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Norge scorer høyt på innsamling og forvaltning av 
helsedata, men får ikke utnyttet helsedata optimalt

Side 4

Source: OECD, HCQI Survey of Electronic Health Record 

System Development and Use, 2016

Data governance 
readiness

Technical and operational 
readiness
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Svært lang utleveringstid for data til forskning
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17 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid koblede data

5 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid én datakilde

48 MND
Maksimal utleveringstid

3 UKER
Minste utleveringstid

Nøkkeltall utleveringstid

Etisk godkjenning

Finne datakilder

Søknad til registre

Dialog med registre

Ventetid på utlevering



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

Helsedataprogrammet skal øke utnyttelsen av helsedata til sekundærbruk
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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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Målbilde / utviklingsretning:

Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem

Data- og analysetjenester Søknad- og veilednings-tjenester

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

Innbyggere

Helsedata-

service

Økosystem
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Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere
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Innbyggere

Helsedata

-service

2019 - 20222018 - 2020

Søknads- og 

veilednings-

tjenester
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester

og infrastrukturer

Analysetjenester



Analyseøkosystemet skal realiseres stegvis
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Saksbehandlingen
Det enkle 

analyserommet

Søknadsveiledere

n
Helsedataportalen

Det enkle 

økosystemet
Analyseøkosystemet

Avansert 

helseanalyse

Den eksplorative 

analysen

3 41 2 6 875

Saksbehandlinge

n 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

Søknadsveileder

en skal gi brukere 

informasjon om 

hvilke helsedata-

kilder som finnes 

og informasjon om 

hvordan man går 

frem for å søke.

Helsedataportale

n 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.

Analyseøkosyste

met 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 

datavarehusløsnin

ger på plattformen

B) DATA- OG ANALYSEPLATTFORM C) ANALYSEØKOSYSTEM
A) SØKNADS- OG 

SAKSBEHANDLINGSTJENESTER
Helsedata.no



Status realisering av søknads og veiledningstjenester

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbyggere

Helsedata

-service

2019 - 20222018 - 2020

Søknads- og 

veilednings-

tjenester
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester

og infrastrukturer

Analysetjenester



Helsedata.no

 Søknadsveiledning

 Variabelutforsker

 Informasjon om datakilder

Neste versjon:

 Min oversikt (innsendte og påbegynte 

søknader, variabellister)

 Oversikt over åpne data

 Igangsatt kvalitetssikring av eksisterende 

beskrivelser av datakilder + produksjon av  

beskrivelser

 Nytt felles søknadsskjema – ca. 40 

datakilder i første versjon
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Status realisering av forvaltningstjenester

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbyggere

Helsedata

-service

2019 - 20222018 - 2020
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Status realisering av data- og analysetjenester

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere
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personell

Innbyggere

Helsedata
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og infrastrukturer

Analysetjenester
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Helsedataservice som en tjeneste

Helsedataservice skal bli registrenes felles 

førstelinjetjeneste mot søkere

Skal tilby veiledning om tilgjengelige data, metadata 

og variabler, søknadsskjemautfylling, dialog med 

registerforvalterne (2.linje)

Etableres i tett samarbeid med dagens 

registermiljøer – i første omgang som en 

nettverksorganisasjon

Skal på sikt også få ansvar for 

saksbehandling/vedtak og utlevering/tilgang til 

helsedata for sekundærformål

Krever lovhjemmel og overføring av dataansvar og 

vedtaksmyndighet fra registerforvalter



Anonyme data/statistikk

Personidentifiserbare data

Scope for første versjon av felles søknadsskjema

Side 21

Helsedirektoratet Kreftregisteret
Folkehelse-

instituttet

Nasjonale 

medisinske 

kvalitetsregistre 

(et utvalg)

Helseregistre

Befolkningsbaserte helseundersøkelser*

Biologisk materiale *



Felles søknadsskjema 

 Et sted å søke til flere datakilder –

individdata og aggregerte anonyme data

 Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, 

Kreftregisteret 

 Oppgi samme informasjon kun en gang

 Bedre veiledning

 Bedre kvalitet på mottatte søknader

 Lanseringsdato avhenger av plan for 

innføring hos Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret
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Forbedret og utvidet søknadsveiledning
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NB. Under arbeid-

skisser



Søknadskjema

Side 24

NB. Under arbeid-

skisser



Min side 
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NB. Under arbeid-

skisser



Arve 
Erfaren forsker

Elias 
Gründer helseteknologi

Berit
PhD- kandidat

Inger
Kommunalsjef

Våre brukere



ARVE, ERFAREN 

HELSEFORSKER

Arve er en erfaren forsker ved

UiO. Han har søkt om registerdata

ved flere anledninger. 

