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Side 2

Saker 26.april – Tema: «Bedre bruk av helsedata» Ansvarlig Ca.varighet

Innledning
• Utfordringsbildet og kontekst Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan

Karl Vestli og Alexander Gray
20 min

08:00-08:20

Ulike behovsperspektiv på bedre bruk av helsedata

• Forskermiljøet Christian Jonasson, NTNU 25 min 

08:20-08:45

• Myndigheter: Helsedirektoratet KPR/NPR 
Ola Vikland, Hdir 25 min

08:45-09:10

• Myndigheter: FHI Helena Niemi Eide, FHI
25 min

09:10-09:35

Pause 09:35-09:45

• Helsepersonell: Innrapportering Per Olav Skjesol, HMN
45 min

09:45-10:30

Pause 10:30-10:40

Helsedataprogrammet: Harmoniseringsprosjektet
Håvard Lande

20 min

10:40-11:00

Helsedataprogrammet: Helseanalyseplattformen Børge Kristiansen
30 min

11:00-11:30

Lunsj 11:30-12:15

Gruppearbeid 
Gruppe 1+2: Innrapportering av data 

Gruppe 3+4: Bruk av data

55 min

12:15-13:10

Pause 13:10-13:20

Presentasjon og diskusjon gruppearbeid
60 min

13:20-14:20

Oppsummering og neste skritt Karl Vestli og Alexander Gray
10 min

14:20-14:30



Sak 21/18:
Temasesjon: «Bedre bruk av helsedata»

NUFA 25.-26.april 2018



NUFA ber Direktoratet for e-helse ta innspill fremkommet i møtet med i videre arbeid med i 

Helsedataprogrammet og arbeidet med oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for e-helse

2017-2022



Innledning

NUFA 25. - 26.april 2018



Kontekst nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-
2022

 Karl



Kontekst helsedataprogrammet

 Alex



Ulike behovsperspektiv på «Bedre bruk av helsedata»

NUFA 25. - 26.april 2018



Forskerperspektivet

v/Christian Jonasson, NTNU

NUFA 25. - 26.april 2018



Ulike behovsperspektiv på bedre bruk av helsedata -

forskermiljøet

Christian Jonasson, Ph.D.

Senior Researcher

HUNT Research Center 

K. G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

NUFA temasesjon vedrørende "Bedre bruk av helsedata" 26.april 2018

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgJ6_ocLKAhVEWSwKHVi-CEMQjRwIBw&url=http://www.ntnu.no/hunt/arkiv_2012&psig=AFQjCNHKsQP3dWwIAFAo8GHAh6p-AY8yAw&ust=1453718457229991
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Agenda 

• To konkrete eksempler fra det virkelige liv som registerforsker

• Behov fra forskermiljøet 

– hastetiltak 

– neste steg av tiltak

– andre tiltak
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Case #1: nye diabeteslegemidler

• Legemiddelepidemiologisk studie

– Nye legemidler for behandling av type-2-diabetes (DPP4, GLP-1, SGLT-2) 

– Endepunkter: Bivirkningssignaler, hjerte-kar hendelser og kreftforekomst, 

nevrodegenerative sykdommer

• Skandinavisk samarbeid

– Karolinska Institutet (SE), NTNU (NO), Statens Seruminstitutt (DK)

• 4 registerkilder som kobles

– Legemidler (RR), sykehus (NPR), Dødsårsaker (DÅR), kreft (KREG) i alle tre land

– Dessuten kvalitetsregister for diabetes (kun Sverige) og Folkeregisteret (kun 

Norge)

Case #1 –
diabetes-
legemidler
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RR er et pseudonymt register -

skaper masse problemer

• Kan ikke bruke RR som 

utgangspunkt for populasjon

• T2D behandles hovedsakelig i 

primærhelsetjenesten. Bruk av 

NPR som utgangspunkt for 

inklusjon vil introdusere en 

skjevhet i materialet

• Løsning: bruke FRG som 

utgangspunkt

 

 

Folkeregisteret/ 

Skatteetaten 

Alle ≥18 år i perioden 

2007-16 

NPR/HDir 

T2D (ICD10 E11) i 

perioden 2008-16 

+ komorbiditeter 

NPR/HDir 

Alle uten E11 i 

perioden 2008-16 

+ komorbiditeter 

 

NorPD/FHI 

Alle med innløsning av T2D medisin på 

ATC kode A10B i perioden 2007-16 

+ ko-medisinering 2004-16 

Kreftregisteret 

Alle insidente 

krefttilfeller 2002-16 
(5 år pre-index må være kreftfri) 

Dødårsaksregisteret/FHI 

Alle dødsfall 2007-2015 
(Nov 2016 gir data ut 2015) 

Alle som ikke 

oppfyller kriterier for 

T2D diagnose sløyfes 

fra datasettet 

Avidentifisert datasett til forsker begrenset 

til studiepopulasjonen med TD2 (inkl. ko-

medisinering, ko-morbiditeter, kreft og 

dødsårsaker) 

Data som slettes Data som utleveres forsker 

Kryptering (pseudonymisering) 

og kobling av registrene 

Case #1 –
diabetes-
legemidler
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Case #1 –
diabetes-
legemidler
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Case #1 –
diabetes-
legemidler

Tidslinje

q416 q117 q217 q317 q417

Søknad REK 
1.11.16

Godkj. REK 
20.12.16

Søknad 
NSD 
12.12.16

Vurdering 
NSD 9.2.17

Søknad DT 
9.2.17

Godkj. DT 
15.5.17

Søknad 
FRG, RR, 
DÅR, KREG, 
NPR 13-
15.12.16

Godkj. FRG 
23.12.16

Godkj. DÅR 
20.12.16

Godkj. 
KREG 
20.1.17

Godkj. RR 
22.6.17

Godkj. NPR 
5.12.17

Alle 
godkjennelser 
på plass
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Case #1 –
diabetes-
legemidler

Tidslinje, forts.

q118 q218 q318 q418

FRG sender 
utvalget til 
alle register 
første gang    
1.2.18

Ble en feil. 
FRG sender 
utvalget til 
alle register 
andre gang    
25.2.18

DÅR til 
RR 
15.3.18

KREG til 
RR 
16.3.18

NPR til 
RR 
6.4.18

Submitterer 
første artikkel 
uten norske 
data 19.4.18

Status 25.4.18: 
venter på teknisk 
saksbehandling ved 
RR – 60 dager

7 md.

9 md.

20 md.??

FRG 21 544 kr

RR 30 000 kr

DÅR 15 000 kr

KRG 11 250 kr

NPR 44 000 kr

121 794 kr

Kostnader



17

Case #2: Biomarkørprosjekt i HUNT 

• HUNT biobank har blodprøver tatt hos deltakere som senere 
utvikler sykdom (pre-diagnostiske prøver)

• HUNT kan derfor være en verdifull ressurs for utviklingen av 
nye diagnostiske biomarkører som kan oppdage kreft tidlig 
og før den opptrer klinisk 

• I dette tilfelle fikk vi en henvendelse fra ledende industriaktør 
om mulig forskningssamarbeid i utvikling av ny 
kreftbiomarkør

• Første spørsmål man får: Hvor mange med pre-diagnostiske 
blodprøver og som senere utvikler kreft har dere i HUNT? Og 
antall per år første 5 år etter prøvetaking?

