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•Velkommen

•Pilot Syndata

• IDDEAS

•NHH

•Personvern

Agenda



FØR PAUSE

• Velkommen // Førsteamanuensis Inge 
Joa, SUS

• Om prosjektet, status og modenhet // 
Prosjektleder Synnøve Olset

• Hva skal utvikles, klinisk nytte // 
Spesialpsykolog Lars Øhlckers

• Hvordan produseres syntetiske 
helsedata? // Datascientist Mounir 
Haizoune
Metoder for å syntetisere data, risiko for 
disclousure og håndtering av personvern

Agenda

ETTER PAUSE

• IDDEAS, resultater så langt, kobling til 
Pilot Syndata, forsker og 
programvareutvikler. Thomas Brox

• Syntetiske data i et nasjonalt perspektiv, 
Per-Morten Rummelhoff 
Avdelingsdirektør Norsk Helsenett

• Status Helseanalyseplattformen,  
Seniorrådgiver Norsk Helsenett



Om Pilot SYNDATA og 
hvor vi står i dag
Prosjektleder Synnøve Olset



SYNDATA er først i Norge til å utforske muligheter ved 
å anvende syntetiske helsedata til å styrke datadrevet 
innovasjon i helsesektoren. 

#Personvern og #Forskningsetikk&FAIR



Sentrale samarbeidspartnere
Prosjekteier

Sentrale samarbeidspartnere

Styringsgruppemedlemmer



Kjerneteamet

PILOT SYNDATA

Navn Rolle Ansvarsområde Organisasjon

Synnøve Olset Prosjektleder Sikre fremdrift, forankring og sikre at 
resultater blir synliggjort for interessenter. 
Ivareta personvern!

Helse Vest IKT

Lars Ravn Øhlckers Fagspesialist Bidra med klinisk faglig kompetanse Helse Stavanger

Mounir Haizoune Datascientist Tilgjengeliggjøring av data/utforske og 
validere plattformer

Helse Vest IKT

Thomas Brox Teachlead Utvikle syntetiske data,
maskinlæringsmodeller for AI og selve 
behandlerapplikasjonen

Vivit AS

Alexander M. 
Gerlach

Masterstuden
t

Utforske og validere plattformer NTNU



Styringsgruppe

• Lars Conrad Moe Lars Conrad Moe, Klinikksjef PHBURA (leder)

• Vibeke Vold Avdelingsleder Arkitektur og Innovasjon, HVIKT 

• Pål Ove Vadset Seksjonsleder, helsetjenesteutvikling, FOU, Helse Bergen

• Guro Mjanger Seksjonsleder forskning- og innovasjon, Helse Førde

• Svein Skeie Forsking- og innovasjonsdirektør, Helse Stavanger

• Anne Lise Kvalevaag Seksjonsleder forkning og innovasjon, Helse Fonna

• Norbert Skokauska Professor i barne- og ungdomspsykiatri, Prosjektleder IDDEAS

• Inge Joa Leder PsykNettVest

• Per Morten Rummelholf Avdelingsdirektør senter for test- og kvalitetssikring, NHN

PILOT SYNDATA







Scenarioanalyse



Behov for å ta i bruk ny teknologi!

“Kunstig intelligens (KI) kan 
bidra til raskere og mer nøyaktig 
diagnostisering, bedre 
behandling og mer effektiv bruk 
av ressurser”



Pilot SYNDATA er et 
innovasjonsprosjekt innen 
personvern og informasjonssikkerhet



• Personvern (Kost/nytte)

• Anonymisering (re-identifisering)

• Kompetanse (høy kompetanse)

Utfordringer med dagens system



KI må baseres på 

etiske prinsipper

Løsning: Syntetiske data!?



PILOT SYNATA`s MÅL

Målet med innovasjonsprosjektet er å bidra med 

kunnskap om hvordan syntetiske helsedata kan 

anvendes for å gjøre kunstig intelligens trygt å 

bruke for å skape nye, nyttige, digitale 

helsetjenester for barne- og ungdomspsykiatrien.



Leveranser

Beskrive mulig 
rammeverk for 

generering og bruk av 
syntetiske data i KI 

løsninger

Validere syntetiske data 
på IDDEAS*



Kunstig intelligens (KI) er et samlebegrep for emner relatert til data

Hva er kunstig intelligens?

