2. møde i Referencegruppe for registerforskning

Registerforskningens impact på det danske
samfund
13.00 Velkomst ved KORs formand professor Henrik Toft Sørensen

Demokrati
13.10 Kvalificerede, politiske beslutninger baseret på registerforskning ved
Morten Grønbæk (Direktør Statens Institut for Folkesundhed)
Hvad betyder det for den demokratiske beslutningsproces, at SIF leverer data
og rapporter til det politiske system, der kan kvalificere den politiske debat
om befolkningens sundhed?
13.30 Registrene fortæller hvad der virker ved Sine Frederiksen
(Afdelingschef i Undervisningsministeriet)
Hvordan bidrager ministeriernes analyseafdelinger til at kvalificere effekterne
af politiske tiltag, så midlerne bliver brugt mest effektivt, og de politiske
målsætninger realiseres? Hvilken betydning har datadreven refleksion i
relation til understøttelse af implementeringen af nye politiske tiltag og
målopfyldelse?

Økonomi
14.50 Værdien af registeranalyser ved Martin Ulrik Jensen (Afdelingschef for
Analyse og Datastrategi i Socialministeriet)
Hvordan kan forskning i registerdata bidrage til den strategiske
kvalitetsudvikling af velfærdsstaten, og kan forskning bidrage til at
effektivisere driften og dermed give bedre service for samme midler?
14.10 Innovation i industriens ved Mette Rose Skaksen (Branchedirektør i
Dansk Industri)
Hvordan bidrager registerforskning til innovation og konkurrencedygtighed i
den danske industri nu og i fremtiden?
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Borgere
14.30 Krydsfeltet mellem sundhed og overvågning ved Jørgen H. Olsen
(Forskningschef Kræftens Bekæmpelse)
Hvordan er registerforskning med til at give borgerne større livskvalitet
gennem f.eks. oplysning om sygdomsforløb og muligheder for forebyggelse?
Hvad betyder det for befolkningen, at de skal stille oplysninger om sig selv til
rådighed for forskning?
14.45 Pause

Debat
15.00 Et kommunikationsbureau faciliterer debatten. Formålet er at
udarbejde et eller flere kommunikationsprodukter om registerforskningens
impact på Danmark.
15.45 Opsamling og drøftelse af kommunikationsstrategi registerforsknings
impact på det danske samfund.

Praktisk
Tid
Den 1. september 2016 kl 13-16.
Sted
Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, København.
Kontakt
Spørgsmål vedr. referencegruppe for registerforskning m.v. rettes til KORs
sekretariat ved specialkonsulent Jeppe Klok Due, 4171 7211, jkd@sa.dk.
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