forvaltningsorganisasjonen må trene – 
i god tid – på dette (Bodil Rabben) 

- Kriteriene for at programmet skal avsluttes må være på plass 
 

 

 Vedtak:  

Referansegruppen har gitt sine innspill til saken om programmets 
varighet og programmet innarbeider innspillene i saksunderlaget til 
programstyret.   

 

 

28/19 Eventuelt  

  
- Hvordan ligger Helsedataprogrammet an i forhold til andre land? 

Hvor er vi i det internasjonale landskapet?  (Steinar Krokstad) 
Svar: Referansegruppen er ofte mer involvert enn det vi er – 
men vi følger standarder og kobler på oss der vi kan 
 
 
Programmet informerte om at det snarlig vil bli kalt inn til neste 
møte. Tidspunktet for dette vil avhenge av saksgangen for 
finansieringsmodell. 

 

 


