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Helsfyr 10. oktober 2019

Digitale Toppledere:
«Data er ikke gull – ennå»



Noen sentrale problemstillinger
• Hva er data? «Data» er ikke en entydig størrelse.
Bruksområdene er forskjellige, og anvendelse av
rettslig grunnlag er ulikt.

• Deling av data som forvaltningsreform? «Deling av
data» reiser spørsmål om ikke endring av
oppgavefordelingen internt i forvaltningen kan
redusere behovet for deling av data.

• Ny ansvarsfordeling mellom etatene? «Deling av
data» reiser problemet om Avgivende enhet kan få
et større (drifts)ansvar for mottagerenhetens drift
og kvalitet i tjenesteytelsen.

• Styringsprinsippene utfordres? «Deling av data»
utfordrer styringsprinsippene i forvaltningen mht.
sentral styring vs initiativ i etatene, og målstyring
vs samstyring i prosjektgjennomføringen.

• Tradisjonelt tankemønster endres? Samarbeid om
deling av data mellom privat og offentlig sektor,
har vist seg å utfordre forvaltningen til å tenke
annerledes om hvordan en utfører sitt
samfunnsoppgave.

• Endret arbeidsfordeling privat – offentlig sektor?
Deling av data fører til at privat sektor kan utvikle
tjenester som offentlig sektor ikke finner det
formålstjenelig å utvikle selv. Dette reiser
spørsmålet om hvor langt inn i den offentlige
verdikjeden private aktører kan gå.

• Deling av helsedata som næringsutvikling? Innen
helsesektoren kan f.eks tilgang til offentlige data
for analyser ved hjelp av kunstig intelligens av
aggregerte data fra vevsprøver, føre til mer
treffsikre kreftdiagnoser.

• Hvilke teknologiske løsninger? Det er en faglig
diskusjon om hvilke teknologiske løsninger som
skal legges til grunn, hvilke metoder for beskrivelse
av data som skal gjelde, og hvilke tekniske
løsninger som er mest anvendelig på hvilke
områder.

• Hvilken infrastruktur for datadeling bør brukes?
Man snakker om «plattform av plattformer» med
en føderert struktur som inneholder både
offentlige og private domener som dataformidler
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AGENDASAMHANDLINGSARENA #16 

DATA ER IKKE GULL - ENNÅ
08.00 Registrering
08.50 Velkommen og praktiske opplysninger
09.00 Hva er deling av data? 

Per Myrseth, Divisjonsdirektør DNV-GL
09.15 Hva er regjeringens nye digitaliserings-

strategi? Paul Chaffey, Statssekretær KMD
09.30 Strategi for deling av data 

Hans Christian Holte, Skattedirektør
09.45 Deling av arkivdata i lys av ny arkivlov 

Inga Bolstad, Leder av Arkivverket
10.00 Hva er de viktigste utfordringene? 

Debatt ledet av Arild Haraldsen
10.20 Pause
10.40 Deling av helsedata

Bodil Rabben, Divisjonsdirektør i 
direktoratet for e-helse

10.55 Deling av data for «livshendelser» 
Sigrun Vågeng, Nav-direktør

11.10 Deling av data mellom forvaltningsnivåer 
Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør for 
Forskning, innovasjon og digitalisering i KS

11.25 Etablering av nasjonalt ressurssenter for deling 
av data
Knut Bjørgaas, Avdelingsdirektør digital 
strategi og samordning i Difi

11.45 Debatt mellom innlederne
Debatt ledet av Arild Haraldsen

12.25 Infrastruktur for deling av data
Kristine Aasen, underdirektør i Altinn og 
Tor Olav Mørseth, direktør i DigitalNorway

12.25 Hva må gjøres? Oppsummering 
Arild Haraldsen, Leder for StratIT

12.45 Lunsj
13.15 Arbeidsmøter i grupper



Program for resten av dagen

• Lunsj i kantinen (reserverte bord) 

• Gruppearbeid 
ü13.15: Oppmøte utenfor kantinen – følges til møterom
ü13.15: Ekspertgruppens medlemmer – utenfor auditoriet  
ü13.45: Oppmøte i auditoriet – fordeles i grupper 

• 15.00 Avslutning / medlemsmøte i Open Innovation Lab
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SYNSPUNKTER PÅ DAGENS ARRANGEMENT?
(BRUK SLI.DO)

Takk for oppmerksomheten



NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom 
å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling 

på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. 

Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og 
ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper for dypdykk 

innen spesielle områder.
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HVA ER DELING AV DATA?

Faglig orientering

1

Per Myrseth

Data services. Data management and analytics

Digital Solutions, DNV GL
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Nasjonale masterdata, laget og forvaltet for å kunne deles
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Skape data som gir bedre fiskelykke, hvorfor dele?
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Deler og analysere data for å bedre sikkerhet
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OREDA prosjektet ønsker å bidra til forbedret 
sikkerhet og kostnadseffektivisering i design 
og i operasjon for olje og gass E&P anlegg, 
gjennom å samle og analysere data for 
vedlikehold og operasjon, etablere en 
database med pålitelighetsdata av høy kvalitet 
og via utveksling av teknologi for pålitelighet, 
tilgjengelighet, vedlikeholds og sikkerhet 
(RAMS – reliability, availability, maintenance
and safety) mellom selakapene i prosjektet. 
(WIKI)
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Drivere og hindringer

Drivere:
§ Kopi av data er like god som originalen
§ Kostnaden ved deling går mot null
§ Investering gjøres for alle brukerne, 

spleiselag
§ Samlet kan våre data gi kunnskap som 

ingen enkelt kilde kan gi
§ Skaper nye roller og endrer 

styrkeforhold mellom aktører
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Hindringer
§ Skaper nye roller og endrer styrkeforhold 

mellom aktører
§ Mine data er mitt konkurransefortrinn
§ Mine data blir omgjort til din 

verdiskapning og din IP

§ Dine dårlige data blir min risiko
§ Redd for at data kan bli brukt til andre 

ting enn planlagt/avtalt
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Tilbud - etterspørsel

§Har noen data som er til 
nytte for meg?

§Har noe nytte av mine data?
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§ Et matchmaking problem?
§ Hvor er “data-råvare-børsen”?
§ Hvem er data-traderne?
§ Hvor står verdifastsettelsen i 

årsrapporter?
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Deling av data, ulike utfordringer

§ Rett til å dele, lov til å motta?

– IPR, lisens, GDPR, hjemmel mm.
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Juridisk interoperabilitet

Prosess og forretningsmessig

interoperabilitet

Semantisk interoperabilitet

Teknisk interoperabilitet

§ Prosedyrer, forretnings og betalingsmodell som 
er egnet hos begge parter

§ Har du teknisk og sikkerhetsmessig evne til å 
dele i henhold til egne og mottakers krav?

§ Er data egnet for bruk?

– er de mulig å vise, forstå og tolkes automatisk? 

– vil data være egnet for bruk over tid?
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Datakvalitet

§ Data må være egnet til bruk innen akseptabel risiko.

§ Behov for både 
– Datakvalitet Service Level Agreement

– IKT Service Level Agreement
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Plattformer
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Delingsmønstre
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Verdien av data har stort potensial, 
men data med dårlige kvalitet eller feil bruk av data er en risiko.

11 https://hbr.org/2016/09/bad-data-costs-the-u-s-3-trillion-per-year
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SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com

The trademarks DNV GL®, DNV®, the Horizon Graphic and Det Norske Veritas®

are the properties of companies in the Det Norske Veritas group. All rights reserved.

