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Om presentasjonen

 Ble presentert 20. juni 2019 på workshop på Gardermoen

 Innholdet i presentasjonen er satt sammen av lysbilder fra ulike prosjekter i 

Helsedataprogrammet – og flere av disse lysbildene representerer utkast som ikke 

nødvendigvis er forankret i ledelse- og styregruppe

 Lysbildene var ment for møte «Lagring og tilgjengeliggjøring av helsedata: 

Koordinering av initiativer for infrastruktur og tjenester» i regi av UNIT - ønsker man 

å benytte noen av lysbildene i en annen sammenheng vennligst kontakt 

Helsedataprogrammet/E-helse
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Helsedatakilder med helseopplysninger på individnivå



Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem
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Analyseøkosystemet realiseres stegvis

Saksbehandlingen
Det enkle 

analyserommet
Søknadsveilederen Helsedataportalen

Det enkle 

økosystemet
AnalyseøkosystemetAvansert helseanalyse

Den eksplorative 

analysen

3 41 2 6 875

Saksbehandlingen

skal standardisere 

saksbehandlings-

prosessen etter 

helsedata og gi 

brukere raskere 

tilgang gjennom økt 

synlighet og 

raskere saks-

behandling.

Det enkle 

analyserommet 

skal gi brukere 

tilgang på en sikker 

infrastruktur for å 

analysere helsedata 

og legge til rette for 

økt veiledning i 

søknadsprosessen

Søknadsveilederen

skal gi brukere 

informasjon om 

hvilke helsedata-

kilder som finnes og 

informasjon om 

hvordan man går 

frem for å søke.

Helsedataportalen

skal gi brukere et 

sted å søke etter 

helsedata, 

informasjon om 

variabler og tilby en 

elektronisk 

utleveringstjeneste 

for helsedata

Det enkle 

økosystemet skal 

gi brukeren en 

markedsplass av 

analyseverktøy 

som gir fleksibilitet 

og valgfrihet i bruk 

av verktøy.

Analyseøkosystem

et skal gi brukere 

tilgang til en 

markedsplass av 

analysetjenester og 

et økosystem av 

datatilbydere 

Avansert 

helseanalyse skal 

gi brukere raskere 

tilgang på data 

gjennom delvis 

automatisert 

saksbehandling og 

kjøremiljø for 

beredskap og 

helseovervåkning. 

Den eksplorative 

analysen skal gi 

brukere 

eksplorative 

analysetjenester 

og muligheten for å 

etablere egne 

datavarehusløsning

er på plattformen

DATA- OG ANALYSEPLATTFORM ANALYSEØKOSYSTEM
SØKNADS- OG 

SAKSBEHANDLINGSTJENESTER
Helsedata.no



Nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for 
tilgjengeliggjøring av helsedata krever lovendringer

Mål for lovarbeidet

1. Forenkling, harmonisering og samling av vilkårene for tilgjengeliggjøring og 

sammenstilling

2. Nytt direkte personidentifiserbart og ikke samtykkebasert legemiddelregister – skal 

erstatte reseptregisteret

Dette medfører endringer i Helseregisterloven, Helseforskningsloven og 

Helsepersonelloven, samt underliggende forskrifter. 

Planen er at lovendringer kan tre i kraft januar 2021.
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Klikk 
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til 
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Anonyme data/statistikk

Personidentifiserbare data

Scope for første versjon av søknadsskjema
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Helsedirektoratet KreftregisteretFolkehelseinstituttet

Nasjonale 

medisinske 

kvalitetsregistre 

(et utvalg)

Helseregistre

Befolkningsbaserte helseundersøkelser*

Biologisk materiale *
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helsedata.no
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Filoverføringstjenesten

DÅR

Begrenset utprøving av Filoverføringstjenesten

HKR

NORKAR

NPR

Kreftregisteret

Resept
-registeret

NHR

MFR



Overordnet plan for Filoverføringstjenesten

Utvidet utprøvingBegrenset utprøving Nasjonal innføring

Nasjonal innføring av Filoverføringstjenesten Overføring av filer fra register til forskerOverføring av filer fra register til register

Ingen endring- Løsningen er tilgjengelig på internett
- Manuell rutine for kryptering av filer
- Sikkerhetsnivå 4, HelseID
- Automatisk kryptering av filer «at REST»

