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Harmonisering gjennom standardisering av:

Informasjonsutveksling1



Myndigheter og 
innbygger

Helseforetak

Helseregistre

Forsknings-
institusjoner 

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



Nødvendige tjenester for informasjonsutveksling

Helsenorge

HelseregisterHelseregisterHelseregister

InnrapporteringsportalPAS EPJ Helsepersonell

Helseanalyseplattform

Innbygger Forsker

Helsepersonell



Hvordan skal vi få til dette?

Spesifikasjon av 
standardiserte 
tjenester (API)  

Etablere 
fellestjenester for 

integrasjon

Bredding av 
tjenester og 
standarder

Utredning

Prosess for innføring



Filoverføringstjenesten



Løsningen skal støtte elektronisk overføring av filer som 
erstatter forsendelse av fysiske lagringsmedier

Filoverføringstjenesten

HelseregisterHelseregister

Helseanalyseplattform

Forsker



Harmonisering gjennom standardisering av:
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Elektronisk 
skjema og 

papirskjema

Helsedataprogrammet adresserer 
datakvalitetsutfordringer innenfor flere områder

Helseregister

Datamottak 
(og koding)

Data-
kvalitets-
forbedring

Kvalitets-
sikret data

Fagsystem
Data-

registrering

Data inn-
rapportering

Data inn-
rapportering

Helsepersonell

Helseregister

Datamottak 
(og koding)

Data-
kvalitets-
forbedring

Kvalitets-
sikret data

Fagsystem
Data-

registrering

Data -
registrering

Data -
registrering

Helseanalyseplattformen

Kopi av 
kvalitets-

sikret 
data

Kopi av 
kvalitets-

sikret 
data

Metadata-
katalog

Registerforvalter

Forsker

Helseledere samt lokale, regionale 
og sentrale myndigheter

Data-
kvalitets-
forbedring

Forskerdata

Sammen-
stilte data

Sammen-
stilte data

Sammen-
stilte data1

Teknologi

ProsesserOrganisasjon

Informasjon

2

4

Tilgangsforvalter

Produsent av helsedata Dataforvalter Bruker av helsedata

Grunn-
data

Nasjonal 
metadata-

server

Data-
kvalitets-
forbedring

Data-
kvalitets-
forbedring

Data-
kvalitets-
forbedring

Data-
kvalitets-
forbedring

Data-
kvalitets-
forbedring

Tilbake-
rapportering

Helsepersonell

3

5

6

7 10

9
Data-

kvalitets-
forbedring

8

11

12

13

Helseanalyse-
plattformen

Helsedata-
programmet

Andre initiativ i 
Direktoratet for 
e-helse

Andre sentrale 
initiativ

14

15

1. Metadatakatalog for brukere for å finne data
2. Sammenstilling av helsedata og datakvalitetsforbedring på helseanalyseplattformen
3. Tilbakerapporteringstjenester for indirekte å synliggjøre datakvalitet for helsepersonell
4. Gode tilbakerapporteringsprosesser rundt datakvalitet for brukere
5. Etablere prosesser for datakvalitetsforbedring mellom tilgangsforvalter og registerforvalter
6. Bruke entydig grunndata (masterdata) gjennom hele dataverdikjeden
7. Støtte for SNOMED CT i innrapportering
8. Etablere integrasjonstjenester for å muliggjøre automatisk innrapportering
9. Etablere nasjonal metadataserver og prosess for forvaltning av variabelbruk
10. Bruk av SNOMED CT som referanseterminologi for helseregistre
11. Tilbakerapporteringstjenester for innrapporterte data
12. En Innbygger – En Journal (Direktoratet for e-helse)
13. Program for kodeverk og Terminologi (Direktoratet for e-helse)
14. Helseplattformen i Helse Midt
15. DIPS Arena



Helsedataprogrammet har et tydeligere fokus på data ut 
enn data inn

Data inn Data ut

Helsedataprogrammet

En innbygger en journal
Helseplattformen
Dips Arena
Program for kodeverk 
og terminologi



Hvordan 
harmonisere 
informasjons-
innholdet?