Arve har ofte behov for å koble

ulike datasett sammen, og

sammen med egne kliniske data.

Denne prosessen har han opplevd

som tidkrevende og komplisert. 



ELIAS

GRUNDER HELSETEKNOLOGI

Elias og teamet hans jobber med 

utvikling av hjelpemidler i en 

nyoppstartet teknologibedrift. 

Han har tidligere erfaring fra et 

større utviklerfirma som har brukt 

statistikk og registerdata, men han 

har ikke selv hatt ansvar for å 

søke om dette. 



Søker har et 

behov for 

helsedata og 

finner frem til 

HDS

Søker sjekker 

relevans i 

data- grunnlag 

og tester 

hypoteser

Søker 

undersøker 

hva som 

kreves for å 

søke og hva 

man kan søke 

om

Der det er behov 

for søknadspliktig 

data finner søker 

søknads- skjema 

på nett og fyller ut 

søknad, med eller 

uten veiledning.  

Søker mottar 

kvittering på 

søknad, og 

følger med på 

status ved å 

logge inn 

Søker mottar 

data som 

avtalt og til 

avtalt tid

Søknad: Generell brukerreise

Utforske Teste Forberede Søke Følge med Motta data



UTFORSKE

Teste Forberede Søke Følge med Motta data



Arve
Erfaren forsker

Arve og hans team har et nytt

forskningsprosjekt på trappene og

de trenger tilgang til data fra

helseregistre sammenstilt med 

kliniske data de forvalter selv. 



Arve
Erfaren forsker

Arve finner frem til kohort

utforsker på helsedata.no.

Her kan han enkelt og raskt

undersøke om det finnes et godt

datagrunnlag for problemstillingen

han skal forske på.



Elias
Gründer helseteknologi

Elias og teamet jobber etter lean-

startup metoden. 

Det betyr at de ikke alltid vet 

hvilke behov de har, men de 

trenger data som er lett

tilgjengelig slik at de kan teste 

ideer og hypoteser raskt.

Elias er usikker på om 

registerdata er noe de kan bruke i

prosjektet. 



Elias
Gründer helseteknologi

Elias husker en artikkel han leste i

Helseteknologibladet der 

Helsedataservice presenterte

hvordan det har blitt enklere å

bruke helsedata. 

Han går inn på helsedata.no og

finner raskt siden hvor han kan

utforske ulike kilder og data.  



TESTE

Utforske Forberede Søke Følge med Motta data



Arve
Erfaren forsker

Ved å bruke kohortutforsker finner 

Arve et godt grunnlag og beslutter 

at han vil søke om dataene han 

ønsker å bruke i prosjektet sitt.  



Elias
Gründer helseteknologi

Elias og prosjektgruppa ønsker

å teste noen ideer de har til et 

nytt teknologisk hjelpemiddel

for eldre. 

De har noen hypoteser og

bruker statistikk som er gjort

tilgjengelig på helsedata.no for 

å lære om konseptet treffer

riktig behov. 



FORBEREDE

Utforske Teste Søke Følge med Motta data



Hvilke variabler 
trenger jeg egentlig? 

Jeg vet hva jeg vil ha 
men er usikker på 

søknads-

prosessen?

Behov for veiledning

Noen søkere kan ha behov for 

veiledning, dette avhenger av 

både prosjektet og erfaring med 

helsedata. 

Helsedataservice er tilgjengelig

for veiledning i

søknadsprosessen, både per 

telefon og via chat. 

Mange søkere klarer seg også

selv og vil ikke ha behov for 

ekstra støtte fra

Helsedataservice. 

Hva kan jeg egentlig få? 
Og hva koster det?

Hilsen Elias 



SØKE

Utforske Teste Forberede Følge med Motta data



Arve
Erfaren forsker

Dialog med saksbehandler setter 

Arve på sporet av nye muligheter 

og han får god veiledning i 

hvordan han skal søke.

