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Referat fra møte i referansegruppen for 
Helsedataprogrammet 

Møte 11 

Dato 14.februar 2019 

Tid Kl. 10:00-14:00 

Sted Verkstedveien 1, Skøyen 

Tilstede    
Nina K. Vøllestad (Universitetet i Oslo) 
Rolf Reed (Norges forskningsråd) 
Jacob Hølen (NEM) 
Eva Stensland (SKDE) 
Giske Ursin (Kreftregisteret)  
Ann-Kristin Brændvang (Statistisk sentralbyrå) 
Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord) 
Hans Eide (Uninett) 
Grethe Tell (Universitetet i Bergen) 
 

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) 
Kari Kapstad -vara (Folkehelseinstituttet) 
Kristin Brekke – vara (Bergen Kommune) 
Bodil Rabben (Direktoratet for e-helse) 

 

Ikke til stede 
Sameline Grimsgaard (Universitetet i Tromsø) 
Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst) 
Petter Hurlen (Legeforeningen) 
Merete Lyngstad (Sykepleierforbundet) 
Vigdis Kvalheim (NSD) 
Marit Lie - observatør (Helse- og omsorgsdepartementet) 
Grethe Alhaug - observatør (Datatilsynet) 
 

 

Sekretariat 
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 
 

  
Børge Kristiansen 
Thea Sørvig Østbye 
Anders Långberg 

  

 
 

Sak Tema Sakstype 

1/19 Godkjenning av referat fra møte  Beslutningssak 

 Bodil Rabben ønsket velkommen til møtet. 
Det var ingen kommentarer til innkalling, agenda eller forrige møtes 
referat.  
 
Det ble spilt inn én sak til eventuelt: Høring av Forskrift om medisinske 
kvalitetsregistre (Thomas Smedsrud) 
 
Vedtak: Referansegruppen godkjenner agenda for møtet 14. februar 
2019 og referatet fra 19. november 2018. 
 

 



 

side 2 

2/19 Status fra programmet  
 

Orienteringssak 

 Marianne Braaten og Alexander Gray informerte om nytt oppdrag fra 
HOD vedrørende ekstern kvalitetssikring og vurdering av muligheter for 
synergier og integrasjon med microdata.no. I tillegg ble det orientert om 
status for programmet og utvalgte aktiviteter. 

Innspill til saken: 

- På hvilken måte vil referansegruppen og programstyret bli 
involvert i arbeidet med ekstern kvalitetssikring? 
Referansegruppen vil være med å gi sitt stempel på programmet 
gjennom bekreftelse av saker, referater mm (Olav Isak Sjøflot)  
Svar: Programstyret har fått en e-post med informasjon fra 
programmet, denne skal vi også sende til referansegruppen. På 
nåværende tidspunkt er det ikke behov for å involvere 
referansegruppen, men det kan bli behov senere i vår når 
ekstern kvalitetssikrer skal gå i gang med arbeidet, avhengig av 
hva ekstern kvalitetssikrer vil gå nærmere inn i. 

- Får referansegruppen se de reviderte styringsdokumentene før 
de sendes Finansdepartementet (FIN) og HOD? Dette for å sørge 
for at de reviderte dokumentene ikke inneholder endringer som 
binder referansegruppen til noe de selv ikke har tatt del i. (Giske 
Ursin) 
Svar: Det gjøres ingen substansielle endringer av programmet 
som følge av endringene i styringsdokumentene. 
Oppdateringene er forbedringer av metodiske beskrivelser og en 
tydeligere nedbryting av programstrukturen og leveransene. Den 
svært korte tidsfristen gjør det dessverre ikke mulig med 
forankring før dokumentene sendes, det vil være programeier 
som godkjenner dokumentene før sending. Dokumentene blir 
sendt til orientering til referansegruppen etter 28.feb. Det blir 
mulig for referansegruppen å kommentere på 
styringsdokumentene og foreslå videre oppdateringer til neste 
versjon av dem til neste referansegruppemøte.  

