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Life science bidrager med

107 mia. kr.
Vareeksporten af

life science produkter
udgør 107 mia.

200%
Produktiviteten i life science 

industrien er mere end 
dobbelt så høj sammenlignet

med industrien generelt.38.000
Life science industrien

beskæftiger over 38.000 
fuldtidsansatte i Danmark.
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Sundheds-IT og sundhedsdata



Værdien af sundhedsdata i udviklingen
af nye lægemidler

Real-world data
Supplerer de kliniske studier med vigtig 

information om, hvordan medicinen bliver brugt 
og virker i klinikken.

Longitudinale data
Anvendes f.eks. til at kalkulere risici 

og sygdomsforløb for patienter.

Især vigtigt for kroniske sygdomme , herunder 
også i relation til sygdomsmodificerende 

lægemidler.



Styrkerne ved det danske system

Det danske cpr-system giver 
mulighed for at  koble data på tværs 

af databaser.

Analyser kun relevante på 
populationer, ikke på patientniveau.

Potentiale for link til 
sygdomsspecifikke registre, genomics, 

patientjournaler mv. 

Ét nationalt system dækkende både 
primær-og hospitalssektor, høj 

pålidelighed, mange elektroniske 
registre samt diagnosekoder (DRG).



Vækstteamets anbefalinger

It- og sundhedsdata skal kunne anvendes sikkert til at udvikle og forske i nye og innovative 
behandlingsformer og medvirke til et bedre, sikrere og mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Konkret foreslås det at sikre

• En effektiv og sikker it-infrastruktur for forskning i sundhedsdata, hvor forskerne 

ikke direkte kan identificere enkeltpersoner  

• Udnyttelse af det potentiale, der ligger i digitalisering og de danske sundhedsdatabaser, til bl.a. forskning 

og udvikling inden for præcisionsmedicin, big data, personlig sundhedsteknologi,  mv. 

• En løbende anvendelse af ny teknologi til at højne sikkerhed og forebygge risiko for misbrug af oplysninger 

• En smidigere adgang til journaldata for både sundhedsbehandlere og forskere, 

herunder at data alene udleveres anonymiseret

• At der fortrinsvis benyttes forskermaskiner til behandling af data 

• At der etableres en styrket, smidig og dialogbaseret interaktion med myndigheder, 

forskere og virksomheder omkring sundheds-it og sundhedsdata 