Case #2 – Kreft-
biomarkører
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Hvordan finne ut om HUNT har tilstrekkelig antall 

forsøkspersoner for å kunne forskes på?

• Bruk av tilgjengelig helsestatistikk 

• Litteratursøk på forekomst av sykdom

• Tidligere publikasjoner på HUNT

• Forespørre andre forskere som allerede 

sitter på et aktuelt koblet datasett

• Faktisk kobling av HUNT med eksterne 

register (HUNT-KREG)

P
re

si
sj

o
n

sn
iv

å 
ø

ke
r

Krever forsøksprotokoll og REK godkjenning, HUNT-KREG kobling 
og analyse. 

Case #2 – Kreft-
biomarkører
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• 6 måneder for seint kunne vi presentere 

rapporten som selskapet etterspurte

• Vi mistet dette prosjektet og mulighet 

for betydelig verdiskaping 

(publikasjoner, datapunkter, 

kunnskapsoverføring og inntekter)

• Behov for «cohort explorer»
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Behov fra forskermiljøet – trinnvis realisering av Konsept 7 HAP vil løse 

mange forskeres behov for rask, enkel og sikker tilgang til registerdata

• HAP er en data-ut fokusert løsning og løser ikke alle utfordringer og interessenters behov 

like godt

• Trinnvis bygging

• Enklere søknadsprosess: En portal inn for søknader med felles søknadsskjema og 

integrert metadatabase og variabelbestillingsskjema

• Dataflyt mellom registerholdere moderniseres

• Cohort explorer og syntetiske/fiktive datasett 

• Snarlig forskriftsendring av Reseptregisteret til et direkte personidentifiserbart register, 

innlemme sykehjem og sykehusadministrerte legemidler samt finne 

juridisk/teknisk/praktisk løsning for de historiske RR dataene

• For å muliggjøre internasjonale forskningssamarbeid må avidentifiserte datasett kunne 

flyttes til sertifiserte eksterne plattformer
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Viktige behov som hittil ikke er godt nok adressert via 

Helsedataprogrammet

• Skal vi utnytte mulighetene innenfor presisjonsmedisin må 

molekylærbiologiske stor-data også gjøres tilgjengelig gjennom HAP 

• Utrede hindringer og tiltak som muliggjør fremtidig bruk av kunstig intelligens 

og maskinlæring på norske helsedata

• Økt satsing på data-inn og data-kvalitet, bla.:
– Validering og kurasjon av kliniske data i register

– Innrapporteringsløsninger som forbedrer dekningsgrad og datakvalitet

– Mer longitudinell informasjon i de medisinske kvalitetsregister

– Etablering av nye medisinske kvalitetsregister

– Nasjonale kliniske forskningsbiobanker

– Utnytte diagnostisk biobankmateriale etter finsk modell

– Løsninger for sikker bruk av dypere kliniske data som hentes direkte fra EPJ til forskningsformål
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Andre viktige tiltak

• Skape etterspørsel, økt bruk og verdiskaping gjennom; 

– Lavest mulig pris og lik tilgang til alle aktører for ulike formål 

– Satsing på synliggjøring og markedsføring av norske helsedata 

– Service og veiledning til forskere, inkludert bedre tilrettelegging for utenlandske 

aktører og næringsliv

– Profesjonelt mottaksapparat som tar hånd om henvendelser som kommer

– En kulturendring i retning av større åpenhet og vilje til datadeling

– En kulturendring i retning av mer offentlig-privat samarbeid og innovative offentlige 

anskaffelser – bygge ny helsenæring

• Større endringer krever organisatoriske tiltak (økosystem)

• Ivareta befolkningens tillitt gjennom gode innbyggerløsninger på HAP



Takk for oppmerksomheten!

Christian.jonasson@ntnu.no
+4790936941

mailto:Christian.jonasson@ntnu.no


Myndighetsperspektivet

v/Ola Vikland, Helsedirektoratet

NUFA 25. - 26.april 2018





Myndighetsperspektivet

v/Helena Niemi Eide, FHI

NUFA 25. - 26.april 2018



Møte i NUFA 24.4.2018

Gode helsedata – en forutsetning for 
godt folkehelsearbeid

Helena Niemi Eide
Folkehelseinstituttet



FHI -FHI -

Kort om Folkehelseinstituttets rolle og behov

Samarbeid med kommuner og fylker

Hvordan få bedre bruk av helsedata?

Behov for nye datakilder som svarer til dagens behov

Infrastruktur for tilgang til helsedata må etableres, også for andre brukergrupper enn 
forskere/næringsliv

Må sikre at helsedata er av høy kvalitet

22.05.2018

Agenda
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Sentral helseforvaltning

FAGMYNDIGHETKUNNSKAPSLEVERANDØR TILSYNSMYNDIGHET

Helseminister 
Bent Høie (H)

Eldre- og folkehelseminister 
Åse Michaelsen (FrP) 



FHI -FHI -

FHIs samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra 

til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester

Arbeider med smittevern, miljømedisin og epidemiologi, samt drifter flere sentrale 

helseregistre, helseundersøkelser og biobanker. 

Produsent/forvalter/tilgjengeliggjøring av helsedata OG storbruker av helsedata (forskere 

ved FHI søker på lik linje med andre forskere om data)

22.05.2018

Folkehelseinstituttet
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Kjerneoppgaver



FHI -

DÅR
Forsvarets 

helse
-register

Genetisk 

MU nyfødte 

Helsearkiv-

registeret

Kreft

-registeret 
MFR MSISNOISNPR IPLOS

Abort

-registeret

Resept

-registeret
NORM RAVN HKRSYSVAK

Helsedatakilder ved FHI

CPRN
Brystkreft

–reg.
Prostata
kreftreg. 

KOLS
–reg.

NorKog
Norsk 

hjertestans
–reg.

SOReg-N

Gastronet
Døv

–blindhet 
–reg.

NKR LTMV
Diabetes
–reg. for 
voksne

Norsk 
hjertesvikt

–reg.
HIV

NNRR

NNK

NRA

Muskel
–reg.

Nasjonalt 
barnehofte

-reg.

Føflekkreft
–reg.

SmerteReg NRL NGER
Norsk 

intensiv
–reg.

LKG
–reg.

Hoftebrudd
–reg.

Gynkreft
–reg.

Tykk- og 
endetarms
–kreftreg.

ROAS
Norsk 

hjerneslag 
–reg.

NORKAR
Tonsille
–reg.

NNR

Norsk 
pacemaker 

og ICD-
reg. 

NoRGast

NORIC

Korsbånd
–reg.

Lungekreft
–reg.

BDR
Nasjonalt 
traume
–reg.

Norsk 
hjerte

–infarktreg. 
NorArtritt NKIR

NBKR
Lymfom
–reg.

ABLA NOR HISREG

Norsk 
hjerte

–
kirurgireg. 

NorSpis
MS

–reg.

Norsk 
Parkinson
-reg. og 
biobank

Norsk 
porfyri
–reg.

Norscir

NorVas

Pasient-
journaler

Sentrale 
helse
-registre

Nasjonale 
medisinske 
kvalitets-
registre

Andre 
medisinske 
kvalitets
-registre

Biobanker

Annet

≈150 stk

≈277 stk

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal: 
Tannlege

Pasientjournal: 
Lege

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal: 
Tannlege

Pasientjournal: 
Lege

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
Avtalespesialist

Pasientjournal
Helseforetak

Pasientjournal: 
Tannlege

Pasientjournal: 
Fastlege

Pasientjournal
…

Pasientjournal
…

Pasientjournal
DPS / BUP

Pasientjournal
Klinikk

Pasientjournal
….

