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Referat fra møte i referansegruppen for 
Helsedataprogrammet 

Møte 12 

Dato 20.mai 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) 
Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord) 
Sameline Grimsgaard (Universitetet i Tromsø) 
Marit Lie - observatør (Helse- og 
omsorgsdepartementet) 
Aleksander Skøyeneie – vara 
(Legemiddelverket) 

Ole Morten Berg (Norsk Helsenett) 
Bernt Olav Økland (Helse Vest) 
Thomas Smedsrud (BigMed) 
Linda Midttun (Helse Midt-Norge) 
Olav Isak Sjøflot (Helsedirektoratet) 
Steinar Krokstad (NTNU/HUNT) 
Roger Schäffer - (Folkehelseinstituttet) 
Bodil Rabben (Direktoratet for e-helse) 
Merete Lyngstad (Sykepleierforbundet) 
Vigdis Kvalheim (NSD) 
Grethe Alhaug - observatør (Datatilsynet 
 

 

Ikke til stede 
Kristin Brekke – (Bergen Kommune) 
Grethe Tell (Universitetet i Bergen) 
Jacob Hølen (NEM) 
Hans Eide (Uninett) 
Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst) 
Petter Hurlen (Legeforeningen) 
 

 

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

  

Øvrige (Direktoratet for e-helse) 
Fredrik Glorvigen 
Bjørn Holstad 
Maren Lien 
Stein Tore Rasmussen 

  
Glenn Håkon Melby 
Thea Sørvig Østbye 
Anders Långberg 
Håvard Lande 

  

 
 

Sak Tema Sakstype 

10/19 Godkjenning av referat fra møte  Beslutningssak 

 Bodil Rabben ønsket velkommen til møtet. 
 
Nytt medlem i referansegruppen er Dag Jordbru fra Legemiddelverket. 
Legemiddelverket ble representert i møtet ved vara Aleksander 
Skøyeneie. 
 
Det ble spilt inn en kommentar på e-post til referatet fra Kreftregisteret i 
forkant av møtet. Referatet er endret etter innspill. 
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Vedtak: Referansegruppen godkjenner agenda for møtet 20. mai 2019 
og referatet fra 14. februar 2019. 
 

11/19 Status fra programmet  
 

Orienteringssak 

 Marianne Braaten, Bjørn Holstad og Håvard Lande orienterte om status 
for programmet og utvalgte aktiviteter. Viser til saksunderlag og 
presentasjon. 

Innspill til saken: 

- Vil avklaringer rundt skytjenester være med på å øke risiko for 
forsinkelser? (Rolf Reed) 
Svar: Dette tas under sak om sky 

- Angående programmets risikopunkt rundt kapasitetsutfordringer 
hos registerforvalterne for gjennomføring av løsninger - Dette 
skyldes at disse oppgavene kommer i tillegg til det 
virksomhetene driver med. Det er ønskelig med en langsiktig 
plan som beskriver hva slags kompetanse som trengs, slik at 
virksomhetene kan planlegge (Eva Stensland) 

- Er det juridiske hindringer for at data fra SSB vil komme inn? 
(Steinar Krokstad) 
Svar: Vi er i tett dialog, og målet er å få dette til å fungere 
sømløst. Det er ennå ikke løst hvordan data skal utveksles (Ann-
Kristin Brændvang) 

- Det er kort tid av veien for en ny lovendring, hvordan er 
prosessen videre? (Rolf Reed) 
Svar: Vi har en prosess med de andre departementene, og 
ønsker utsending av høringsnotatet før sommeren. Ikke avklart 
ennå, men har en god prosess på arbeidet (Marit Lie) 

- Angående risiko rundt å realisere gevinster i risikoanalysen. 
Kreftregisteret er uenig i det som har blitt fremstilt i 
gevinstanalysen. Er det tilbakemeldinger fra registrene som gjør 
at risikoelementet er økt? (Giske Ursin) 
Svar: Fastsettelsen av gevinstene som skal realiseres må gjøres 
sammen med virksomhetene. Risikoelementet kan formuleres 
tydeligere. 

