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Data om danskerne er 34 milliarder værd: sådan
høster man pengene
På Public Data Summit diskuterede teknologer, hvor stort potentialet er for virksomheders brug af oﬀentlig data i
Danmark. Rigsrevisionen siger, siger at Danmark kan tjene milliarder – så hvordan gør vi det?

Public Data Summit var en del dette års Techfestival. Her diskuterede en udvalgt gruppe mennesker, hvordan man kunne udnytte den data, som vi i Danmark har så
meget af.
Foto: Niels Ahlmann Olesen
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Gemt væk på servere i oﬀentlige bygninger ligger milliarder af kroner og ﬂyder. Data er nemlig det
nye guld, og Danmark er et af de lande i verden, som har mest af det.
Fra det øjeblik, vi bliver født og får tildelt et CPR-nummer, indsamler oﬀentlige institutioner
informationer om os. Ligesom DMI gør det om vejret, og CVR-registret gør det om virksomheder.
»Når vi siger, at Danmark har meget data i forhold til andre lande, er det specielt inden for
sundhedsområdet. Men det er også vejrdata, klimadata, ﬁnansielle data og data om landets
virksomheder,« siger Camilla Rygaard-Hjalsted, der er adm. direktør i Digital Hub Denmark.
Digital Hub Denmark er et oﬀentligt-privat samarbejde, der skal hjælpe digitale virksomheder
med at komme hurtigt frem i verden. Og her spiller data en central rolle.
Præcis hvilken rolle, det skal være, diskuterede Camilla Rygaard-Hjalsted med en ﬂok teknologer
under en workshop, der blev afholdt i forbindelse med Techfestival i København.

Digital guldgrube
Den oﬀentlige datas værdi ligger ikke i, at de kan sælges til en køber på samme måde som en
traditionel vare eller tjeneste. Data er penge værd, så snart den bliver sat fri fra de digitale lænker,
som den ofte ligger i, og virksomheder får lov til at arbejde med den.
Rigsrevisionen vurderede i foråret, at Danmark kunne forøge sit bruttonationalprodukt med op til
34,4 milliarder kroner årligt, hvis man frigjorde den oﬀentlige data.
»Virksomheder kan bruge oﬀentlig data til at blive mere konkurrencedygtige. De kan få data om
trends for eksempel inden for sundhed, vejr eller erhvervsliv. Data kan give en unik forståelse
for, hvad markedet har brug for,« siger Camilla Rygaard-Hjalsted.
For eksempel ﬁk den danske virksomhed Corti adgang til optagelser af opkald, som folk med
hjerteproblemer havde foretaget til alarmcentralen. Virksomheden havde ekspertise inden for
stemmeanalyse, så den udviklede en algoritme, der på grundlag af opkaldene med stor præcision
kunne fastslå, hvilken type udrykning der var brug for i situationen.

KIANN STENKJÆR HEIN, DIREKTØR FOR PUBLIC DENMARK

»På sundhedsområdet har vi data, som man
ikke kan matche andre steder i verden, og at
frigive dem har en potentiel kæmpeværdi. Både
for samfundet og for vores evne til at tiltrække
virksomheder udefra.«

»Er det en ambulance eller en akutbil, og hvor hurtigt skal det gå? Det kan en algoritme fastslå. Så
ved at analysere gamle opkald, kan man bruge data til at redde liv,« siger Camilla RygaardHjalsted.

Det handler om trends
I dag følger en debat om sikkerhed typisk lige i hælene på snakken om data. Derfor er det vigtigt
at understrege, mener ﬂere, som Berlingske har talt med, at den data, som virksomhederne
virkelig kan bruge til noget, ikke handler om enkeltpersoner, men om større trends baseret på
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