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         Tynset 24.mai 2021 

 

Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av 

helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en forskrift som skal regulere etablering, forvaltning 

og utvikling av en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata til bruk i statistikk, 

helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Forskriften 

skal fastsettes med hjemmel i den nye helseregisterloven § 20.  

Forslaget innebærer en løsning som skal bestå av en teknisk funksjon 

(Helseanalyseplattformen, som omfatter en dataplattform, analyseinfrastruktur, 

saksbehandlingsløsninger m.m.), samt en forvaltningsfunksjon (Helsedataservice).  

 

Helsearkivet som nå er etablert blir bare ett av 16 registre som er planlagt å levere data til 

Helseanalyseplattformen. 

 

Hvilke registre som er tenkt omfattet fremgår av forskriftens §6: de lovbestemte 

helseregistrene, medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, Helsearkivregisteret og 

Folkeregisteret. I tillegg inkluderes befolkningsbaserte helseundersøkelser som forvaltes av 

Folkehelseinstituttet. Departementet foreslår at regionale befolkningsbaserte undersøkelser 

som HUNT, Tromsøundersøkelsene, SAMINOR og HUSK ikke inkluderes i denne omgang.  

 

Mye av de tilgjengelige data vi har fra primærhelsetjenesten ligger i disse undersøkelsene. 

Helseregisterloven § 20 åpner for at alle befolkningsbaserte helseundersøkelser skal kunne 

inkluderes i løsningen.  

For kunnskap om og forskning på vår populasjon, er det svært viktig at også data fra 

primærhelsetjenesten samles. Spesielt viktig for data fra primærhelsetjenesten er HUNT og 

Tromsøundersøkelsene. 



Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • e-post: nfa@nfa.legeforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 

 

I første omgang skal det bare overføres opplysninger fra helseregistre, det er ikke hjemmel til å 

inkludere opplysninger fra pasientjournaler og behandlingsrettede helseregistre. Det foreslås at 

strukturerte data fra Helsearkivregisteret (altså ikke journalopplysninger) skal kunne overføres 

til dataplattformen. Primærhelsetjenesten er heller ikke inkludert i innsamlingen av journaler til 

registeret Norsk Helsearkiv og det finnes dermed heller ikke strukturerte data å overføre. Det 

bør raskt startes et arbeid for å sikre dette.  

 

I notatets innledning står det: «Helseregistrene er en viktig kilde til kunnskap om helse og 

sykdom, og for å kunne utvikle bedre tjenester for den enkelte. Andre mål er mer effektiv 

styring og bedre administrasjon av tjenesten, og mer innovasjon og næringsutvikling.» Dette er 

behov vi også har i primærhelsetjenesten. Vi ønsker at tilgjengelige forskningsdata fra 

primærhelsetjenesten inkluderes fra starten. 

 

Vi frykter at forskning i primærhelsetjenesten blir hengende etter når den strømlinjeformede 

tilgjengeliggjøringen av helsedata fra spesialisthelsetjenesten realiseres. Dette vil ha også ha 

betydning for forskernes interesse og valg av prosjekt. Vi trenger ekstra stimulering for å øke 

forskning i allmennmedisin, ikke at vi blir enda mindre attraktive med vanskelig tilgjengelige 

data. 

 

Med vennlig hilsen 

Marte Kvittum Tangen      

leder         


