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Forkortelser og forklaringer 

Artikel 29 Gruppen er en uafhængig gruppe som EU oprettede i forbindelse med datadirektivets indførelse 

i 1995. Gruppen består af en repræsentant fra hver medlemsstat samt en repræsentant fra Kommissionen. 

Gruppen afløses den 25. marts 2018 af Databeskyttelsesrådet (EDPB) der vil være det fremtidige kollektiv 

af de europæiske datatilsyn 

Behandling – for tydelighedens skyld anføres, at ordet henfører til videregivelse, opbevaring eller 

indsamling af persondata eller lignende.  

CDO – Contract Development Organization. 

CRO - Contract Research Organization. 

DA – Dataansvarlig er den fysiske eller juridiske person, der har det endelige ansvar for et projekt og som 

bestemmer hvad formålet med projektet er, hvilke personoplysninger der indsamles for at opnå projektets 

formål og hvordan disse personoplysninger behandles. 

DB - Databehandler er den fysiske eller juridiske person, der behandler personoplysninger på den data-

ansvarliges vegne. 

DBA – Databehandleraftale er den skriftlige aftale parterne skal indgå før de kan anses som værende 

henholdsvis DA og DB.  

Den registrerede er datasubjektet, dvs. den, hvis personoplysninger behandles. 

Direktiv - Et direktiv er en ”retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal opnå. Det er dog op til de 

enkelte lande at lave deres egne love for, hvordan disse mål skal opnås.”1 

EU – Den Europæiske Union. 

                                                           

 

 

 

1 https://Europa.eu/European-union/eu-law/legal-acts_da 

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_da
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EUCGR – EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder 

FMV - Forskende Medicinalvirksomhed. 

Forordning - Til forskel for et direktiv, der ikke binder alle EU-landene til et uniformt regelsæt, er en 

forordning ”en bindende retsakt, der skal følges i alle dens enkeltheder i hele EU.”2 

Forordningen – Persondataforordningen. 

Helbredsoplysninger – bør jf. Forordningens præambel 35 omfatte alle personoplysninger om den 

registreredes helbredstilstand, som giver oplysninger om den registreredes tidligere, nuværende eller 

fremtidige fysiske eller mentale helbredstilstand. Dette omfatter oplysninger om den fysiske person 

indsamlet i løbet af registreringen af denne med henblik på eller under levering af sundhedsydelser, jf. 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU, til den fysiske person. 

Integreret forløb - En FMV’en gennemfører selv det fulde udviklingsforløb uden brug af underleverandører 

eller samarbejdspartnere.  

Ikke-integreret forløb – En FMV gennemfører ikke selv det fulde udviklingsforløb, men gør brug af 

underleverandører eller samarbejdspartnere til dele af et udviklingsforløb. 

Komitéloven - Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 

Sundhedsdata – Helbredsoplysninger, der registreres i den daglige behandling og pleje af patienter i det 

danske sundhedsvæsen.  

TEUF - Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde. 

UDB – Underdatabehandler en databehandler, der behandler data på en anden databehandlers vegne.  

                                                           

 

 

 

2 https://Europa.eu/European-union/eu-law/legal-acts_da  

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_da
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Abstract 

This thesis explores the General Data Protection Regulation (GDPR), effective as per 25th May 2018, and its 

expected effect on cooperation between companies in the pharmaceutical industry doing clinical trials, 

e.g. a research-based developer of pharmaceutical products (“Originator”) and a Contract Research 

Organization (“CRO”) assisting the Originator with doing the clinical trial testing in Phases I, II and III. 

The GPDR regulation is of relevance when an Originator uses a CRO to manage all or parts of a clinical trial 

process, because the GPDR puts forward regulation that governs their roles in a GPDR-context as “data 

responsible” (the Originator) and “data manager” (the CRO) respectively. To put the importance of well-

functioning clinical trial processes into perspective, the point is made that the pharmaceutical industry is 

the second largest contributor to Danish exports of physical goods. 

The legal analysis is a comparison of current Danish legislation and the new GPDR. The analysis suggests 

five ways in which the GDPR will change the legal framework for clinical trial cooperation agreements: 1) 

The GDPR’s extended geographical scope makes it much more difficult for companies in the EU to 

cooperate with companies outside the EU. 2) The fine which can be imposed in case of breach has been 

increased to a level considered a potential deterrent to cooperation. 3) Costs to comply with the GPDR will 

increase as the costs associated with drafting contracts for Originator-CRO partnerships will increase. 4) It 

will become more expensive to monitor that cooperation is done “by the book”, and 5) GPDR introduces a 

heightened reputational risk.  

To consider the economic effects of the findings, the theories of Strategic Contracting, Incomplete 

Contracting Theory, Prospect Theory and Principal Agent-Theory have been used. Except for the Principal-

Agent theory, interpreted to suggest that the increased risk of fines reduces the parties’ incentive to act in 

an opportunistic and self-serving manner, the economic analysis suggests that GPDR will reduce the 

number of Originator-CRO partnerships. However, a hypothetical analysis of the net present value of a 

research project, does not suggest that projects will be become unprofitable because of the GPDR.  

The thesis concludes that the GPDR, in the short to medium term, will reduce the number of clinical trial 

projects done in Denmark - and indeed within the EU - with non-EU partners. However, when the 

Originators and the CROs have “learned” to navigate the partnership agreements and when case law has 

been developed, then the activity level can be expected to return to normal, driven by the parties’ general 

desire to cooperate, e.g. by the forces driving strategic contracting. 
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 

Den 25. maj 2018 træder General Data Protection Regulation (”GDPR”, ”Persondataforordningen” eller blot 

”Forordningen”)3 i kraft i EU. Forordningen har til formål at beskytte EU-borgeres personlige oplysninger, i 

overensstemmelse med Art. 8 i EUCGR, hvorefter enhver har ret til beskyttelse af personlige oplysninger 

vedrørende en selv.  