Data egnet for bruk skaper verdi.
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Per Myrseth
Per.Myrseth@dnvgl.com
+47 41855885



KMD



Én digital offentlig sektor
Paul Chaffey, statssekretær
NorStella samhandlingsarena, 10. oktober 2019



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Vi må omstille

Forventninger 
til velferds-
tjenestene 

Endrede 
rammebetingelser:

Klima og 
bærekraft

Mindre olje- og 
gassinntekter

Demografiske 
endringer



Bokmål mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Mye som virker sammen

• Datakraft – Moores lov
• Nettsky
• 5G
• Tingenes internett, sensorer
• Stordata
• Robotisering
• Kunstig intelligens (KI)



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Ledelse 

Regjeringens digitaliseringsutvalg, 30.11.18, 
Statsministerens kontor/Anne Nordskog 

Fra Stjørdals-Nytt, Astrup besøker Værnesregionen, juli 19 



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Smarte byer og kommuner brer om seg

Foto: Fredrikstad, Ålesund, Stavanger og Bodø kommune



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Digitaliseringspolitikk

• En enklere hverdag
• Verdiskaping og arbeidsplasser
• Mer effektiv offentlig sektor
• Sikkerhet, personvern og etikk
• Inkludering og deltakelse
• Kompetanse 



Sammenhengende tjenesterFelles strategi De prioriterte områdene  
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• Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum
• Økt deling av data og verdiskaping
• Digitaliseringsvennlig regelverk
• Økosystem for nasjonal digital samhandling
• Styring og samordning for en mer 

sammenhengende offentlig sektor
• Styrket samarbeid med privat sektor
• Digital sikkerhet
• Økt digital kompetanse i offentlig sektor
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Enkelt for brukeren



Sammenhengende tjenester
Sammenhengende tjenester



Klart og digitaliseringsvennlig regelverk
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Bokmål mal:1 utfallende bilde

Løsningene må utvikles i samspill mellom offentlig 
sektor og markedet

Felles prinsipper for samarbeid 
med privat sektor på 
digitaliseringsområdet 

Etablere et program for økt 
samhandling mellom offentlig 
sektor og oppstartsselskaper  
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Frivillige 
organisasjoner og 

næringsliv

Sammenhengende 
tjenester

Innbyggere i Norge

Statlige og kommunale 
virksomheter

Økt deling av data og verdiskaping



Felles økosystem for digital samhandling
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Felles økosystem for digital samhandling
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Skatteetaten



Strategi for deling av data
Hans Christian Holte
Skatteetaten



Verdien av data endrer verden 
• Hele økonomien blir digital

• Digitalisering blir gjennomgripende på alle områder
• Det er ingen isolert «digital økonomi» 

• Økonomien blir mer grenseløs
• Fysisk tilstedeværelse har liten betydning for verdiskaping
• Globale forretningsmodeller og handlemønster
• Multinasjonale selskaper blir dominerende 

• Utfordrer gamle rammer for å skattlegge verdiskapning
• Hvor skjer økonomisk verdiskaping?
• Hvor skal verdiskapningen beskattes?



Skatteetatens samfunnsoppdrag
Skatteetaten skal sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Skatte- og 
opplysningspliktige 
etterlever skatte- og 
avgiftsreglene

Skatteetaten sikrer 
brukerne tilgang til 
registerdata og informasjon 
med god kvalitet

Samfunnet har tillit
til Skatteetaten



Gevinster

Forenkling

Effektivisering

Etterlevelse



Datakvalitet
Bruk og gjenbruk gir bedre datakvalitet

• Kun én gang og kun én kilde
• Feil får flere konsekvenser og blir rettet
• Felles begreper letter forståelsen og 

fremmer likebehandling

Bedre datakvalitet gir gevinster i bruk
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Borger
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Økosystem
• Deling blir en ny funksjon hos alle som 

forvalter kilder 
• Like konsumenter må samle seg til én 

stemme  og om felles tjenester 
• Avklart fordeling av ansvar og oppgaver som 

gjøre den enkelte i stand til å ivareta egen 
utviklingsagenda





Arkivverket



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

DELING AV DATA I LYS AV NY ARKIVLOV

Riksarkivar Inga Bolstad

Norstellas samhandlingsarena
10.10.19



Tre viktige grunner til å ta vare på dokumentasjon

Vi kan finne igjen, dele og 
gjenbruke tidligere arbeid. 
Det handler om å være effektiv
og unngå dobbeltarbeid

