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Statsbudsjettet 2019: Tillegg til tildelingsbrev nr 1 om ekstern 
kvalitetssikring av arbeidet med å etablere en helseanalyseplattform 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrev av 21. desember 2018 og det 

pågående arbeidet med å etablere en helseanalyseplattform.  

Det skal i løpet av første halvår 2019 gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av arbeidet 

med å etablere helseanalyseplattformen som et analyseøkosystem. Kvalitetssikringen vil 

gjennomføres i henhold til metodikken i KS2, der kravene til sentralt styringsdokument skal 

tilpasses smidig utviklingsmetodikk i digitaliseringsprosjekter. Det vil bli utarbeidet et eget 

avrop for kvalitetsikringen i henhold til gjeldende rammeavtaler for kvalitetsikringsordningen.  

Direktoratet får i tillegg i oppdrag å gjennomføre en nærmere vurdering av mulighetene for 

synergier og tettere integrasjon mellom helseanalysplattformen og microdata.no. Målet med 

tilleggsutredningen er å unngå at staten og/eller brukerne av tjenestene må betale dobbelt 

for løsninger som dekker det samme behovet. Ved eventuell overlappende funksjonalitet i de 

to løsningene skal det gis en begrunnelse for hvorfor det må være slik.  

Sammenhengen mellom de to løsningene skal være tilstrekkelig beskrevet i materialet som 

oversendes ekstern kvalitetssikrer. I det videre arbeidet med å etablere 

helseanalyseplattformen skal det, innenfor personvernmessig trygge rammer, legges til rette 

for tilgjengeliggjøring av data mellom ulike systemer. Målet er å maksimere verdien av data 

som blir gjort tilgjengelig for forskning og annen sekundærbruk, og gjøre tilgang til data så 

enkel og effektiv som mulig. Det skal vurderes om de totale kostnadene ved 

tilgjengeliggjøring av data til forskning og analyse kan reduseres, om tilgangen kan 

effektiviseres og datagrunnlaget gis en høyere kvalitet ved at samarbeidet mellom 

helseanalyseplattformen og microdata.no utvides eller formaliseres.  

Direktoratet skal gjennomføre oppdraget i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistisk 

sentralbyrå skal bidra med oppdatert dokumentasjon av microdata.no, herunder også planer 
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om utvidelse av dagens løsning. De to direktoratene skal særlig vurdere hvordan de totale 

kostnadene ved tilgjengeliggjøring av data kan reduseres, og om tilgangen kan effektiviseres 

og datagrunnlaget gis en høyere kvalitet ved at arbeidet med microdata.no og 

helseanalyseplattformen gjensidig tar hensyn til valg som gjøres i  de to prosjekten og  

eventuelt andre relevante analyseplattformer.  

Frist for oppdragene er 28. februar 2019. 

 

Med hilsen 

 

 

Kristian Skauli (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Marit Lie 

spesialrådgiver 
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