Ud af de ca. 2.000 forordninger EU vedtager årligt,4 har denne påkaldt sig særlig interesse fra både fra 

borgere og virksomheder i EU, og EU-administrationen har selv haft en særlig interesse i denne forordning. 

For EU’s borgere er Forordningens udvidede krav om transparens i forhold til formålet med virksomheders 

og offentlige institutioners indsamling af persondata af særlig interesse, ikke mindst efter den nylige 

Cambridge Analytica skandale, hvor data fra Facebook blev misbrugt ved præsidentvalget i USA i 2016.  

Virksomhederne har længe før den almindelige borger været opmærksom på Forordningen fordi den 

forventes at håndhæve regelovertrædelser langt strammere end persondatadirektivet, og bødeniveauet er 

hævet til et - set med danske øjne - uhørt højt niveau. Bøder vil i fremtiden kunne være på op til 20 

millioner Euro eller 4% af en virksomhedens koncernomsætning, hvad end der er højst. 

EU har selv haft en særlig stor interesse i at Forordningen blev udarbejdet, fordi EU mener at den vil 

medføre en række fordele for de virksomheder, der behandler persondata, ikke mindst hvis 

virksomhederne opererer internationalt.5 Med Forordningen ønsker EU at erstatte en lang række 

forskellige nationale love, idet Forordningen træder i stedet for de enkelte EU-landes nationale regler og 

den udgør et tværgående regelsæt for persondatabehandling. 

                                                           

 

 

 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679  

4 http://www.eu.dk/~/~/media/files/eu/publikationer/spoerg_om_eu.ashx. S. 5 

5 http://Europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_da.htm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
http://www.eu.dk/~/~/media/files/eu/publikationer/spoerg_om_eu.ashx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_da.htm
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I Danmark har Forordningens ikrafttræden påkaldt sig stor interesse. Virksomheder har generelt arbejdet 

hårdt for at ”blive klar” til 25. maj 2018, og Forordningen har været genstand for generel debat.  

Denne afhandling omhandler Forordningens effekt på medicinalindustrien, hvis fundament er behandling af 

personoplysninger ved test af nye produkter. Medicinalindustrien udgør en stor og voksende del af dansk 

vareeksport. Gennem de sidste ca. 20 år er eksporten af danske Life Science produkter, dvs. fra en klynge af 

forskningsbaserede virksomheder, der ud over lægemidler producerer og sælger medico-teknisk udstyr, 

f.eks. måleinstrumenter,6 steget fra i 1990 at udgøre 3,5% af den samlede danske vareeksport til i 2011 at 

udgøre 9,5%7 og i 2016 til 17%, eller DKK 107 milliarder. Eksport af Life Science er dermed blevet Danmarks 

næststørste vareeksporterhverv, kun overgået af fødevarer, der udgør 18% af den samlede vareeksport.8 Til 

sammenligning udgjorde værdien af Danmarks samlede vare- og tjenesteeksport i 2016 ca. DKK 1.000 

milliarder, hvoraf søtransport var den største enkeltpost med en eksportværdi på ca. DKK 166 milliarder.9 

Eksporten af danske Life Science produkter – her med fokus på lægemidler - vil blive påvirket og måske 

truet af Forordningen, fordi det nye regelsæt for håndtering af persondata resulterer i, at omkostningerne 

forbundet med lægemiddelvirksomheders kliniske forsøg stiger, fordi Forordningen begrænser muligheden 

for samarbejde med virksomheder udenfor EU og på grund af frygt for bøder.  

Endvidere vil Forordningens udvidede geografiske anvendelsesområde forhindre udveksling af persondata 

med parter i tredjelande medmindre disse kan påvise at de overholder Forordningens regler. Dette 

vurderes at være af særlig betydning for den del af den danske medicinalindustri, der beskæftiger sig med 

at lave forskning for eller sammen med udenlandske lægemiddelvirksomheder.  

                                                           

 

 

 

6 https://www.lif.dk/lifescience/Sider/default.aspx 

7 Tvarnø, C. D., Østergaard Kim og Ølykke Skovgaard Grith. 2013. ”Vækst Og Værdiskabelse Via Nye Former For 
Innovationssamarbejder Og Partnerskaber”. S. 40 
8. Marts 2018. ”Vækstplan for life science”. S. 6  

9 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp  

https://www.lif.dk/lifescience/Sider/default.aspx
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
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En stor del af eksport-væksten i Life Science kommer fra forsøg ”eksporteret” til Danmark fra tredjelande, 

særligt fra Nordamerika, Japan og Kina.10 Forordningen vil komplicere - hvis ikke forhindre - den nuværende 

regerings 2020 vækststrategi, fordi Forordningen må antages at begrænse muligheden for at den danske 

medicinaleksport kan fortsætte med at vokse. 

Det er på denne baggrund, at denne afhandling undersøger hvorledes Forordningen kan forventes at 

påvirke danske forskende medicinalvirksomheders (FMV) og contract research organisations (CRO) 

muligheder for at indgå i samarbejder. 

1.2 Problemformulering 

I denne afhandling ønskes følgende problemstilling analyseret: 

”Med udgangspunkt i strategisk kontrahering analyseres og vurderes hvorledes Persondataforordningen 

påvirker samarbejdsforholdet mellem forskende medicinalvirksomheder og deres strategiske 

samarbejdspartnere”. 

Med henblik på at besvare overstående spørgsmål, opstilles følgende delproblemstillinger 

1. Hvilke konsekvenser har Forordningen for medicinalforskning, specifikt hvordan påvirker den 

parternes evne til at indsamle og anvende sundhedsdata? 

2. Kan Forordningen anses at have en positiv eller negativ effekt på fremtidige samarbejder mellem 

virksomhederne, der arbejder med medicinalforskning, og dermed i hvilket omfang kan 

Forordningen forventes at være positiv eller negativ i forhold til opnåelse af regeringens 

målsætning?  

3. Hvordan påvirker Forordningen medicinal forskningsvirksomheders incitament til at starte nye 

forskningsprojekter, og hvorledes forventes Forordningen at påvirke eksisterende 

forskningsprojekter? 

