
Region Hovedstaden 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Overlæge Frokost Hvidovre 
hospital 22/9-2016 

  



Hvorfor fokusere på øget udnyttelse og 
effektiv anvendelse af data til forskning 

• Øget udnyttelse  og effektiv anvendelse af data til forskning: 

• er en driver for bedre behandling for patienten, vækst og 

arbejdspladser (OECD, 2013) 

• fremmer generering  af forskningsbaseret  viden baseret på 

sekundær anvendelse af (sundheds)data 

• kan gennem Big-data projekter anvendes til at udvikle modeller til 

eksempelvis forudsigelse af  udviklingen af borgernes sundhed, 

hvilket kan anvendes til planlægning af forebyggelsesindsatser og 

hospitalernes aktivitetsniveau 

• har potentiel stor værdi i form af bedre og mere målrettet 

behandling ved at koble kliniske data og biobank-data i Big Data-

projekter 

• Sundhedsplatformen er ”game changer” – nem adgang til data sted 

• Rapporteringskonceptet i Sundhedsplatformen vil  langt bredere og 

funktionelt bedre kunne understøtte forskning baseret på 

Sundhedsplatformens (strukturerede) data 
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Hvorfor fokusere på øget udnyttelse og effektiv 
anvendelse af data 

• Datadreven udvikling og BIG data kan medvirke til proaktiv 

planlægning, bedre patientbehandling og øget værdiskabelse 

  

• Anvendelse af modeller til forudsigelse af  udviklingen af 

borgernes sundhed kan anvendes til planlægning af 

forebyggelsesindsatser og hospitalernes aktivitetsniveau 

• Potentiel stor værdi i form af bedre og mere målrettet 

behandling ved at koble kliniske data og biobank-data i Big 

Data-projekter 

• McKinsey Global Institute har estimeret et potentiale for 

øget værdiskabelse på 300 mia. $ årligt i sundhedssektoren 

i USA. 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Hvad er Big Data  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 4 

• Volume, variety and velocity 

• Ustrukturerede data 

• Multiple kilder 

• Business Intelligence 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

CIMT’s rolle 

5 

• Forskningsmæssige muligheder 

• Informationssikkerhed 

• Systemforvaltning 

• PURE  

• Systemforvaltning af kommende fælles forskersystem 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Hvad har I brug for?  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 6 

• Samarbejder 

• Open Source og open mind 

• Sagsgange 

• IT-værktøjer 

 

 

 


