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Mulighetene
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Helsedata.no

• HAP

• Oversikt

• Søke

• Eksplorativ

• Analysere

• Lagre

• Samarbeide



Hverdagen



Eksempel: Mulig sammenheng mellom nye legemidler og 

redusert bruk av kirurgi for IBD pasienter?



Antall legekonsultasjoner blant 12-15 

åringer vs. 8-11 åringer (i ulike år)
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Hvor trykker skoen?

• Komplisert søknadsprosess
– Mange ulike registre med ulike søknader og krav

– Eksempel: Definisjon av hva som er anonyme data

• Lang tid før utlevering selv etter søknader er OK
– 18 måneder for en koblet fil med info om sykehus og bruk av 

legemidler for alle IBD pasienter

• Arbeidskrevende filer, vanskelig å sjekke kvalitet
– Ulike variablenavn, definisjoner og koder

• Eksempel: Kjønn kan være 0, 1 og 1, 2





Løsninger

• Kort sikt
– Offentliggjøre flere aggregerte datasett

– Offentliggjøre syntetiske data (individnivå)

– Offentliggjøre anonyme data (api tilgang)

– Samkjøre søknadsbehandling (Felles institusjoner)

• Lang sikt
– Sertifikattilgang til data på server med analysemulighet

– Fleksibilitet i analyseverktøy og mulighet til last ned til sikre 

tjenester

– Økt kompetanse og prosjektstøtte i skjæringspunker/flaskehalser



Eksempel: Reseptregisteret



SSB API og Microdata.no: Bra!



Eksempel: Anonymiserte data, USA



Eksempel: Syntetiske data, New Zealand



Stjerneksempel? Effekt av spesialbehandling av 

premature under 1500 gram



Konklusjon

• Norge kan bli ledende på lang sikt
– Unike data som er fullstendige og kan kobles på tvers

– Men, toget går fort, nå!

• Mye kan også gjøres på kort sikt
– Lettere tilgang, aggregerte data, syntetiske data, anonymiserte 

data

• Nye fag
– Trenger ikke bare data, men kompetanse, infrastruktur og 

insentiver i skjæringspunktene



Hva er nytten? 

Noen andre eksempler

• Reduserte egenandeler og antall legebesøk blant ungdom

• Gjør sykehusene flere inngrep hvis prisen er gunstig?

• Nordisk sammenligning av hoftebehandling

• NOAC: Gir bruk av noen legemidler færre legebesøk?

• Kostnader most slutten av livet

• Samhandlingsreformen og utskrivningsklare pasienter

• Effekten av ROTA vaksine

• Effekt av ekstra behandling av premature med lav vekt


