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Det kan bli tøft å skape like store verdier av våre helsedata som av 
naturressursen i Nordsjøen (11 000 mrd. kroner så langt), men begge 
deler handler om innovasjon



30-tallet: 
Vaksine for 

kikhoste 
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(+52%)

Norge

1921: Vaksine 
mot difteri og 
tuberkulose

1908: Kloring av 
vann

1940: Penicillin

1955: 
Poliovaksine

1963: vaksine 
mot meslinger

1963: vaksine mot 
Meningokokk 1995: Vaksine 

mot hepatitt A1985: 
Influensavaksine

40- og 50-tallet: 
Cellegiftbehandling

1935: Første bruk 
av antibiotika 

(Sulfapreparater)

30-tallet: Vaksine mot 
kikhoste og gulfeber

Innovasjonsreisen i helsevesenet 
skal fortsette, med helsedata 
som viktig motor

Samfunnskostnader knyttet til 
sykdom: 2000 milliarder kroner per år



Helsedata – det er klart at Norge kan bli verdensledende! 



Mye tyder på at det er et stort uforløst potensial for utnyttelse av 
helsedata og at vi kan stå ovenfor et medisinsk paradigmeskift

Helsesektoren er en spesielt informasjons- og kunnskapsdrevet sektor

Samtidig beskrives helsesektoren som «datarik, men informasjonsfattig»



Generering/bekreftelse av 
biomarkørhypoteser

Design og optimering av 
kliniske studier

Inndeling av 
pasientpopulasjoner

Forskning Klinisk utvikling Kommersialisering

Optimalisering

Real-world-evidence kan brukes til å analysere og dokumentere den 
faktiske effekten av godkjente behandlinger og legemidler – i tillegg kan 
RWE gi kunnskap som kan bidra til nye oppdagelser gjennom
«start-til-slutt» håndtering av evidens

Utvikling

Maksimere potensialet for klinisk og kommersiell suksess ved å 
bruke RWE til å dele pasienter inn i populasjoner for å optimere 
behandlingsrespons og -sikkerhet, i tillegg til å gi 
beslutningsstøtte for bedre strategier for 
markedstilgang og prising

Oppdagelse

Forbedre pre-kliniske og kliniske forskningsproduktivitet 
gjennom mer presis pasient- og målgruppeidentifikasjon

Evidensbehandling

Evaluering og strategier for 
prising og markedstilgang

Verdibasert optimering av 
behandling

Vurdering av behandlingseffekt

Komparative effektstudier

Legemiddelovervåking/-
sikkerhet

Suksess med start-til-
slutt-håndtering av 

evidens vil kreve økt 
tilgjengelighet, 

avanserte 
analysemetoder og 
linking av en rekke 

typer helsedata



Verdien ligger i selve anvendelsen, et register har i seg selv ingen verdi

Data Kontekst Informasjon Analyse Evidens Beslutning Verdier

Data må kobles, bearbeides, tilgjengeliggjøres og nyttiggjøres



Samfunnsøkonomiske gevinster fra helsedata kommer gjennom tre 
kanaler



• 2 700 pasienter døde av uønskede hendelser i helsevesenet i 2013

• 60-70 prosent av disse som følge av dårlige IKT-systemer

• Samfunnsøkonomisk tap: 50 milliarder kroner

Mangelfull bruk av helsedata koster samfunnet milliarder 



Det største gevinstpotensialet er knyttet til 
redusert helsetap/bedret folkehelse

(millioner kroner)

Gevinstene er gjensidig avhengige og må realiseres 
gjennom et datasentrert helseøkosystem

% bedre helse i 
befolkningen

% 
effektivisering  
helsesektoren

% vekst i 
helsenæringen



Helseanalyseplattformen til direktoratet for eHelse: «business-
caset» bygger i stor grad på håp om å generere næringsutvikling

Endelig versjon av konseptvalgrapporten viste til en total gevinst 
over 15 år på 7,6 milliarder kroner



«Business-caset» bygger i stor grad på håp om å generere 
næringsutvikling



Det finnes gode registre, men…

• En samling av siloer med dårlige IKT-løsninger

• Fragmentert eierskap og styring

• Registre med manglende tilgjengeliggjøring og kvalitetssikring



Tidligere utredninger og planer har gjennom 40 år vært konkrete –
men lite har likevel skjedd 

«Det har i ca. 20 år vært lansert en 
rekke forslag til drift og organisering av 
helseregistrene i Norge.» 

«Data skal tilgjengeliggjøres gjennom 
tre ledd: fra helseregistrene som 
datainnsamler, via SSB som 
koblingsenhet og til Norsk 
Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 
som serviceenhet.» 



Konseptet for helseanalyseplattformen er bestemt – svært viktig at 
direktoratet nå gjennomfører iht. plan!



En endelig nasjonal løsning for elektronisk pasientjournal har man 
imidlertid ikke ambisjoner om å ferdigstille før etter 2040… 

Meld. St. 9 (2012-2013) –
Én innbygger – én journal



Arbeidet med helsedata må sees i en bredere kontekst enn helsesektoren 
alene! 

Microdata.no
En sikker analyseplattform for persondata

Estland
E-journaler som følger innbyggeren på tvers av sektorer og 

registre

Altinn, Edag og A-ordningen
Sensitive data samlet inn direkte fra et mylder av aktører og 
tilgjengeliggjort for kvalitetssikring, drift, analyse, forskning…



Konklusjon

• Helsedata er grunnlaget for et paradigmeskift i helsesektoren – det er snakk om enorme 
verdier
- Bedre helse i befolkningen er den viktigste kilden til verdier av helsedata

- Helsenæringen er nøkkelen for å realisere verdiene – verdensledende helseindustri kan utvikles

• Norske helsedata har to hovedfortrinn – gode helseregistre og omfattende 
koblingsmuligheter
- Men dagens helseregistre er siloer – fremtidens helsedata kommer fra journaler

- Kan ikke realisere  verdiene med helsedata uten å realisere elektronisk pasientjournal

• 80 % av innovasjon er imitasjon
- Hvorfor ser vi ikke til andre digitaliseringsprosesser i Norge?


