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Sak  Tema Sakstype 

12/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av 
referat fra møte 31.januar-1.februar 2018 

Godkjenning 

13/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

14/18 Én innbygger – én journal Orientering 

15/18 Porteføljestyringsprosessen Orientering 

16/18 Velferdsteknologi Orientering 

17/18 Kodeverk og terminologi Drøfting 

18/18 Standardisering Drøfting 

19/18 Data- og dokumentdeling Drøfting 

20/18 Målbilde og veikart nasjonal grunnmur Drøfting 

21/18 Temasesjon «Bedre bruk av helsedata» Drøfting 

22/18 Eventuelt Orientering 
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Sak Onsdag 25.april – Strategi-, portefølje- og forvaltningsprosessen 

12/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av referat fra møte 31.januar-
1.februar 2018 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden 
Ingen kommentarer til referat fra møte 31.januar-1.februar 2018. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA godkjenner innkalling og dagsorden. 
NUFA godkjenner referat fra møte 31.januar-1.februar 2018. 

13/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Direktoratet for e-helse gav en kort orientering vedrørende: 

• Nasjonal tjenesteleverandør ved Karl Vestli 

• Orientering om oppfølging av strategiprosessen ved Karl Vestli 

• Status på arbeid med meldingsutveksling iht Riksrevisjonsrapporten 2014 ved Hans 
Løwe Hansen 

• Nasjonal helse og sykehusplan Mona Holsve Ofigsbø 

• Prosjektet «Vilkår for førerrett» ved Espen H. Carlsen 

• E-helse monitor ved Karl Vestli 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering. 

14/18 Prosjekt Én innbygger – én journal 

 Idunn Løvseth Kavlie og Espen Møller, Direktoratet for e-helse, orienterte om nedvalg av 
konsepter og om innstilling og tilbakemeldinger fra Nasjonalt e-helsestyre 24.april 2018.  
 
Prosjektet arbeider nå med en konseptvalgutredning for nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste inkludert løsning for samhandling. Konseptvalgutredningen er 
planlagt overlevert til HOD i slutten av juni 2018 med sikte på eventuell budsjettbeslutning 
for budsjettet 2020. Tidsplanen er svært stram, og det er risiko for forsinkelse.  
 
Det kom flere innspill til samhandlingsbehovet i nasjonal kommunal løsning. Smittevern ble 
trukket frem som ett eksempel på viktig område.  
 
Det er positivt at samhandling fremheves som viktig i utredningen og at det er høye 
forventninger til samhandlingsløsninger. Fragmenteringen av helsesektoren er derimot 
stor. Prosjektet bør fremheve at den organisatoriske strukturen i helse- og 
omsorgssektoren i seg selv er risiko for at samhandlingen, og at løsninger for samhandling 
også må vurdere organisatoriske, finansielle og styringsmessige forhold. Grad av støtte for 
samhandling varierer i de ulike konseptene, og denne variasjonen bør synliggjøres i 
oppsummeringer til beslutningstakere. 
 
Prosjektet påpeker at det er få gode erfaringstall knyttet til samhandlingsløsninger og at 
det er utfordrende å overføre til norske forhold. Dette gjør at estimatene for dette knyttet 
til løsninger for samhandling har høyere grad av usikkerhet enn andre områder. 
 
Det ble kommentert at innbyggerfokuset ikke er beskrevet godt nok i arbeidsdokumentene 
til møtet eller i det som ble presentert. Direktoratet for e-helse informerte at det er 
pågående arbeid med pasient- og brukerforeninger for å bedre identifisere og visualisere 
konsekvenser av konseptene for pasienter og innbyggere.  
 
Det ble videre påpekt at nyansene mellom konseptene bør beskrives enda tydeligere. Det 
bør også komme tydeligere frem at konseptene, og dermed gevinstene, er tenkt 
gjennomført stegvis.  
 



 

side 3 

Det ble informert om at Nasjonalt e-helsestyre i møte 24. april gav tilslutning til å gå videre 
til alternativanalyse med konseptalternativene 1, 4, 5 og 7. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber prosjektet ta med innspill i det videre arbeidet.  

15/18 Porteføljestyringsprosessen 

 Kristin Bang, Direktoratet for e-helse, oppsummerte status etter bilaterale møter med 
aktørene, og om videre prosess for definering av 2019 porteføljen. 
 