                                                           

 

 

 

10 Erhvervsministeriet. Marts 2018. ” Vækstplan for Life Science”. S. 40  
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1.3 Synsvinkel  

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i en analyse af, hvordan Forordningen påvirker regler, der indtil 

videre har reguleret hvordan klinisk forskning er blevet udført, for herefter, på baggrund af teorien om 

strategisk kontrahering, at vurdere de økonomiske konsekvenser, som Forordningen har på 

samarbejdsforholdet mellem forskende medicinalvirksomheder og deres strategiske samarbejdspartnere.  

Dette findes særligt relevant da parternes incitamentsforenelighed, som er opstået gennem mange års 

udvikling af parternes samarbejdsgrundlag, 11 kan siges at blive truet af de ændringer Forordningen 

medfører for måden hvorpå persondata skal behandles og for hvem, der bærer ansvaret for den korrekte 

databehandling. 

Afhandlingen skrives på basis af en antagelse om, at parterne som udgangspunkt søger at opnå et 

længerevarende samarbejde, og afhandlingen skrives på det inter-organisatoriske niveau.  

1.4 Afgrænsning 

Denne afhandling vil fokusere på de love, der finder anvendelse i forbindelse med de kliniske faser 1 - 3 

hvorfor der ikke vil blive set på f.eks. markedsføringsloven og forskerpatentloven, som ikke relaterer sig 

hertil.  

Afhandlingen vil derimod fokusere på Sundheds-, Lægemiddel- og Komitéloven, der udgør de danske 

”særlove”, som regulerer hvordan persondata må behandles i forbindelse med forskning i udvikling af nye 

lægemidler.  

                                                           

 

 

 

11 Michael Hu, Karl Schultz, Jack Sheu, Daniel Tschopp. 12. Marts 2007. “The Innovation Gap in Pharmaceutical Drug 
Discovery & New Models for R&D Success”. S. 8-10 
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Afhandlingen vil imidlertid også inddrage Aftalelovens grundlæggende princip om aftalefrihed jf. 

Aftalelovens § 1, stk. 1, nr. 1 samt Danske Lov 5-1-1 og 5-1-212, da princippet stadig finder anvendelse så 

længe Forordningens grundprincipper overholdes. 

Afgrænsningen skyldes, at Forordningen kun finder anvendelse når persondata behandles. Dette gør den 

”kliniske fase” særlige interessant, da det er her størstedelen af persondata behandles. Der fokuseres 

derfor ikke på den ”prækliniske” fase fordi der i denne ikke behandles persondata, og der afgrænses fra 

”markedsføringsfasen” fordi afhandlingen, hvis denne blev inddraget, ikke ville kunne skrives indenfor 

formalia.   

Mens en komparativ analyse af det danske lovforslag L68, der forventes vedtaget d. 17. maj 201813, og 

andre EU-landes opdaterede persondatalove ville være relevant at inddrage for at belyse, hvordan 

Forordningen, trods dens mål om et uniformt regelsæt, stadig efterlader muligheder for komplikationer 

pga. forskellige databehandlingsregler, vil det ikke gøres i denne afhandling. Dette skyldes både, at 

lovforslaget endnu ikke er blevet vedtaget, og at det samme gælder for en række af de andre EU-lande.  

Der vil ikke blive foretaget en generel analyse af, hvor Forordningen adskiller sig fra tidligere lovgivning, 

men dette vil dog gøres hvor det findes relevant for at belyse Forordningens effekt på FMV og deres 

strategiske samarbejdspartners samarbejdsgrundlag. Det er relevant at fastlægge, at afhandlingens 

problemfelt beskæftiger sig med en problemstilling, der på tidspunktet hvor afhandlingen skrives, endnu 

ikke er trådt i kraft, og at afhandlingens konklusioner derfor er udarbejdet på baggrund af antagelser der 

igen er foretaget på basis af egne undersøgelser om Forordningen effekt. 

                                                           

 

 

 

12 Tvarnø, C. D. 2014. “Negotiating Efficient PPP Contracts”. S. 1: “The reason behind the freedom of contract is 
individual autonomy and public benefit. The contract is binding upon the parties and determines the rights and 
liabilities.” 

13 Poulsen Søren. Samling 2017-2018. http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l68/20171_l68_som_fremsat.htm  

http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l68/20171_l68_som_fremsat.htm
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1.5 Metode 

1.5.1 Juridisk metode 

Afhandlingen fastlægger gældende ret på basis af den retsdogmatiske metode.14 Den retsdogmatisk 

metode medfører, at man gennem den korrekte brug af retskilderne, som opstillet af Alf Ross, 15 vil kunne 

komme frem til det resultat, som en domstol eller anden retsinstans ville have nået. Dette kompliceres 

imidlertid af, at Forordningen som noget unikt tillader medlemsstaterne at fastholde national 

særlovgivning, der regulerer persondatabehandling, samt på en række områder indfører yderligere 

begrænsninger i forhold til, hvornår de pågældende persondata må behandles. Det forhold, at 

Forordningen endnu ikke er trådt i kraft betyder, at der teknisk set ikke findes retspraksis, man kan følge. 

Forordningen skal imidlertid anses som en videreudvikling af det tidligere persondatadirektiv, hvorfor 

tidligere afsagte EU-domme vedrørende persondatabehandling kan anvendes som retspraksis.  