- Dette er tjenester som man ikke har hatt tidligere. Mye en 
kvalitativ endring. Risikoelementet bør kanskje splittes i to (Eva 
Stensland) 

- Etableringen av Helsedataservice for å få dette til å spille og bli 
bra, vil nok kreve en forbedring i verdikjeden hos 
registerforvaltere. Det vil bli økte kostnader etter hvert. Innspill 
til finansieringsmodellen at dette må ses på som helhet (Olav 
Isak Sjøflot) 

- Det er ønskelig at presentasjonen til referansegruppemøtet 
sendes ut rett etter møtet (Roger Schäffer og Rolf Reed) 

- Er dere fornøyd med kvalitet på tilbud og konsept som 
leverandørene kommer med i den pågående anskaffelsen av 
søknads- og saksbehandlingssystem? (Olav Isak Sjøflot) 
Svar: Vi er fornøyd med tilbudene, men vi har hatt mange runder 
med å skrelle ned antall tilbydere i konkurransen. Det er ulike 
konsept som tilbys. Det er til syvende og sist behov som gjelder 

- Hva slags kontraktsform vil dere ha? (Roger Schäffer) 
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Svar: Den norske dataforeningen PS2000 SOL for utvikling og 
vedlikehold, Den norske dataforeningen skyavtalen for drift.  

- Hva er begrensninger for skytjenester? 
Svar: Dette tas i sak 13/19 

 

 Vedtak: 
Referansegruppen har fått en orientering om status for programmet 
 

 

12/19 Resultater fra innbyggerundersøkelsen Orienteringssak 

 Thea Østbye orienterte om resultater fra Helsedataprogrammets 
innbyggerundersøkelse. Viser til saksunderlag og presentasjon. 

 
Innspill til saken: 

- Spørsmålet om tjenesteutsetting i undersøkelsen er formulert på 
en negativ måte, dette vil vel påvirke resultatet på svarene 
(Thomas Smedsrud) 
Svar: Formuleringen av dette spørsmålet ble diskutert med 
Datatilsynet i forkant av undersøkelsen. Vi droppet bevisst 
skytjenestebegrepet i spørsmålet da dette er uklart for mange 

- Morsomt å se resultater, men tror det er vanskelig å vite hva 
man egentlig har svart på uten noe kontekst/definisjon i 
spørsmålene. Ha dette i bakhodet når spørsmålene analyseres. 
Mediebråket rundt OUS kan ha påvirket svarene til 
respondentene. (Giske Ursin) 

- Bra undersøkelse, og ser at folk er positive til forskning. Svarene 
vitner om at innbyggere har stor tillit til det offentlige. Tilliten 
kan vi skusle bort og da står vi i en helt annen situasjon. Vi bør ta 
på alvor dette med at respondentene ikke ønsker 
tjenesteutsetting i utland. Sikre eierskapet til norske verdier. 
(Steinar Krokstad) 

- Interessant undersøkelse, men noe ledende spørsmål og noen 
ganger ledende valgalternativer. Det mangler også noen nøytrale 
svaralternativer, dette kan påvirke svarene (Linda Midttun) 

- Viktig at dette er gjort, og vi må ta vare på denne tilliten (Rolf 
Reed) 

- Kunne stilt spørsmålet: Hvor kritisk er det at dine 
helseopplysninger kommer på avveie. Dette bør følges opp i 
dybdeundersøkelser (Einar Hovlid) 
 

 

 Vedtak: 
Referansegruppen er orientert om resultater fra Helsedataprogrammets 
innbyggerundersøkelse. Helsedataprogrammet tar med seg innspill fra 
referansegruppen i det videre arbeidet. 
 

 

13/19 Leveransemodell data- og analysetjenester Orienteringssak 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Holstad presenterte sak om leveransemodell for data- og 
analysetjenester. Viser til saksunderlag og presentasjon. 