Definisjon basert på EU’s ekspertgruppe (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020) 

“Systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på 

tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den 

hensikt å oppnå et gitt mål.”

Definisjon basert på John McCarthy 

‘The science and engineering of making intelligent machines.’



Syntetiske Data er generert av en 
maskinlæringsmodell som er trent 
opp på reelle data. De syntetiske 
dataene vil dermed oppføre seg 
som de originale dataene, men 
uten noen personlig identifiserende 
informasjon.

Hva er syntetiske data?



The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
defines synthetic data as:

En tilnærming til konfidensialitet der i stedet 
for å spre reelle data, frigis syntetiske data 
som er generert fra en eller flere 
populasjonsmodeller.”

OECD`s definisjon

https://www.oecd.org/about/
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7003


Syntetiske (/kunstige) 
data har lignende 
statistiske egenskaper 
som ekte.

This Person Does Not Exist

https://www.thispersondoesnotexist.com/


• Personvern

• Bias

• Billig

• Volum

• Dataminimering

• Tilgjengelighet

• Deling og gjenbruk

• Stimulere til samarbeid

HVORFOR SYNTETISKE DATA?





Maskinlæring og 
dypmaskinlæring modeller i KI 
applikasjon som f.eks.; 

• Medisinsk bildebehandling

• Pasientdataanalyse

• Oppdagelse av nye 
legemidler 

Bruksområder innenfor FOU



Mangel på regulering!

Hva er ulempen?

It has been predicted that synthetic data for building algorithms will overtake real data by 2030 and 

financial investment into synthetic data is increasing rapidly.2

, 3

The potential benefits and risks of synthetic data might be unclear, 

but that does not mean they are unlikely to occur

…it could give insurance companies free rein to buy and sell 

synthetic consumer data that is technically non-identifiable 

but retains all the properties of the original dataset required to 

adjust premiums for specific consumer groups

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00232-X/fulltext?dgcid=raven_jbs_aip_email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00232-X/fulltext?dgcid=raven_jbs_aip_email


Vår leveranse



Syntetisk pasientpopulasjon

Tidligere erfaringer

Helsetanken Populasjon 
bygget på Synthea – en 
syntetisk pasient 
populasjons simulator



Hvordan ser syntetiske 
data ut egentlig? Personopplysninger

Journalopplysninger

Syntetiske data har muligheten til å lage falske 
pasientjournaler og falske medisinske bilder som er 
virkelig ikke-identifiserbare fordi dataene ikke er relatert 
til noen virkelige individer. 





Behovet

• Økt behov og mangel på ressurser
• 10-20% av barn og ungdom har en 

psykisk lidelse (IDDEAS)
• Stor etterspørsel etter psykisk 

helsehjelp





Erfaringer fra prosjektet så langt



• Forsker: Tillit og legitimitet er viktig!

• Kliniker: Hvor langt en er kommet for at de syntetiske pasienten faktisk kan 
sammenlignes med reelle pasienter?

• Reguleringer (eller mangel på det) knytte til personvern 

• Etiske dilemma ved bruk av KI

• Eierskap og forvaltning av algoritmer og rammeverk

Kritiske suksessfaktorer



1. Er syntetiske data å betrakte som ikke – identifiserbar 
informasjon?

2. Vil det være behov for ekstra samtykke eller autorisasjon?

3. Kan dataforvalter «outsource» generering av syntetiske data?

4. Kan syntetiske data brukes til en hvilke som helst formål?

5. Er algoritmene som generere syntetiske data å betrakte som 
sensitiv informasjon?

Regulatoriske spørsmål



• Fra en databeskyttelse gjennom design 
tilnærming tilfører added value for personvern 
av individer, sammenlignet med bruk av 
orginale personopplysninger

• Sentralt spørsmål: Hva slags trusselscenarier
bør vurderes for å forhindre at disse skader 
enkeltpersoner, og hvilke ytterligere tiltak 
og betingelser er nødvendige for å unngå 
re-identifikasjon og andre personvernrisikoer 
som stammer fra bruk av syntetiske data?

