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Forventninger til sammenheng og felles løsninger 
innen forskningsinfrastrukturer for helsedata

1.Hva er behovet?

2.Hvor ser vi muligheter?
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Hurtig tilbakeblikk
2017

Presentasjon RHFs strategigruppe forskning 30.aug 2017 

– innspill til strategi for tilgang til forskningsdata

• Gjør kort rede for status når det gjelder arbeid dere anser som relevant hos dere

• Hva er det viktigste dere mener myndighetene kan gjøre for at vi skal komme videre 
med arbeidet for økt tilgjengeliggjøring, mer deling og bedre gjenbruk av 
forskningsdata?



Relevant arbeid ved FHI
Jobber kontinuerlig for mer effektiv tilgang til helsedata

Helseregistre
Gjenbruk av koblede filer i forskningsprosjekt

Helseundersøkelser
Kodearbeid, syntaxer, ny-konstruerte variabler og innsamlede nye data i subprosjekter
Avtaleregulerer en forventning om at prosjektledere deler data som genereres i forskningsprosjekter

Biobank
Analyseresultater generert i forskningsprosjekt

Diskusjoner om deponering av forskningsdata i NSD (krav fra NFR)

FHI er en institusjon som har eget ansvar for å oppbevare og frigi data til forskere, jfr. forskriftene 
under helseregisterloven, argumenterer derfor for å ikke lagre dobbelt når kohort og registerdata 
inngår i forskningsprosjekter

Diskusjoner om deponering av forskningsdata, Open access to data

Økende utfordring når det gjelder data på individnivå ifht personvern, behandlingsgrunnlag og 
samtykke
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Innspill - informasjon

Bør starte med oversikt (database) over datasamlinger med metadata
Type data
Studie design
Lagringsbehov
Rådata, prosesserte data, kvalitetskontrollerte

Deretter lage system for tilgang til data 
Sikker pålogging, logging av bruk
Helseanalyseplattform, TSD, SAFE, HUNT
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Innspill - myndighet

Problematikken rundt samtykke/opprinnelig formål og nye formål må 
belyses og drøftes

Se på REKs mandat og krav – f.eks. p.t. behandlingsgrunnlag krever navngitte 
prosjektmedlemmer som skal ha tilgang til data
Informasjon til forskningsdeltakere

Problematikken rundt eksklusivitet og patenter og kommersielle 
interesser i forskningsdata må belyses og drøftes
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Innspill - penger

Det må gis insentiver til forskere som bidrar til å bygge opp større 
mengder data som kan gi grunnlag for nye forskningsprosjekt

Finansieringsløsning for dokumentasjon av forskningsdata er nødvendig

Finansiering, bærekraftig forvaltning av data må på plass
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Innspill - organisering

System for tilgang til forskningsdata må drives/administreres av en tiltrodd part
NSD?
Unngå dobbeltlagring – register og kohortdata lagres og forvaltes hos e.g. FHI, NTNU, UiT 
tilrettelagt for tilgang for forskere

Avklaringer må gjøres i forhold til hvordan data som er finansiert fra internasjonale 
midler eller analysert ved internasjonale institusjoner skal lagres og tilgangsstyres

Mange ulike archives internasjonalt – skal data lagres flere steder?
Retningslinjer for deltakelse i internasjonale konsortier er nødvendig. Dele data - gi 
tilgang til data eller delta med metadata. 
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Status FHI
To roller; registerforvalter og forskningsinstitutt

FHIs infrastruktur:

Sikker sone – registerforvaltning
Forvaltningsløsninger, logistikkløsninger for helseregistre, helseundersøkelser og biobank

FHIs forskningsinfrastruktur:

Rammeavtale med eksterne, regionale/nasjonale infrastrukturer
HAP
TSD, UiO
HUNT Cloud
Microdata

Intern serverløsning  (for de søte små….)

01.07.2019
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1. Hva er behovet?
- For sammenheng og felles løsninger

Fra Registerforvalters ståsted:
Lagre data færrest mulig steder
Bort fra å utlevere kopi over til tilgang
God tilgangsstyring
Sømløs integrasjon mellom infrastrukturer

Fra Forskers ståsted:
Viktigste er å få effektiv tilgang til data, kan gjerne være flere infrastrukturer men det må være god forbindelse mellom 
dem og det må være god funksjonalitet og lite sentralisert styring av tilgang til f.eks. programvare.

Fra Forskningsansvarlig institusjon:
Tydelig når man skal velge hvilken infrastruktur, harmonisert avtaleverk og vilkår (GDPR)

01.07.2019
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1. Hva er behovet?
- For sammenheng og felles løsninger

Store koblingsprosjekter:

-bruk av helseregisterdata (HAP)

-bruk av genetiske data fra helseundersøkelse (HUNT Cloud eller TSD)

-bruk av SSB data

• Hvor ender sluttfilen opp?

• Trenger det å være en koblet ferdig fil/datasett?

• Kan infrastrukturene «snakke sammen», slik at man kan kjøre analyser ved å lese data fra de ulike 
infrstrukturene samtidig?

01.07.2019
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2. Hvor ser vi muligheter?
Helsedataprogrammet, Helseanalyseplattformen

Filoverføringstjeneste

Samarbeid mellom infrastrukturene

Åpning for å overføre data mellom TSD og SAFE

Må tenke økosystem i tillegg til kategorier av infrastrukturelementer

01.07.2019
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