Bilaterale møter med aktørenes NUIT- og NUFA-medlemmer inngår i nasjonal 
styringsmodell. Møtene ble i år gjennomført i uke 14 og 15 i april og ikke på høsten som 
tidligere. Hensikt med å arrangere møtene tidligere på året, er at man ønsker å være 
proaktiv i forhold til definering av påfølgende års portefølje.  
 
Hensikten med møtene er å identifisere prosjekter i aktørenes porteføljer som 
understøtter nasjonal strategi, har avhengigheter til andre prosjekter i den nasjonale e-
helseporteføljen, er avhengig av nasjonal innsats eller understøtter andre nasjonale 
strategier. Aktørene ble bedt om å legge frem egne planer og initiativ som er viktige for 
strategisk måloppnåelse. I etterkant av de bilaterale møtene er det gjennomført møter 
med aktørenes porteføljekontakter. Det er porteføljekontaktene som vil rapportere planer 
for 2019 inn til Direktoratet for e-helse med frist 27. april.  
 
Arbeid med avklaring av finansiering av nasjonal portefølje er startet. Det er en krevende 
prosess og ambisjonene for å få avklart dette før sommeren ser ut til å bli vanskelig å 
overholde. 
 
Det vil legges frem en bruttoliste for 2019-porteføljen for NUIT 30. mai. Direktoratet for e-
helse vil da ha begynt å analysere portefølje, særlig ift avhengigheter innen porteføljen, slik 
at man i den nasjonale styringsmodellen kan får et bedre grunnlag å prioritere på. 
 
I diskusjonen ble Legemiddelområdet fremhevet som et område NUFA mener det er viktig 
å fokusere spesielt på i 2019-porteføljen. Direktoratet for e-helse informerte at flere 
aktører hadde fremhevet dette, men også arbeidet med grunnmur, som særlig viktig 
områder.  
 
Avslutningsvis kom det en kommentar om også å styrke fokuset på innbyggertjenester i 
den nasjonale porteføljen. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering. 

16/18 Velferdsteknologi 

 Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for utprøvingen av 
velferdsteknologisk knutepunkt. Prosjektet Arkitektur og infrastruktur (VFT) jobber med å 
definere behov og utrede tekniske realiseringer for å kunne gi nasjonale anbefalinger, 
etablere nasjonale komponenter (som velferdsteknologisk knutepunkt) og med teknisk 
rådgivning på området. 

Prosjektet er i utprøvingsfase som skal ferdigstilles ila 2018. Målet er at det i løpet av 2019 
fortsettes med en realiseringsfase av denne fullskalaløsningen.  

Det ble stilt spørsmål omkring teknisk løsning for kryptering/dekryptering og lagring av 
dataene. Direktoratet for e-helse understreker at lagringen av data er midlertidig. Det er 
viktig for sporing og feilsøking. Det er gjennomført en risiko- og sikkerhets (ROS)-analyse i 
denne fasen. 
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 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse innarbeide innspill 
fremkommet i møtet. 

17/18 Program kodeverk og terminologi 

 Alfhild Stokke, Irmelin Bergh og Taran Borge, Direktoratet for e-helse, presenterte to 
sentrale saker fra Program for kodeverk og terminologi (PKT): 
  
A: Visjon og målbildearbeid for kodeverk og terminologi 
 
Alfhild Stokke presenterte visjonen for et økosystem for terminologi og kodeverk i Norge. 
Drivkraften for økosystemet er å bruke SNOMED CT som referanseterminologi, og mappe 
eksisterende kodeverk og terminologier mot SNOMED CT.  
Som understøttelse for denne visjonen presenterte Irmelin Bergh resultater fra prosjekt 
vedr vurdering av terminologi for sykepleiepraksis. Rapporten peker på at ICNP og 
SNOMED CT er de foretrukne terminologier, og at de bør anvendes i kombinasjon.  
 
Det ble kommentert at det er utfordrende å mappe ICD-10 mot SNOMED CT og igjen mot 
f.eks. andre kodeverk som ICPC-2. SNOMED CT har et lavere granuleringsnivå, da formålet 
er klinisk dokumentasjon i EPJ. Vi må sikre at vi fanger data med SNOMED CT, så vi kan 
mappe oppover.   
 