• Er personvernfordelene ved å bruke syntetiske 
data korrekt?

Mer innsikt er nødvendig!



En analyse basert på funksjoner i et innovasjonssystem

Hvor (u)moden er denne teknologien?



Et innovasjonssystem (IS) fasiliterer retning og 

hastighet på innovasjonsprosessen.

IS kan forstås som en sammensetning av 

nettverk av aktører og institusjoner som utvikler, 

sprer og tar i bruk innovasjon 

(Markard & Trufferd 2008) 

Hva er et innovasjonssystem?



1. Entrepenøriell aktivitet
Eksperimentere og utforske ny teknologi, høy 
risiko prosjekter

2. Kunnskapsgenerering
FOU og kunnskapsgenerering

3. Kunnskapsspredning gjennom 
nettverk
Learning by interaction

4. Veiledning ved søk
Skape (fremtidige) forventninger, setter ny 
teknologi på dagsorden

5. Markedsdannelse
Katalysatorer (gunstig skatteregime, avgifter 
o.l)

6. Ressursmobilisering
Lobbyering

7. Opprettelse av legitimitet/motvirke 
motstand
Stimuleres av funksjon 4, 5 og 6

Funksjoner i innovasjonssystem som 
påvirker teknologiske skifte

Kilde: Hekkert et. al (2007)











The Synthetic Data Vault. Put synthetic data to 
work! (sdv.dev)

models the medical history of synthetic patients

Syntetisk populasjon av innbyggere fra Massachusetts

https://sdv.dev/


Etablert i 2017 i Vienna
i Australia

Michael is a world class data scientist who held 

leading positions at Microsoft and Nokia before 

founding MOSTLY AI.





Modenhetsanalyse - teknologisk 
endring i retning av syntetiske data



VR blomstrer i helsesektoren men er svak på 
standardisering og deling/gjenbruk

Opprettelse av 
legitimitet 

Modenhetsanalyse av VR 



Hva er datagrunnlaget 
og hvordan håndterer 
vi risiko for disclousure
Datascientist Mounir Haizoune



• Syntetisk data spektrum

• Metoder

• Leverandører

• Rammeverk

• Referanser

Indeks



Synthetic dataset spectrum
SOURCE: Office for National Statistics (UK)



• beholder kun formatet,  datatype og variabel navn

• Inneholder kun verdier som finnes i den originale 
datasett

• Genereres fra tilgjengelige metadata, adhoc fordelinger, 
og åpen kilde dataset

• Brukes kun i  enkle kode testing, ingen analytisk verdi og 
ingen Avslørings risko (Disclosure risk’9

Synthetic datasets
Structural



• Beholder format, datatype og  at variable kombinasjon er valide (ingen ansatt barn)

• Genereres fra tilgjengelige metadata, adhoc fordelinger, og åpen kilde datasett. 
Noe som gir valide verdier (alder fra 1 til 100), men ingen forsøk for å matche den 
reelle fordeling til dataene

• Må gjennom Validerings prosess på lik linje som den originale datasett

• Manglede verdier, feil og inkonsistens om finnes iden opprinnelige dataet må 
legges til i den syntetiske versjonene

• Avslørings kontrol er nødvendig fordi rekkevidden av en del variabler er 
avslørende ( f.eks fødselsdato)

• Kun benyttes i avansert kode testing, ingen analytisk verdi, minimal Avslørings 
risko

Synthetic datasets
Valid



• Beholder formatet på rekordnivå, og reproduserer den univariate fordeling 
der det er mulig

• Genereres det opprinnelige datasettet , verdiene er generert ut fra den 
observert fordeling (+støy) men ingen forsøk på å beholde korrelasjoner 
mellom variablene

• Manglende verdier og deres frekvens beholdes.

• Avslørings kontroll er nødvendig .

• Brukes kun i utvidet kode testing, minimal analytisk verdi, en ikke
ubetydelig avsløringsrisiko

Synthetically-augmented dataset
Plausible



• Beholder formatet på rekordnivå, og reproduserer den univariate fordeling 
per geografi på et høyre nivå.

• Genereres fra det opprinnelige datasettet , verdiene er generert ut fra den 
observert fordeling (+støy) og noen katakretiske korrelasjoner i datasettet  
beholdes.

