
 

 

KRÆFTPOLITISK FORUM  
#Bedre vilkår for klinisk forskning  

Konference på Christiansborg 6. april 2022 kl. 9.00 – 14.30  
 
Det danske sundhedsvæsen har en lang tradition for at uddanne forskere, bruge data og prioritere forsøg i klinik-
ken. Det har bidraget til, at nye, mere effektive og skånsomme kræftbehandlingsformer er blevet indført løbende 
og til gavn for patienterne. Denne tradition har gjort Danmark til et attraktivt land at bedrive forskning i og har 
bragt dansk kræftbehandling op blandt de bedste.  
 
Skal dansk kræftbehandling forsat være blandt de bedste, og skal Danmark stadig være et land, hvor uafhængig 
klinisk forskning er en del af det kliniske arbejde, må bump og forhindringer, der truer med at forsinke eller helt 
stoppe klinisk forskning, ryddes af vejen.   
 
Nogle af de bump, som bremser klinisk forskning, er en uigennemsigtig og uklar omsætning af EU’s persondatafor-
ordning (GDPR) til dansk lovgivning, forskellige fortolkninger af krav til notifikation og indgåelse af databehandler-
aftaler og deraf afledte forskelle i, hvem der får tilbudt innovativ ny forsøgsbehandling. 
 
Hvis vejen skal banes for mere klinisk forskning, der kommer flere patienter til gavn, uanset hvor de bor, er der 
behov for nationale og tværregionale tiltag, der kan sikre bedre rammebetingelser for forskning.  
 
De tre organisationer bag konferencen opfordrer til: 
 

• at der skabes bedre sammenhæng mellem reglerne for håndtering af persondata (GDPR) og sundhedslo-
ven, så der kan implementeres en ens administrativ praksis på tværs af regionerne.  

• at der frigøres mere tid til forskning gennem bedre adgang til den nødvendige forskningsinfrastruktur for 
alle afdelinger, som indgår i kræftbehandling, så forskningen kan foregå i hele landet og så nær på patien-
terne som muligt. 

 
På konferencen vil forskere, jurister og embedsfolk adressere de største udfordringer og skabe overblik over natio-
nale og regionale løsninger, der sikrer ensartede rammer og fortolkning af regler. Der vil også være forslag til, 
hvordan klinisk forskning kan styrkes gennem prioritering af forskningsinfrastruktur.  
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PROGRAM 

Kl. 9.00 Registrering og kaffe 

Kl. 9.30 Introduktion til dagens program 
v/ Anja Bo, journalist 

Kl. 9.40 Velkommen  
v/ Stinus Lindgreen (MF), sundhedsordfører og forskningsordfører, Radikale Venstre 

Kl. 9.45 Betydningen af klinisk forskning for patienterne og sundhedsvæsenet  
v/ Lars Holger Ehlers, fhv. professor i sundhedsøkonomi, administrerende direktør,  
Nordic Health Economics A/S 

1. SESSION Juridisk bøvl og administrative barrierer for klinisk forskning 

Kl. 10.00 Klinisk forskning og GDPR – aldrig har det været så nemt – og aldrig har det været så svært  
v/ Tim Krarup Nielsen, advokat, partner, DAHL Advokatpartnerskab 

Kl. 10.20 Konsekvenser af juridisk bøvl for at lede og drive national klinisk forskning  
v/ Jesper Grau Eriksen, professor, overlæge, DMCG.dk 

Kl. 10.40 Mindre juridisk og administrativ bøvl for klinisk forskning – nationale tiltag  
v/ Lisa Bredgaard, kontorchef, Sundhedsministeriet 

Kl. 11.00 Juridisk samarbejde og fælles praksis på tværs af landet  
v/ Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner 

Kl. 11.20 Frokost (45 min.) 

2. SESSION Bedre adgang til infrastruktur på tværs af landet 

Kl. 12.05 Minimumskrav til infrastruktur på tværs af sygdomsområder  
v/ Anders Perner, professor, overlæge, næstformand, Lægevidenskabelige Selskaber 

Kl. 12.25 Perspektiver for den datadrevne personlige medicin 
v/ Martin Bøgsted, professor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet 

Kl. 12.45 Fremtidens infrastruktur for datadreven forskning 
v/ Ulrik Lassen, professor, klinikchef, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet 

Kl. 13.05 Integration af forskning og klinik 
v/ Kim Brixen, lægelig direktør, Odense Universitetshospital 

3. SESSION Hvordan skabes bedre vilkår for klinisk forskning i Danmark? 

Kl. 13.25 Klare bud på en lettere hverdag for forskerne? 

• Ulrik Lassen, professor, klinikchef, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet  

• Ismail Gögenur, professor, overlæge, Dansk Colorectalgruppe 

• Anders Perner, professor, overlæge, næstformand, Lægevidenskabelige Selskaber 

• Martin Bøgsted, professor, senior biostatistiker, Aalborg Universitetshospital 

• Cai Grau, professor, overlæge, Det nationale forskningscenter for stråleterapi 

Kl. 13.55 Kan Danmark blive bedre til at fremme uafhængig klinisk forskning? 

• Stinus Lindgreen (MF), sundhedsordfører og forskningsordfører, Radikale Venstre 

• Rasmus Horn Langhoff (MF), sundhedsordfører, Socialdemokratiet 

• Per Larsen (MF), sundhedsordfører, Det Konservative Folkeparti 

Kl. 14.15 Afrunding ved Anne Bukh, formand, DCCC, Michael Borre, formand, DMCG.dk  
og Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse 

Kl. 14.30 Farvel og tak 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvbn.aau.dk%2Fda%2Forganisations%2Fklinisk-institut&data=04%7C01%7C%7C1d8e19b1ed0d424db33f08d9f1f43449%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637806853423507214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6EgKXdGQx34F4gHjDDnFCkWbOBGorwH5OdXT4Uqex%2BU%3D&reserved=0

