
   

                                     

                                                                  

Det kortlagte menneske.  

Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø, 8. september 2020 kl. 13.00 – 17.00   

Høring: Det første tema handler om de etiske dilemmaer ved den digitale udvikling og den fuldstændige 

kortlægning af individet. Det gennemføres som en form for høring med datatilhængere over for 

dataskeptikere. Dagens spørgsmål er: Skal det være lettere for forskerne at få adgang til mange flere typer af 

persondata til udvikling af fremtidens behandlinger? Hvad er en rimelig balance mellem det private liv og det 

digitale liv, der ikke blokerer for de fremskridt, som patienterne ønsker i form af bedre behandlinger? Nicolai 

Döllner, Peter Hesseldahl, Jakob Bjerg Larsen, Troels Bierman Mortensen, Mikkel Flyverbom, Thomas Ploug, 

Anne Marie Gerdes, Thomas Senderovitz, Mette Bryde Lind, Rune Petring Hasselager, Marya Akhtar, Anders 

Beich, Henrik Ullum.   

Hype eller Håb?  

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 – 33, København V, 18. september 2020 kl. 13.00 – 17.00  

Løvens hule light: De digitale muligheder foldes ud i sundhedsvæsenet for øjeblikket. Hvis vi skal sikre os et 

optimalt udbytte for patienterne og sikre os, at vi har nogle nationale løsninger for det danske 

sundhedsvæsen, skal vi videre fra genetikken til anvendelsen af langt flere datakilder. Vi skal have skabt en 

national infrastruktur for bl.a. biobanker og en mere effektiv brug af de danske sundhedsregistre. 

Digitaliseringen siges at være svaret på udfordringen fra demografien, men hvor meget er håb, og hvor 

meget hype? Carl Brandt, Helene Westring Hvidman, Janus Laust Thomsen, Jens Lundgren, Martin Bach 

Jensen, Mads Jarner, Anders Perner, Stinus Lindgreen, Jens Hillingsø, Jakob Kjellberg, Gitte Friis Kjeldsen, Dan 

Eik Høfsten, Ivan Brandslund, Morten Engell-Nørregård, Henrik Ullum, Ida Donkin.    

Den digitale kløft.  

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 – 33, København V, 24. september 2020 kl. 13.00 – 17.00  

Eksamen: Der er en kløft mellem forventningerne til digitale løsninger og de faktiske forhold ude på 

sundhedsvæsenets arbejdspladser. Hverken sundhedsuddannelserne eller sundhedsvæsenet er forberedt på 

den revolution i behandlingerne, der foldes ud netop nu. Digitaliseringen og de nye teknologiske muligheder 

vil blive normgivende for alle specialer og alle former for behandlinger. Hvordan kommer vi på 

omgangshøjde, så vi bliver i stand til at høste potentialet for patienterne og samtidig holde dem i hånden? 

Henrik Ullum, Bente Vigh Malling, Andreas Pihl, Ida Donkin, Søren Brostrøm, Thomas Senderovitz, Mette 

Marie Skjøth, Ulla Wewer, Søren Brunak, Mette Langelund Klit m.fl.        

En møderække eftermiddage 

8., 18. og 24. september og 

28. oktober hele dagen om 

perspektiver og udfordringer 

ved udviklingen og 

anvendelsen af fremtidens 

datadrevne behandlinger. 

#digisund2020 



Vores digitale fremtid: Doktor Hansen eller Doktor Google?  

Fællessalen på Christiansborg, onsdag den 28. oktober 2020, kl. 09.00 – 16.30  

GAFAM smiler hele vejen hen til banken, men hvad med doktor Hansen? Techgiganterne investerer massivt i 

ny sundhedsteknologi. Hvis vi ikke i tide også udvikler nationale løsninger, mister vi de særlige fordele, vi har 

i Danmark i form af sundhedsdata af høj kvalitet, fremragende forskning og stor tillid i befolkningen. 

Forudsætningen for at bevare denne tillid er også, at digitaliseringens gyldne muligheder ikke kun foldes ud 

omkring de store hospitaler og i de store byer, men også kommer ud i almen praksis hos Doktor Hansen og i 

de tyndt befolkede områder, så det bliver et skub til udviklingen mod større lighed i sundhed.  

Jane Heitmann, Magnus Heunicke, Stephanie Lose, Kári Stefansson, Nana Bule, Søren Brunak, Dorthe Boe 

Danbjørg, Karen Taylor, Klemens Kappel, Christina Frøslev-Friis, Anne-Marie Gerdes, Johan Busse, Bettina 

Lundgren, Peter Løngren, Ivan Brandslund, Thomas Senderovitz, Morten Freil, Helene Westring Hvidman, 

Gitte Kjeldsen, Martin Bach Jensen, Andreas Cleve, Mette Hartlev, Christiane Vejlø m.fl.    

(GAFAM står for Google, Apple, Facebook, Amazon og Microsoft) 

 

Program og tilmelding: 

Tilmelding kan ske på www.selskaberne.dk. Deltagelse er gratis og åben for såvel medlemmer af LVS og 

andre. Deltagelse sker efter først-til-mølle-princippet, og øvre grænse for alle fire arrangementer er omkring 

150 deltagere. Til eftermiddagsmøderne er der kaffe, the og vand. På Christiansborg er der let morgenmad 

og buffet, frugt etc. 

Programmer og deltagere udvikles efterhånden, som der er tilsagn fra alle, eller nye deltagere tilføjes. Denne 

oversigt er udskrevet den 12. marts 2020 og er 98 procent bekræftet. 
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