HSØ støtter visjonen om økosystem av kodeverk, men ønsker å vite når man kan forvente 
resultater fra automatisering. Det er et stykke vei igjen, men Helseplattformen gir 
muligheter for å teste integrasjonen i EPJ, på samme måte som neste generasjon DIPS 
arena vil kunne gjøre det - selv om det forutsetter at man også kommer lengre med 
arketype arbeidet enn man er i dag.  
 
Det ble kommentert at terminologi ikke nødvendigvis egner seg til klassifisering. 
Terminologi er levende, drives av forskning, kontekst, og operasjonalisering av forskjellige 
aktører. Observasjoner er subjektive. Flere som har forsøkt å bruke SNOMED CT opplever 
det som et teknisk språk, som ikke kan snakkes eller skrives.  
Det er korrekt at grunntermen kan være utfordrende å forstå, men det er heller ikke 
meningen at grunntermen skal presenteres til leger eller pasienter. Til dette skal det 
utarbeides synonymer. Det ligger mye i oversettelsesjobben. Hvis oversettelsen ikke gjøres 
mot SNOMED CT, må det utarbeides eget kodeverk for EPJ. SNOMED CT er den eneste 
terminologien som p.t. er godt nok til å sikre forståelsen, og den terminologien som det 
satses på internasjonalt.    
 
Det er viktig at klinikere er med i utarbeidelsen, så det sikres at det ikke blir merarbeid. 
Fastlegene koder mest på diagnose. SNOMED CT legger opp til at det også skal kodes på 
funn, og flere områder som gir større arbeidsbelastning.   
Implementeringen blir avgjørende, og det vil kreve en del av funksjonalitet og hvordan man 
bruker EPJ systemet. Legene og pasientene skal ikke forholde seg til koder.   
 
Det ble kommentert at det ved oversettelsen bør ses til hva som allerede er gjort mht 
norsk oversettelse av MESH.    
 
B: ICPC-2 og ICD-10: Ulike klassifikasjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten 
 
Taran Borge presenterte dagens situasjon med ulike klassifikasjoner for samme type 
helseopplysninger (diagnose/symptomer/kontaktårsaker) avhengig av om pasienten 
befinner seg i primærhelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Begge 
diagnoseklassifikasjonene er internasjonale, og er nå under revisjon.  
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Det ble kommentert at bakgrunnen for sammenligning av kodeverk i primær og spesialist 
kan være skjev, da det er satt inn mange flere ressurser på å utarbeide og videreutvikle 
kodeverk og assosiert nytteverdi for spesialist enn for primær. F.eks. blir det utgitt 
veiledning ved hver publikasjon av endringer i ICD-10, mens det for ICPC-2 bare er publisert 
en veileder i de 27 årene klassifikasjonen har vært i bruk. Det skjedde i forbindelse med 
overgangen fra ICPC-1 til ICPC-2 i 2002. Etter 2002 er det foretatt over 150 endringer i 
ICPC-2 uten at det er blitt bekjentgjort. Man bør ikke gå ut fra behovet til spesialist dekker 
behovet i primærhelsetjenesten. Da ICPC ble utformet i sin tid, var det fordi ICD ikke var 
funksjonell i klinisk allmennmedisin. De endringene som er foreslått i ICD-11 vil i liten grad 
endre på de grunnleggende forskjellene. Utarbeidelsen av ICPC-3 har tatt utgangspunkt i 
forskning av forekomst av sykdommer i primærhelsetjenesten, og vil bli forsøkt gjort mer 
personsentret i samsvar med primærhelsetjenestens mål og oppgaver. 
 
Det ble videre kommentert at det er avgjørende at norske myndigheter støtter arbeidet 
med utarbeidelsen av ICPC-3 på lik linje med ICD-11. Å bytte ut ICPC med ICD-11 vil bli møtt 
med stor motstand blant allmennleger, spesielt når de ikke har vært involvert og at 
avgjørelsen tilsynelatende ser ut til å bli tatt før man kjenner til funksjonaliteten av hverken 
ICD-11 eller ICPC-3 i klinisk praksis. Helsedirektoratet oppfordrer til å invitere til et møte 
om dette, for å se om de kan bistå med ressurser til dette arbeidet.  
 
