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Danmark har en ”guldgrube” af 
Sundhedsdata

• OECD 2013: Danmark har en høj datamodenhed og råder over en 

”guldgrube” af sundhedsdata

• Internationale erfaringer viser, at aktiv brug af data og synlighed om 

resultater er drivende for kvalitetsudvikling og effektivitet på 

sundhedsområdet

• Der er store potentialer i at skabe synlighed og anvende danske 

sundhedsdata data bedre. 
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Igangværende initiativer om infrastruktur 
for sundhedsdata

• National Strategi for Adgang til Sundhedsdata

• Sundhedsdataprogrammet

• PROCRIN
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National Strategi for Adgang til Sundhedsdata

• Baggrund for strategien

• Stort potentiale i forskning i sundhedsdata � bedre behandling for 

patienten, vækst og arbejdspladser 

• Formålet med strategien 

• at skabe et endnu bedre grundlag for sundhedsforskningen i Danmark –

hos både private og offentlige aktører

• at skabe et bedre grundlag for samarbejde med erhvervslivet om 

forskning og udvikling af nye løsninger

• at bidrage til videreudviklingen af velfungerende og sikre rammer for 

sundhedsforskningen -
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National Strategi for Adgang til Sundhedsdata

• Input til arbejdet med strategien

• Interessentanalyse med en række aktørers input om forskning i 

sundhedsdata. Fokus på:

1. Varetagelse af individets interesser og understøttelse af danskernes tillid til 

forskning i sundhedsdata

2. Mulighederne for et bedre sundhedsvæsen gennem bedre rammer for 

forskning

3. Transparente rammer for videregivelse af helbredsoplysninger og 

samarbejde

4. Effektiv service til forskerne og sikkerhed

5. Internationalt samarbejde og udsyn
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National Strategi for Adgang til 
Sundhedsdata

• Input til arbejdet med strategien

• Principper fra STARS* 

• Fortrolighed/beskyttelse af individet

• Transparens 

• Kommunikation til borgere

• Samarbejde med private virksomheder

• Sikkerhed ved videregivelse af helbredsoplysninger   
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Synlighed 

Økonomiaftalen for 2014

• Regeringen, Danske Regioner og KL aftalte at sætte fokus på 

synlighed om sundhedsvæsenets resultater og mere systematisk 

brug af sundhedsdata om aktivitet, kvalitet og økonomi

• For at understøtte dette, er der igangsat et program, som skal 

forbedre IT-infrastrukturen om sundhedsdata på Staten Serum 

Institut
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Bedre infrastruktur for sundhedsdata

• Ny datamodel: Samlet datamodel for de nationale sundhedsdata med en ny og enkel 

brugergrænseflade

• Modernisering: Modernisering af IT-infrastrukturen for de nationale sundhedsdata på 

SSI

• Udvidelse af datagrundlaget: Bedre tværsektoriel samarbejdsstruktur for prioritering  

af udvidelse af datagrundlaget for nationale sundhedsdata

• Datakvalitet: Bedre tværsektoriel samarbejdsstruktur med fokus på bedre datakvalitet 

og registreringspraksis for nationale sundhedsdata

• LPR og DRG: Nyt Landspatientregister og mere præcis takstafregning ”DRG” 
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sundhedsdataprogrammet

• Programmet skal bidrage til:

– Bedre brug af data i behandling og pleje

– Nem adgang til sundhedsdata

– Let og hurtig adgang til data om kvaliteten

– Målrettet forebyggelse

– Mere og bedre sundhed

– Et lærende sundhedsvæsen



PROCRIN 
Program for Clinical Reseach Infrastructure

Hvad er PROCRIN?

• Et samarbejdsprogram mellem sundhedsvæsen og 

forskningsverdenen  i Danmark

• Består af fem delprogrammer, som skal optimere og integrere 

kvalitetsdatabaser og registre samt understøtte dansk decentral 

klinisk forskning

• Formålet er at bygge bro mellem forskning og klinisk praksis ved en 

forbedret forskningsinfrastruktur
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Lovgivningen og debatten herom 

• Lovgivningen giver generelt vide rammer for forskning i sundhedsdata i 

Danmark.  

• Debatten om de lovgivningsmæssige rammer kører for tiden i 

pressen=. Og puster til ”dataangsten”.

• NB! Danske Patienter er ikke ”dataangste”, men ønsker sig lovgivning, 

der muliggør indsamling af data, men samtidig skaber klare regler for, 

hvordan patienternes data bliver indsamlet, og for hvem der må bruge 

dem. 
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Hvad ligger der i at ”fremme adgang”

• Fremme adgang er ikke lig med 

• Mere lempelig, mere vidtgående eller mindre sikker adgang

• Fremme adgang er lig med fælles indsats for eksempelvis

• Sikring af fortsat tillid i befolkning og sundhedsvæsen

• Bedre vilkår – effektiv service

• Samarbejde mellem de dataansvarlige

• Bedre datakvalitet – ”garbage in - garbage out”

• Klarhed om de juridiske rammer

• Nedbringelse af risiko for misbrug
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Dataansvar forpligter

Vi må ikke glemme det ansvar, der følger med anvendelsen af data – særligt 

data, der indeholder følsomme person- oplysninger. 

• Stort ansvar placeret hos dataansvarlige (regioner, kommuner, RKKP, 

sygehuse, SSI m.v.) i forhold til adgangen til data for forskere

• Stort ansvar hos den enkelte forsker i forhold til anvendelsen og 

sikkerheden m.v.

• At vi – myndigheder og forskere m.v. – lever op til vores dataansvar, er 

forudsætningen for patienternes tillid
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