
Danmark har verdens bedste sundhedsdata 
med potentiale til at styrke forskning og 
accelerere udvikling af nye sundheds-
teknologier. Det forudsætter, at offentlige og 
private aktører får bedre, hurtigere og mere 
effektiv adgang til sundhedsdata.

Skab mulighed for 
bedre brug af 
sundhedsdata

Gennem mere end 50 år har Danmark 
indsamlet komplette sundhedsdata. Disse 
data kan blandt andet give et detaljeret 
indblik i vores sygdomsmønstre, 
behandlinger og dødsårsager. De kan 
også danne grundlag for forskning i nye 
innovative behandlinger til gavn for 
morgendagens patienter - men potentialet 
er endnu større.
 
I et internationalt perspektiv er danske 
sundhedsdata nemlig unikke. De kan 
potentielt fremme forskning og udvikling, 
tiltrække udenlandske investeringer og 
styrke life science-industriens 
konkurrenceevne og eksport. Det kan 
gavne samfundsøkonomien og skabe 
arbejdspladser, vækst og velfærd. 

Regeringen har i samarbejde med en 
række aktører beskrevet en vision om et 
ambitiøst fællesoffentligt samarbejde, 
hvis formål er at sikre bedre brug af 
danske sundhedsdata. 
 
Herunder at give en mere enkel og smidig 
adgang til data og muliggøre avancerede 
analyser på tværs af datakilder, samt sikre 
en høj datasikkerhed og gennemsigtighed 
om brugen af data. 
 
Visionen sætter en god retning. Men det 
er afgørende, at den omsættes til konkrete 
aktiviteter, der sikrer bedre, hurtigere og 
mere effektiv adgang til sundhedsdata.



BEDRE ADGANG TIL SUNDHEDSDATA FOR 
LIFE SCIENCE-INDUSTRIEN

Med den nuværende Strategi for Life 
Science har regeringen igangsat en række 
konkrete initiativer til at sikre bedre brug af 
sundhedsdata i forskning. 

Sundhedsvæsenet skal i endnu højere 
grad anvende sundhedsdata for at sikre 
sammenhæng i patientbehandlingen. Life 
science og tech-industrien kan være med 
til at løfte denne opgave. Det kræver 
imidlertid adgang til sundhedsdata, så de 
kan udvikle værktøjer til tidlig opsporing 
og diagnosticering af sygdom, klinisk 
forskning, monitorering af lægemidlers 
effekt, udvikling af kunstig intelligens og AI 
løsninger. 

Der bør derfor i en kommende life science-
strategi være et større fokus på 
erhvervsrettet brug af sundhedsdata til 
udvikling af nye sundhedsløsninger til 
gavn for den enkelte.

VARIG FINANSIERING AF BEDRE ADGANG 
TIL SUNDHEDSDATA
 
Regeringen har sammen med parter på 
sundhedsdataområdet fremsat en “Vision 
- Strategisk samarbejde for bedre brug af 
sundhedsdata”. Visionen indeholder en 
række initiativer og aktiviteter, der skal 
sikre forskere, sundhedspersoner og 
myndigheder bedre adgang til 
sundhedsdata. Samtidig er der afsat 
midler til igangsættelse og tekniske 
foranalyser. 
 
For at sikre at disse initiativer og aktiviteter 
omsættes i praksis, bør der reserveres 
varige midler på Finansloven til en fuld 
implementering og drift af visionen for 
sundhedsdata.

INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR

For at frigive ressourcer på sygehusene 
bør der investeres yderligere i en 
infrastruktur, der understøtter bedre eller 
øget anvendelse af sundhedsdata i drift, 
forskning og klinisk beslutningsstøtte.
 
Samtidig bør der igangsættes en indsats, 
som sikrer, at data om undersøgelser, 
diagnostik og behandling kan tilgås enkelt 
og smidigt uden at kompromittere 
fortroligheden. For eksempel ved brug af 
såkaldt krypterede data.
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Roche er globalt førende indenfor udvikling af in-vit-
ro diagnostik og innovative lægemidler. Roche er 
grundlagt i 1896 og har sit hovedsæde i Basel, 
Schweiz. 
 
I Danmark er Roche aktiv gennem hele værdikæden - 
fra tidlig og klinisk forskning til diagnostik og 
behandling.


