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European Health Data Space
We need to make the most of the potential of e-health to provide highquality healthcare and reduce inequalities.
I want you to work on the creation of a European Health Data Space to
promote health-data exchange and support research on new preventive
strategies, as well as on treatments, medicines, medical devices and
outcomes.
As part of this, you should ensure citizens have control over their own
personal data.
- President Ursula von der Leyens oppdragsbrev til Helsekommissær Stella Kyriakides 2019.
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EU tydeliggjør posisjoner og ambisjoner for digital helse
Politisk prosess

Sentrale drivere
2017
➢ Digitalisering er geopolitikk

▪

The digital Health Society declaration fremmes av Estisk formannskap.

2018
➢ Regelverksutvikling (GDPR)

➢ Etterspørselsvekst og investeringsvilje

➢ Helse internasjonaliseres (Covid-19)

➢ Organisatoriske ankerpunkter etableres

▪

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital
Single Market; empowering citizens and building a healthier society

▪

Forslag til langtidsbudsjett (2021-27) DEP, Horizon Europe

2019
▪

Mission letter to Health Commissioner Stella Kyrikiades

2020
▪

Kommisjonen lanserer digital pakke (KI Høring, Datastrategi og Digitaliseringsstrategi)

▪

Presidentens State of the Union tale

▪

Europarådet ber EC starte etableringen av EHDS innen utgangen av 2021

▪

Data Governance Act

2021
▪

Oppstart TEHDaS

▪

Public Consultation EHDS med frist 27. juli

▪

Kommisjonen fremmer lovforslag om EHDS 1. kvartal 2022
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European Health Data Space

PRIMÆRBRUK

SEKUNDÆRBRUK

TEHDaS - Joint Action
• Ledes av det finske innovasjonsfondet Sitra
• Startet 1. februar 2021 og varer i 24 måneder
• Finansieres av EU4Health, 4,16 mill. EURO
• Utvikling og bruk finansieres via Horisont Europa/DIGITAL/EU4Health
• Ekspertsammensatt prosjekt der medlemsstatene beslutter innretting
og deltakelse
• Arbeider med alternative former for styring, regulering, standardisering,
infrastruktur og innbyggerinvolvering.
• 25 deltakende land – med en samlet populasjon på 465 millioner
• Skal bygge på tidligere initiativer og utvikle beslutningsunderlag til
politikkutvikling.
• Gir Norge en mulighet for tidlig posisjon
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Europakommisjonens forslag til regulering av
EHDS er varslet Q12022