På basis af, at Forordningen allerede var færdig udarbejdet den 14. april 2016 og at den allerede skulle 

implementeres den 25. maj 2018, vurderede Justitsministeriet, at det  

”på grund af den korte tidsramme ikke var muligt at tilpasse dansk lovgivning til Forordningen ved et 

traditionelt udvalgsarbejde.”16 

Derfor blev betænkning 1565 udarbejdet i samarbejde med bl.a. Datatilsynet med det formål at forklare, 

hvor Forordningens artikler står i forhold til henholdsvis Persondatadirektivet og den nuværende danske 

Persondatalov (lov nr. 429 af 31/05/2000), der ophæves når Forordningen træder i kraft, og som søges 

erstattet med L68 forinden. Da Datatilsynet og Artikel 29 Gruppen ikke er færdige med at klargøre hvordan 

Forordningens regler skal overholdes, er betænkningen brugbar, da den gennemgår alle Forordningens 

artikler. Betænkningen kan imidlertid anses for at være et kvalificeret gæt og ikke en egentlig vejledning, 

                                                           

 

 

 

14 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. 2014. ”Retskilder og Retsteorier”. S. 30 

15 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. 2014. ”Retskilder og Retsteorier”. S. 34 
16 Justitsministeriet. Juni 2017. ”Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for 

dansk lovgivning”. Betænkning 1565. Del I, bind 1. S. 9 
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hvilket fremgår af betænkningen selv.17 Samme gælder i et vist omfang vejledningerne fra de danske 

datatilsynsmyndigheder. Vejledningerne herfra er som udgangspunkt bindende og vil derfor være dem, 

danske virksomheder skal følge, mens det i tilfælde af tvister vil være Artikel 29 Gruppen, der har det sidste 

ord. Dette skyldes, at Forordningen er en EU-forordningen, hvorfor EU’s udtalelser i sidste ende vil være 

bindende. Af denne grund vil afhandling som udgangspunkt anvende Artikel 29 Gruppens vejledninger.  

Siden Forordningen tillader, at nationale love om persondatabehandling kan anvendes som 

behandlingsgrundlag, vil Forordningen i denne afhandling anses som lex-generalis, fordi den fastsætter de 

generelle behandlingshjemler for personoplysninger. Af samme årsag vil national særlovgivning (her 

Sundheds-, Lægemiddel- og Komitéloven) anses som lex-specialis, fordi de kun er gældende i de tilfælde 

hvor sundhedsdata behandles. Det skal imidlertid påpeges, at Forordningen kun tillader at nationale 

særlovgivninger anvendes som behandlingshjemmel. Måden hvorpå personoplysninger håndteres skal 

imidlertid altid være i overensstemmelse med Forordningens regler. Altså lader Forordningen kun 

medlemsstaterne anvende nationale særlovgivning som behandlingsgrundlag så længe denne behandling 

ikke strider mod Forordningens grundprincipper, om hvordan data skal behandles.  

1.5.2 Økonomisk metoder 

Afhandlingen anvender fire økonomiske teorier til at vurdere Forordningens økonomiske konsekvenser på 

samarbejdsforholdet imellem to parter og dermed på mængden af kliniske forsøg, der udføres i Danmark. 

Strategisk kontrahering 

Teorien om strategisk kontrahering, der også kendes som kontraktperspektivet, fokuserer på hvordan et 

selskab samarbejder med eksterne partnere med henblik på at opnå varige konkurrence fordele. Strategisk 

kontrahering definers af Bent Petersen og Kim Østergaard som ”A partnership arrangement through which 

the contracting parties achieve competitive advantage”.18  

                                                           

 

 

 

17 Justitsministeriet. Juni 2017. ”Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for 

dansk lovgivning”. Betænkning 1565. Del I, bind 1. S. 16 

18 Østergaard Kim. 2016. ”Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder”. S. 435-436. 
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Relationsrente 

Dyer og Sings teori om relationsrente inddrages for at fremhæve værdien af samarbejde, og hvordan 

samarbejde kan genere en supernormal værdi i forhold til hvis parterne arbejdede hver for sig. 19 

Afhandlingen antager, at de 4 punkter, som Dyer og Singh opstiller (Relation specifikke investeringer, 

vidensdeling, komplementære ressourcer og lavere transaktionsomkostninger på baggrund af effektiv 

intern regulering) påvirker den relationsrente, som parterne skaber gennem deres arbejde kumulativt.20  

Transaktionsomkostningsteori 

Transaktionsomkostningsteorien er en af de mest anvendte økonomiske teorier der forklarer hvordan 

omkostninger ved transaktioner kan minimeres, således at værdien af en aktivitet maksimeres. Teorien 

bygger på, at de kontraherende antages at være begrænset rationelle og på baggrund af denne begrænset 

rationalitet være tilbøjelige til at handle egen-optimerende.21  

Incomplete Contract Theory  

Inden for rammerne af transaktionsomkostningsteorierne har forskellige teoretikere behandlet de forhold, 

der gør sig gældende, når firmaer vælger at integrere funktioner, og når de foretrækker at kontrahere sig 

til de samme funktioner. Grossmann og Hart beskrev grænsen for, hvornår firmaer foretrækker at lave 

vertikal integration, og hvornår de foretrækker horisontal integration.22 Deres arbejde er sidenhen udviklet 

under betegnelsen Incomplete Contract Theory eller Uperfekt kontraktteori.23  

                                                           

 

 

 

19 Dyer, J.H., & H. Singh. 1998. “The relational view: Cooperative strategy and Sources of inter-organizational 
competitive advantage.” S. 662 

20 Antagelsen laves på basis af Bent Petersen og Kim Østergaards artikel "Reconciling contracts and relational 
governance through strategic contracting", (2017) S. 23- 27 der giver indtryk af at relationsrente skaber gennem mere 
end en enkelt dimension hvorfor den egentlige relationsrente parterne skaber gennem deres samarbejde må være en 
kumulativ enhed.  

21 Williamson, Oliver E. 1985. ”The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting”. S. 30 

22 Grossman and Hart. 1986.” The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration”.       
S. 692-717 

23 I specialet vil den danske betegnelse blive anvendt. 
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Afhandlingen tager udgangspunkt i Oliver Harts og John Mores videreudvikling af uperfekt kontraktteori. 

