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Danmark som førende registerforskningsland 

• Registerforskning er til gavn for samfundet og den enkelte borger.  
Det skal formidles. 

• Bedre og bredere kommunikation af forskningsresultater. 

• Registerforskning vil blive styrket af en bedre koordinering af 
initiativer og it-infrastruktur. 

• Brug for en mere klar retning for dansk  
registerforskning. 

 



• Unikke danske registerdata – men vi skal udvikle dem. Hurtig 
digital udvikling. 

 

• Behov for kreative og innovative tiltag for at sikre dansk 
registerforsknings førerposition. Bedre data! 

 

• Tager vi data for givet? Vi skal sikre optimal udnyttelse af 
ressourcerne og fokus på datasikkerhed. Mange interessenter.  

 

 

Behov for udvikling?  



 



”Alle” kan blive ramt – sikkerhed frem for alt 

• Fredag den 12. maj ramte et globalt  
cyberangreb over 100 lande.  

• Ukendte afsendere brugte  
koden ”Eternal Blue” til at  
komme ind i Microsoft-systemer,  
der ikke havde hentet en opdatering 
godt en måned før. 

• 40 engelske hospitaler blev ramt.  
Løsepenge blev opkrævet via såkaldt  
”ransomware”, hvis man igen ønskede adgang til patientjournaler og f.eks. 
ambulancesystemer. 

• Disse angreb kommer fra kriminelle – og ikke fra forskere. 
• Risiko for misbrug af data er relateret til datas eksistens – ikke til den 

forskningsmæssige udnyttelse. Vigtigt at udbrede i debat. 
 
 



• Universiteterne spiller en stor rolle  
mht. registerforskning. 

 

• Kvalitetsforskning udføres af forskere  
med et højt uddannelsesniveau  
og etiske standarder. 

 

 



Dansk registerforskning vil stå stærkere 

• Styrk forskeruddannelserne. 

• Bedre it-infrastruktur og beregningsfaciliteter. 

• Adgang til data – samt befolkningens accept heraf. 

• Fokus på datasikkerhed.  

• Opmærksom på international konkurrence – nødvendigt at vi er 
attraktive som samarbejdspartnere. 

 



Konklusion 

• Samarbejde og koordination af initiativer. 

• Transparens og kommunikation af registerforskningens betydning for 
borgerne og samfund. 

• Løbende forbedring af rammerne  
for registerforskning. 

• Workshop om et år –  
på baggrund af et effektivt 2017. 
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