- Pågår det en åpen prosess i FIN om å lage nye veiledere? 
(Thomas Smedsrud) 
Svar: Det pågår en parallell, åpen prosess med å lage ny veileder 
for "KS2 digital". FIN har invitert flere statlige virksomheter, samt 
leverandørmarkedet til å gi innspill til arbeidet. Direktoratet for 
e-helse er invitert til å gi sine innspill. 

- Det er ønskelig å se redegjørelsen som Helsedataprogrammet 
gjør om microdata.no og Helseanalyseplattformen i forhold til 
hverandre (Giske Ursin) 

- Det kan være aktuelt med en presentasjon av microdata.no fra 
SSB til referansegruppen og programstyret (Ann-Kristin 
Brændvang) 

- Helseanalyseplattformen dekker neppe alle behov. Er det gjort 
noen tanker på oppgavefordeling? Det er flere løsninger som kan 
dekke områder som ikke HAP dekker. (Steinar Krokstad) 
Svar: Programmet er bevisst at det er et kart som må tegnes for 
å få oversikt over ulike forskningsinfrastrukturer og klargjøre 
grensesnittene mellom disse. 
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Helsedataprogrammet vil sende reviderte styringsdokumenter og 
redegjørelsen om microdata.no til referansegruppen etter 28.februar. 
Referansegruppen ønsker å kunne gi innspill til dokumentene som er 
sendt HOD og FIN, og dette vil tas opp igjen på neste 
referansegruppemøte før sommeren. 
 

 Vedtak: 
Referansegruppen har fått en orientering om status for programmet 
 

 

3/19 Redaksjonsmodell for helsedata.no Orienteringssak 

 Bjørn Holstad orienterte om overordnet målbilde for helsedata.no og 
redaksjonsmodell for helsedata.no. 

 

Innspill til saken: 

- Her må vi være veldig bevisst. Som et minimum må de som 
kjenner data produsere tekstene. (Thomas Smedsrud)  
Svar: Dette må ses i sammenheng med metadataforvaltning 

- Det er utfordrende å skjønne på hvilket detaljeringsnivå 
informasjonen skal legges og hvor mye jobb det vil kreve (Giske 
Ursin) 
Svar: Helsedataprogrammet har sendt brev til registereiere med 
ressursforespørsel på 0,1 FTE til dette arbeidet. Rollen beskrives 
i brevet. 

- I saksunderlaget står det at også forskningsinstitusjonene skal 
involveres, hvordan er dette tenkt?  
Svar: Dette jobber vi fortsatt med, et brukerforum kan være én 
mulighet. Dette er en viktig gruppe, både for bruk av tjenester 
og på innhold. 

- Det må være tettere kobling mellom arbeidsgruppen for 
forskning, arbeidsgruppen for innovasjon og 
redaksjonsmodellen. Vi må ikke glemme den opprinnelige 
hensikten med programmet; å ta data i bruk. (Rolf Reed)  

- Hvordan vil man håndtere versjonshåndtering (Linda Midttun) 
Svar: Dette vil vi komme tilbake til, det er en annen prosess. 
Det er en etterspørsel fra arbeidsgruppen for forskning om å bli 
involvert i dette arbeidet. Kan man for eksempel benytte case 
fra arbeidsgruppen inn i arbeidet? 

 
Helsedataprogrammet tar med seg innspillene og vil involvere aktuelle 
arbeidsgrupper i arbeidet. 
 

 

 Vedtak: 
Referansegruppen har fått en orientering om redaksjonsmodell for 
helsedata.no 
 

 

4/19 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice Drøftingssak 

 
 
 
 
 

Maren Lien presenterte sak om Detaljering av forvaltningsfunksjoner og 
etablering av Helsedataservice.  
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Referansegruppen må gjerne gi innspill på flytdiagrammene også i 
etterkant av møtet. Det presiseres at flytdiagrammene er under arbeid 
og ikke endelige. 
 