De konkluderede i deres artikel ”Property Rights and the Nature of the Firm”, at det var for 

omkostningstungt og grundlæggende umuligt for parterne at indføre klausuler i deres kontrakt for enhver 

tænkelig fremtidig hændelse. Af denne grund er det fordelagtigt for parterne, at deres kontrakt er 

ukomplet da det er lettere at foretage en ex-post forhandling om hvordan denne situation skal 

håndteres.24  

Prospektteori 

Fordi de kontraherende parter antages at være begrænset rationelle anvendes Daniel Kahneman og Amos 

Tversky antagelser om, at mennesker anser et potentielt tab for at være mere negativt end en potentiel 

gevinst er positiv. Dette leder til, at hvis en person gives muligheden for at få 400 kr. uden risiko, eller spille 

et spil hvor personen kan vinde 1000 kr. med 50% chance eller ikke få noget, så vil personen ikke vælge 

spillet på trods af den forventede nytte, som personen kan opnå, er større (1000*0,5 =500). Dette skyldes 

at han anser, at det potentielle tab vil skade ham mere end den gevinst, han potentielt kan opnå ved at 

vinde vil glæde ham.25 

Principal-agent-teori 

Teorien anvendes til at beskrive interessekonflikter i samarbejdsforhold hvor en persons (principalens) 

velfærd er afhængig af, hvad en anden person (agenten) gør. Interessekonflikten opstår fordi principalen 

er afhængig af agents indsats, men principalen ved reelt ikke, hvilket indsatsniveau agenten har lagt for 

dagen. Dette leder, i følge teorien, til interessekonflikter, der kaldes Moral Hazard, som opstår fordi 

parternes asymmetriske information om den indsats agenten har lagt for dagen. Dette medfører, at i 

situationer, hvor der ikke er informationssymmetri, så kan agenten agere på en måde, der maksimere hans 

egen nytte på bekostning af principalens. 

                                                           

 

 

 

24 Hart, Oliver, and John Moore. December 1990. ” Property rights and the nature of the firm”. S. 1122 

25 Kahneman Daniel and Tversky Amos. Marts 1979. ” Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”. S. 268-
269 



Side | 16 
 

 

 

 

1.5.3 Erhvervsjuridisk metode  

Den erhvervsjuridiske metode, der udgør grundlaget for afhandlingen, integrerer jura og økonomi og 

anvender virksomheden som analyseniveau. Den erhvervsjuridiske metode er problemorienteret, og der vil 

derfor blive taget udgangspunkt i de juridiske og økonomiske problemstillinger, som Forordningen opstiller 

for FMV og CRO virksomheders kontraheringsgrundlag. Ved disse problemstillinger skal der foretages valg, 

der vil optimere de økonomiske effekter imens juraen påvirker parternes evne til at gøre sådan. 

1.6 Struktur 

Opgaven er inddelt i 5 kapitler: 

Kapitel 1 præsenterer indledningen til projektet, problemformulering, projektets synsvinkel, og 

afgrænsning ligesom det gør rede for de anvendte metoder og teorier. Afslutningsvis gennemgås opgavens 

struktur. 

Kapital 2 - Processer og samarbejdsformer ved udvikling af lægemidler er en gennemgang af de 

processer, der udgør forløbet ved udvikling af nye lægemidler, nogle ofte sete samarbejdsformer ved 

lægemiddeludvikling, samt udviklingen i antallet af kliniske lægemiddelforsøg i Danmark, som anses for at 

være en indikator for udviklingen af fremtidig eksport af Life Science produkter. 

Kapitel 3 Persondataforordningen – betydningen af et nyt regelsæt gennemgår effekten af Forordningen 

ud fra et juridisk perspektiv. Kapitlet indledes med en sammenlignende redegørelse for lovgivning ved 

kliniske udviklingsforløb, efterfulgt f en redegørelse for baggrunden for Persondataforordningens tilblivelse 

og dens karakteristika ligesom der gives en redegørelse for samspillet mellem denne og dansk ret. Endelig 

belyses Forordningens effekt på parternes samarbejdsgrundlag og deres forventede handlemåde i 

forbindelse med udførelsen af de kliniske faser.  

Kapitel 4 – Forordningens økonomiske konsekvens for parternes samarbejdsgrundlag redegør, på basis af 

økonomisk teori, for hvordan Forordningens økonomiske effekt forventes at påvirke antallet af kliniske 

forskningsforsøg der udføres i Danmark. Kapitlet er inddelt i fem afsnit idet teorierne Strategiske 

Kontrahering, Transaktionsomkostsningsteori, Principal Agent-teori og Prospektteori gennemgås efterfulgt 

af en analyse, baseret på Discounted Cash Flow-metoden, af Forordningens effekt på et tænkt 

forskningsprojekt. 

Kapitel 5 indeholder den samlende konklusion, litteraturliste og bilag.  
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Kapitel 2 – Processer og samarbejdsformer ved udvikling af lægemidler 

Dette kapitel gennemgår de processer, der udgør forløbet ved udvikling af nye lægemidler, nogle ofte sete 

samarbejdsformer ved lægemiddeludvikling, og udviklingen i antallet af kliniske lægemiddelforsøg i 

Danmark, fordi dette anses for at være en mulig indikator for udviklingen af eksport af Life Science. 

2.1 Kliniske udviklingsprojekter 

Mens udvikling af nye lægemidler er en langstrakt og udfordrende proces sker den i forløb, der kan 

inddeles i tre overordnede faser, der går igen fra projekt til projekt - især fordi sundhedsmyndighederne 

har fastlagt rammer for de processer, der skal gennemføres ved test af nye lægemidler (Figur 1): 

Figur 1 – Proces ved udvikling af nye lægemidler 

 

1. Prækliniske faser. En virksomhed udvikler en ide til et nyt lægemiddel og tester det nye præparat i 

modeller og på dyr. Har præparatet den forventede effekt i modellerne, ansøges der om tilladelse 

til at gennemføre forsøg med mennesker.  