Det ble kommentert at det vil være en styrke hvis terminologi kom på timeplanen på 
medisinstudiet, og hvorfor og hvordan man koder.   
 
I forhold til sekundærbruk er det ikke like viktig om kodene kommer fra det ene eller det 
andre kodeverket. Utfordringen er å kunne gå fra et kodeverk til et annet. F.eks. er det for 
dødsårsaksregisteret en utfordring å gå fr ICD-10 via SNOMED CT til ICPC-2.    
 
Etter planen skal den nye terminologiserveren fra Healthterm kunne tilby hosting av 
metadata.  
 
Vedrørende ICPC-2 kodene kommenteres det at det kun er i forbindelse med 
konsultasjonen at de er brukbar informasjon. Man må aldri bruke totalkodene til statistikk, 
da de ikke nødvendigvis reflekterer diagnosene, men mer gjenspeiler informasjonen som 
oversendes til HELFO.  

 Forslag til vedtak for sak A: 
Direktoratet for e-helse tar med seg innspill fra NUFA i arbeidet med visjon og målbilde for 
kodeverk og terminologi  
Forslag til vedtak for sak B:  
Direktoratet for e-helse tar med seg innspill fra NUFA i arbeidet med 
diagnoseklassifikasjoner 

18/18 Standardisering 

 Jon Stolpnessæter og Espen Stranger Seland presenterte resultater fra arbeidet med 
rammeverk for felles informasjonsmodeller og drøftet videre aktiviteter med å definere 
veikart og planer for e-helsestandarder. Arbeidet har vært utført i samarbeid med Nasjonal 
IKT. 
 
Metodisk tilnærming er komparative vurderinger av aktuelle standarder. Basert på disse 
vurdereringene er det utformet anbefalinger innen ulike bruksområder: 
 

1. FHIR bør benyttes når det skal utarbeides felles informasjonsmodeller hvor det 
primære bruksområdet er informasjonsutveksling. Andre standarder for 
informasjonsmodellering kan brukes dersom det skal benyttes en annen standard 
enn FHIR ved utvekslingen. 
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2. openEHR bør benyttes når det skal utarbeides felles informasjonsmodeller hvor det 
primære bruksområdet er lagring i kliniske systemer som er basert på openEHR. 
openEHR kan også benyttes for systemer som ikke er basert på openEHR.  

3. UML bør benyttes ved konsolidering av felles informasjonsmodeller og ved 
utarbeidelse av andre felles informasjonsmodeller enn de som faller inn under 
punkt 1 og 2. 

4. Prosessene og kravene beskrevet i DCM-spesifikasjonen bør vurderes som en del 
av underlaget når det skal utarbeides rutiner for kvalitet og forvaltning av felles 
informasjonsmodeller. 

 
Direktoratet for e-helse jobber videre med et veikart og planer for e-helsestandarder i 
perioden 2018 – 2022 for å: 

• løse kortsiktige behov 

• ferdigstille nødvendige standarder 

• veikart for internasjonale standarder 
 
Innspill 

• Hva gjør vi med fenomener og konsepter som ikke er dekket av standardene? Svar: 
Balansere med utvidelser og tilpassede løsninger  

• Hvor lang tid tar det og hvor kostbart vil det være å innarbeide nye standarder? 
Klarer leverandørene å implementere dette? Svar: Hva leverandørene velger av 
lagringsmodeller er helt opp til dem selv. Når det gjelder FHIR så er leverandørene 
positive til å ta det i bruk 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber om at innspill tas med i videre arbeid med 
internasjonale standarder. 

19/18 Data- og dokumentdeling 

 Georg Ranhoff, Direktoratet for e-helse, orienterte om status og plan for prosjekt FIA 
Samhandling – data- og dokumentdeling. Formålet med saken er å få innspill på 
tilgangsstyring på tvers av virksomheter og på arkitektur for dokumentdeling.   

Diskusjoner for dokumentdeling: 

• Dokumentdeling i kjernejournal har vært diskutert tidligere i NUFA som en 
mulighet.  

