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Danmark har attraktive sundhedsdata og en relativt moden datainfrastruktur
Danske data er sammen med data i andre nordiske
lande yderst attraktive……

Høj datakvalitet

… og organisatorisk og datainfrastrukturmæssigt er der
sket væsentlige forbedringer ift den sekundære brug af data

Konsolidering af organisering og dataadgang

Befolkning som kohorte uden selektion
Styrkelse af sikkerhed
Lange tidserier
Etablering af serviceenheder og platforme
Stor bredde i registre

Mulighed for kobling af data på tværs
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Modernisering af Landspatientregisteret
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Barrierer for adgang til sundhedsdata betyder imidlertid, at de
udnyttes i mindre omfang end de kunne

§

Formelle, juridiske
barrierer

• Begrænsninger i hvad data kan
anvendes til
• Høje og uforudsigelige
omkostninger ved at søge
adgang til data

Praktiske og
administrative
barrierer
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• Uvished om adgang opnås, i
hvilket omfang og hvornår
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Skal vækstpotentialet i danske data udnyttes, så er
tiden inde til at forbedre adgangen yderligere
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Attraktiviteten af danske data reduceres
• Mængden af data og tilgængelige data stiger dramatisk i den øvrige verden
• Jo mere tilgængeligt data er andre steder, jo mindre attraktive bliver danske data i
sammenligning med andet data
Andre lande rykker på datadagsordenen inden for de næste år
• Norge, Finland, England, Skotland og Israel mfl. er i færd med at forbedre adgangen til
sundhedsdata
• De samme lande åbner for bredere anvendelser af sundhedsdata
Muligheder for at understøtte forskning og udvikling i det danske life science miljø
forpasses
• Dårligere tilgængelighed begrænser antallet af studier og projekter i Danmark og afledte
gevinster heraf
• Dårligere tilgængelighed bremser udbredelse af RWE og specifikke anvendelser af data til at
understøtte styrkeområder som fx udvikling af personlig medicin
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Bedre tilgængelighed af data vil gøre det attraktivt at gennemføre
flere og forskellige typer studier i de forskellige led i værdikæden

Prækliniske studier:
Kortlægning af medicinske
behov

Kliniske studier:
Mere informerede kliniske
forsøg

• Sygdomsforståelse og
patientrejser

• Bedre rekruttering til kliniske
studier

• Burden of disease: sygdomsog behandlingsmønstre

• Betingede godkendelser af
lægemidler til små
patientgrupper

• Medical need studier

Opfølgningsstudier:
Adgang til individuelle
markeder
• Opfølgende, sammenlignende
samt gentagne/løbende
effektstudier
• Bivirkningsstudier
• Budget impact-studier
• Innovative prisaftaler
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Især tre grupper af aktører i økosystemet vil have fordele af, at
de praktiske og administrative barrierer for dataadgang mindskes

1

Selskaber, som udvikler
og markedsfører
lægemidler og MedTechprodukter
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CRO’er, SMV’ere
og andre
specialiserede
leverandører
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Offentlige
forskningsinstitutioner og
hospitaler
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Der vil være både direkte, afledte og katalytiske effekter af en bedre dataadgang
Bedre adgang vil øge antallet af studier og investeringer i Danmark. Andre afledte effekter er mulige.
Bredere, katalytiske effekter kan opstå på længere sigt.

Direkte effekter

• Flere studier

• Øgede investeringer og ansættelser til effektstudier
Afledte effekter

• Stærkere tiltrækningskraft ift. andre typer forskning
• Nye forretnings- og vækstområder

• Højere værdiskabelse (produktivitet)
Bredere, katalytiske
effekter

• Bredere økosystemseffekter
• Bedre behandling
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Der er flere – også simple - greb, der kan bedre adgangen til data
Også simple greb kan have en effekt på efterspørgsel efter og brug af data

Øget
kommunikation

Målrettet
service til
ansøgere og
brugere

Standardiserede
procedurer

Bredere
anvendelsesformål af data

Omfattende
institutionel
reform

Kommunikation
om mulighed for
adgang til og brug
af data, herunder
mulighed for
eksperimentelle
projekter

Bedre tværgående
service til
ansøgere via en
ny indgang,
knyttet til
registrene

Standardisering
og forenkling af
procedurer på
tværs af registre

Justering af
regulatoriske
rammer, der
muliggør
eksperimentelt
brug af data

Etablering af en
adgangsforvalter
og en udstillingsplatform med
avancerede
analyseværktøjer

Datalandkort

Én indgang til data

Servicekoncept

Datasandboxes

Mindst komplekse greb
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Mest komplekse greb
8

Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private
kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®,
gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj
kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 286.000
medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (”DTTL”), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede
virksomheder. DTTL (der også omtales som ”Deloitte Global”) og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL
leverer ikke ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.com/about for nærmere oplysninger.
© 2019 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