2. De kliniske faser. Før forsøg med mennesker kan igangsættes skal der indhentes tilladelse hertil fra 

Sundhedsstyrelsen og fra det videnskabsetiske komitésystem. De kliniske forsøg gennemføres 
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oftest i tre faser, hvor Fase 1 er en test på få raske mennesker, Fase 2 en test på få syge 

mennesker, og Fase 3 en større test, hvor mange syge mennesker gives det ny lægemiddel. 

3. Markedsføringsfasen. Efter godkendelse kan udvikleren søge om tilladelse til markedsføring og 

påbegynde salget. Ofte gennemføres der efter igangsat salg langtidsstudier af det nye lægemiddel, 

såkaldte Fase 4 forsøg. 

2.2 Samarbejdsformer  

Hvis en forskende medicinalvirksomhed (FMV) har identificeret den aktive ingrediens til et nyt lægemiddel 

(API eller Active Pharmaceutical Ingredient), skal dette stof testes og et færdigt lægemiddel udvikles.  

FMV’en kan enten gennemføre disse tests og videre udvikling produktet selv (hvilket der herefter refereres 

til som et ”integreret forløb”), eller den kan indgå aftaler med underleverandører, der udfører dette 

arbejde for FMV’en (et ”ikke-integreret forløb”).  

Når FMV vælger et ikke-integreret forløb anvender den typisk en Contract Research Organisation, eller 

CRO, som dens samarbejdspartner. Dette skyldes at CRO virksomheden enten selv kan udføre de 

nødvendige test, eller den kan sætte FMV i kontrakt med passende ”investigators” (læger), der kan udføre 

testene for FMV’en. CRO virksomheden hjælper yderligere FMV med at forstå de forskellige nationale 

regler for den type klinisk forsknings der udføres, hvilket gør CRO virksomheder til særligt attraktive 

samarbejdspartnere for FMV, der ikke tidligere har udført kliniske forsøg i det pågældende land. FMV har 

imidlertid mange andre potentielle samarbejdspartnere, f.eks. universiteter, Contract Produktion 

Organisations (CPO) etc.26 Der vil dog ikke fokuseres på disse i denne afhandling. 

Uanset hvilken samarbejdspartner en FMV vælger at anvende, skal partnerne indgå en aftale om 

samarbejde, og det er denne aftale, der regulerer parternes respektive opgaver og ansvar. 

Den nye GPDR lovgivning er særdeles relevant for sådanne aftaler, fordi den udvider de opgaver - og ikke 

mindst det ansvar - som parterne påtager sig når det gælder håndtering af personoplysninger.  

                                                           

 

 

 

26 Tvarnø, C. D., Østergaard Kim og Ølykke Skovgaard Grith. 2013. ”Vækst Og Værdiskabelse Via Nye Former For 
Innovationssamarbejder Og Partnerskaber”. S. 43-49 
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Netop ved forsøg med nye lægemidler er oplysninger om forsøgspersoner i sagens natur afgørende fordi 

forsøgene jo netop handler om, hvorledes personer reagerer på det nye lægemiddel. GPDR er derfor 

særdeles relevant for den strategiske kontrahering, der sker imellem forskellige parter i 

lægemiddelbranchen. 

Der er to grunde til at denne afhandling fokuserer på hvordan Forordningen påvirker samarbejdes-

grundlaget mellem FMV’er og CRO’er frem for imellem en FMV og andre samarbejdspartnere:  

1. Der behandles ikke personoplysninger i alle potentielle samarbejder. Samarbejder, der relaterer sig 

til selve udvikling af et nyt molekyle, eller test på dyr, er derfor er disse samarbejdsformer ikke 

relevante for denne afhandlings problemformulering. 

2. Samarbejder med CRO virksomheder er særligt relevant fordi parterne er tættest forbundet og 

fordi samarbejdet omhandler behandling af personoplysninger. 

Grunden til at parterne kan siges at være tættest forbundet i denne samarbejdstype er, at CRO 

virksomheder gennem de sidste 20 år har gjort sig til mere attraktive samarbejdspartnere ved udvikling af 

specialiseret viden og ved investering i relations-specifikke aktiver, alt efter det forskningsområde CRO 

virksomheden fokusere på.27  

Dette har været FMV til stor hjælp gennem de sidste 20 år, fordi omkostninger forbundet med udvikling af 

nye lægemidler i denne tidsperiode er steget betydeligt.28,29 Stigningerne skyldes, at ”de lavt-hængende 

frugter er plukket”, hvilket betyder, at de ”lette” medicinalprodukter allerede er blevet udviklet.30  

                                                           

 

 

 

27 Stephen Lowes, 22 August 2017. “Outsourcing in bioanalysis: a CRO perspective”. S. 1162 

28 Schuhmacher Alexander, Gassmann Oliver and Hinde Markus. 2016. “Changing R&D models in research-based 
pharmaceutical companies” S.8 

29 Michael Hu, Karl Schultz, Jack Sheu, Daniel Tschopp. 12. Marts 2007. “The Innovation Gap in Pharmaceutical Drug 
Discovery & New Models for R&D Success”. S. 8-10 

30 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE9070012/danske-guldaeg-er-fanget-i-medicinsk-skruetvinge/?ctxref=ext 

https://finans.dk/finans/erhverv/ECE9070012/danske-guldaeg-er-fanget-i-medicinsk-skruetvinge/?ctxref=ext
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Analysen af hvordan dette påvirker FMV’ers anvendelse af CRO virksomheder er derfor særlig interessant, 

fordi Forordningen komplicerer det arbejde CRO virksomheder yder for FMV’er. Komplikationen opstår på 

basis af at Forordningen udvider regelsættet om, hvordan persondata skal behandles til forskningsformål 

og udvider, parten der agere på vegne af en andens, ansvar og forpligtelser. CRO’er må derfor antages, at 

gøre krav på en merbetaling for den ekstra indsats, de fremover skal lægge for dagen. Det er derfor 

interessant at undersøge om denne potentielle merbetaling vil resultere i at CRO virksomheder vil blive 

anvendt i et mindre omfang end før. 