RESH

FLR

HPR

Grunndata

HTK

LSR

PREG

AR

KODE REG

BED REG

Familieforhold

Sivilstatus

Inntekt

Sosioøkonomiske data

Straff

Skatt

Utdanning

Trygd

Tromsø
-undersøkelsen

Helseundersøkelser

Kvinner og 
Kreft

SAMINOR HUNT
Homocysteinun

d og HUSK

TROFINN OPPHED Oslo I-II
HUBRO/

innv. HUBRO
MoRo

CONOR MoBa
Reg. helse

-undersøkelser
Geo/matrikkel …

Sentrale 
helseregistre

Helseundersøkelser

Biobanker
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Knyttet opp mot omfattende modernisering av Folkeregisteret – MF Helse

Målsetting: Raskere oppdatering av informasjon om dødsfall (til Folkeregisteret) og 

bedre kvalitet på opplysning om dødsårsak (til Dødsårsaksregisteret)

Pilot høsten 2018, implementert 2020

Bedre helsedata
Elektronisk melding av dødsfall og dødsårsaker

13.03.2018

Digitalisering av helseundersøkelser
SHoT 2018 (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018) er en kartlegging av helse og trivsel til 

studenter i alderen 18-35 år. Dette er den første store undersøkelsen fra FHI med heldigital 

datainnsamling. Invitasjonene sender vi på e-post, og spørreskjema med samtykke er elektronisk.

FHI, på oppdrag av Hordaland fylkeskommune, gjennomfører våren 2018 innsamling av 

fylkeshelseundersøkelse på helsenorge og TSD. 
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Reseptregisterforskriften endret slik at registeret kan inneholde opplysninger om legemiddelbehandling i institusjon

Startet arbeid med modernisering av Reseptregisteret, inkl. planlegging av pilot for legemiddeldata fra institusjon

Helsedatakilder vi mangler
Legemiddelbruk i institusjon

Bedre data om smittsomme sykdommer
Smittevernregistrene oppstod når behovene kom:

– Tuberkulose (1962)

– MSIS (1975) 

– SYSVAK (1976, 1995)

– NOIS (2005, utvidelser 2012)

– RAVN (FHI siden 2005, 2010, 2014) 

–Sykdomspulsen (KUHR) – daglig  

Lovverk, forskrifter og tekniske løsninger utviklet etter hvert

Dagens situasjon – fragmentert



FHI -FHI -

Nytt nasjonalt infeksjonsregister hvor formålet er å få:

en total oversikt over forekomsten av infeksjonssykdommer i Norge 

en nasjonal oversikt over resistensforhold i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

et estimat over sykdomsbyrde som følge av antibiotikaresistens

raskere og bedre utnyttelse av eksisterende data til pasientbehandling, overvåking og forskning

Etablering av en løsning for nasjonalt tilgjengelig labdata er en forutsetning for realisering av et 

Nasjonalt infeksjonsregister

22.05.2018

Nye tider krever nye løsninger
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Laboratorie A

Laboratorie B

Laboratorie C

Pasientjournal

Helseanalyseplattforme
n (HAP)

Min helse
(Helsenorge.no)

Innbyggere

Helsepersonell

Sekundærbrukere

Nasjonal laboratoriedatabase

Svarrapporter

Tjenestegrensesnitt

Nasjonal laboratoriedatabase

22.05.2018

Første steg – Nasjonal laboratoriedatabase
Anbefalt konsept: Sentral løsning med felles database og distribusjon av svarrapporter ved meldingsutveksling eller ved bruk 
av tjenestegrensesnitt
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Folkehelseloven § 5. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 

de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25

Smittevernloven og MSIS-forskriften omtaler også samarbeidet mellom spesielt kommuneleger og 

FHI. MSIS skal regelmessig rapportere tilbake til kommunene om forekomst av sykdommer. 

FHI og kommunene
Tett samarbeid
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Statistikk publiseres på nett

Folkehelseprofiler Nettbasert statistikkbank Faktaark
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▪Statistikk kan publiseres fritt, men utfordrende med statistikk for kommuner med 

lave folketall, da opplysninger raskt blir indirekte identifiserbare

▪Hvordan kan de i helsetjenesten som sitter med et særskilt ansvar få enklere tilgang 

til data fra registrene? Vi må gå fra papir til digitale løsninger. 

▪Viktig at HAP tilrettelegger for tilgang til data for de som jobber i helsetjenesten, og 

spesielt kommuneleger

22.05.2018

Utfordringer og behov

Hvor Helsedataprogrammet muligens kan bidra
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Helsedata må være: 

Oppdaterte

Av høy kvalitet

Pålitelige

Nasjonalt og internasjonalt troverdige og vel ansett

Tilpasset brukerne og forvalterne av folkehelsetjenester

22.05.2018

Gode helsedata er en forutsetning for 
bedre bruk
Kvalitetsarbeidet i registrene/helsesektoren må ikke glemmes
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Kort oppsummert
Hva trenger FHI for å ivareta samfunnsoppdraget?

• Etablering av nye datakilder, som nasjonal laboratoriedatabase og data om legemidler fra 
institusjon, er nødvendig for oversikt over helsetilstanden i befolkningen

• Modernisering av eksisterende registersystemer

• Forskere trenger enklere systemer for tilgang til data – Positivt at HAP tar tak i dette

Hvilke andre behov ser vi?
▪ HAP må tilrettelegge for tilgang til data for de som jobber i helsetjenesten, og spesielt 

kommuneleger. For dette mangler forutsetninger, som bl.a. et kommunelegeregister. Kan HAP 
bestille et slikt register fra grunndataplattformen?

▪ Behov for masterdata, inkl. historikk, for geografiske og person-data (hvis ikke blir trendanalyser 
meningsløse)

▪ Må få på plass arkitektur for overføring av store datamengder
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Hvor mange får en sykdom?

Hva er risikofaktorene?

Hvem er mest utsatt?

Hva virker?

Hvordan fordeles helsetjenester?

Er det et utbrudd?

Hvor mange bruker legemidler?

SPØRSMÅL?

Helsedata er grunnsteinen i folkehelsearbeidet



Pause kl. 09:20 – 09:30



Helsepersonellperspektivet

v/Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge

NUFA 25. - 26.april 2018



Bedre bruk av Helsedata

Innrapportering og planer for Helseplattformen

NUFA 26 april 2018

Per Olav Skjesol 

Helse Midt Norge RHF



Helseplattformen:
Én felles løsning med pasientens journal i sentrum 



Kravspek:
Helse-
tjenestens 
behov

Anskaffelsens tidslinje

2016

Dialogfase:
Hvilke løsninger kan 
markedet tilby?
Nedvalg fra fire 
leverandører

Tilbud og  
evalu-
ering

Endelig 
versjon 
konkurranse-
grunnlag

Kontrakts-
inngåelse 
etter vedtak i 
styre RHF og 
Trondheim 
bystyre

20192017 2018

Innføringsprosjekt
Tilpasning – implementering

2020 2021

1.inn-
føring: 
TENTATIVT 
ca. 4. 
kvartal 
2021

2.inn-
føring
2022

Parallelt: samarbeid på nasjonalt nivå om utvalgte tema
Det nasjonale prosjektet «Én journal» skal gjenbruke arbeidet 
fra Midt-Norge og videreutvikle krav til nasjonal løsning

2022

Tilbud fra 
4 leveran-
dører 
3. mai

Pre-
kvalifisering 
av 
leverandører

Nedvalg til 3 
leverandører 
11.okt.