Vi kan bevise hva som har 
skjedd. 
Det handler om rettsikkerhet, 
etterprøvbarhet og 
demokratiske rettigheter

Ettertiden kan bygge på våre 
erfaringer 
Det handler om forskning og
kunnskap, og det handler om 
kulturarv



Arkivverkets roller i deling av data

Bidra til at data 
forvaltes slik at 
innbyggere, private 
virksomheter og
forvaltningen kan ha 
tillit til dem over tid

1

Deling av data vi 
langtidsbevarer2

Pådriver og
koordinator for 
utvikling av
fellesløsninger og
tilrettelegging for  
datafangst

3



En offentlig sektor i endring



Dokumentasjon skapes på nye måter i en digital forvaltning

Politiet

UDI Kommune

NAV

Skatteetaten

Livshendelser

Arkiv

Før Nå Fremtiden



Arkivenes rolle i et økosystem for datadeling

•Data
•Tjenester
•Aktører
•RetningslinjerData

Motta

Søke

Dele

Koble

Produsenter Konsumenter

Validere



Satsinger

Innebygget 
arkivering

Digitalarkivet / 
deling av data

Mottak og 
langtidsbevaring

OPP

Innen 2025 skal offentlig 
ansatte ikke tenke på 
arkivering

Enkel opplasting av 
dokumentasjon og 
metadata - og sikker lagring 
for fremtiden

Nye tjenester for bruk, 
saksbehandling og deling. 
Oppgaver løses på minutter 
– ikke uker



Direktoratet for e-helse



Deling av helsedata

Bodil Rabben
programeier, Helsedataprogrammet

10. oktober 2019



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

Side 2
Source: OECD, HCQI Survey of Electronic Health Record 

System Development and Use, 2016

Data governance 
readiness

Technical and operational 
readiness
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Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-
forvaltere

Helse-
personell

Innbyggere

Helsedata-
service

2019 - 20222018 - 2020

Søknads- og 
veilednings-
tjenesterForvaltningstjenester

Innbyggertjenester

Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder og eksterne tjenester
og infrastrukturer

Analysetjenester



Et samspill av aktører realiserer mulighetene i analyseøkosystemet

Leverandører

av tjenester, verktøy 
eller data

Tilbyr tjenester

Tilbyr 
plattformen og 
egne tjenester

Bruker tjenester

Plattformeier

Sluttbrukere

I offentlig og 
privat sektor



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet


NAV



Vi gir
mennesker
muligheter

Sigrun Vågeng
arbeids- og velferdsdirektør
Samhandlingsarena okt 2019



NAV Kommune Sykehus



KS



DELING AV DATA MELLOM FORVALTNINGSNIVÅER

Kristin W. Wieland, KS Kommunesektorens organisasjon, 10. oktober 2019

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Bilde fra signeringen av forordet



Hva er målet?





HMPinnsvinetHMPinnsvinet

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:HMPinnsvinet&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:HMPinnsvinet&action=edit&redlink=1


Hvilke utfordringer står vi overfor?

• Fragmenterte tjenestekjeder og 
perspektiv

• Fagsystemer 
– Proprietære
– PDF og fritekst 

• Lav modenhet



Hva har vi å bygge på?

• Livshendelsene 
• FIKS-plattformen  
• Digifin
• Orden i eget hus



Foto: NTB/Scanpix



Lege på legevakt

«Vi mangler grunnleggende informasjon 
og gjør unødvendige feil. Det blir som å 

kjøre bil i tåka»

Sykepleier på korttidsavdeling (ØHD)

«I dag bruker vi opp til 2/3 av en 
hel arbeidsdag på telefoner og 

koordinering»

Fastlege

«Det blir brukt enormt med tid og ressurser i dag 
både i fastlegepraksis og på legevakt for å innhente 
opplysninger som allerede finnes i ulike systemer»



Foto: HMPinnsvinet

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:HMPinnsvinet&action=edit&redlink=1


Hvordan kommer vi dit at deling av data gjør at offentlige tjenester som 
oppleves sammenhengende?