Referansegruppen var positiv til at det har blitt utarbeidet flytskjema for 
prosessene. 
 
Innspill til saken: 
 

- Det er en del oppgaver som ikke er dekket i førstelinje-listen, det 
er bekymringsverdig at registrenes fagmiljøer mister denne 
kontakten. Registrenes kompetanse kan ikke bygges opp andre 
steder, denne er ikke statisk (Giske Ursin)  
Svar: Helsedataprogrammet er kjent med problemstillingen, og 
det er ikke hensikten at det faglige ikke skal svares ut av 
registrene. 

- Bekymring hos registrene for ressursbruken i overgangsfasen til 
nye ordninger, og hvorvidt endringene vil føre til avlasting for 
registrene (Olav Isak Sjøflot og Giske Ursin) 

- Det ligger noen synergier i måten registrene er skrudd sammen 
på. Når utleveringen tas ut av registrene mistes denne. Dette er 
en potensiell akilleshæl (Olas Isak Sjøflot) 

- Forskerne er interessert i forutsigbarhet, de trenger å vite hvor 
søknaden er i prosessen og når man kan forvente svar. 
Kalenderfunksjonalitet bør inngå (Olav Isak Sjøflot) 

- Kan REKs saksbehandling også effektiviseres? (Steinar Krokstad) 
- Dersom prosjektet er ferdig kvalitetssikret fra Helsedataservice 

vil dette kunne effektivisere saksbehandlingen hos REK (Jacob 
Hølen) 

- Hvor i prosessen vil dataminimeringsprinsippet ligge? (Giske 
Ursin) 

- Uansett rekkefølge vil REK styre etter 
dataminimeringsprinsippet, i tillegg til at Helsedataservice og 
institusjonene gjør dette. (Jacob Hølen) 

- Flytdiagrammene har blitt presentert i workshops med 
registrene. Det savnes at arbeidsgruppen for forskning 
involveres i arbeidet (Rolf Reed) 

- Vi må bruke interimsfasen til å finne gode løsninger, og ikke låse 
oss i prosessene for tidlig (Kari Kapstad) 

- Begrepet sekundærbruk av data må avklares og være tydelig 
(Rolf Reed) 

- Hva med forskerne som jobber med primærdata og ønsker å 
koble disse til en eller to variabler fra helseregistre? Vi trenger et 
usercase på dette. (Thomas Smedsrud) 
Svar: Programmet ønsker å se på dette, men ved senere 
anledning 
 

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert utkast til detaljering av 
forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice, og ber om at 
Helsedataprogrammet innarbeider innspill fremkommet i møtet. 
 
 

 

5/19 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet Orienteringssak 
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 Thea Sørvig Østbye presenterte sak om gevinstrealisering i 

Helsedataprogrammet 

 

Innspill til saken: 

- For Filoverføringstjenesten er det vanskelig å se hva slags tall 

som er knyttet til besparelser her. (Olav Isak Sjøflot) 

Svar: For Filoverføringstjenesten tror vi gevinstene ligger mer 

kvalitativt i personvern. Summen på 5 MRD er for alle tjenester, 

og må nyanseres. 

- I gevinstoversikten på side 9 står det beskrevet at "Forskning er 

ferskvare". Dette er ikke alltid sannheten, og bør reformuleres. 

Forskning er holdbar til, men ikke dårlig etter. (Rolf Reed) 

- Det er ønskelig at summene tas ut og erstattes med plusser. Vi 

kjenner oss ikke igjen i summene. (Giske Ursin) 

- Gevinstberegningene for legemiddelindustrien har som 

forutsetning at data som ikke finnes i dag skal være tilgjengelig 

på HAP (for eksempel personidentifiserbare legemiddeldata). 

