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Agenda

• Én indgang til Sundhedsdata

• Det landsdækkende datalandkort

”Vi er på vej men er ikke nået i 
mål endnu”



Baggrund

Én indgang til Sundhedsdata

Vi skal gøre det nemmere for 
forskerne

Danske sundhedsdata skal bruges 
bedre
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ÉN Indgang til Sundhedsdata
fællesnationalt initiativ

Målet:

• Bedre overblik over sundhedsdata

• Understøtte en let og sikker adgang til 
sundhedsdata









VEJLEDNINGSFUNKTIONEN

• Pilotprojekt lanceret 1. oktober 2021

• Indledende vejledning til private og offentlige forskere



NATIONALT DATALANDKORT



FORMÅL

Etablere en løsning der udstiller et samlet overblik 
over danske datakilder til brug for sundhedsforskning

i.e. et metadatakatalog…

Register

Register

Register

Register
Register

Register

Register

Datalandkort

Opdateret metadata



I DAG….

• Data udstilles decentralt

• Tidsforbrug til planlægning

• Ukendte datakilder overses

• Forskellige standarder



SLUTLØSNING
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UDGANGSPUNKTET…



INSPIRATIONEN…



DATAINDHOLD

Data søges udstillet på variabel niveau

Fokus på standardisering af data i udstillingen

Fokus på datakvalitet og implementering af 
principper for FAIR data





SAMARBEJDE

Dialog om udviklingen med dataansvarlige 

Support til opsætning af automatisk opdatering 
mellem datakilder og datalandkort

Udvikling af guidelines vedr. principper for FAIR data 



PROCES 2021
Afprøvning af 
system på 
udvalgte registre 2022

Udvikling, 
opsætning og 
lancering

2023 og frem
Yderligere 
udvikling og 
inklusion af 
flere registre



BAG OM PROJEKTET

Arbejdsgruppen

- Open Patient data Explorative
Network, Region Syddanmark 
(projektleder)

- Enhed for Sundhedsforskning og 
Innovation, Region Hovedstaden

- Danske Regioner

Styregruppen

- Region Hovedstaden

- Region Syddanmark

- Sundhedsministeriet

- Sundhedsdatastyrelsen

- Kommunernes Landsforening

Projektet er bestilt og igangsat af den nationale bestyrelse for data på 
sundheds- og ældreområdet

Finansiering

Projektet er finansieret af:

- Sundhedsministeriet

- Life science strategien

- Digital Hub Denmark

- Digitaliseringsstyrelsen



SPØRGSMÅL


