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RapportfrahelsedatautvalgetIHøringssvarfra IBM

Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet om rapporten fra
helsedatautvalget.
IBM mener Helsedatautvalgets rapport gir et godt bilde av dagens situasjon, og løfter frem
gode forslag til tiltak for å sikre enldere og sikrere tilgang til helsedata. De fire hovedforslagene
er viktige og bør prioriteres iverksatt så snart som mulig.

IBM er kjent med Abelias høringssvar i saken. IBM gir med dette sin tilslutning til Abelias
høringssvar.

Vi ønsker samtidig å understreke følgende momenter:

Innovasjonog næringsutvikling:Norske helsedata representerer en stor og underutnyttet
ressurs. Dette er også bakgrunnen for helsedatautvalgets arbeid. Vår vurdering er at etablering
av infrastruktur og rammeverk for å få utnyttet norske helsedata er et viktig grep for å løse
utfordringer innen helse- og omsorgssektoren og —ikke minst - gi verdiskapning for øvrig
gjennom innovasjon og næringsutvikling.

IBM mener det er helt sentralt at mulighetene for innovasjon og næringsutvikling ikke må
undervurderes i det videre arbeidet, og i de valgene som gjøres.

Helseanalyseplattform—tilstrekkeligambisiøseog langsiktigei valgav konsept:Ett av
forslagene til helsedatautvalget er etablering av en Helseanalyseplattform. For tiden utredes
mulige konsepter for valg av løsninger.

Vår vurdering er at myndighetene bør velge et konsept som er fullt ut skalerbar i forhold til
antall datakilder, tilganger og analysekapasitet. Infrastrukturen må legge til rette for utvikling
og utprøving av kraftige og fremtidsrettede analyseverktøy og løsninger med kognitive
egenskaper. Dette er avgjørende for å få en analyseplattform som kan fungere som et
møtepunkt for kommuner, sykehus, akademia, forskere, næringsliv og klynger, og utgjøre et
økosystem for helsedata og analyseverktøy.

IBM mener det er viktig at myndighetene er tilstrekkelig ambisiøse og langsiktige og velger et
konsept som kan innfri svært høye ambisjoner. Et velfungerende økosystem vil legge et godt
grunnlag for at Norge kan bli et foregangsland i å utnytte helsedata og utløse bredden av
muligheter dette gir for styring, folkehelsearbeid, kvalitetsutvikling, forskning, innovasjon og
næringsutvikling.
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Helseanalyseplattform—finansiering:Et ambisiøst og langsiktig valg av konsept, betinger
finansiering. Finansieringen kan kreve friske midler, eventuelt at midler omdisponeres fra
involverte aktører, slik at disse understøtter nasjonal infrastruktur og rammeverk rundt
helsedatafeltet, heller enn regionale eller lokale løsninger. En eventuell omdisponering av
midler må bidra til at det sikres nasjonal infrastruktur og løsninger som blir delt på tvers av
regioner og virksomheter.

Analyseplattformeri andresektorer:Avslutningsvis vil IBMlegge til at det bør legges til
rette for nasjonale analyseplattformer som gir sikker tilgang til data for forsvarlig og legitim
sekundærbruk, også i andre sektorer der myndighetene har unike registre.

Vi ønsker departementet lykke til i det videre arbeidet med rapporten fra helsedatautvalget.
Dersom dere har spørsmål til vårt høringssvar, eller det er noe vi kan bidra med, må dere gjerne
ta kontakt.

Vennlig hilsen
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Arne L. Norheim
Administrerende direktør
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