Det vil være usikkerhet knyttet til realiseringen av dette  

- Det er vanskelig å forholde seg til gevinstberegningene når man 

ikke ser hele regnestykket. Det er også en usikkerhet rundt 

merarbeidet som påfører ekstra kostnader for registrene (Kari 

Kapstad) 

- Det er vanskelig å skulle stille seg bak beregningene som er gjort 

og det resultatet som presenteres i møtet (Linda Midttun) 

- Man bør fokusere på og starte med de områder som har de 

største gevinstene (Ann- Kristin Brændvang) 

- Hvordan stiller Helsedataprogrammet seg til paragraf 1.3 

(Kommersiell utnyttelse av de registrerte og helseopplysninger 

som sådan er forbudt) i høring om ny forskrift om medisinske 

kvalitetsregistre? (Thomas Smedsrud) 

- Svar: Direktoratet for e-helse svarer på høringen og er tydelig på 

at den nye forskriften må ses i sammenheng med og ikke være til 

hinder for utvikling av Helseanalyseplattformen. 

(Det siste spørsmålet ble opprinnelig meldt som en eventuelt-sak, 

men ble svart ut under sak om Gevinstrealisering) 

 

Referansegruppen ønsker å se underlaget for beregningene for å forstå 

summene bedre. Helsedataprogrammet understreker at tallene kommer 

fra den samfunnsøkonomiske analysen fra Konseptvalgutredningen for 

Helseanalyseplattformen. Fremover skal gevinstanslagene justeres og 

detaljeres i samarbeid med alle involverte aktører. Noe av formålet med 

denne saken var å vise prosessene og ansvarsdelingen vi skal ha i 

arbeidet med fastsettelse av gevinster og gevinstrealisering fremover. 

Det er viktig at de involverte er kjent med, forstår, og er enig i det 

gevinstbildet som blir fastsatt. 
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 Vedtak: 
Referansegruppen har fått en orientering om gevinstrealisering i 
Helsedataprogrammet 
 

 

6/19 Omfang anskaffelse av data- og analyseplattformen Drøftingssak 

 Bjørn Holstad og Børge Kristiansen presenterte saken om omfang av 
data- og analyseplattformen, og ga i tillegg en status for anskaffelsen av 
søknad- og saksbehandlingstjenester. 

 

Innspill til saken: 

- Dette ser fornuftig og bra ut men det tar lang tid. Er det mulig at 
funksjonalitet kan komme på plass tidligere?  
Svar: Deler av løsning kan realiseres raskere dersom det er best å 
realisere det gjennom gjenbruk av eksisterende løsninger, for 
eksempel TSD. 

- Er det en risiko for at alt stopper opp 1.1.21? Hvordan skal vi 
sørge for at vi klarer å realisere målbildet også etter at 
programperioden er over? Vi diskuterer fremtidsbildet ut ifra at 
alt realiseres. (Nina Vøllestad) 

- Svar: Det pågår en vurdering av programmets varighet. Det må 
på plass en organisasjon som sørger for at videreutviklingen 
ivaretas også etter at programperioden er ferdig, og som også 
har finansiering. Spørsmålet om innretting av den framtidige 
forvaltningsorganisasjonen ligger nå hos Helse- og 
omsorgsdepartementet 

- Det er ønskelig å diskutere tidslinjen med programmet. De enkle 
registrene bør komme på plass først, f.eks. fødsel og død. Vi 
trenger å vite at dette er et sikkert og trygt analyserom. (Giske 
Ursin) 
Svar: Her skal programmet i gang med en detaljert jobb med 
tidsplanlegging. Dette skal diskuteres med registrene. 

