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Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) - Høringsfrist 13. august 2021 
 
Vi viser til invitasjon om høring datert 22.04.21.Høringen gjelder «Forslag til forskrift om en 
nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata». Dette brevet gir en kortfattet og 
punktvis oppsummering av innspill til forslaget. 
 
St. Olavs hospital HF stiller seg bak høringsuttalelsen fra Helse Midt-Norge RHF. 
 
St. Olavs hospital HF stiller seg bak uttalelsen fra registermiljøet i Midt-Norge som er 
inkludert i ovennevnte. 
 
Vi viser også til høringssvaret fra Helse Nord som vi mener er meget dekkende for 
sykehussektoren. 
 
I tillegg til ovennevnte vil St. Olavs hospital HF bemerke følgende: 
 
Det er svært viktig at når tjenesten er igangsatt så må man fortløpende evaluere konseptets 
måloppnåelse med hensyn på rasjonalisering for forskerne, slik at tjenesten ikke bare 
oppleves som et ekstra/nytt byråkratisk ledd i forskningsprosessen.   
 
Videre er det fra miljøer ved St. Olavs hospital som har arbeidet med helsedata internt og 
regional kommet følgende innspill:  
- høringsnotatet kan gi inntrykk av at Helsedataservice forventer vesentlig gjenbruk av 
koblede variabler (altså når data fra flere primærkilder danner nye dataprodukter). Dette tror 
vi ikke vil være tilfellet fordi forskningsprosjektene nesten alltid vil ha en unik «særbestilling» 
på variabelsammensetningen, med begrenset gjenbruksverdi i andre problemstillinger. Etter 
vårt syn vil gevinsten av HAP i første rekke være en effektivisering av prosessen med 
saksbehandling og utlevering av registerdata til forskningsprosjekter som anvender data fra 
flere registerkilder. Der man bruker data fra en kilde vil sannsynligvis ikke HAP gi særlig 
merverdi, og man kan forvente at en direkte henvendelse til primærkilden da ville være mer 
effektiv».  
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