Difi



Etablering av nasjonalt ressurssenter for 

deling av data 

Knut K. Bjørgaas

Avdelingsdirektør, Digital strategi og 

samordning



Vi har definert tre fokusområder for deling av data

Utfordringen må løses i samarbeid med andre virksomheter i en distribuert arkitektur

Organisatorisk

Juridisk

Teknisk

Semantisk
D

e
li
n

g
 a

v
 d

a
ta

Analyse og anvendelse

Vi vil anvende dataene til 

analyse og digitale tjenester

Tilgang til data

Vi vil gjøre data tilgjengelig

og sikre effektiv utveksling av data

Nasjonalt 

ressurssenter

Vi vil etablere et 

nasjonalt 

ressurssenter 

for deling av data



Hvorfor skal vi etablere et nasjonalt ressurssenter?

Digitaliseringsstrategien

Konseptvalgutredning

«Regjeringen vil etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av 

data med spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, 

teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser som læremiljø og 

kompetansebank for hele offentlig sektor» 

Vi møtte mer enn 200 virksomheter og de ønsker bistand og hjelp 

til både tolkning og tilpasning av regelverk samt konkrete 

utfordringer knyttet til deling av data

«Skate er et helt sentralt verktøy for tverrgående digitalisering –

Innovasjon i virksomhetene må basere seg på felles prinsipper.»

- Inga Bolstad, Direktør Arkivverket

«Skate vil gi en stor verdi i arbeidet med et mer 

digitaliseringsvennlig regelverk»

- Lars Peder Brekk, Direktør Brønnøysundregistrene

Nasjonalt 
ressurssenter 
for deling av 

data
Skate



«Den digitale verden må 

gjenspeiles i et moderne 

regelverk»
- Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør Lånekassen

«Digitaliseringsministeren må 

sikre at regelverket harmoniseres i 

takt med digitale muligheter» 
- Jonas Slørdal Skarpe, IKT-direktør NAV



Ressurssenteret er en del av et nettverk

Ressurssenteret 

samarbeider allerede med 

en rekke aktører i privat 

og offentlig sektor. Det vil 

bli flere.

Nasjonalt 
ressurssenter 



Hva skal nasjonalt ressurssenter jobbe med?

Opererer på alle nivåer av EIF…

Juridisk

Organisatorisk

Semantisk

Teknisk

Ressurssenteret skal bistå datatilbydere og konsumenter på tvers av arkitekturrammeverket

Bidra til å identifisere og fjerne regelverkshindringer, 

samt øke regelverkskompetanse

Videreutvikle og tilgjengeligjøre begrepsapparat slik 

at data forstås likt av datatilbyder og datakonsument 

Senteret vil… 

Etablere og kommunisere beste praksis, veiledere og 

standarder for teknisk utveksling av data 

Avklare roller og ansvar mellom datatilbyder og 

datakonsument



Hvordan vil vi etablere ressurssenteret?

▪Roller og ansvar ved deling av data

▪Høring NOU 2019:5 Ny forvaltningslov 

(samarbeid med Skate)

▪Ressurssenter pilot i samarbeid med 

ulike virksomheter

2019

▪ Juridisk: Bidra til å identifisere og fjerne regelverkshindringer, 

samt øke regelverkskompetanse.