- Dette ser gjennomtenkt og bra ut, men viktig med en plan B 
dersom vi får kutt (Olav Isak Sjøflot) 

- Det må lages en etterspørsel som sikrer finansiering (Rolf Reed) 
- Hvordan er anskaffelsesstrategien i forhold til omfang? (Thomas 

Smedsrud) 
Svar: I anskaffelse om søknad- og saksbehandlingstjenester har 
vi et minimums første steg og så vil vi bygge inn pakker. 
Kontrakten her er basert på PS2000 SOL.  Neste anskaffelse vil 
være enda mer kompleks. Vi har ikke landet noen 
anskaffelsesstrategi for denne ennå, men ser på flere løsninger. 
Denne vil være klart om noen måneder. 

- I hvilken grad vil det kjøpes standardløsninger og hva må vi lage 
selv? (Olav Isak Sjøflot) 
Svar: Noen av de komponentene som skal inngå finnes fra før, 
f.eks. HelseID. 

 

 

 Vedtak: Referansegruppen har fått presentert omfang av anskaffelse av 
data- og analysetjenester, og ber om at Helsedataprogrammet 
innarbeider innspill fremkommet i møtet. 
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7/19 Helsedataprogrammets varighet Orienteringssak 

 Marianne Braaten presenterte sak om Helsedataprogrammets varighet 

Helsedataprogrammet vil på dette tidspunktet starte en diskusjon av 
hvilke kriterier vi bør legge til grunn for vurderingen av programmets 
varighet. Hvis konklusjonen i programmet etter hvert blir at 
programmets varighet bør forlenges, må Direktoratet for e-helse formelt 
melde dette behovet til Helse- og omsorgsdepartementet, med 
begrunnelse.   

Referansegruppen vil få presentert saken som en drøftingssak senere i 
år. 

 

 

 Vedtak: 
Referansegruppen har fått en orientering om bakgrunnen for vurdering 
av Helsedataprogrammets varighet 
 

 

8/19 Finansieringsmodeller for søknad- og saksbehandlingstjenester på HAP  

 Thea Sørvig Østbye presenterte sak om finansieringsmodeller for 
søknad- og saksbehandlingstjenester på HAP. 

Innspill til saken: 

- Hvordan fungerer brukerbetalingen i dag? (Thomas Smedsrud) 
Svar: I dag er det ulike måter å ta betalt på, men det er basert på 
en timepris knyttet til saksbehandling (ulik pris og omfang). 

- Vedrørende de presenterte prinsippene, det er vel ikke bare 
helsedataformål pengene skal gå tilbake til? (Olav Isak Sjøflot) 
Svar: Poenget er at vi ikke skal subsidiere noe annet 

- Det er bekymringsverdig dersom registrene mister inntektene 
fra utlevering. I tillegg sitter vi med en betraktelig egeninnsats 
selv med opprettelsen av Helsedataservice. Det uttrykkes også 
fra HDP en forventing om at vi skal være med å samfinansiere 
løsningen. Dette betyr i så fall at vi trippelstraffes. Dette er ikke 
akseptabelt for helseregistrene (Giske Ursin) 
Svar: Innsatsen som er på brukerveiledning vil tilfalle registrene 

- Det savnes et helhetlig budsjettbilde for hele verdikjeden i 
registerforvaltningen (Kari Kapstad) 

- Det må vurderes ulike modeller for prising for norske og 
utenlandske brukere (Giske Ursin) 

- Vi bør ikke legge listen for høyt i starten, men heller kanskje 
tenke eksponentiell finansiering (Nina Vøllestad) 

- Vi må ikke glemme at deling av data er formålet her (Thomas 
Smedsrud) 

- Anbefaler at vi får frem scenarier for hvordan ulike prismodeller 
kan slå ut (Rolf Reed) 

- Hvordan kan samfinansiering av infrastruktur flyttes mer over til 
brukerne? (Giske Ursin) 

 
Registrene i referansegruppen oppfordrer programmet til å se nærmere 
på modellen for samfinansiering. 
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9/19 Eventuelt  

 Sak om Høring av Forskrift om medisinske kvalitetsregistre er referert 

under sak 5/19 Gevinstrealisering i Helsedataprogrammet. 

 

 