- Tilgjengelig på helsenett
- Manuell rutine for kryptering av filer
- Tofaktor-autentisering
- Manuell brukerhåndtering styrt av NHN
- Sikkerhetsnivå 4, HelseID*
- Automatisk kryptering av filer «at REST»* 

Nasjonal utrulling av tjenesten til samtlige registre 
og forskere

Registre og enkelte forskere Brukergruppen og enkelte virksomheter

Hva

Løsningen

Brukere

- Endring av/tillegg til eksisterende avtaleverk- Ny RoS
- Ny DPIA 
- Ny/oppdatert databehsandleravtale

- Risiko og sårbarhetsanalyse (RoS)
- Vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA)
- Databehandleravtale

Avtaler

Q2 2019Når Q3-Q4 2019 2020 →

* Stegvis utvikling, blir implementert i løpet av perioden begrenset utprøving



Kravspesifikasjon v0.5 – tilgjengelig på nett
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https://ehelse.no/aktuelt/innspill-til-konkurransegrunnlag-for-

helseanalyseplattformen-v.0.5

1 Introduksjon

2 Bakgrunn og målbilde

3 Overordnet målbilde

Helseanalyseplattformen

4 Sentrale rammebetingelser, avhengigheter 

og forutsetninger

5 Kundens overordnede plan for 

implementering

6 Funksjonelle krav (EPOS)

7 Utforming av Helseanalyseplattformen

8 Kvalitetskrav

https://ehelse.no/aktuelt/innspill-til-konkurransegrunnlag-for-helseanalyseplattformen-v.0.5


Det er definert epos og brukerhistorier innfor følgende 
områder

 Tilgjengeliggjøring av data

 Analyserom

 Brukerflater

 Åpne data

 Eksplorativ analyse

 Syntetiske data

 Innbyggertjenester

 Dataleverandørs forvaltningsrom
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Epos og brukerhistorier – tilgjengeliggjøring av data

«Som Helsedataservice ønsker jeg gode mekanismer for å tilgjengeliggjøre 
helsedata på en sikker og effektiv måte, slik at både personvernet og 
sluttbrukernes legitime behov om rask tilgang til helsedata ivaretas.»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Rask og sikker tilgjengeliggjøring etter vedtak 

 Mulighet for HDS å trekke tilbake tilgang til data

 Tilgjengeliggjøring til sluttbrukers eget analyserom på 
Helseanalyseplattformen

 Utlevering til andre nasjonale og internasjonale sikre 
analyseinfrastrukturer

 Direkte utleveringer til sluttbrukers egen infrastruktur

 Mulighet for at sluttbruker kan gjøre API oppslag
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Epos og brukerhistorier - analyserom

«Som bruker ønsker jeg tilgang til helsedata på en sikker og skalerbar data- og 

analyseinfrastruktur slik at jeg kan analysere data på en rask, effektiv og trygg måte.»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Lagre og behandle sensitive personopplysninger på en sikker måte

 Validere, strukturere og sammenstille data

 Innhente data fra innbyggere

 Ta med egne data

 Bredt spekter av analyseverktøy, tilrettelegge for økosystem

 Mulighet for å bygge og operasjonalisere maskinlæringsalgoritmer

 Kunne publisere resultater fra analyser (statistikk, grafer, tabeller, o.l.) på en trygg 

måte

 Arkivering av data

 Skalerbar infrastruktur mtp. lagring og prosessering

Side 17



Epos og brukerhistorier - brukerflater

«Som konsument av innsiktstjenester trenger jeg lett tilgjengelige 

nøkkelindikatorer og analyser tilpasset mitt behov, slik at jeg enkelt kan 

bruke helsedata som støtte i mitt arbeid.»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Oversikt over produsenter av innsikt og hva de kan levere til hvilken 

kvalitet

 Mulighet for åpne og tilgangsbegrensende brukerflater

 Mulighet for sluttbruker å tilpasse rapporter

 Kunne publisere kvalitetsindikatorer

 Mulighet for helsepersonell å sammenligne egen praksis med andre
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Epos og brukerhistorier – åpne data

«Som forsker ønsker jeg en enkel og god oversikt over åpne, 

anonyme helsedata slik at jeg raskt kan finne frem til 

eksisterende kunnskap og data.»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Oversikt over åpne data, grensesnitt og statistikker på 

helseanalyseplattformen, og fra andre kilder

 Mulighet for å publisere og tilgjengeliggjør åpne data, 

grensesnitt og statistikker
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Epos og brukerhistorier – eksplorativ analyse

