Helseanalyseplattformen
Om Helseanalyseplattformen og kunstig
intelligens
Bjørn Holstad
Prosjektleder

Direktoratet for e-helse: Et enklere helse-Norge
ET ENKLERE
HELSE-NORGE

Vår visjon

Pådriver for en felles grunnmur for
digitale tjenester og
nasjonal styring av e-helse

Vårt mandat

Våre oppgaver

Våre verdier

Utvikle
direktoratets
myndighetsrolle

Utvikle og
gjennomføre
nasjonal
styringsmodell

Innføre
standarder og
helsefaglige
kodeverk

Forvalte
standarder og
helsefaglige
kodeverk

Handlekraftig – ansvarlig – tett på – tydelig
FAKTA

Gjennomføre
nasjonale
programmer
og prosjekter

Direktoratet følger med
Utviklingstrekk 2019 beskriver
bruksområder for kunstig intelligens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiledningstjenester
Diagnostikk og prognostikk
Tolkning av bilder og video
Styring, planlegging og
kvalitetsforbedring
Optimalisering av logistikk
Overvåkning og varsling
Tolkning, analyse og oversettelse av
språk
Automatisering av rutinearbeid

Side 3

Helsedatakilder med helseopplysninger på individnivå

Norge scorer høyt på innsamling og forvaltning av
helsedata, men får ikke utnyttet helsedata optimalt

Data governance
readiness

Technical and operational
readiness

Source: OECD, HCQI Survey of Electronic Health Record
System Development and Use, 2016

Side 5

Svært lang utleveringstid for data til forskning
Nøkkeltall utleveringstid

17 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid koblede data

Finne
datakilder

Etisk
godkjenning

5 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid én datakilde

48 MND
Maksimal utleveringstid

Konsesjon
fra
datatilsynet

Søknad til
registre

3 UKER
Minste utleveringstid

Ventetid på
utlevering

Dialog med
registre

Side 6

Regjeringsplattformen

Side 7

Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem
Forskere

Helsedataservice

Myndigheter

Analysetjenester

Næringsliv

Søknads- og
veiledningstjenester

Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester
og infrastrukturer

2018 - 2020

2019 - 2022

Helseledere

Økosystem

Innbyggertjenester

Forvaltningstjenester

Registerforvaltere

Helsepersonell

Innbyggere

Analyseøkosystemet realiseres stegvis

1

2

3

4

5

6

7

8

Søknadsveilederen

Helsedataportalen

Saksbehandlingen

Det enkle
analyserommet

Den eksplorative
analysen

Det enkle
økosystemet

Avansert helseanalyse

Analyseøkosystemet

Søknadsveilederen
skal gi brukere
informasjon om
hvilke helsedatakilder som finnes og
informasjon om
hvordan man går
frem for å søke.

Helsedataportalen
skal gi brukere et
sted å søke etter
helsedata,
informasjon om
variabler og tilby en
elektronisk
utleveringstjeneste
for helsedata

Saksbehandlingen
skal standardisere
saksbehandlingsprosessen etter
helsedata og gi
brukere raskere
tilgang gjennom økt
synlighet og
raskere saksbehandling.

Det enkle
analyserommet
skal gi brukere
tilgang på en sikker
infrastruktur for å
analysere helsedata
og legge til rette for
økt veiledning i
søknadsprosessen

Den eksplorative
analysen skal gi
brukere
eksplorative
analysetjenester
og muligheten for å
etablere egne
datavarehusløsning
er på plattformen

Det enkle
økosystemet skal
gi brukeren en
markedsplass av
analyseverktøy
som gir fleksibilitet
og valgfrihet i bruk
av verktøy.

Avansert
helseanalyse skal
gi brukere raskere
tilgang på data
gjennom delvis
automatisert
saksbehandling og
kjøremiljø for
beredskap og
helseovervåkning.

