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* Ikke uten videre, i alle fall…



Ny og gammel olje – en sammenligning

Olje Helsedata

Bidrar til verdiskapning √ √
Er viktig √ √
Brukes veldig mye √ (√)
Får forbrenningsmotoren til å fungere… √ ×
Kan løse verdensproblemer… × √



For at oljen helsedata skal ha verdi, 
må de brukes!
Og for at de skal kunne brukes, må de være korrekte





Oppgave

Du har diabetes og måler blodsukkeret ditt med et 
måleapparat – hva vil være verst av følgende:

A. Apparatet gjør blodsukkerverdien din kjent for 
uvedkommende?

B. Apparatet gir deg ingen blodsukkerverdi?

C. Apparatet gir deg feil blodsukkerverdi?



Hvorfor er data så viktig?

Data Informasjon Kunnskap Visdom



Hvorfor er data så viktig?

Falske data
Falsk 

Informasjon
Falsk

Kunnskap
Galskap!



Informasjonssikkerhet

Konfidensialitet

Integritet

Tilgjengelighet



Flaske <sett inn informasjonstype>
Hva er det?







Hvordan bruker vi helsedata?



Enkel bruk av helsedata
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Leverandør

Leverandør

Helseforetak

Nasjonalt register Helseforetak/
Universitet/
Kunnskapssenter 

Nasjonal 
kunnskapsdatabase

Komplisert bruk av helsedata
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Men er dette noe problem da?
Spoiler: Ja, det kan det være
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Hvem er det som vil lage falske 
helsedata?
Hvor paranoid går det an å være?





Trusler

Trusselaktører

• Leverandører av utstyr

• Produsenter

• Interessegrupper

• Forskere 

• (Fremmede) stater

• Økonomisk krimnielle

Hensikt?

• Markedsandel, større marked

• Svekke konkurrenter

• Fremme synspunkter, bransje, 
løsninger

• Fremheve seg selv 

• Destabilisere samfunn

• Tjene penger

Bukken og havresekken!



Hvordan må til?
I tillegg til litt paranoia?



Tiltak for økt tillit til helsedata

• Sikkerhetsstyring

• Sikkerhetskrav i hele kjeden

• Avhengighetsanalyser

• Risikovurdering
• Integritet – hva hvis disse dataene er endret av uautoriserte?

• Riktig sikkerhetsnivå – nå og i fremtiden

• Sertifisering, revisjon og verifikasjon



“Just because you're paranoid doesn't 
mean they aren't after you.”

Joseph Heller i Catch-22



Takk for meg!

Åsmund Ahlmann Nyre
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