• Flere prosjekter har behov for dokumentdeling 
 
Arne Helme, orienterte om status på anbefaling om tilgangsstyring for deling av 
dokumenter. Det ble orientert om anbefaling av konsepter for tilgangsstyring og modell for 
bruk til data- og dokumentdeling.  Det var ingen spørsmål knyttet til presentasjonen om 
tilgangsstyring. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og FIA Data- og dokumentdeling innarbeider innspill i videre 
arbeid 

20/18 Målbilde og veikart nasjonal grunnmur 

 Vidar Mikkelsen og Erik Hedlund, Direktoratet for e-helse, orienterte kort om "Prosjektet 
målbilde og veikart for felles grunnmur", og ønsket gjennom gruppearbeid i NUFA å få 
innspill på strategisk innretning for grunnmuren. I tillegg ønsket prosjektet å diskutere 
definisjon av grunnmur. Det blir orientert om oppdraget fra HOD om å utarbeide et veikart 
for videre utvikling av grunnmuren.  
 
I gruppearbeidet ble de presenterte alternativer lagt frem med hensyn på kortsiktige og 
langsiktige behov. Fem mulighetsdimensjoner med flere alternativer pr område ble 
diskutert i gruppene (se presentasjon fra møtet) med oppsummering av innspill til videre 
arbeid i prosjektet (se presentasjon fra møtet).  
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Følgende spørsmål til gruppearbeidet med henholdsvis gruppenes svar var: 

• Formål – hva skal grunnmuren være 
o 1b, 1b, 1b, 1b, 1b, 1a, 1b+ 

• Anvendelse -hvordan kan sektoren nyttiggjøres 
o 2a, 2a, 2d(primær) og 2c(sykehus), 2b, 2b, 2b, 2a 

• Byggeklosser – hvilke byggeklosser skal være i grunnmuren 
o 3b, 3b, 3d, 3d, 3d, 3d, 3d  

• Styring og forvaltning – hvem skal eie grunnmuren og hvordan skal den styres og 
forvaltes? 

o 4b, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b 

• Overordnet prioritering - hvilke målgrupper bør prioriteres høyt ved utvikling av 
grunnmuren? 

o 5a/5b, 5a/5b, 5c, 5b, 5b, 5a/5b/5c, 5b 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse tar med innspill fra møtet i 
videre arbeid. 

 

Sak Torsdag 26.april – Tema: «Bedre bruk av helsedata» 

21/18 Temasesjon "Bedre bruk av helsedata" 

 Innledning – Kontekst Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan og porteføljestyring 
Karl Vestli og Alexander Gray, Direktoratet for e-helse, gav en innledning til temaet «Bedre 
bruk av helsedata» og bakgrunnen fra Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022, 
og fra Helsedataprogrammet. 
 
Norge har gode og ganske komplette helsedata. I andre land er dataene lettere 
tilgjengelige, noe som gjør at de er flinkere til å bruke dataene. Helsedataprogrammet er 
bl.a. etablert for å gi innbyggere enklere innsikt i egne helsedata, sikre personvernet, gjøre 
dataene lettere tilgjengelig for forskere, bruke ressursene smartere, mm. 
Konseptvalgutredningen startet for snart et år siden og i dag ble det endelige konseptvalget 
for Helseanalyseplattformen publisert.  

 Ulike behovsperspektiv på bedre bruk av helsedata 
Presentasjon og diskusjon av utfordringer og muligheter for bedre bruk av helsedata sett fra 
ulike behovsperspektiv: forskermiljøet, myndighetssiden og helsepersonellsiden.   
 
Forskermiljøet v/Christian Jonasson NTNU 
Med utgangspunkt i ulike case ble det presentert utfordringer forskere har med å få tilgang 
til registerdata i Norge i dag. Dette fører bl.a. til at man i internasjonale 
forskningssamarbeid ikke klarer å levere i henhold til frister og dermed ikke får deltatt i 
publiseringer. Det er også eksempler hvor man har gått glipp av finansiering av prosjekter 
på grunn av at det tar for lang tid å få ut data. 
 
Forskermiljøet mener konsept 7 (K7) vil løse mange av behovene forskere har knyttet til å få 
rask, enkel og sikker tilgang til registerdata. Forskermiljøets behov fremover er knyttet til 
trinnvis oppbygning av Helseanalyseplattformen (HAP), enklere søknadsprosess, etablering 
av en enklere søknadsprosess, samt modernisering av dataflyt mellom registerholdere. For 
å kunne muliggjøre internasjonale forskningssamarbeid er det nødvendig å få muligheten til 
å flytte avidentifiserte datasett til sertifiserte eksterne plattformer. 
 