Analyseøkosystem
et skal gi brukere
tilgang til en
markedsplass av
analysetjenester og
et økosystem av
datatilbydere

Helsedata.no

SØKNADS- OG
SAKSBEHANDLINGSTJENESTER

DATA- OG ANALYSEPLATTFORM

ANALYSEØKOSYSTEM

Helseanalyseplattformen realiseres som et analyseøkosystem som
vil gi tilgang til helsedata for helseanalyse og kunstig intelligens
Forskere

Helsepersonell

Brukerens eget
sikre analyserom
Helsedataservice

Næringsliv

Helseledere

Analyseverktøy og
tjenester

Analysetjenester

Søknads- og
veiledningstjenester

Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester
og infrastrukturer

Innbyggertjenester

Forvaltningstjenester

Registerforvaltere

Myndigheter

Innbyggere

Berit (28), doktorgradsstipendiat (PhD)

” Hvordan finne relevante sammenhenger?”
Bakgrunn

Berit er i oppstarten av sitt doktorgradsarbeid. Hun har erfaring fra lab – arbeid og analyser av gener
(DNA) og blod, men har ingen tidligere erfaring med å søke om registerdata. Berit ønsker å bruke data fra
biobanker samt sentrale helseregistre i sitt doktorgradsprosjekt. Hennes veileder har analysert og brukt
helsedata i sine prosjekter.

Frustrasjoner
Biografi
•
•
•
•
•

28 år
Jobber ved Sørlandet Sykehus
Molekylærbiolog
Prosjektmedarbeider + PhD
kandidat
Samboer, ett barn

•
•
•
•
•
•

Komplisert regelverk og søknadsprosess å sette seg inn i
Vanskelig å finne kolleger / forskningsstøtte som kan veilede i prosessen med å finne og søke om data
Vanskelig å få oversikt over hvilke registre og biobanker som finnes og hvilke data de har
Krevende å finne nye sammenhenger ut over kjent forskning
Får ikke den veiledningen hun trenger i søknadsprosess og regelverk
Bekymret for tidsbruken - lurer på om hun må søke PostDoc etter at hun har disputert for å få utrettet noe
skikkelig forskning.

Behov
• Få oversikt over hvilke registre som har variabler knyttet til hennes forskningstema
•Finne relevante sammenhenger i datasettene. Nye interessante sammenhenger på hennes område?
• Kontakt med andre forskere som har gjort en tilsvarende prosess – brukt samme data og uttrekk
• Mulighet for oppdatering/påfyll av data jevnlig for å ha aktuelle data ved publisering
• Sikker lagring, behandling og sletting av data (forskeren er personlig ansvarlig)
• Sikker tilgang til å bruke data (analyse, mellomlagring av syntax, resultater)
• Samhandle i analysearbeidet med veiledere og andre i prosjektgruppen.

Vil benytte maskinlæring på data i sitt eget analyserom for
å finne sammenhenger i dataene.

Anna (49), Forskningssjef for presisjonsmedisin i GE Healthcare

”Vi vil lage fremtidens legemidler”
Bakgrunn
Anna har lang erfaring som lege og har de siste 8 årene jobbet i Pfizer. Samarbeider med
forskningsinstitusjoner og sykehusmiljøer i Norge, men også internasjonalt, for utvikling og utprøving av
nye legemidler

Frustrasjoner
Biografi
•
•
•
•

•

Mye komplisert juss, og det er dyrt og vanskelig å få juridisk kompetanse på området

49 år
Gift, 3 barn
Lege med spesialitet i onkologi
Forskningssjef

Behov
• Å koble data fra SSB, helseregistre, folkehelseundersøkelser, biobanker og EPJ
• Tilgang til data fra ulike biomarkører og genprøver fra biobanker
• Etablering av og tilgang til nasjonalt anonymt frekvensregister for arvelige genvarianter
• Tilgang til tilstrekkelig regnekraft for store datamengder
• Finne populasjon for kliniske studier – eks gjennom kohorteksploerer
• Kontakte innbyggere i sitt utvalg for å be om samtykke til å delta i klinisk studie

Bruke en ferdig algoritme (AI) til å finne sammenhenger i reseptregisteret,
bivirkningsregister, biobanker og helseregister på området de utvikler
legemidler.

Anders (32), Saksbehandler «Helsedataservice»

”Jeg kan ikke drive saksbehandling i outlook…”
Bakgrunn
Anders er saksbehandler hos FHI og gjør en første vurdering av søknader om data. Mangler
saksbehandlingssystem og følger opp all kommunikasjon med søkere på e-post

Frustrasjoner

Biografi
•
•
•
•
•

32 år
Farmasøyt
Saksbehandler
Ugift
Bor på Grünerløkka

•
•
•

Mangler saksbehandlingssystem. Ønsker at det skal være felles så registrene kan samhandle på tvers.
Komplisert lovverk som gjør det vanskelig både for ham og de som søker (reseptregisteret er pseudonymt)
Hva skjer med datatilsynet og konsesjoner? Hva slags vurderinger skal vi gjøre fremover?