2.3 Klinisk forskning i Danmark 

Som det vises i Figur 2 har antallet af kliniske udviklingsprojekter, der udføres i Danmark, været svingende, 

og mens antallet af ikke-kommercielle forskningsforsøg har været stigende, har antallet af kommercielle 

forsøg været faldende.  

Figur 2 – Udvikling i antal ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg i Danmark i perioden 2006-201631 

  

                                                           

 

 

 

31 Erhvervsministeriet. Marts 2018. ”Vækstplan for Life Science”. S. 20 
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Af Figur 3 fremgår det, at 40% af de kommercielle kliniske forsøg, der udføres i Danmark, udføres på vegne 

af sponsorer fra ikke EU-lande, og disse vil i særlig grad blive påvirket af Forordningen.  

Figur 3 – Kommercielle kliniske lægemiddel forsøg i Danmark i 2016 fordelt efter udførerens 

oprindelsesland 32 

 

 

En undersøgelse, gennemført i 2009, konkluderede, 33 at den negative udvikling i antallet af kliniske forsøg 

skyldes en lang række af faktorer, herunder  

• Manglende overblik over patientmassen (tilgængelige forsøgspersoner, manglende samarbejde 

mellem kliniske forskere og hospitaler,  

• Mangel på gode kliniske forskningsfaciliteter og  

• Kompleks og krævende regulering af klinisk forskning. 

                                                           

 

 

 

32 Erhvervsministeriet. Marts 2018. ” Vækstplan for Life Science”. S. 20 

33 Schwarz Peter, Sørensen Chr. Jens, Djurhuus Chr. Jens, Clemmensen Peter, Hørder Mogens, Toft Egon, Larsen 
Jakob, Frøkjær Sven, Markersen Karina, Englev Ebbe. 2009. ”Klinisk forskning i Danmark – tid til handling”. S. 12-16 
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I Rapporten blev det dog samtidig konkluderet, at en af Danmarks helt store styrkepositioner er den fuldt 

registrerede befolkning, der er befordrende for gennemførsel af kliniske forskning her i landet. 

Regeringen har af denne baggrund igangsat en række forskellige initiativer for at afhjælpe den negative 

udvikling samt for at drage fordel af Danmarks styrkepositioner.  

Det er takket været disse initiativer, at Regeringen i dens Vækstplan for Life Science konkluderer, at 

mængden af kliniske forsøg udført i Danmark er stabiliseret.34 

Dette skal ses på baggrund af en udvikling, hvor antallet af kommercielle kliniske forsøg, der udføres 

globalt, er stigende; mens virksomheder i EU igangsætter færre kliniske forsøg, starter virksomheder i USA, 

Kina og Japan igangsætter endnu flere forsøg.  

Da den danske vækstplan for Life Science søger at gøre Danmark til et endnu mere attraktivt land at 

udfører kliniske forsøg i, kan Forordningen, ikke mindst på baggrund af det udvidede geografiske 

anvendelsesområde, ses at spænde benene for denne plan.  

I de følgende afsnit vil der først blive redegjort for, hvordan Forordningen påvirker måden kliniske 

udviklingsprojekter (klinisk forskning) udføres på, herefter vil der blive redegjort for hvorfor Forordningen 

kan finde effekt på medicinalforskning. Endelig vil de af Forordningens artikler, der har betydning for 

medicinalforskning, blive gennemgået, og der vil blive redegjort for hvilken betydning disse, efter min 

mening, formodes at have på henholdsvis parternes samarbejdsvilje samt på mængden af kliniske forsøg 

der kan blive udført i Danmark.  

                                                           

 

 

 

34 Erhvervsministeriet. Marts 2018. ”Vækstplan for Life Science”. S. 20 
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Kapitel 3 Persondataforordningen – betydningen af et nyt regelsæt  

Dette kapitel redegør for, hvorledes Persondataforordningen kan forventes at påvirke samarbejdet mellem 

medicinalforskningsvirksomheder (FMV) og Contract Research Organisations (CRO) virksomheder i 

forbindelse med kliniske forsøg.  

Forordningen er særdeles relevant i disse forløb, fordi der ved kliniske udviklingsprojekter behandles store 

mængder af personoplysninger, f.eks. biometriske oplysninger, med henblik på at kunne dokumentere det 

nye lægemiddels effekt. 

Figur 4 skitserer det kliniske forløb og søger at tydeliggøre hvilken lovgivning der gælder i de forskellige 

delprocesser: 

Figur 4 – Proccesser og lovgivningsmæssige rammer for kliniske udviklingsprojekter 

 

Gennemførsel af kliniske forsøg sker i fire delforløb:  

Delforløb 1 - Rekruttering af forsøgspersoner. Der findes 4 måder hvorpå forsøgspersoner kan rekrutteres. 

Man kan annoncere forsøget i avisen, kontakte et hospital og få dets læger til at oplyse velegnede 

patienter om forsøget, slå forsøget op på blivforsøgsperson.dk, eller identificere egnede forsøgspersoner 

via en biobank. Disse fire måder kan anvendes hver for sig eller sammen. Uanset hvilken metode der 

anvendes, er der krav om, at en forsøgsperson gives såvel en skriftlig som en mundtlig orientering om 

dennes rettigheder og forsøgets eventuelle konsekvenser. 
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Delforløb 2 - Opsamling af data. Når forsøgspersoner har afgivet accept til at deltage i et forsøg kan 

forsøget udføres. Dette vil enten blive udført på en enkel lokation eller, hvis forsøget er større, på en 

række forskellige steder. 

Delforløb 3 - Videregivelse af forsøgsdata til CRO/databehandler. Når de kliniske forsøg er udført, skal 

resultaterne af forsøgene samles med henblik på analyse. Her skal DB blot udføre den opgave DA gav ham, 

hvilket typisk er at samle den data, de forskellige ”investigators” (læger som CRO virksomheden har sat DA 

i kontakt med) og videregive det i let forståeligt datasæt til DA. Går den delegerede opgave ud på mere, 

skal DB også udføre disse opgaver.  

