
Høring om Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata 

 

Direktoratet for e-helse sender på høring utkast til revidert versjon av Nasjonal spesifikasjon for 

metadata om helsedata. 

Om dokumentet 

Den første versjonen spesifiserer krav til innrapportering av metadata fra sentrale helseregistre. Den 

reviderte versjonen dekker nå også innrapportering av metadata fra nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. Videre er egenskapene (propertiene) på 

kildenivå og variabelnivå i større grad enn tidligere omforent med de internasjonale standardene 

DCAT og SKOS, og de norske versjonene av disse (DCAT-AP-NO og SKOS-AP-NO). 

Bruk av internasjonale standarder er en forutsetning for å kunne tilrettelegge for en mer 

automatisert utveksling og validering av metadata mellom forskjellige kataloger/portaler som blant 

annet Felles datakatalog og European Data Portal. 

Kravene i spesifikasjonen er detaljerte og dette betyr at for nye brukere vil det være helt nødvendig 

med grunnleggende innføring og veiledning for å klare å rapportere inn metadata i henhold til 

spesifikasjonen. 

Vurdering av normeringsnivå  

Den reviderte versjonen av spesifikasjonen foreslås fortsatt å være en retningslinje. 

Målgruppe  

Målgruppen for dokumentet er dataforvaltere og tekniske utviklere i de nasjonale helsedatakildene. 

Hva ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på?  

Direktoratet for e-helse ønsker først og fremst å få konkrete tilbakemeldinger på de endringene som 

er gjort, herunder om endringene oppfattes som hensiktsmessige og realiserbare. 

Det ønskes spesielt tilbakemelding på: 

• Generell lesbarhet og gjerne innspill til forbedringer 

• Den logiske informasjonsmodellen. Er den forståelig? 

• Realismen i ambisjonsnivået når det gjelder obligatoriske properties. Vil dere klare å levere 

innhold på disse? 

Direktoratet for e-helse ønsker å få innspillene strukturert i henhold til kapitler og underkapitler i 

spesifikasjonene og ikke direkte i dokumentet.  

Det forventes i utgangspunktet ingen tilbakemeldinger på vedleggene med mapping av properties 

mot henholdsvis DCAT og SKOS. Disse er under utvikling, men de er tatt med for å vise at 

spesifikasjonen i stor grad er, og i større og større grad vil, bli forankret i internasjonale standarder. 

Last ned høringsutkastet 

• Last ned Høringsutkast: Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata (pdf) 

• Last ned oversikt over endringer på egenskapsniva (properties) i KILDEMETADATA og 

VARIABELMETADATA (pdf) 

https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/nasjonal-spesifikasjon-for-metadata-om-helsedata
https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/nasjonal-spesifikasjon-for-metadata-om-helsedata
https://data.norge.no/
https://www.europeandataportal.eu/no
https://ehelse.no/standarder/om-standardisering-i-e-helse/normeringsniva-og-dokumenttyper
https://ehelse.no/horinger/horing-om-nasjonal-spesifikasjon-for-metadata-om-helsedata/_/attachment/download/74087d02-9d22-4509-bf98-c6a51610c8d3:c7cf6b354f2237a13d322e57018c84d5f818c038/Nasjonal%20spesifikasjon%20for%20metadata%20om%20helsedata%20v1.05%20h%C3%B8ringsutkast.pdf
https://ehelse.no/horinger/horing-om-nasjonal-spesifikasjon-for-metadata-om-helsedata/_/attachment/download/ebb029bb-7c2e-4267-a013-38ead7a92e24:d50e5a30a3875980806e85ede6a7bdb2c4788fe9/Endringer%20KILDEMETADATA%20og%20VARIABELMETADATA.pdf
https://ehelse.no/horinger/horing-om-nasjonal-spesifikasjon-for-metadata-om-helsedata/_/attachment/download/ebb029bb-7c2e-4267-a013-38ead7a92e24:d50e5a30a3875980806e85ede6a7bdb2c4788fe9/Endringer%20KILDEMETADATA%20og%20VARIABELMETADATA.pdf


Frist og innsending 

• Høringsfristen er 15. mai 2021 

• Høringsuttalelser merkes med sak 21/121 og sendes til postmottak@ehelse.no 

 

mailto:postmottak@ehelse.no?subject=H%C3%B8ringsuttalelse%20sak%2021%2F121