«Som forsker ønsker jeg å kunne lete eksplorativt etter sammenhenger 
i store, koblede, anonymiserte datasett, slik at jeg kan få umiddelbar 
tilgang til disse uten å måtte gå via en søknadsprosess.»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Skal ikke være mulig å identifisere enkeltindivider

 Kohort utforsker

 Kunne søke om tilgang til data fra valgt kohort

 Tilgang til anonymisert datasett, uten å gå via søknadsprosess

 Oversikt over hvilke variabler som er tilgjengelig for anonymisert 
analyse

 Kunne hente ut resultater fra anonymisert analyse i form av statistikk, 
tabeller, grafikk o.l,
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Epos og brukerhistorier – syntetiske data

«Som Helsedataservice ønsker jeg mulighet for å kunne etablere representative 

syntetiske data basert på skarpe data, hvor personopplysninger ikke på noen som 

helst måte er mulig å gjenskape, slik at aktører kan bruke disse i forbindelse med 

utvikling av eksempelvis integrasjoner, rapporter og analyser.»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Mulighet for registerforvalter til å generere representative testdata til det enkelte 

register

 Kunne generere realistiske testdata til utvikling av tjenester på 

helseanalyseplattformen

 Tilgang til representativ data for metode- og verktøysutvikling for forskere

 Tilgjengeliggjøring av representativ data for innovasjon i næringsliv og akademia
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Epos og brukerhistorier – innbyggertjenester

«Som innbygger ønsker jeg innsyn i hvilke data som finnes om meg på 

helseanalyseplattformen, og hva de er brukt til, slik at jeg har kontroll på egne 

helseopplysninger»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Informasjon om rettigheter

 Innsyn i data og hva de er brukt til

 Samtykker

 Forespør sletting data

 Gi tilbakemelding om feil i data
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Epos og brukerhistorier - dataleverandørs forvaltningsrom

«Som dataleverandør ønsker jeg tilgang til en infrastruktur der jeg kan kvalitetssikre, 

strukturere og berike mine rådata slik at jeg kan skape og forvalte dataprodukter ihht. 

FAIR prinsippene.»

Brukerhistorier innen følgende områder:

 Integrasjon fra fagsystem med rådata inn til HAP

 Kunne etablere og kjøre kvalitetsregler 

 Kunne berike data med data fra andre kilder

 Forvalte metadata og kunne knytte metadata til skarpe data

 Strukturere data ihht standardiserte informasjonsmodeller

 Kunne skape dataprodukter ihht til FAIR prinsippene
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Helseanalyseplattformen

Integrasjon mot Helseanalyseplattformen

Datakilder

Analysetjenester

Dataplattform

Tilrettelegging av data og intern integrasjon

Rådata
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Datatjenester Søknadstjenester

Metadata
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DatavarehusÅpne data Rettighetsavhengige prosjektrom

Søknadsportal

Mulig konseptuell løsningsarkitektur for Helseanalyseplattformen
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Tekniske kapabiliteter
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motivation Tekniske kapabiliteter HAP

Dataplattform og analyseinfrastruktur
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Name: Tekniske kapabiliteter HAP

Author: Børge Ellingsen Kristiansen

Version: 0.3

Created: 05.02.2019 00:00:00

Updated: 17.06.2019 14:44:00
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Økosystem av analyseverktøy

2. Økosystem av aktører som jobber med helseanalyse

3. Økosystem av dataleverandører og dataprodukter

Analyseøkosystemet består av økosystem på flere nivå
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Data-

produkt 4

Ny kunnskap og nye 

data

Ny kunnskap og nye 

data

Analyse-verktøy 

1

Analyse-verktøy 

2

Analyse-verktøy 

3
Analyse-verktøy 

4

Bruker 1 Bruker 2

Data-

produkt 9

4. Økosystem mot andre 

økosystem



Statsstøtterettslig vurdering av 
Helseanalyseplattformen

Statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61(1) er forbudt. 

Bestemmelsen tilsier at statsstøtte omfatter tiltak som oppfyller samtlige av 6 

kriterier.