 
Innspill til saken: 

- Er det stilt krav til geografisk lagring? (Thomas Smedsrud) 
Svar: Alle leverandører stiller krav til GDPR, vi snakker stort sett 
lagring i Nord-Europa 

 



 

side 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Offentlig sky er et forvirrende begrep. Hva er offentlig med 
dette? (Giske Ursin) 

- Begrepsbruken er faktisk viktig, for man kan villede innbyggere 
til å tro at dette dreier seg om skytjenester som staten eier 
(Steinar Krokstad) 

- Hvem vil være dataansvarlig? (Olav Isak Sjøflot) 
Svar: E-helse vil være dataansvarlig, og etter hvert 
Helsedataservice. Når forsker får utlevert data vil forskeren være 
dataansvarlig 

- Bekymring rundt om noe skulle gå galt så går det forferdelig galt. 
Det er bekymringsverdig at standardvilkår går foran 
sikkerhetspolicy. "Trauste tjenester" – er det ikke dette vi 
ønsker? (Giske Ursin) 
Svar: De samme sikkerhetskravene og kravene til personvern 
skal gjelde uavhengig av hvilke standardvilkår og betingelser som 
ligger til grunn. Det er også viktig med å etablere en innovativ 
tjeneste med maskinlæring, analysetjenester m.m.  

- Vi har tillit i befolkning til at helsedata kan brukes til 
sekundærbruk. Norsk lov og GDPR blir viktig. Tenk gjennom om 
HDP skal gå en alenegang eller om det skal være en større 
beslutning om hvor offentlige helsedata skal ligge (Rolf Reed) 

- Er det riktig premiss at man må velge en internasjonal 
leverandør? Burde man ikke kunne lage en egen offentlig sky? 
(Steinar Krokstad)  
Svar: Vi vil få store begrensninger på kapasitetssiden, da burde 
man samle alle offentlige tjenester.  

- Viktig at dette er fullstendig vanntett med tanke på GDPR (Bernt 
Olav Økland) 

- Vi er opptatt av sikkerhet, tillit. Vurdere om det bør til en større 
politisk vurdering om man skal gå sammen (Giske Ursin) 

- Se til de andre nordiske landene (Rolf Reed)   
 
Referansegruppen er opptatt av at befolkningens tillit må ivaretas og at 
sikkerhet går foran. Referansegruppen ønsker en større vurdering om å 
samle offentlige data i egen, offentlig sky. 
 
*Programmet har etter referansegruppemøtet gått over til å bruke 
begrepet "allmenn sky" i stedet for "offentlig sky". Dette begrepet brukes 
også av NAV, Skatt og andre offentlige instanser. 
 

 Vedtak:  
Referansegruppen er orientert om arbeidet med leveransemodell for 
data- og analysetjenester. Helsedataprogrammet tar med seg innspill fra 
referansegruppen i det videre arbeidet. 
 

 

14/19 Målbilde for samhandling mellom forskere og innbyggere Drøftingssak 

 Anders Långberg presenterte sak om samhandling mellom forskere og 
innbyggere. Viser til saksunderlag og presentasjon. 

 

Innspill til saken: 

- Vær obs på at noen innbyggere vil kunne få mange henvendelser 

om samtykke. Dette vil kunne skape bias, samt at man skal være 
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forsiktig med å spamme innbyggere (Olav Isak Sjøflot og 

Sameline Grimsgaard) 

Svar: Dette har arbeidsgruppene adressert. Vi ønsker å lage 

mekanismer som kan ivareta dette 

- Skissen er skrudd mot forskningsprosjekter (Bernt Olav Økland) 

- Tenker man å gjenbruke komponenter fra Digital dialog på 

Helsenorge? (Aleksander Skøyeneie) 

Svar: Ja dette er komponenter som vil bli gjenbrukt. 

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert utkast til målbilde for 
samhandling mellom forskere og innbyggere og ber om at 
Helsedataprogrammet innarbeider innspill fremkommet i møtet 
 

 

15/19 Demo av innsyn i kvalitetsregistre (Helsenorge) Orienteringssak 

 Anders Långberg demonstrerte innsyn i kvalitetsregistre. 

Innspill til saken: 

- Betyr dette at vi skal fortsette med asynkrone løsninger?  
Svar: Løsningen er automatisk selv om den er asynkron. Vil 
fortsette med denne typen løsning, men tiden det vil ta å få 
rapporten vil etter hvert gå ned. 

- Noen av registrene har i sine forskrifter hindringer for å gi innsikt 
på denne måten. 