Behovet for strukturerte data

En komplett strukturert journal har behov for et 6 sifferet antall termer og koder



Gjenbruk av informasjon samlet

• All informasjon fanges som en integrert del av arbeidsprosesser og pasientforløp 
når data oppstår og det er naturlig å registrere dem

• Informasjon registreres av alle aktører inkludert pasienten
• Informasjon registreres en gang og er basert på maler og preutfylte standarder
• Informasjonen som samles inn benyttes som underlag for beslutningsstøtte og   

informasjonsdeling. 
• Innrapportering og deling til sekundærbruk skjer automatisk 
• Informasjon fra:

– Kommunikasjon mellom aktører
– Utførte undersøkelser
– Utførte behandlinger
– Annet

• Viktig å skape felles språk mellom nivå 
– Strukturerte data  og kodeverk bidrar til det. 



Kontinuerlig forbedring og muligheter i Helseplattformen

Analyse

Retningslinjer

Erfaringsdata

Pasient-
behandling

Rapportering

- Strukturert journal
- Datainnsamling som integrert 

del av pasientbehandlingen
- Helhetlig rapportering fra 

primær og spesialist
- Data brukes underveis til å gi 

prossess- og beslutningsstøtte 
til enhver tid til alle aktører og 
behandlere

- Tilgjeneliggjøring av relevante 
data fra registrene

- Mer komplette data
- Bedre kvalitet
- Knyttet til pasientforløp
- Enhetlig informasjonsmodell
- Tilnærmet sanntid

- Pakkeforløp og faglige 
retningslinjer innarbeides i 
systemet i strukturert form 

- Helhetlig 
sammenhengende 
analysemuligheter

- Helseanalyseplattformen



Kvalitetssirkelen forutsetter strukturerte data og koding

• Faglige retningslinjer må kodes

– Symptomer, labprøver, medikamentell behandling, annen behandling,…

– Rapportering kodes

• Store fordeler om informasjonsmodell og koder er likt på tvers

– Faglige retningslinjer, rapportering, samhandling

– Mindre oversettings arbeide og bedre presisjon 

• Ønsker:

– SNOMED-CT som referanseterminologi

– Standardisering



Rapporteringsmuligheter

• Statiske rapporter

• Datavarehus løsninger

• Stordata teknologi

• Nær sanntidsrapportering

• Relevante data presenteres direkte tilbake i brukergrensesnittet for 
beslutningsstøtte

• Integrasjoner og datauttrekk



NIKT Tiltak 48
Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring 

Sluttrapport 07.05.2014

https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avsluttede prosjekter/Tiltak 48 Sluttrapport Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring.pdf


Utfordringer

Kataloger

Lover og 
forskrifter

Nasjonale
rapporteringskrav

Nasjonale 
standarder

Nasjonale 
kvalitetsregistre

Nasjonale faglige
retningslinjer

Fellesløsninger

- Regelverket pålegger
ulike måter å registrere
informasjon på for ulike
formål



Ulike koder for ulike formal kompliserer gjenbruk av informasjon

Faglige
retnings-

linjerForsknings
data

Folke-
helse

Nasjonale-
tjenester

Kjernejournal

eResept

Grunndata 
register

RESH,mm.

Helse-
registre

Meldings-
utveksling

Virksomhets-
rapportering

Fag 
dokument-

asjon

Leverandør
konfigurasjon

• Ulik 
informasjons-
modell og 
kodeverk pr 
formål er 
hovedreglen i dag

• Oversettelse 
mulig i 
løsningene og 
integrasjons-
plattform men 
innebærer økt 
kompleksitet



Standardisering og harmonisering på tvers

Faglige
retnings-

linjerForsknings
data

Folke-
helse

Nasjonale-
tjenester

Kjernejournal

eResept

Grunndata 
register

RESH,mm.

Helse-
registre

Meldings-
utveksling

Virksomhets-
rapportering

Fag 
dokument-

asjon

Leverandør
konfigurasjon

Helseplattformen

SNOMED-CT
kodet

informasjon

• Standardisering 
av kodeverk på 
tvers av formål



SNOMED CT  som referanseterminologi

57

ICD

ICF

NCPATC

ICPC

NLK

Eksempler

ICD

ICF ICPC

NCP

NLK

ATC

Dagens situasjon Målbilde



Mange aktører, behov for Nasjonalt økosystem

• Registermiljøene, PKT, Helsedataprogrammet, DIPS,Helseplattformen, …..

ResultatBehandlingPlanlegging

Interne medisinske
koder og termer

Pasientforløp

EPJ (inkl kurve)

Behandlingsplan
Behandlingsplan(er)

Terminologi
 (SNOMED CT)

Klassifiserings-
kodeverk

Pasientinfo
Adminstrativ info

Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusPasientdemografi

ICD

NCMP

NCSP

ICFNCRP

ICPC NLK

IDMP

ATCICNP

PAT

Relasjoner og mapping

Helse og kvalitetsregistre

Referanse-
terminologi (SCT)

Helse og kvalitetsregistre, finansiering, annet

Referanse-
terminologi (SCT)

Kunnskaps og beslutningsstøtte

Behandlingsplan
Klinisk dokumentasjon

Administrative 
kodeverk

Folkeregister

Adresseregister

Helsepersonell-
register

Regelmotor Prosess støtte

Ordrefunksjonalitet

(bestilling - utføring)

Navn på 

registervariabler



Aktørbildet – behov for oppgavefordeling og ansvarsavklaring

HOD

Folkehelse-
instituttet

Statens 
legemiddelverk

Helse-
direktoratet

Direktoratet 
for e-Helse

FEST-
registeret Helse-biblioteket 

(Up to date)

RSHU

NEL

DNLF
SKIL

Kvalitet 
sregistre

Nasjonalt 
senter for 
legevakts-
medisin

SKDE

Legemiddel-
håndboka

Kliniske 
fagfelleskap/ 
fagnettverk

?

?
?

Helseregistre



Behov for standardisering og styring på tvers

Kodeverk, Terminologi, Metadata

Standarder for deling og utveksling

Helse- og Kvalitetsregistre

Fellestjenester og informasjonssikkerhet

Informasjonsmodeller og variabelbibliotek

R
H

F, eH
else, H

d
ir, H

O
D



Sky tjenester

K2

IKT plattform Helse Midt-Norge

Datavarehus og analyse

Logistikk og 
økonomi

Virksomhets
data

Bilde og 
RTG

Lønn og 
Personal

Div andre 
systemer

Gendata

Nasjonale 
helsedata

Tingenes 
internett

Medisinsk 
teknikk

SNR



Oppsummering

• Etablere felles kodeverk for bruk i alle kvalitets- og helseregistre som er basert på det overordnede 
behovet for nasjonal standardisering av kodeverk. Pr. dato er Snomed CT det som framstår som mest 
dekkende og fleksibelt i forhold til dette. 

• Etablere felles utvekslingsformat mellom EPJ og registre for å sikre enkel og korrekt innrapportering. 
Dette bør baseres på HL7.

• Etablere et felles variabelbibliotek for registre som er i tråd med andre behov knyttet til framtidens EPJ. 
Dette bør være basert på en felles informasjonsmodell.

• Migrere kvalitetsregister (og helseregister) over på løsninger i henhold til punktene over.

• Avklare beslutnings- og forvaltningsorganisering for pkt 1 - 3 basert på konsensus- og 
involveringsmodeller for aktørene i sektoren. Direktoratet for eHelse må være sentral spesielt i pkt 1 og 
2, noe som krever at de også må endre seg. Indirekte vil dette bety at noen av de eksisterende aktørene 
og organene innenfor feltet vil få redusert myndighet.



Pause kl. 10:30 – 10:40



Helsedataprogrammet: Harmoniseringsprosjektet

Håvard Lande, Direktoratet for e-helse

NUFA 25. - 26.april 2018



Helsedataprogrammet

Prosjekt Harmonisering

NUFA

26. April 2018
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Prosjekt

Harmonisering



Harmonisering gjennom standardisering av:

Informasjonsutveksling Informasjonsinnhold Arkitektur1 32



Harmonisering gjennom standardisering av:

Informasjonsutveksling1



Myndigheter og 

innbygger

Helseforetak

Helseregistre

Forsknings-

institusjoner 

Standardiserte tjenester (API) er veinettet for overføring av 
helsedata mellom aktører og innbyggere i Norge 



Hvordan skal vi få til dette?

Spesifikas
jon av 

standardis
erte 

tjenester 
(API)  

Etablere 
fellestjene

ster for 
integrasjo

n

Bredding
av 

tjenester 
og 

standarde
r

Utredning

Prosess for innføring



Filoverføringstjenesten



Løsningen skal støtte elektronisk overføring av filer som 
erstatter forsendelse av fysiske lagringsmedier

Filoverføringstjenesten

HelseregisterHelseregister

Helseanalyseplattform

Forsker



Hvordan skal vi få til dette?

Spesifikas
jon av 

standardis
erte 

tjenester 
(API)  

Etablere 
fellestjene

ster for 
integrasjo

n

Bredding
av 

tjenester 
og 

standarde
r

Utredning

Prosess for innføring



Nasjonalt Kvalitetsregister 

for ryggkirurgi

Samarbeid med prosjekter i sektoren
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Prosjekter Formål

Etablere automatisert datafangst fra EPJ til NKR



Harmonisering gjennom standardisering av:

Informasjonsinnhold 2



Elektronisk 

skjema og 

papirskjema

Helsedataprogrammet adresserer 
datakvalitetsutfordringer innenfor flere områder

Helseregister

Datamottak 

(og koding)

Data-

kvalitets-

forbedring
Kvalitets-

sikret data

Fagsystem

Data-

registrering

Data inn-

rapporterin

g
Data inn-

rapporterin

g

Helsepersonell

Helseregister

Datamottak 

(og koding)

Data-

kvalitets-

forbedring
Kvalitets-

sikret data

Fagsystem

Data-

registrering

Data -

registrering

Data -

registrering

Helseanalyseplattformen

Kopi av 

kvalitets

-sikret 

data

Kopi av 

kvalitets

-sikret 

data

Metadata-

katalog

Registerforvalter

Forsker

Helseledere samt lokale, regionale 

og sentrale myndigheter

Data-

kvalitets-

forbedring

Forskerdat

a

Samme

n-stilte 

data

Samme

n-stilte 

data

Samme

n-stilte 

data1

Teknologi

ProsesserOrganisasjon

Informasjon

2

4

Tilgangsforvalter

Produsent av helsedata Dataforvalter Bruker av helsedata

Grunn-

data

Nasjonal 

metadat

a-server

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Tilbake-

rapporterin

g

Helsepersonell

3

5

6

7
10

9
Data-

kvalitets-

forbedrin

g

8

11

12

13

Helseanalyse-

plattformen

Helsedata-

programmet

Andre initiativ i 

Direktoratet for 

e-helse

Andre sentrale 

initiativ

14

15

1. Metadatakatalog for brukere for å finne data

2. Sammenstilling av helsedata og datakvalitetsforbedring på helseanalyseplattformen

3. Tilbakerapporteringstjenester for indirekte å synliggjøre datakvalitet for helsepersonell

4. Gode tilbakerapporteringsprosesser rundt datakvalitet for brukere

5. Etablere prosesser for datakvalitetsforbedring mellom tilgangsforvalter og registerforvalter

6. Bruke entydig grunndata (masterdata) gjennom hele dataverdikjeden

7. Støtte for SNOMED CT i innrapportering

8. Etablere integrasjonstjenester for å muliggjøre automatisk innrapportering

9. Etablere nasjonal metadataserver og prosess for forvaltning av variabelbruk

10. Bruk av SNOMED CT som referanseterminologi for helseregistre

11. Tilbakerapporteringstjenester for innrapporterte data

12. En Innbygger – En Journal (Direktoratet for e-helse)

13. Program for kodeverk og Terminologi (Direktoratet for e-helse)

14. Helseplattformen i Helse Midt

15. DIPS Arena



Helsedataprogrammet har et tydeligere fokus på data ut 
enn data inn

Data inn Data ut

Helsedataprogrammet

Program for kodeverk og 

terminologi

En innbygger en 

journal

Helseplattformen

Dips Arena

Program for kodeverk 

og terminologi



Hvordan 

harmonisere 

informasjons-

innholdet?



Metadata er informasjon om kilder og innholdet i kildene

Metadata

 Metadata kan enklest beskrives som data om data –

det vil si beskrivelse av data.

 For helseregistre er det hovedsakelig snakk om 

beskrivelse av registre og beskrivelse av 

registervariabler

 Et velutviklet metadataspråk åpner dørene for ny 

innsikt i det rike norske helsedatauniverset!



Variabel

Register

Kodeverk

Registerkategori

Tema (Lokalt)

Metadat

a

Metadat

a

Metadat

a

Ref.term
Metadat

a

Tema (Standard)

Eksempel på beskrivelse av en variabelen Avdøde i 
Dødsårsaksregisteret 

Sentrale helseregistre

DÅR

Avdøde

Person Kjønn

3101 Kjønn

3101 Kjønn

0 Ikke kjent

1 Mann

2 Kvinne

9 Ikke spesifisert

Nasjonale kval.registre

Kvalitetsregister X

Personopplysninge

r

Person Kjønn

Egendefinert

3101 Kjønn

1 Kvinne

2 Mann

3 Finnes ikke



Registermiljøene bør aktivt påvirke hvordan strukturerte 
data fra kliniske fagsystem skal overføres til registrene

«EPJ-verden» «Helseregister-verden»

Helseregistre

EPJ

Kliniske fagsystem

EPJEPJ

Nasjonal forvaltning 

av metadata

Hvordan skal data som blir 

trukket ut av fagsystemene 

struktureres for overføring til 

registre? 

Helsefaglig 

kodepersonell
Register-

forvalter

• Én innbygger – én journal

• Helseplattformen i Midt-Norge

• DIPS Arena

• Program for kodeverk og terminologi



En nasjonal metadatakatalog skal realiseres i HealthTerm – den 
samme løsningen vil bli benyttet til forvaltning av kodeverket og 
terminologi. 

Q1 2019

Desember 2017: PKT gikk til 

anskaffelse av HealthTerm fra danske 

CareCom som nasjonal 

løsning for IKT-støtte for 

kodeverk og terminologi. 

Mars 2019: Ved utgangen av Q1 

2019 skal en nasjonal 

metadatakatalog være satt i drift.

Våren 2018: Helsedataprogrammet vil i 

samarbeid med HRR delta i 

spesifikasjonsfasen for oppsett av 

HealthTerms som løsning for forvaltning 

av metadata.

Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017

Høsten 2018: HDP vil i samarbeid 

med registermiljøene gjennomføre 

verifikasjonstest av HealthTerm for 

forvaltning av metadata.



Side 83

Referanseterminologi for helseregistre

REFTERM (PKT) – Snomed CT mapping for 
registervariabler i HealthTerm

 Kartlegging og mapping av administrative 

variabler i helseregistre

 PoC for søk og navigasjon med Snomed CT

 Bruk av Snomed CT ved automatisert

datafangst

* PKT – Program for kodeverk og terminologi (E-helse)



Harmonisering gjennom standardisering av:

Arkitektur3



Klassifisere helseregistre basert på 

FAIR prinsippene

Forankre innspill i arbeid med 

nasjonale arkitekturprinsipper

Videre plan for arbeid med arkitekturprinsipper

Side 85

Aktiviteter Formål

Ferdigstille sluttrapport for gjennomgang av arkitekturprinsipp med 

arbeidsgrupper i Helsedataprogrammet.

Benytte FAIR prinsippene for å klassifisere registrene i forhold til 

grad av oppfyllelse. Tiltenkt publisering på helsedata.org



Hvordan jobber vi med harmonisering i 
helsedataprogrammet?

Helsenorge

HelseregisterHelseregisterHelseregister

Myndigheter, 

og næringsliv

InnrapporteringsportalPAS EPJ
Helsepersonell

Helseanalyseplattform

Innbygger

Forvaltnings-

løsning for 

kodeverk, 

terminologi 

og metadata

Helsefaglig 

kodepersonell

Forvalter

Standardiserte 

tjenester (API)
2

Kodeverk, 

terminologi og 

metadatatjenester
1

Referanse-

terminologi
3

Arkitekturprinsipper4

Forsker

Snomed CT

Referanse-

terminologi
3



Spørsmål?

Side 87



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet


Helsedataprogrammet: Helseanalyseplattformen

Børge Kristiansen, Direktoratet for e-helse

NUFA 25. - 26.april 2018



Helsedataprogrammet

Helseanalyseplattformen – anbefalt 

konsept

26. april 2018



Helsedataprogrammet fikk 13.04.2018 programstyrets tilslutning til konsept 7 –
Analyseøkosystem som anbefalt konsept for Helseanalyseplattformen.

Side 91



Problem-

beskrivelse

Behovs-

analyse
Mulighets-

dimensjoner
Absolutte

krav

Evaluerings-

kriterier

(inkl normative 

krav)

Samfunns-

økonomisk

analyse

1

2

3

4

5

6

1

6

7

6

1

0

Konsepter for Helseanalyseplattformen

Nullalternativ (0)

Prosess for konseptvalgutredningen for HAP

7

Side 92

4

4

7



Prosessen fra alle mulige konsepter til det anbefalte 
konseptet har gått gjennom flere filtreringsrunder

13 konsepter har blitt utarbeidet 

med utgangspunkt i 

mulighetsdimensjonene

7 konsepter består de absolutte 

kravene og representerer nok 

ulikheter til å vurderes videre

4 konsepter videreført i en 

samfunnsøkonomisk analyse

Utarbeidede 

konsepter Evaluerte konsepter Nedvalg konsepter

K1: Helsedataportal

K2: Forskermaskinen

K3: Analyserom

K4: Registerkonsolidering

K5: Analyseinfrastruktur

K6: Helsedataplattform

K7: Analyseøkosystem

K8: Lovendringer

K9: Helseregisterbemanning

K10: Utleveringsplattform

K11: PAS/EPJ-analyseplattform

K12: Statistikkbank

K13: Tilgjengeliggjøringsplattform 

K1: Helsedataportal

K2: Forskermaskinen

K3: Analyserom

K4: Registerkonsolidering

K5: Analyseinfrastruktur

K6: Helsedataplattform

K7: Analyseøkosystem

K1: Helsedataportal

K4: Registerkonsolidering

K6: Helsedataplattform

K7: Analyseøkosystem

1 anbefalt konsept

Anbefalt konsept

K7: Analyseøkosystem



I snart et år har vi jobbet med konseptvalgutredningen og 
det er viktig å minne oss på hvorfor vi gjør dette

Side 94

Det må bli enklere å finne frem 
til riktige data enn det er i dag

Det må bli enklere for brukere å få tilgang til 
data for legitime formål enn det er i dag 

Det må bli enklere for innbyggere å få 
innsikt i egne helsedata og personvernet 

må styrkes

Vi må bruke ressursene våre smartere
Vi har alt å hente på tettere tverrsektorielt 

samarbeid og ved å bryte ned siloene

Vi må utnytte mulighetene ved ny 
teknologi til å skape bedre folkehelse!



Bruker av 

helsedata

Å gå fra en virksomhetssentrert modell til en brukersentrert 
modell er krevende, men nødvendig

Side 95

Offentlige 

virksomhete

r

Prosesser

RegelverkInformasjon §

Offentlige 

virksomhete

r

Bruker av 

helsedata

Prosesser

RegelverkInformasjon §

Dagens virksomhetssentrerte modell Morgendagens brukersentrerte modell

Teknologi Teknologi



Elektronisk 

skjema og 

papirskjema

Datakvalitet må stadig forbedres – og det er et arbeid 
som må utføres på mange fronter

Helseregister

Datamottak 

(og koding)

Data-

kvalitets-

forbedring
Kvalitets-

sikret data

Fagsystem

Data-

registrering

Data inn-

rapporterin

g
Data inn-

rapporterin

g

Helsepersonell

Helseregister

Datamottak 

(og koding)

Data-

kvalitets-

forbedring
Kvalitets-

sikret data

Fagsystem

Data-

registrering

Data -

registrering

Data -

registrering

Helseanalyseplattformen

Kopi av 

kvalitets

-sikret 

data

Kopi av 

kvalitets

-sikret 

data

Metadata-

katalog

Registerforvalter

Forsker

Helseledere samt lokale, regionale 

og sentrale myndigheter

Data-

kvalitets-

forbedring

Forskerdat

a

Samme

n-stilte 

data

Samme

n-stilte 

data

Samme

n-stilte 

data1

2

4

Tilgangsforvalter

Produsent av helsedata Dataforvalter Brukere av helsedata

Grunn-

data

Nasjonal 

metadat

a-server

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Data-

kvalitets-

forbedrin

g

Tilbake-

rapporterin

g

Helsepersonell

3

5

6

9
10

8
Data-

kvalitets-

forbedrin

g

7

15

16

Helsedata-

programmet

Andre initiativ i 

Direktoratet for 

e-helse

Andre sentrale 

initiativ

13

14

3

11

12



Helsedataprogrammets mandat innebærer et større fokus 
på data ut til sekundærbruk enn data inn

Data inn Data ut

Helsedataprogrammet

En innbygger en 

journal

Helseplattformen

DIPS Arena

Program for kodeverk 

og terminologi



FAIR-prinsippene er viktige å følge hvis vi ønsker å finne 
frem i «helsedatajungelen»

Side 98

F

A

I

R

indable

ccesible

nteroperable

eusable

Vi jobber med å kartlegge i hvilken grad helseregistrene følger FAIR-prinsippene



Gjennom utredningen og konseptutviklingen har vi besvart 
en rekke sentrale spørsmål

Side 99

• Hvilke gevinster kan et 

konsept som 

utelukkende fokuserer 

på forbedring av 

søknad- og 

saksbehandlings-

prosessen gi?

• Kan man basere  en 

Helseanalyseplattform 

utelukkende på 

eksterne analyse-

infrastrukturer?

• Hvordan kan etablering 

av et analyse-

økosystem bidra til å 

forbedre dagens 

situasjon?

• Vil register-

konsolidering og 

sentralisering av 

registermiljøene kunne 

bidra til å forbedre 

dagens situasjon?

Helsedataportal
K

1 Registerkonsolidering
K

4 Helsedataplattform
K

6 Analyseøkosystem
K

7



For hvilke formål er eksplorative analysetjenester velegnet, 
og hvilken verdi gir dette?

 Spørringer mot skarpe data, men 

anonymisert resultat

 Sentral for å redusere tiden fra 

17 måneder -> 17 sekunder

 Kan redusere antall forespørsler om 

tilgjengeliggjøring av data

Finnes det en 

sammenheng 

mellom 

hjerteinfarkt og 

lungekreft?

Hvor mange personer 

mellom 60-64 år 

diagnostisert med lungekreft 

har også hatt hjerteinfarkt de 

siste fem årene?

Det var visst mindre enn 5 

personer – ikke stor nok 

populasjon til studie

Eksplorative analysetjenester forutsetter etablering av en felles dataplattform

Søk minst to 

registre om data 

– deretter 

sammenstille og 

analysere data

Bruk 

kohorteksplorer 

og få svaret 

umiddelbart

I dag Med HAP



Vi har analysert de fire konseptene i nedvalget fra flere 
hold 

Side 101

Måloppnåelse, brukerbehov, gevinstperiode og bidrag til nasjonale strategier

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Personvernkonsekvenser

Regelverksendringer, herunder forventet omfang og kompleksitet

Prosjektrisiko, herunder kompleksitet og gjennomføringstid

Organisatorisk risiko, både knyttet til tilgangsforvalter og sektoren

Samfunnsøkonomisk analyse – kostnadsestimering, prissatte og ikke-prissatte virkninger

2

3

4

5

6

7

1

Helsedataportal
K

1 Registerkonsolidering
K

4 Helsedataplattform
K

6 Analyseøkosystem
K

7



Helseanalyseplattformen vil gi virkninger for flere grupper

Beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Kostnadsvirkninger

Tidsbesparelser 

registerforvaltning og forskere

Bedre beslutningsstøtte

Mer og bedre helseforskning

Endrings- og 

omstillingskostnader

Drifts- og forvaltningskostnader

Bedre personvern

Investeringskostnader

Bedre styringsdata

Verdiskaping i helseindustrien

Sparte investeringskostnader

Mer effektiv legemiddelutvikling

Nyttevirkninger Fordelingsvirkninger

Sparte driftskostnader

Omfordeling av kostnader til 

datautlevering

Kvalitativ vurdering

Omfordeling mellom næringer



Virkningene er verdsatt basert på erfaringstall og forskning, og 
kvalitetssikret i flere fora for å redusere usikkerhet

Side 103

Innhenting av erfaringstall

Verdsetting

Usikkerhetsanalyse

• Nøkterne estimater og vekstanslag

• Årsrapporter helseregistre, prosjektbanker og tidligere studier som kilder til verdsetting

• Verdsetter kun ett ledd i virkningskjeden for å unngå dobbelttelling 

• Sensitivitetsanalyse av forutsetninger, kostnads- og nyttevirkninger

• Vurdering av usikkerhet i ikke-prissatte virkninger

1

2

3

• Erfaringstall fra IT-prosjekter i E-helse, Toll og Skatt og nordiske prosjekter om helsedata

• Kostnadsestimater fra leverandører og sentrale helseregistre

Kvalitetssikring
• Kvalitetssikring i ulike fagmiljøer

• Vurdering og kvalitetssikring av nyttevirkninger i arbeidsgruppene
4



Nåverdiberegningene viser at konsept 7 er det 
samfunnsøkonomisk mest lønnsomme alternativet

Side 104

1 823

3 257

4 653

7 560

Konsept 1 Konsept 4 Konsept 6 Konsept 7Netto nåverdi

*Netto skattevirkning er inkludert i nåverdiberegningene

Mill. kroner



De ikke-prissatte virkningene bidrar svært positivt til 
Helseanalyseplattformens samfunnsøkonomiske lønnsomhet

Side 105

1 823 3 257 4 653
7 560

Konsept 1 Konsept 4 Konsept 6 Konsept 7
Netto nåverdi Mer og bedre helseforskning Bedre styringsdata Bedre beslutningsstøtte

*Netto skattevirkning er inkludert i nåverdiberegningene

+ + + +

+ + + +

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ +  

+ +  

+ +  

+ +  

Mill. kroner



Funksjonalitet Funksjonalitet FunksjonalitetFunksjonalitet

Overordnet sammenligning mellom konseptene

Side 106

Søknadstjenester Søknadstjenester Søknadstjenester Søknadstjenester

Dataplattform Dataplattform Dataplattform

Analysetjenester Analysetjenester

Økosystem

Risiko

Lav

Ikke-prissatte virkningerIkke-prissatte virkningerIkke-prissatte virkningerIkke-prissatte virkninger

Bedre styringsdata

Bedre beslutningsstøtte

Mer og bedre helseforskning

0

0

++

Bedre styringsdata

Bedre beslutningsstøtte

Mer og bedre helseforskning

+++

+++

++

Bedre styringsdata

Bedre beslutningsstøtte

Mer og bedre helseforskning

++

++

+++

Bedre styringsdata

Bedre beslutningsstøtte

Mer og bedre helseforskning

+++

++++

++++

Investering

131 MNOK

Netto nåverdi

1,8 MRD

Risiko

Svært 

høy

Investering

954 MNOK

Netto nåverdi

3,3 MRD

Risiko

Middels

Investering

462 MNOK

Netto nåverdi

4,7 MRD

Risiko

Middels 

til høy

Investering

641 MNOK

Netto nåverdi

7,6 MRD

Helsedataportal
K

1 Registerkonsolidering
K

4 Helsedataplattform
K

6 Analyseøkosystem
K

7



Strategisk vurdering av konseptene

Side 108

+ Enklere tilgang og 

samhandling på tvers av 

datakilder

- Møter i liten grad 

brukergruppenes behov for 

selvbetjening

- Ingen analyse på tvers av 

datakilder

+ Rask tilgjengeliggjøring

+ Enkel analyse på tvers

+ Gjenbruk av eksisterende 

analyseinfrastukturer

- Ingen støtte til brukergrupper 

uten egen analyseinfrastruktur

- Liten økosystemeffekt

+ Verdi for alle brukergrupper

+ Avansert analyse på tvers

+ Gjenbruk av eksisterende 

analyseinfrastukturer

+ Stor økosystemeffekt

- Betydelig investering og 

teknisk kompleksitet

+ Stordriftsfordeler

+ Selvbetjening og analyse på 

tvers

- Risiko for redusert datakvalitet 

og dekningsgrad

- Høye omstillingskostnader, 

gjennomføringsrisiko og 

organisatorisk/juridisk 

kompleksitet

- Lang realiseringstid

Helsedataportal
K

1 Registerkonsolidering
K

4 Helsedataplattform
K

6 Analyseøkosystem
K

7
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Hvilke tjenester er tenkt etablert i konsept 7?