1) det må innebære en form for økonomisk fordel for mottakeren (fordelskriteriet), 

2) det må være gitt av staten eller av statsmidler/offentlige midler (statsmidlerkriteriet), 

3) mottaker må være et foretak (foretakskriteriet), 

4) det må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitetskriteriet), 

5) det må være egnet til å vri konkurransen (konkurransevridningskriteriet), og 

6) det må være egnet til å påvirke samhandelen innenfor EØS-området (samhandelskriteriet).

Noen unntaksbestemmelser.
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Basert på ekstern vurdering: 

 Store deler av HAPs virksomhet vil anses som ikke-økonomisk aktivitet og dermed 

ikke ulovlig statsstøtte. 

 Dette gjelder blant annet drift av dataplattformen, søknads- og saksbehandlingstjenester, 

analysetjenester, innbyggertjenester og forvaltningstjenester. 

 For analyseinfrastruktur og analyseverktøy er det mer komplisert:
 ( √) HAP tilbyr kun basis analyseverktøy, 

 (√) analyseverktøy leveres utelukkende av et økosystem/marked (og HAP tilbyr ingen 

analyseverktøy anskaffet fra en tredjepart selv), 

 ( ! ) HAP tilbyr analyseverktøy som er anskaffet fra en tredjepart gjennom en offentlig anskaffelse.
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Statsstøtterettslig vurdering av 
Helseanalyseplattformen



Følgende prinsipper ligger til grunn for realisering av 
Helseanalyseplattformen
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Helseanalyseplattformen skal implementeres stegvis både når det gjelder funksjonalitet og datakilder inn på 

plattformen

Brukergruppen forskere har førsteprioritet i første versjon av Helseanalyseplattformen

De store, komplekse løftene knyttet til etablering av Helseanalyseplattformen må tas innen desember 2020

For flere av konseptene vil det måtte gjøres et grunnleggende arbeid med etablering av en dataplattform før 

første versjon av Helseanalyseplattformen kan produksjonsettes

Nye tjenester knyttet til søknad må dekke et bredt spekter av datakilder også i tidlige versjoner

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 Vi vil gjenbruke tjenester og infrastrukturer som allerede finnes der det er hensiktsmessig
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«Valget mellom å produsere selv eller å kjøpe 
i markedet, handler mye om hva som er mest 
lønnsomt. Men det handler også om hva som 
gir de beste tjenestene for innbyggere og 
virksomheter, og om hva som gir størst 
muligheter for innovasjon. 

Derfor skal det offentlige i utgangspunktet 
ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre 
bedre, men i stedet ta føringen på hvilke 
behov som skal løses for å bygge 
bærekraftige digitale tjenester og gå i dialog 
med markedet om mulige løsninger.»
- Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025



Allmenne skytjenester som leveransemodell for HAP?
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Hva er «Allmenne skytjenester»?

Side 32

1. Data lagret hos en kommersiell tjenesteleverandør.

2. Deler maskinvare og programvare med andre kunder

3. Data holdes adskilt



Fordeler ved å bruke allmenn skytjeneste til HAP

 Innovasjon og utviklingstempo

 Skalerbarhet, ytelse, kapasitet og stabilitet

 Redusert investeringsbehov

 Enklere forvaltning og administrasjon

 Sikkerhet

33



Stadig flere data- og analysetjenester leveres kun som 
skytjenester

Side 34

Først-sky eller kun-sky strategi

Klar anbefaling om en skybasert

data- og analyseplattform

Leverandørdialog 2018



De fire største skyleverandørene tilbyr skytjenester fra datasentre 
i EU/EØS-området – foreløpig i liten grad fra Norge
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• Irland

• England

• Frankrike

• Sverige

• Tyskland

• Belgia

• Danmark (2020)

• England

• Finland

• Nederland

• Tyskland

• England

• Italia

• Nederland

• Norge

• Spania

• Tyskland

• Irland

• Nederland

• Frankrike

• England

• Tyskland

• Norge (2019)



Datalagring i utlandet og hos privat aktør krever til dels nye 
vurderinger, avveininger og tiltak

Side 36

CLOUD Act vs. GDPR?

Aksept for leverandørens 

standardvilkår

Data underlagt et annet EU-lands 

lov og verneting

Norske sikkerhetskrav og 

betingelser gjelder uansett

Personvern og nytte for den 
enkelte

Risiko og personvernkonsekvens 

utredes og vurderes før

kontraktsinngåelse



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet

