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Regjeringsplattformen

Side 4



Ekstern kvalitetssikring av Helsedataprogrammet (KS2) 
pågår
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Vi er veldig glad for at etableringen av Helseanalyseplattformen er skrevet inn i Regjeringsplattformen. For å sikre videre finansiering, gjennomføres det nå en ekstern kvalitetssikring av Helsedataprogrammet, iht Finansdepartementets KS-ordning. Vi er slutten av en KS2-prosess nå, der blant annet estimatene som ligger til grunn for videre bevilgninger blir kvalitetssikret. Ekstern kvalitetssikrer skal gi en anbefaling innen august-konferansen. 



Tilpasset regelverk og likere tolkning på tvers§

Nasjonale tekniske fellestjenester og infrastruktur

Standardiserte helsedata av bedre kvalitet

Bedre helsetjeneste og -forvaltning Involverte innbyggere og styrket personvern

Bedre folkehelse

Mer innovasjon og næringsutvikling

Bedre personvern og informasjonssikkerhet

Effektmål

Samfunnsmål

ResultatmålForvaltningstjenester for helsedata og forskning

Teknisk interoperabilitet (API)

Mer effektiv registerforvaltning

Bedre administrasjon og styring

Mer og bedre helseforskning

Helsedataprogrammets målhierarki 
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Mer kunnskapsbasert helsetjeneste



Helsedataprogrammet involverer forskning, helse og næringsliv

PROGRAMSTYRE

HARMONISERING

PROGRAMLEDELSEN

REFERANSEGRUPPE

FELLESTJENESTER HELSEANALYSE-
PLATTFORMEN

ARBEIDSGRUPPER

ORGANISASJONS-
UTVIKLING

INNOVASJON 
OG NÆRINGS-

UTVIKLING

FORSKNING SIKKERHET OG 
PERSONVERN

STYRING OG 
ØKONOMI

REGISTER-
FORVALTNING

HELSE-
PERSONELL
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Lang utleveringstid for data til forskning
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Etisk 
godkjenning

Finne 
datakilder

Søknad til 
registre Dialog med 

registre

Ventetid på 
utlevering



Hvordan kan jeg 
begrense hvem som 

ser mine data? 

Hvordan brukes disse 
helseopplysningene?Hvor er mine data?

Hvordan kan jeg bidra 
til forskning på min 

sykdom?

Hvem kan se mine 
helseopplysninger?

Hva betyr egentlig 
dette samtykket?

Vanskelig for innbyggere å få oversikt og innsikt



Hva er egentlig helsedata?

Kjennskap til helseregistre
I Norge har vi mange helseregistre 
(utenfor helsetjenestens 
pasientjournalsystem). 

Hvor god er din kjennskap til 
helseregistre?
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Hva er helsedata og hva det brukes til er ukjent for store deler av befolkningenMange synes det er vanskelig å skille mellom helseopplysninger som brukes til forskning og helseopplysninger som brukes direkte i en behandlingssituasjon77% har liten eller ingen kjennskap til helseregistrene



Når jeg har oversikt over egne helsedata, føler jeg meg trygg

75% 
ønsker innsyn i egne 
helseopplysninger for å 
føle at de har kontroll 
over egne data

Har du noen gang bedt om 
innsyn i egne opplysninger 
i et helseregister?

Hvor viktig er det for deg å vite 
hva som er registrert om deg i 
helseregistrene?
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Befolkningen ønsker oversikt og kontroll over egne personopplysninger75 % sier de ønsker innsyn i egne helseopplysninger for å føle at de har kontroll over egne data50 % ønsker innsyn for å vite at alt er korrekt – deretter nysgjerrighet og ønske om å begrense informasjon viktigste grunnSelv om kunnskap og oversikt oppleves som viktig har de færreste noen gang bedt om innsyn i egne opplysninger i et helseregister (20 %)



Spør meg først og pass godt på opplysningene mine

Syntes du det er greit at dine helseopplysninger brukes til...
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Generelt har befolkningen høy tillit til at forskere og myndigheter forvalter helsedataene deres på en god og trygg måteFlertallet deler gjerne data til forskning. Forskning anses i stor grad som en dugnad for fellesskapet, og er noe man ønsker å bidra til.  Ved deltakelse i forskning er befolkningen opptatt av at personvernet ivaretas. 
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Vi viste forrige gang hvordan vi jobber med løsninger på helsenorge.no for hvordan innbyggere kan få enklere innsyn i egne opplysninger, se logg over bruk og enkelt styre reservasjoner. 
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Dette jobber vi stadig videre med. Vi får lagt til flere og flere registre med innsynsløsninger på helsenorge.no
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Eksempel - Innsynsløsninger