Behov
• Holde oversikt i saksbehandlingsprosessen med hver enkelt søknad,
• Hjelp til å huske/følge opp i søknadsprosessen, samt databehandling.
• Tilrettelegge og koble datafiler
• Felles søknadsskjema for registrene, men det er viktigere med et skikkelig saksbehandlingssystem, som går på tvers av registrene.
• Nye rutiner og klart lovverk ASAP!
• En tjeneste for sikker, elektronisk utveksling av data mellom registerforvaltere i ulike organisasjoner og for utlevering av data til
sluttbrukere

Helsedataservice bruker AI for å automatisere interne prosesser knyttet
til søknadshåndtering og utlevering av helsedata. Bruker også
maskinlæring til å finne kvalitetsbrister i datasettene.

Aysha (37), Registeransvarlig mindre register

”Jeg vil ha mer forskning på MS”
Bakgrunn
Aysha har forsket på MS siden hun tok PHD på UiO, og flyttet til Bergen da hun fikk muligheten til å jobbe
med MS-registeret. Hun ble veldig interessert i MS i det tanten hennes fikk MS for noen år tilbake. Er
ansvarlig for data både ut og inn, og ønsker at flere skal bruke registeret da hun tror det er viktig for
forskningsfeltet. Ansatt ved Haukeland sykehus.

Frustrasjoner
Biografi
•
•
•

37 år
Mikrobiolog PHD
Samboer, ett barn

•
•
•
•
•
•

At det ikke er flere som søker om data fra MS-registeret og biobank
Forskere som ikke skriver gode nok søknader til at hun kan levere ut data.
Gamle og dårlige datasystemer gjør arbeidsdagen tung.
Innrapportering på data er mangelfull og fører til dårlig datakvalitet
Redd for at andre lenger unna registeret ikke vil kunne drive det like bra.
Bekymret for om jobben hennes blir borte, men håper at endringer bare vil føre til at hun får mer tid til de
mest spennende oppgavene

Behov
• Saksbehandlingssystem / effektiv dialog
• Effektiv markedsføring og kommunikasjon knyttet til registeret
• Effektivisering av data inn – oppdatert nok
• Å vite hva som skjer med hennes stilling når helseanalyseplattformen kommer. Ønsker ikke å miste
jobben, men vil gjerne få frigjort tid til egen forskning og forbedringer i registeret
• Overføre data på en trygg måte til andre registre og forskere.

Vil benytte maskinlæring på data i sitt eget analyserom for
å finne sammenhenger i dataene.

Inger (56), Kommunalsjef helse og omsorg i Harstad kommune
” Æ hate statlige føringa…”
Mål og adferd
Er opptatt av at Harstad skal være et trygt og godt sted å bo, både for unge og gamle. Inger har tidligere
jobbet som vernepleier, og har derfor nærhet til helse- og omsorgsyrket.

Biografi
•
•
•
•
•
•

56 år
Bor og jobber i Harstad
Saksbehandler innen
omsorgstjenesten
Gift, 3 barn og 4 barnebarn
Frivillig arbeid ved asylmottak
Partipolitisk aktiv i Rødt!

Frustrasjoner
• Må forholde seg til mye nytt (lover/regelverk, datasystemer osv)
• Utdaterte rapporter - få rapportene halvannet år etter innrapportering

Behov
• Sammenligne sin kommunes kvalitet/ resultater med andre
• Oppdaterte rapporter for sin kommunes ulike tjenester
• Selvbetjent verktøy for å sammenligne resultater
• Mulighet til mer analyser og forskning knyttet til forekomster, tiltak og effekt innenfor kommunehelsetjenesten.

Benytter maskinlæring i eget analyserom for å analysere data
om egen kommune på data hun har fått tilgang til.
Operasjonaliserer en algoritme på Helseanalyseplattformen som
genererer indikatorer og sammenhenger.

helsedata.no

ehelse.no
LinkedIn | Twitter | Facebook