▪ Organisatorisk: Avklare roller og ansvar mellom datatilbyder 

og datakonsument

▪ Semantisk: Videreutvikle og tilgjengeligjøre begrepsapparat 

slik at data forstås likt av datatilbyder og datakonsument 

▪ Teknisk: Etablere og kommunisere beste praksis, veiledere og 

standarder for teknisk utvikling av data 

2021-2025

Juridisk

Organisatorisk

Semantisk

Teknisk

Ressurssenteret vil bygges opp trinnvis til å dekke alle lagene i arkitekturrammeverket

Leveranser i pilotfase: Veien videre: 

Juridisk

Organisatorisk

▪ Senteret bemannes opp til Q32020

▪ I første omgang fokuserer vi mest på 

juridiske og organisatoriske 

problemstillinger

Q3 2020

Åpning av ressurssenteret:

Juridisk

Organisatorisk

Teknisk

Semantisk

Pilot Åpning Drift





Altinn
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ETT Felles økosystem for nasjonal digital 
transformasjon, verdiskaping for norsk 

næringsliv og innovasjon

Kristine Aasen 



Hvordan skal vi i felleskap utvikle et bærekraftig digitalt veinett?

FÅ BARN ALVORLIG
SYKT BARN

MISTE OG
FINNE JOBB

NY I NORGE STARTE OG DRIVE EN 
BEDRIFT

STARTE OG DRIVE EN 
FRIVILLIG 

ORGANISASJON

DØDSFALL
OG ARV



Fra reaktiv 
myndighetsutøver til 
proaktiv tjenesteyter 

FÅ BARN ALVORLIG
SYKT BARN

MISTE OG
FINNE JOBB

NY I NORGE STARTE OG DRIVE EN 
BEDRIFT

STARTE OG DRIVE EN 
FRIVILLIG 

ORGANISASJON

DØDSFALL
OG ARV



Vi trenger en regulatorisk 
infrastruktur- en digital 
grunnmur som ivaretar tillit på 
tvers

Norge må bruke tid for å kunne utvikle gode 
solide løsninger, på grunn av våre høye 
etiske standarder. I tillegg har innbyggerne 
høye forventninger til et tillitsbasert land 
som Norge. For å lykkes må man se på 
sporbarhet, hva og hvordan dataene brukes, 
hva som forventes av brukerne og 
tjenestetilbydere.



Samme regler, språk, rammeverk og felles kultur
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En felles infrastruktur 
med klare spilleregler

Ett felles nasjonalt økosystem skal sikre at 
data flyter sømløst mellom flere offentlige 
og private virksomheter. Spillereglene 
omhandler dataforvaltning og hvordan sikre 
at negative konsekvenser ikke skjer. Dette 
skal sikre bærekraftige tekniske og 
samfunnsmessige løsninger. 

Identitet og
autorisasjon

Digitale
Meg

Teknisk Semantisk Organisatorisk
Juridisk og

regulatorisk

Digitale
oss
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Tusen takk

innovation@altinn



DigitalNorway



Samarbeid for å skape gull 
for innbyggere 
og næringsliv

Data er ikke gull – ennå

NorStella Samhandlingsarena #16

10. oktober 2019

Tor Olav Mork Mørseth

digitalnorway.com



DigitalNorway er stiftet for å øke 
norsk konkurransekraft

• En non-profit stiftet av 15 ledende norske selskaper for 
å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv

• Jobber for å løse to oppdrag:

• Sørge for at alle virksomheter har tilgang til 
oppdatert kunnskap om digitalisering

• Sette i gang utvalgte prosjekter på tvers av selskaper

• SMB-sektoren er en hovedmålgruppe



digitalnorway.com



Norske offentlige data tilhører den norske offentligheten 
og bør komme fellesskapet til gode

digitalnorway.com



Norske offentlige data er en gullgruve

digitalnorway.com



digitalnorway.com



digitalnorway.com



Fire innspill til arbeidet med 
offentlige infrastruktur

• Arbeidet med ta tilstrekkelig hensyn også til næringslivets 
behov

• Utgangspunktet bør være at alle data er offentlige og at det 
er plikt til deling – med mindre det bør gjøres spesielle 
unntak

• Tilgangen må være enkel – standardisering av tilganger og 
formater

• Det må legges til rette for at de små kan få bistand

digitalnorway.com



digitalnorway.com



digitalnorway.com