Metadata er informasjon om kilder og innholdet i kildene

Metadata

 Metadata kan enklest beskrives som data om data –
det vil si beskrivelse av data.

 For helseregistre er det hovedsakelig snakk om 
beskrivelse av registre og beskrivelse av 
registervariabler

 Et velutviklet metadataspråk åpner dørene for ny 
innsikt i det rike norske helsedatauniverset!



Variabel

Register

Kodeverk

Registerkategori

Tema (Lokalt)

Metadata

Metadata

Metadata

Ref.term Metadata

Tema (Standard)

Eksempel på beskrivelse av en variabelen Avdøde i 
Dødsårsaksregisteret 

Sentrale helseregistre

DÅR

Avdøde

Person Kjønn

3101 Kjønn

3101 Kjønn

0 Ikke kjent
1 Mann
2 Kvinne
9 Ikke spesifisert

Nasjonale kval.registre

Kvalitetsregister X

Personopplysninger

Person Kjønn

Egendefinert

3101 Kjønn

1 Kvinne
2 Mann
3 Finnes ikke



Registermiljøene bør aktivt påvirke hvordan strukturerte 
data fra kliniske fagsystem skal overføres til registrene

«EPJ-verden» «Helseregister-verden»

Helseregistre

EPJ

Kliniske fagsystem

EPJEPJ

Nasjonal forvaltning 
av metadata

Hvordan skal data som blir trukket 
ut av fagsystemene struktureres 

for overføring til registre? 

Helsefaglig 
kodepersonell

Register-
forvalter

• Én innbygger – én journal
• Helseplattformen i Midt-Norge
• DIPS Arena
• Program for kodeverk og terminologi



En nasjonal metadatakatalog skal realiseres i HealthTerm – den 
samme løsningen vil bli benyttet til forvaltning av kodeverket og 
terminologi. 

Q1 2019

Desember 2017: PKT gikk til 
anskaffelse av HealthTerm fra danske 
CareCom som nasjonal 
løsning for IKT-støtte for 
kodeverk og terminologi. 

Mars 2019: Ved utgangen av Q1 
2019 skal en nasjonal 
metadatakatalog være satt i drift.

Våren 2018: Helsedataprogrammet vil i 
samarbeid med HRR delta i 
spesifikasjonsfasen for oppsett av 
HealthTerms som løsning for forvaltning 
av metadata.

Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017

Høsten 2018: HDP vil i samarbeid med 
registermiljøene gjennomføre 
verifikasjonstest av HealthTerm for 
forvaltning av metadata.



Harmonisering gjennom standardisering av:

Arkitektur3



Hvorfor trenger vi arkitekturstyring?



Virksomhetene skal sikre informasjonens 
kvalitet, konfidensialitet, integritet, 
tilgjengelighet og sporbarhet. 

Arkitekturprinsipp: Informasjonssikkerhet

Side 20



Hvordan jobber vi med arkitekturprinsipper i 
helsedataprogrammet?

Difi (utkast 2017)
Helsedataprogrammet bidrar 
med innspill til nasjonale 
arkitekturprinsipperRevidere 

eksisterende 
prinsipper sett i lys 
av helseregistre Innspill

Styringsgrunnlag for 
nasjonal arkitekturstyring
(E-helse 2018)



Hvordan jobber vi med harmonisering i 
helsedataprogrammet?

Helsenorge

HelseregisterHelseregisterHelseregister

Myndigheter, 
og næringsliv

InnrapporteringsportalPAS EPJ Helsepersonell

Helseanalyseplattform

Innbygger

Forvaltnings-
løsning for 
kodeverk, 
terminologi 

og metadata

Helsefaglig 
kodepersonell

Forvalter

Standardiserte 
tjenester (API)2

Kodeverk, 
terminologi og 
metadatatjenester

1

Referanse-
terminologi3

Arkitekturprinsipper4

Forsker

Snomed CT

Referanse-
terminologi3
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