Forskningsmiljøet har viktige behov som foreløpig ikke er godt nok adressert vid HDP. Dette 
gjelder blant annet at molekylærbiologiske stordata må tilgjengeliggjøres via 
Helsedataplattformen, samt at muligheter knyttet til bruk av kunstig intelligens må utredes. 
 
Forskermiljøet peker på flere viktige tiltak som må på plass: 

• Skape etterspørsel, økt bruk og verdiskapning 
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• Organisatoriske tiltak (økosystem) 

• Ivareta befolkningens tillitt gjennom gode innbyggerløsninger på HAP 

Myndighetsperspektivet v/Ola Vikland, Helsedirektoratet  
Helsedata som ny olje - helsedata gir beslutningsgrunnlag til en meget utfordrende 

bemanningssituasjon i fremtidens Norge. Helsedata kan kombineres med data fra andre 

sektorer til å dermed bidra i bl.a. forebyggende arbeidet. 

 
Myndighetsperspektivet v/ Helena Niemi Eide, FHI 
FHI er fornøyd med Helsedataprogrammet og mener Helseanalyseplattformen vil løse 
mange problemer. FHI er i hovedsak en kunnskapsleverandør og fungerer som statens 
smitteverninstitutt og folkehelseinstitutt. Angående helsedata er FHI en 
produsent/forvalter/tilgjengeliggjøring av helsedata OG storbruker av helsedata (forskere 
ved FHI søker på lik linje som andre forskere). FHI har flere helseregistre fordi det er nært 
knyttet til samfunnsoppdraget deres. FHI mangler allikevel flere helsedatakilder, slik som 
legemiddelbruk i institusjon og bedre data om smittsomme sykdommer. 
 

FHI er i ferd med å etabler et konsept for en nasjonal laboratoriedatabase. I den forbindelse 

er det flere behov hvor Helsedataprogrammet potensielt kan bidra: statistikk, hvordan gå 

fra papir til digitale løsninger, behov for masterdata, må få på plass arkitektur for overføring 

av store datamengder. Videre er det viktig at Helseanalyseplattformen tilrettelegger for 

tilgang til data for de som jobber i helsetjenesten, inkludert kommuneleger.  

 Ulike behovsperspektiv på bedre bruk av helsedata 
Helsepersonell v/Per-Olav Skjesol, HMN: Innrapportering og planer for Helseplattformen 
Helseplattformen er i en anskaffelsesfase. Det planlegges å skrive kontrakt i første kvartal 

av 2019 med innføring tentativt i fjerde kvartal 2021. Deres behov/ambisjon for bruk av 

strukturerte data er høy. Helseplattformen vil kreve kontinuerlige forbedringsarbeid 

gjennomført i en kvalitetssirkel som igjen forutsetter strukturert data og koding. For 

helseplattformen er det ønskelig med SNOMED-CT som referanseterminologi og 

standardisering. 

 

Pga. at det i helse- og omsorgssektoren er så mange aktører mener Helseplattformen at det 

er behov for et nasjonalt økosystem som blant annet inkluderer registermiljøene, PKT, 

Helsedataprogrammet, DIPS, Helseplattformen, osv. Dagens aktørbilde gjør at det er behov 

for tydelig ansvarsavklaring og oppgavefordeling.  

 Helsedataprogrammet: Harmoniseringsprosjektet 
Håvard Lande, Direktoratet for e-helse, orienterte om aktivitetene i 
harmoniseringsprosjektet i Helsedataprogrammet. Prosjektet har tre hovedområder som 
går på standardisering innenfor informasjonsutveksling, informasjonsinnhold og arkitektur. 
 

Informasjonsutveksling 

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

innbyggere i Norge (gjelder for myndigheter og innbygger, helseforetak, 

forskningsinstitusjoner og helseregistre). Får å få til dette må man se på totalbildet og få til 

en prosess for innføring. Det jobbes herunder spesielt med filoverføringstjenesten (en 

løsning som skal støtte elektronisk overføring av filer som erstatter forsendelse av fysiske 

lagringsmedier - går live 15. juni), og spesifikasjon av standardiserte tjenester og "bredding" 

av tjenester og standarder (jobber bla med et prosjekt for nasjonalt kvalitetsregister for 

ryggkirurgi med å etablere automatisert datafangst fra EPJ til NKR). 