Samtykker på Helsenorge

Side 16



Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-
forvaltere

Helse-
personell

Innbyggere

Helsedata-
service

2019 - 20222018 - 2020

Forvaltningstjenester

Analysetjenester
Søknads- og 
veilednings-
tjenester Innbyggertjenester

Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester
og infrastrukturer

Økosystem
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realisering 
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Klikk 
for å 
legge 

til 
tekst

Klikk 
for å 
legge 

til 
tekst
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Trinnvis – starter med informasjon, veiledning og noen tjenester på helsedata.no



Nytt regelverk innført

Helsedataservice vil utvikles trinnvis i samsvar med 
teknisk og juridisk utvikling
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Fase 0: Oppstart
Interim

Fase 1: Samhandlingsprosjekt
Interim

Fase 2: HAP 1.0
Permanent organisasjon

Fase 3: Målbilde
Permanent organisasjon

• Veiledning på helsedata.no

2019 2020 2021 2025

Læring og kompetansebygging

Raskere komplette søknader 
og kortere saksbehandlingstid

Harmonisert regelverk og 
raskere tilgang til helsedata

Standardiserte produkter, 
markedsplass for tjenester

Teknologi

• Helsedata.no og felles 
søknadsskjema

• Nasjonal metadatakatalog

• Samhandling rundt felles 
søknadsskjema

• Harmoniserte prosesser 1.0 

• Veiledningstjenester 1.0

• Samhandling rundt felles 
saksbehandlingssystem

• Felles saksbehandlingssystem

• Tilgjengeliggjøring av data i 
sikrede analyserom med 
analyseverktøy

• Dataplattform med et fåtall 
datakilder

• Nasjonal tilgangsforvalter og 
sentralt vedtak

• Samhandling om data som ikke 
er på HAP

• Felles saksbehandling

• Harmoniserte prosesser 2.0

• Veiledningstjenester 2.0 

• Alle datakilder som er beskrevet i 
målbildet/KVU

• Analyseøkosystem

• Sentralt vedtak 

• Profesjonalisere prosesser og 
tjenestetilbud 

• Harmoniserte prosesser 3.0

• Veiledningstjenester 3.0

Organisering

Prosesser

≈



MÅLBILDE – Dataplattform og analysetjenesterFASE 2 – Dataplattform og analysetjenesterFASE 1 – Dataplattform og 
analysetjenester

Stegvis etablering av Helseanalyseplattformen

Jus og regelverksarbeid

Forslag milepæler for data- og analyseplattform

3. Saksbehandlingen

Q3 Q4

2019

4. Det enkle analyserommet 5. Den eksplorative analysen

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

2022 2023

Nytt regelverkDagens regelverk

Anskaffelsesprosess 
dataplattform og 
analysetjenester

Under 
arbeid

2024 2025 2026

WP1: Dataplattform og 
analyseinfrastruktur

WP2: Analyserom som en tjeneste

WP3: Datamottak og integrasjon

WP4: Kohortutforsker

WP5: Syntetiske data

WP6: Standardisert datautleveringstjeneste

Andre arbeidsstrømmer

Stegvis etablering av Helsedataservice

Fase 0: Oppstart 
interim Fase 1: Samhandlingsprosjekt Interim Fase 2: HAP 1.0 

Permanent organisasjon

Fase 3: Målbilde
Permanent 

organisasjon

6. Det enkle økosystemet 6. Avansert 
helseanalyse

8. Analyse-
økosystemet

MP1.1

MP2.1 MP2.2 MP2.3

MP3.1

MP4.1 MP4.2

MP5.1 MP5.2

MP6.1



Budsjett 2019
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2020: 2152021: 174



Det anbefales en kombinasjon av samfinansiering, brukerfinansiering og 
sentralfinansiering for å finansiere drift og forvaltning av tjenestene
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Samfinansiering- 



I det videre arbeidet vil programmet jobbe med å detaljere 
modellen og finne hensiktsmessige fordelingsnøkler

 Detaljering av finansieringsmodeller (avgrensninger, fordelingsnøkler mv) i dialog med sektoren

 Beregning av etterspørsel og mulige inntekter

 Finansiering av datainnsamling og -bearbeiding 

 Finansieringsmodell som del av prioritering og styring

 Plan for innføring og praktisk løsning, inkl. fakturering og mva
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https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet
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