Arve søker om data fra flere 

registre, men han trenger kun å 

fylle ut ett søknadsskjema. 

Søknaden krever REK 

behandling da Arve søker om 

individdata. Dette er løst i samme 

skjema og en kopi sendes til REK 

parallelt. 



Elias
Gründer helseteknologi

Da Elias snakket med en 

saksbehandler fra HDS ble han 

tipset om å søke om et 

standardisert datasett. 

Han finner enkelt frem til 

søknadsskjemaet på nett, men 

møter på noen ord og uttrykk han 

ikke er så godt kjent med. 

Veiledningen i skjemaet gir likevel 

Elias god hjelp og han har ingen 

problemer med å fylle ut søknaden. 



FØLGE MED

Utforske Teste Forberede Søke Motta data



Arve
Erfaren forsker

Arve får raskt en kvittering på e-

post der han informeres om 

forventet behandlingstid, hvordan

han selv kan følge med på

søknaden og hvem som er hans

kontaktperson i Helsedataservice.

Forutsigbarheten i prosessen gjør

det enkelt for Arve å planlegge

prosjektet sitt og det gir trygghet å

ha en fast kontaktperson. 



Arve
Erfaren forsker

Arve går inn på prosjektrommet

og setter opp det administrative 

ved prosjektet, for eksempel

hvem som inngår i teamet og

status for søknaden. 



Elias
Gründer helseteknologi

Kort tid etter Elias har sendt inn 

søknaden til helsedataservice, får 

han en kvittering for mottatt søknad 

på e-post. 

Her blir han også informert om 

forventet behandlingstid og hvordan 

han får tilgang til sitt prosjektrom. 



MOTTA DATA

Utforske Teste Forberede Søke Følge med



Arve
Erfaren forsker

Når det har gått 12 dager får Arve

en e-post om at dataene han har 

søkt om er klare i analyserommet

på helsedata.no. 

Analyserommet har sikker

innlogging slik at Arve og teamet

ikke trenger å laste ned data og

selv må håndtere kravene til

sikkerheten det medfører. 





Et mål for Helsedataservice er å kunne tilby selvbetjente og  
standardiserte datatjenester som kan erstatte mange av dagens 
skreddersydde dataleveranser

Tid
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Søknadsfri tilgang og 

standardiserte 

datautleveringstjenester

Datautleveringer 

basert på 

skreddersøm



A la carte / 

Ferdig servert rett 

med kjent innhold 

Få en kokk til å sette 

sammen en rett 

spesielt for deg, f.eks. 

til en bryllupsmiddag

Plukke råvarer og 

selv sette sammen 

med andre råvarer i 

en rett

Forsyne seg selv 

fra et koldtbord 

med ferdige, 

tilrettelagte retter

Gjennom analyseøkosystemet vil det kunne tilbys en rekke ulike 
dataprodukter, som på mange måter kan sammenlignes med matretter

Sette sammen en 

rett selv fra et utvalg 

råvarer

Årlig rapport fra 

myndigheter med 

tilrettelagt statistikk

(anonyme data)

Skreddersydd 

statistikk / 

statistikk på 

oppdrag

(anonyme data)

Forskningsprosjekt der 

man henter inn rådata 

selv og kobler mot 

allerede innsamlede 

data og gjennom det 

skaper ny kunnskap

(persondata)

Åpne 

statistikkbanker / 

standardiserte 

statistikk-datasett 

med data fra én eller 

flere datakilder

(anonyme data)

Forskningsprosjekt 

der man bruker 

allerede innsamlede 

rådata (registerdata) 

for å skape ny 

kunnskap selv

(persondata)

Halvfabrikata som 

du kan tilberede 

ferdig selv, f.eks. en 

posesuppe

Standardisert datasett 

med indirekte 

identifiserbare 

personopplysninger, 

brukt til f.eks forskning 

eller kvalitetssikring

(persondata)

E
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DÅR NPR

SSBKreg
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Analyseøkosystemet kan gi et rikere og rimeligere tjenestetilbud for brukere av helsedata

Leverandører

av tjenester, verktøy 

eller data

Plattformeier

Sluttbrukere

I offentlig og 

privat sektor



?
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