 

Informasjonsinnhold 
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Registermiljøene bør aktivt påvirke hvordan strukturerte data fra kliniske fagsystemer skal 

overføres til registrene: EPJ-verden vs. Helseregister-verden. Det er nødvendig å starte med 

å få en felles oversikt gjennom en "nasjonal forvaltning av metadata" for å videreføre dette 

arbeidet. En nasjonal metadatakatalog skal realiseres i HealthTerm – den samme løsningen 

vil bli benyttet til forvaltning av kodeverk og terminologi. 

Et annet viktig arbeid som er i gang er: REFTERM (PKT) – SNOMED-CT mapping for 

registervariabler i HealthTerm. = referanseterminologi for helseregistre. Fase 2 av dette 

prosjektet er under planlegging. 

 

Arkitektur 

Det jobbes med å se på de arkitekturprinsipper som finnes. Aktiviteter inkluderer: 

• Forankre innspill i arbeid med nasjonale arkitekturprinsipper – ferdigstille 

sluttrapport for gjennomgang av arkitekturprinsipp med arbeidsgrupper i HDP 

• Klassifisere helseregistre basert på FAIR prinsippene – benytte FAIR prinsippene for 

å klassifisere registrene i forhold til grad av oppfyllelse. Tiltenkt publisering på 

helsedata.org. 

Oppsummert – hvordan det jobbes med harmonisering i HDP: 

• Kodeverk, terminologi og metadataprinsipper 

• Standardiserte tjenester (API) 

• Referanseterminologi 

• Arkitekturprinsipper 

 Helsedataprogrammet: Helseanalyseplattformen 
Børge Kristiansen, Direktoratet for e-helse, orienterte om konseptvalg og videre aktiviteter i 
Helseanalyseplattformen. Å gå fra en virksomhetssentrert modell til en brukersentrert 
modell er krevende, men nødvendig (fra offentlige virksomheter til brukere av helsedata i 
sentrum). 
 

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

• Spørring mot skarpe data, men anonymisert resultat 

• Sentral for å redusere tiden fra 17 mnd. til 17 sek 

• Kan redusere antall forespørsler om tilgjengeliggjøring av data 

• = eksplorative analysetjenester forutsetter etablering av en felles dataplattform 

Hvilke tjenester er tenkt etablert i K7? 

• Søknadstjenester – blir mest sannsynlig steg 1. Nødvendig for å gi brukere en vei 

inn til helsedata 

• Innbyggertjenester – nødvendig for å gå innbyggere 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 

• Forvaltningstjenester – nødvendig for å effektivisere prosesser knyttet til 

tilgjengeliggjøring av helsedata. 

• Økosystem: nødvendig for raskere utvikling, mer fleksibilitet. 

Anbefalingen oppsummert: 

• Det skal etableres digitale tjenester for forskere, registerforvaltning, myndigheter, 

innbyggere, helsepersonell og næringslivet 
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• Det skal etableres en felles analyseinfrastruktur og dataplattform der eksterne 

analyseinfrastrukturer også skal kunne kobles på 

• Innbyggere gis stor grad av kontroll og medvirkning 

• Offentlig og kommersielt økosystem 

• Registerfunksjoner videreføres og forsterkes 

• Jobbes videre med innrapportering og datakvalitet 

 Gruppediskusjon 
Utvalget diskuterte to tema i grupper: 

• Innrapportering av data (gruppe 1 og 2) 

• Bruk av data (gruppe 3 og 4). 
Innspillene fra gruppediskusjonene er lagt som vedlegg til referatet, og vil tas med videre i 
det videre arbeidet med Helsedataprogrammet. 
 
Avslutningsvis ble NUFA-medlemmene utfordret på to områder: 

• videreformidle innholdet og diskusjonene på NUFA tilbake i egne 
organisasjoner/virksomheter, samt melde tilbake til Direktoratet for e-helse fra 
disse diskusjonene  

• melde inn ønsker og forslag til tema på kommende møter for NUFA. 

 Forslag til vedtak: 
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 

22/18 Eventuelt 

 


