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Towards the European Health Data Space (TEHDaS)

Gir Norge en mulighet for tidlig 

posisjon, 

og ikke minst

deling av kunnskap og erfaringer, 

læring, nettverksbygging, 

utvikling av felles fagspråk og

standardisering

Styring og 

forvaltning.

Forskjellige modeller

Tolkning av GDPR

Innbyggernes 

holdning og vilje til å 

dele egne data.

Datadonering.

Semantisk 

interoperabilitet.

Metadata.

Datakvalitet.

Arkitektur. 

Infrastruktur.

Teknisk 

interoperabilitet.



Hva er samhandlingsevnen vår?

Side 3

European Interoperability Framework (EIF)

Det handler vel så mye om kulturforskjeller, organisering, 

ressurser, prioriteringer og fagkompetanse som teknologi

NB! Kodekvalitet og kodingskvalitet



EHDS1
Utveksling av helsedata til primærformål (og etter hvert sekundære formål…..?)

Side 4

 Kjernejounal

 eResept

 Labsvar

 Røntgenbilder

 Epikriser

 Strukturering

 Standarder

 Formater
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EHDS2 Pilotprosjekt 

 Et felles «økosystem» for sekundære formål

 Ikke bare helse

 Pilot prosjekt (PoC)

 Et nettverk av (nasjonale) noder

 Danmark og Finland er med

 Utlysning med frist 25.januar

 55 millioner kroner til fordeling



Side 6

Hva består en EHDS node av?

6

Helsedataservice (NPerA)

HAP (NCP)

Project Authorisation 

Process

Data Collection and 

Pre-Processing

Feedback to Data 

Consumer/EHDS Node

Data Permit

Authority

Access and Processing

Metadata composition 

and harmonization

Data Management and 

Data Integration

Role in Research 

Participation

Data Access

Authority



Piloten skal bidra til å gi svar på

Q1. What are the necessary 
legal/governance arrangements

to make possible large scale 
cross-border secondary use of 

health data?

Q2. What is the minimum IT 
infrastructure to streamline and 
boost large scale cross-border 
secondary use of health data?

Q3. Which are the necessary 
health data requirements to 

enable reliable large scale cross-
border secondary use of health 

data?

Q4. Which are the economic 
requirements to establish a 

sustainable ecosystem for large 
scale cross-border secondary use 

of health data?

Q5: Which are the type 

of research questions 

(use cases) that can be 

answered through the 

European Health Data 

Space (federated 

querying and data 

analysis)?



Variabelliste med metadata

Prosjektbeskrivelse

8 potensielle 
forskningsprosjekter



Variabelliste med metadata

Side 9

 Finnes de i et eller flere av registrene?

 Hvilke?

 Er det mulig å koble dem?

 Er kvaliteten god på datagrunnlaget?

 Finnes de på HAP eller må de overføres fra et 
eller flere av registrene?

 Bruke vi samme kodeverk som etterspørres?

 Er formatene de samme?

 Må vi gjøre mye jobb for å tilrettelegge 
datagrunnlaget slik våre kollegaer ønsker?

 F.eks. beregninger, kategoriseringer, 
aggregeringer?

 Er det et interessant use case?

 Har vi tid og lyst til å være med?

 Er det noe vi ønsker å spille inn for å gjøre 
use caset enda mer spennende?

 IKKE GLEM DE OVERORDNEDE 
MÅLSETTINGENE MED USE CASET!



Are we able to provide data for these variables through the national permit authorities? 
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Cohort definiition (ICD-10 ++)

Data Model Definition

(Variables and properties)

Check availability, 

accessibility, 

interoperability

and reuseability

National Data Catalogue

Helsedata.no

Is the metadata 

catalogue

understandable?

Dispatch research

questions to NCP

In English?

Findability variables?

Data available

centrally?

Dispatch research

questions to 

qualifiedData

Holder(s)

Are we able to 

provide the

dataset?

Prepare feedback 

NCP

FAIRness?

In Dataprodukt?

Properties?

Formats?

Need og transformation?

Time/costs?

Partnership?

Prepare feedback 

to Data 

Consumer/EHDS 

Node

No

Yes

Don’t know

Yes but…

Yes but…

Consider cost

benefit

Accessibility?

Delivery time?

Costs?

Caseworker?

Contact person(s) detailed

clinical informations?

Still 

interested?

No

Submit

research

questions

Receive

research

questions

Submit

research

application

Yes

Using

digital 

application

form?

Receive research application ?



Side 11

Skal vi lykkes så må alle jobbe kontinuerlig og systematisk 
med å gjøre sine metadata og data mere og mere FAIR!

Søkbarhet (Findability)
Metadata og data er godt beskrevet, de har en unik og persistent ID, og er åpent tilgjengelig via en 

utforsker på en webside.

Tilgjengelighet (Accessibility)
Datakilder, evt. datasamlinger, datasett, variabler, og verdisett er beskrevet godt nok til at innholdet 

enkelt lar seg vurdere og etablere/gjenskape

Interoperabilitet (Interoperabilty)
Metadata og variabler er beskrevet og dokumentert med utgangspunkt i standarder, tekinologier og 

kodeverk som forvaltes i henhold til FAIR-prinsippene

Gjenbrukbarhet (Reusability)
Metadata og data er tilgjengelige via åpne, veldefinerte grensesnitt og formater som ivaretar 

sikkerhet og personvern