- Vil innbyggerne forstå den informasjonen de får? Vil det 
generere flere henvendelser med spørsmål? 
Svar: Erfaringer tilsier at pasienten får større tillit med dette 
innsynet, selv om de ikke forstår alt som står der. Erfaring viser 
at det ikke blir flere henvendelser eller mer arbeid for legene 
som følge av dette. 

-  

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert en demo av innsyn i 
kvalitetsregistre 
 

 

16/19 Demo av Felles søknadsskjema (helsedata.no) Orienteringssak 

 Elin Olsen Kallevik demonstrerte prototype for Felles søknadsskjema 

 

Innspill til saken: 

- Det må defineres tydelig i søknaden hva som menes med 

egeninnsamlede data (Steinar Krokstad) 

- Må søker ha et forhold til datakilde?  

Svar: Dette er oftest kjent for søkeren når han/hun har kommet 

så langt. Søkeren vil også kunne få hjelp til dette på helsedata.no 

- Har arbeidsgrupper testet dette? (Olav Isak Sjøflot) 

Svar: Ja vi har en temagruppe som har vært med hele veien, i 

tillegg til brukergrupper.  

- Hvordan er videre tidsplan iht innspill til forbedringer i teksten?  

Svar: Vi jobber med dette mot sommeren, test av ferdig versjon i 

august og lansering i september/oktober. De involverte aktørene 

får nærmere, mer detaljert informasjon om den videre 
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tidsplanen og arbeidsdeling i prosessen mot ferdigstilling og 

lansering. 

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert prototype for Felles 
søknadsskjema 
 

 

17/19 Etablering av Helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser Drøftingssak 

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

 

Innspill til saken: 

- Hvem gjør den faktiske utleveringen i fase 0? 
Svar: I fase 0 vil utlevering skje på samme måte som i dag. 

- Den største gevinsten med fase 0 er den kunnskapen og 
kompetansebyggingen vi gjør. Dette kan med fordel 
tydeliggjøres under gevinster (Roger Schäffer) 

- Hvem vil spille inn forslag til Helsedataservice når 
referansegruppe og programstyre avsluttes etter 
programperioden?  
Svar: Det vil produktstyret/områdestyret for dette området 
gjøre. Det må avklares hvordan UH-sektoren skal være 
representert i styringsmodellen etter programperioden. 
 

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert sak om etablering av 
helsedataservice med tilhørende forvaltningsprosesser, og ber om at 
Helsedataprogrammet innarbeider innspill fremkommet i møtet 

 

 

18/19 Finansieringsmodeller for Helseanalyseplattformen Drøftingssak 

 Thea Østbye presenterte sak om arbeidet med finansieringsmodeller for 

HAP. Saken presenterer et utkast til modell, som programmet skal jobbe 

videre med å justere, basert på de innspillene vi får. 

 

Innspill til saken: 

- Dette er en fin presentasjon og gir god oversikt. Overordnet sett 

virker dette innenfor det som er forventet for Helsedirektoratet. 

Vi vil følge med på prosentsatsene. Antall publikasjoner kan også 

være en driver. Det bør tas høyde for nødvendige investeringer i 

registrene, finansieringsmodellen må tenke helhet. (Olav Isak 

Sjøflot) 

- Tjenestene bør spesifiseres ytterligere slik at det fremkommer 

hvorfor finansieringsbehovet er så stort. Dette blir altfor dyrt. 

Modellen legger opp til at det skal være en viss brukerbetaling. I 

tillegg skal sentrale helseregistre som avgir data 1) bidra med 

samfinansiering, samtidig med at de 2) mister inntekter fra 

datautlevering. I tillegg tror vi registrene 3) får mer å gjøre (med 

å veilede brukere). Dessuten foreslås at vi skal 4) miste/få 

reduserte økonomiske rammer. Altså skal sentrale helseregistre 
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straffes fire ganger? Vi mener finansieringsmodellen har 

alvorlige feil (Giske Ursin)  

- Hvor kommer disse prinsippene fra?  AD-møtet må informeres 

om modellen. Det er ikke enkelt å omdisponere.  Vi stiller også 

spørsmål om Magnussen-modellen. Programmet må være 

tydelig på at det ikke er noe automatikk i at 

finansieringsmodellen skal brukes på videre økosystem (Linda 

Midttun) 

Svar: Prinsippene bygger på Direktoratets arbeid med 

finansieringsmodeller for e-helseløsninger generelt. Magnussen-

modellen er godt forankret i RHFene, men vi kommer til å jobbe 

nærmere med fordelingsmodeller mellom de ulike aktørene.  

