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Projektet for det Landsdækkende Datalandkort udføres i et samarbejde mellem Open Patient data 
Explorative Network, Region Syddanmark, Danske Regioner og Enhed for Sundhedsforskning og Innovation, 
Region Hovedstaden. Styregruppen udgøres desuden af Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og 
Kommunernes Landsforening. Projektet er en del af det fællesnationale initiativ for etablering af Én indgang 
til Sundhedsdata. 

Resumé: 

Med det nationale initiativ: ”Én indgang til sundhedsdata” og regeringens nye Life Science Strategi, er der 
skabt et landsdækkende fokus på behovet for et fællesnationalt overblik over danske sundhedsdata. Lige nu 
findes der ikke et opdateret overblik. Det betyder, at forskere har svært ved at finde frem til relevante 
sundhedsdata, hvis de fx ønsker at undersøge om et nyt medicinpræparat virker eller ej.  

Indtil nu har forskere skulle navigere mellem mange decentralt placerede registre og samtidig selv holde styr 
på, hvor indholdet kommer fra. Med etableringen af et fællesnationalt datalandkort skal forskerne fremover 
kun gå ét sted hen, når de skal bruge viden om indholdet i de danske sundhedsregistre.  

Landkortet skal være med til at forsimple adgangen til data, spare tid for forskerne og sikre, at ny viden 
hurtigst muligt kommer borgere til gavn. Datalandkortet kan også hjælpe med at sikre en lettere brug og 
genbrug af sundhedsdata og derigennem bidrage til en mere bæredygtig udvikling af fremtidens 
sundhedsvæsen. 

Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg: 

1. Hvordan hjælper Én indgang til sundhedsdata forskere i fremtiden? 
2. Hvilke funktioner vil det Landsdækkende Datalandkortet have? 
3. Hvordan styrker det Landsdækkende Datalandkort brugen af danske sundhedsdata? 

Kort præsentation af oplægsholder 

Kristian Krag, Chefkonsulent i Enhed for Sundhedsforskning og Innovation og styregruppeformand på 
projektet for det landsdækkende datalandkort 


