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Høringssvar til høring om Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata
Kreftregisteret takker for muligheten til å gi innspill til oppdatert versjon av Nasjonal spesifikasjon for
metadata om helsedata.
Generelt
Dokumentet er generelt oversiktlig og informativt for målgruppen. Det er gode figurer og illustrasjoner, og
tabellene med forklaring til innhold i de ulike filene er oversiktlige og gir god informasjon.
Informasjonsmodellen er logisk, men den er også komplisert og det er sannsynligvis nødvendig at
Direktoratet for e-helse fortsetter å investere tid og ressurser til opplæring, gjennomgang og samarbeid med
aktørene som skal levere metadata for å sikre at alle parter har en god nok forståelse av modellen.
Kreftregisteret klarer å levere metadata for de properties/attributter som er satt som obligatoriske i denne
versjonen av spesifikasjonen. Det er imidlertid svært viktig at innføring av nye obligatoriske attributter
diskuteres med «metadataprodusentene» i god tid før de tas inn i spesifikasjonen. Dette er viktig både for å
avdekke om det er mulig å innføre et nytt obligatorisk attributt, og for å gi metadataprodusentene
tilstrekkelig tid til å få attributtet på plass dersom det besluttes at det skal være obligatorisk.
Spesifikke innspill og spørsmål fra Kreftregisteret
 Dokumentet omhandler, slik vi leser det, i hovedsak den første avleveringen av metadata til
HealthTerm. Det er mindre tydelig i dokumentet hvordan påfølgende oppdateringer skal skje og hva
som eventuelt skiller disse fra første metadatasett, f.eks. med hensyn til hva som skal, kan og ikke
kan inngå av informasjon i filene. Vi mener dette bør omtales mer konkret i dokumentet, kanskje
med en egen veiledning.


Attributtet «Forvaltningstype» er lagt til filen «Versjon». For oss virker det umiddelbart mer logisk
om dette var et attributt som var knyttet til «Variabel» i stedet for til «Versjon», siden dette kan
variere fra variabel til variabel. Hva er årsaken til at det er lagt til «Versjon»?



Det er angitt på s. 17, under punkt 4.2.2, at «Versjon brukes for kilder som oppdateres og/eller
endres flere ganger i året». Er en versjon regnet som oppdatering av metadata eller er det bare
regnet som en ny versjon når det følger med «skarpe data» i tillegg?
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S. 18, kapittel 4.2.3: her mangler det en gyldig referanse.



I tabellen for fil VERSJON, s. 35, er det et attributt 17 og også et attributt 17-N. Det bør være 18-N.



I fil 2, tabell 9 (s. 43) mangler attributt nr. 15.



Enkelte steder benyttes «Skal være tom for…» og andre steder benyttes «Brukes ikke for…». Den
siste formuleringen kan tolkes som at dette attributtet da heller ikke skal være med i den aktuelle
filen. Vi anbefaler at formuleringen «Skal være tom for…» benyttes alle steder der attributtet skal
være med i filen men det ikke legges inn metadata for dette attributtet. Hvis et attributt ikke skal
være med i en fil, må det tas ut av tabellen i spesifikasjonen.

Vi ønsker også å understreke at alle de manuelle stegene knyttet til å lage filene denne spesifikasjonen
omhandler (eksport av metadata fra metadatasystem, manuelt arbeid med å tilpasse filene) og import av
filene i HealthTerm fremstår som svært ressurskrevende, både for oss som skal produsere metadata og for
Direktoratet for e-helse som skal få all informasjonen inn i systemet. Vi håper og ønsker at det kommer
løsninger fremover som legger til rette for mer automatisert utveksling av metadata.

Dokumentet er godkjent elektronisk.
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