Side 109

Analysetjenester Søknadstjenester

In
n
b
y
g
g
e
rtje

n
e
s
te

r

Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbygger

e

Tilgangs-

forvalter

Økosystem
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Hvilke tjenester er egentlig tenkt etablert i konsept 7?

Side 110

Analysetjenester Søknadstjenester

In
n
b
y
g
g
e
rtje

n
e
s
te

r

Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbygger

e

Tilgangs-

forvalter

Økosystem

Forvaltningstjenester:

Nødvendig for å effektivisere 

prosesser knyttet til 

tilgjengeliggjøring av 

helsedata Søknadstjenester:

Nødvendig for å gi brukere én 

vei inn til helsedata

Innbyggertjenester:

Nødvendig for å gi innbygger 

nødvendig innsikt

Dataplattform:

Forutsetning for å etablere 

analysetjenester og forenkle 

kobling av data på en sikker 

måte

Analysetjenester:

Nødvendig for å skape ny 

kunnskap og innsikt i helsedata

Økosystem:

Nødvendig for raskere 

utvikling, mer fleksibilitet, økt 

næringsutvikling og redusert 

økonomisk risiko



Følgende prinsipper ligger til grunn for 
realiseringsstrategien av Helseanalyseplattformen

Side 111

Helseanalyseplattformen skal implementeres stegvis både når det gjelder funksjonalitet og datakilder inn på 

plattformen

Brukergruppen forskere har prioritet i første versjon av Helseanalyseplattformen

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

For flere av konseptene må det etableres en grunnmur i form av en dataplattform før første versjon kan 

produksjonsettes

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

alle disse datakildene i en tidlig versjon

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

dette 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



Helsedata.org

Side 112

https://helsedata-test.qa.nhn.no/


HDIR E-Helse SSBFHI OUS

Forslag til mål for første versjon av Helseanalyseplattformen

Side 113

Felles 

søknadsskjema

Regelmotor

f(x)

Saksbehandlingsløsning

Dataplattform

DÅR 

kopi

MFR 

kopi
RR 

kopi

KREG 

kopi
NPR 

kopi

KPR. 

kopi

Grunndata

kopi 

SSB 

kopi

DÅR MFR RR KREG NPR KPR. Grunndata SSB 

CONOR

CONOR 

Analysetjenester på HAP
Metadatakatalog

Prosjektrom 1 

med analyse-

verktøy

Prosjektrom n 

med analyse-

verktøy
… 

Kohort-

eksplorer

Forskere

Registerforvalter

e

Innbyggere

Tilgangsforvalter

Innbygger-

tjenester

Ekstern analyse-

infrastruktur

Prosjektrom 

med analyse-

verktøy

Helseanalyseplattformen 1.0

Andre 

helsedatakilder

Kilde 1 Kilde n

… 

Helsedata.org

HelseledereMyndigheter Næringsliv

Helse-

personell



Prosjekt- og gjennomføringsrisikoen ved konsept 7 er 
middels til høy 

Side 114

Avhengig av spisskompetanse, teknologi 

og kapasitet fra registermiljøene

Data inn på plattform ligger på kritisk sti

Hjemmelsgrunnlag uavklart

Rolle og ansvarsavklaring mellom HAP-

forvalter og registermiljøene

Samarbeid med registermiljøene og 

andre

Stegvis implementering

Planlegging og forventningsstyring

Noen sentrale risikoelementer Noen viktige risikoreduserende tiltak

Sikre kontinuitet i personell

Svært ambisiøst teknisk målbilde

Tett dialog med berørte departementer



Effektmål: Konsept 7

Mer og bedre 

helseforskning

Mer effektiv 

registerforvaltning

Personvern og 

informasjonssikkerhet

Mer innovasjon og 

næringsutvikling

Enklere innrapportering 

av helsedata

Enklere tilgang til 

helsedata

Bedre datakvalitet



Anbefalingen oppsummert

Side 116

Det etableres digitale tjenester for forskere, registerforvaltere, myndigheter, innbyggere, 

helsepersonell og næringslivet1

Løsningen skal tilrettelegge for et offentlig og kommersielt økosystem for analysetjenester4

De fleste registerfunksjoner videreføres og forsterkes. Tilgangsforvaltningsfunksjon utredes 

separat5

Innbyggerne gis stor grad av kontroll og medvirkning i løsningen3

Det etableres en felles analyseinfrastruktur og dataplattform der eksterne analyseinfrastrukturer

også skal kunne kobles på2

Det jobbes videre med innrapportering og datakvalitet primært gjennom andre initiativ6



Lunsj kl. 11:30 – 12:15



Gruppearbeid

NUFA 25. - 26.april 2018



Gruppearbeid: «Bedre bruk av helsedata»

Gjennom gruppediskusjon bes NUFA-medlemmene drøfte følgende spørsmål:

Gruppe 1 og 2: Innrapportering 
 Hvilke aktiviteter bør prioriteres på kort/mellomlang sikt for å kunne oppnå enklere innrapportering av data? 
 Hvilke pågående aktiviteter i sektor støtter opp under målene om effektivisert innrapportering? 
 Hva kan gjøres for at de pågående tiltak kan lykkes bedre? 
 Hva bør gjøres av nye tiltak for å understøtte dette?

Gruppe 3 og 4: Bruk av helsedata
 Hvilke aktiviteter bør prioriteres på kort/mellomlang sikt for å kunne oppnå bedre bruk av helsedata? 
 Hvilke pågående aktiviteter i sektor støtter opp under målene om bedre bruk av helsedata? 
 Hva kan gjøres for at de pågående tiltak kan lykkes bedre? 
 Hva bør gjøres av nye tiltak for å understøtte dette?

Medlemmene i NUFA bes om å utarbeide innspill på disse spørsmålene før møtet, og være forberedt på å legge 
innspillene frem i gruppearbeidet.  

Side 119



Inndeling gruppediskusjon

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Per Meinich Egil Rasmussen Heidi Slagsvold Kirsti Pedersen

Bjørn Eivind Berge Randi Brendberg Kristian Onarheim Ulf Sigurdsen

Per Olav Skjesol Thor Johannes Bragstad Helena Niemi Eide Sverre Ur

Grethe Almenning Torgeir Fjermestad Rune Karlsen Peter Holmes

Thore Thomassen Elin Kindingstad Bente Nedrebø Anders Grimsmo

Arnfinn Aarnes Torgny Neumann Ann-Kristin Smilden Kirsten Petersen

Sindre Solem

Håvard Lande Marianne Braaten Alexander Gray Børge Kristiansen

Irene Olaussen Truls Korsgaard Kari Grimholt Nils Gullhaug

Fasilitator

Dokumentering



Pause kl. 13:10 – 13:20



Presentasjon gruppearbeid

NUFA 25. - 26.april 2018





Oppsummering av dagen og veien videre

NUFA 25. - 26.april 2018
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