- Det er vanskelig til å få regnestykket til å gå opp, dette kan slå 

ulikt ut. Vekst på tjenesten gir press på registrene, dette må også 

inn i regnestykket. Det bør lages noen vekstprognoser. 

Svar: Det er tatt høyde for noe vekst i kostnadene, men med stor 

usikkerhet. Markedsanalysen vil også si noe om betalingsvilje. 

Kostnaden for den enkelte tjeneste vil detaljeres nærmere. 

- Man må ikke lage for komplekse betalingsmodeller for allerede 

eksisterende tjenester. Fornying og effektivisering må ikke ha for 

høye priser, dette vil skremme bort brukere. Dersom det bidras 

med data inn, bør det være en driver for å få lavere priser (Olav 

Isak Sjøflot) 

- Hva ligger i kostnadsbeløpet? Dette er avgjørende for hvordan 

universitetene vil se på modellen. (Nina Vøllestad) 

- Det finnes en smertegrense på brukerfinansiering, dette må tas 

med i betraktningen når man beregner gevinster. Være forsiktig 

med å bruke publikasjoner som driver, men heller se på 

fremoverrettede drivere. Ikke glem at UH-sektoren må inn i 

dialogen. Pass på at prisen ikke går opp ved innføring av 

tjenestene (Rolf Reed) 

- Hvordan er SSB inne i denne modellen? (Steinar Krokstad) 

Svar: Viktig at vi legger oss på et felles prinsipp. Det er mange 

elementer i denne diskusjonen. Utgangspunkt i SSB er at man 

priser marginalkost (Ann Kristin Brændvang) 

- Vi må trakte etter å lage insentiver og tjenester som er 

selvbetjent (Olav Isak Sjøflot) 

- Det er vanskelig å diskutere en modell uten de konkrete 

kostnader 

Svar: Programmet vil jobbe videre med eksempler med 

kostnader.  

 

Programmet skal jobbe videre med finansieringsmodellen og oppfordrer 

videre referansegruppen til å sende skriftlige innspill til modellen. 

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert sak om 

finansieringsmodeller, og ber om at Helsedataprogrammet innarbeider 
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innspill fremkommet i møtet. I tillegg til innspill i møtet, kan 

Referansegruppen sende skriftlige innspill til Helsedataprogrammet. 

19/19 Utkast til programmets styringsdokument v2.2  Drøftingssak 

 Marianne Braaten presenterte sak om programmets styringsdokument 

v2.2. 

 

Innspill til saken: 

- Resultatmålene kan tydeliggjøres (Olav Isak Sjøflot) 

- Styringsdokumentet er godt og oversiktlig (Eva Stensland) 

 

Referansegruppen kan sende skriftlige innspill til Helsedataprogrammet i 

løpet av neste uke. Referansegruppens innspill, samt forutsetninger fra 

ekstern kvalitetssikring om ting som må inn i styringsdokumentet, tas 

videre til programstyret 12.juni som en 2.3-versjon for endelig 

godkjenning. 

 

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert utkast til 

styringsdokument for Helsedataprogrammet v2.2, og ber om at 

Helsedataprogrammet innarbeider innspill fremkommet i møtet. I tillegg 

til innspill i møtet, kan Referansegruppen sende skriftlige innspill til 

Helsedataprogrammet. 

 

 

20/19 Eventuelt  

 Hvordan er grensesnittet til programmet mot etableringen av 

helsearkivet på Tynset? (Olav Isak Sjøflot) 

 

Svar: Norsk helsearkiv skal ha et eget nasjonalt register. 

Pasientarkivmaterialet skal være tilgjengelig i 10 år etter at en pasient 

har gått bort.  

Norsk helsearkiv har blitt med i Helsedataprogrammets arbeidsgruppe 

for helseregisterforvaltere og i temagruppen for søknadstjenester. 

 

 

   

 