• Avsløringskontroll er nødvendig (Case by Case)

• Brukes i undervisning og eksperimentelle metodetesting, Noe analytisk 
verdi, en høy avsløringsrisiko

Synthetically-augmented dataset
Multivariat plausible



• Lik en forrige, men en betydelig innsats for å  reprodusere de eksisterende 
korrelasjonene i det opprinnelige datasettet (join distributions), for eksempel 
i mindre geografiske og populasjon strukturer

• Avsløringskontroll er nødvendig (Case by Case)

• Brukes i undervisning og eksperimentell metodetesting, Noe analytisk verdi, 
en høy avsløringsrisiko

Synthetically-augmented dataset
Detaljert Multivariat plausible



• Beholder format , struktur, korrelasjoner (join distributions, manglende verdi 
mønster  , Geografi på lavt nivå.

• Genereres fra den opprinnelige datasettet , verdiene er generert ut fra den 
observert  joint  eller  betinget fordeling, med Av-identifisering av sensitive variabler 

• Avsløringskontroll er kritisk 

• Skal brukes i stedet for det ekte  datasettet, Høy analytisk verdi, en ekstrem høy 
avsløringsrisiko, kun tilgjengelig gjennom en sikret plattform/prosess.

Synthetically-augmented dataset
Replika



Metoder

Data 
driven

Prosess 
driven

• Imputation basert metoder
• Full joint prediktive 

metoder; feks. Baysisan
Networks (BN)

• Function approximation; 
DNN (Generative 
Adversarial Networks)

• Numerisk simulering
• Monte carlo Sim
• Agent basert modeller
• Discret event Simulerign

Matematiske 
modeller av en 

underliggende fysisk 
prosess

Generative  modeller 
trent på ekte 

observert data



Vendor Ecosystem



• Synthetic Data Vault benytter GAN , støtter både Tubulær, time series og relasjonelle 
Multi-Tabulær, egner seg til synthetically-augmented replika

• Smart noise benytter differential privacy for å lage støy mellom spørringer og 
datasystemer

• Twinify: syntetisk twins

• Synner: GUI basert syntetisk generator

• Synthea

• Synthetig

• Synthpop (R) benytter parametrisk /klassifisering tree modeler. Egner seg til synthetically-
augmentedreplika

• Simpop (R) synthetically-augmented multivariate

Åpen kilde

https://sdv.dev/
https://smartnoise.org/
https://github.com/DPBayes/twinify
https://github.com/aneesha/synner
https://synthetichealth.github.io/synthea/
https://www.synthetig.ai/


Verktøy



Rammeverk



Referanser

• ONS methodology working paper series number 16 -
Synthetic data pilot - Office for National Statistics

• List of synthetic data startups and companies — 2021 | 
by Elise Devaux | Medium

• Generation and evaluation of synthetic patient data | 
BMC Medical Research Methodology | Full Text 
(biomedcentral.com)

• GitHub - joofio/awesome-data-synthesis: A curated list of 
awesome resources for creating synthetic data

https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologicalpublications/generalmethodology/onsworkingpaperseries/onsmethodologyworkingpaperseriesnumber16syntheticdatapilot
https://elise-deux.medium.com/the-list-of-synthetic-data-companies-2021-5aa246265b42
https://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-020-00977-1
https://github.com/joofio/awesome-data-synthesis


Spørsmål?

Kontaktperson

Synnøve Olset

Innovatør Helse Vest IKT

Synnove.olset@helse-vest-ikt.no

+48 954 09 463

mailto:Synnove.olset@helse-vest-ikt.no


PROSJEKTLEDER

Synnøve Olset

Innovatør Helse Vest IKT

Synnove.olset@helse-vest-ikt.no

+48 954 09 463

Kontaktperson

PROSJEKTEIER
Lars Conrad Moe

Klinikksjef PHBURA Klinikkledelse, Klinikk PH barn, unge og 

rusavhengige

Lars.conrad.moe@helse-stavanger.no

+47 414 26 761

For spørsmål om prosjektet kontakt prosjektleder.

mailto:Synnove.olset@helse-vest-ikt.no