Delforløb 4 - Behandling af forsøgsdata. Den dataansvarlige anvender datasættet til det formål denne 

søgte at opnå. Har forsøget f.eks. været en succes, kan der indhentes en markedsføringstilladelse, så det 

udviklede produkt må sælges.  

Gennemføres de fire delforløb med et positivt resultat, altså medicinalproduktet findes at fungere på 

mennesker uden væsentlige negative bivirkninger, kan FMV ansøge Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at 

markedsføre produktet. Søger FMV at sælge produktet i et ikke EU-land, skal den fremvise forskningsdata 

til den relaterede ”sundhedsstyrelse”, således at produktets effekt kan påvises, og det kan dokumenteres, 

at den nødvendige forskning er blevet udført. 

Kapitlet indledes med en redegørelse for baggrunden for Forordningens tilblivelse. Med klarhed over disse 

gennemgås først det hidtidige danske retsgrundlag for håndtering af de relevante personoplysninger, og 

dernæst beskrives det nye retsgrundlag, som Forordningen etablerer. Kapitlets hovedafsnit er en 

gennemgang af de forskelle, den nye lovgivning medfører for klinisk forskning.  

3.1 Baggrunden for tilblivelse af Persondataforordningen  

Mængden af persondata, der er blevet registreres og udvekslet, herunder på tværs af landegrænser, er 

steget eksponentielt siden internettet for alvor blev udbredt. Denne udvikling er grunden til, at EU allerede 
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1995 - altså før internettet for alvor forandrede forretningslivet, hvilket generelt anses for at være sket 

efter år 2000,35 - vedtog Persondatadirektivet. 

Persondatadirektivet fastsætter de grundlæggende regler for, hvordan persondata skal behandles indenfor 

EU. Formålet med direktivet var - og er - at sikre EU-borgernes grundlæggende ret til beskyttelse af egne 

personoplysninger, jf. Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder art. 8 og TEUF art. 16.  

I Danmark trådte Databeskyttelsesloven i kraft i år 2000 (lidt sent baseret på, at Direktivets præambel 69 

gav hver medlemsstat 3 år fra 1995 til at implementere nationale databehandlingslove).  

Siden 1995 er mængden af data, der er blevet genereret, registreret og udvekslet, også på tværs af 

landegrænser, imidlertid vokset eksponentielt og langt hurtigere end EU i 1995 forventede. I tillæg viste 

det sig, at de enkelte EU-landes implementering af direktivet var meget forskelligartet og i praksis 

resulterede i 27 forskellige regelsæt.36  

På baggrund af denne udvikling vurderede EU i 2012, at unionens borgere ”ikke følte, at de har fuld 

kontrol over deres personoplysninger” 37. Derfor vurderede EU, at der var behov for et uniformt regelsæt, 

der sikrede, at EU’s borgere fik mere kontrol over deres egne oplysninger. Dette var baggrunden for, at EU 

igangsatte en proces med henblik på at erstatte Persondatadirektivet med Persondataforordningen.  

3.2 Persondataforordningens karakteristika  

Persondataforordningen adskiller sig fra andre EU Forordninger af to væsentlige grunde. 

For det første adskiller Persondataforordningen sig fra en ”normal” EU-forordning ved at tillade 

medlemsstaterne at opretholde og indføre begrænsninger angående persondatabehandling på en række 

områder, herunder medicinalforskning.38 Dermed fungerer Forordningen på disse punkter som et direktiv. 

                                                           

 

 

 

35 https://www.business.dk/diverse/internet-3.0 

36 http://Europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_da.htm  

37 http://Europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_da.htm  

38 Jf. henholdsvis Persondataforordningens art. 9, stk. 2 litra h, i, k og art. 9, stk. 4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:DA:PDF
https://www.business.dk/diverse/internet-3.0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_da.htm
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Trods disse ”direktivdele” er Forordningen dog ikke uden betydning, selv når national lovgivning anvendes 

som behandlingshjemmel. Forordningen indeholder således en række grundlæggende principper for 

databehandling der altid skal overholdes:  

• I Kapitel 2 fastlægger artikel 5 ”Principper for behandling af personoplysninger”;  

• I Kapitel 3 fastlægger artikel 13-17 regler for oplysningspligt vedrørende indsamling af data fra 

henholdsvis datasubjektet (kaldes også ”den registrerede”, hvilket er det udtryk, der vil anvendes i 

denne afhandling)39 og tredjemand, ret til indsigt i egne data, ret til berigtigelse af egne data og ret 

til sletning af egne data. Desuden fastsætter Forordningen regler for dataportabilitet, hvilket både 

betyder, at man kan få overført de data, der er blevet indsamlet om en selv, til en anden part uden 

omkostninger (art. 20), ret til indsigelse (art. 21), og ret til at modsige sig automatiske individuelle 

afgørelser (art. 22). 

• I Kapitel 4 fastlægger artikel 32 krav om ”behandlingssikkerhed”. Det er imidlertid ikke fastlagt, 

hvad der i enhver situation skal til, for at kravet om ”behandlingssikkerhed” er opfyldt.  

For det andet har Forordningen et udvidet territorialt anvendelsesområde, hvilket betyder, at 

Forordningens regler skal overholdes når der behandles personoplysninger om Europæisk statsborgere - 

uanset hvor behandlingen af disse data geografisk finder sted.40 Dette betyder, at hvis en kinesisk 

virksomhed via webhandel sælger varer til Europæiske statsborgere, vil denne kinesiske virksomhed skulle 

behandle de personoplysninger, den indsamler når varerne købes, f.eks. navn, e-mail og adresse, efter 

Forordningens regler frem for (eventuel) kinesisk persondatalovgivning. 

3.3 Forordningen og Dansk lovgivning 

Når kliniske forskningsprojekter udføres i Danmark, er der tre regelsæt, der spiller sammen:  

                                                           

 

 

 

39 Dall P. Nis, Langemark Jesper og Langebæk Amalie. September 2016. ”Persondataforordningen – en håndbog for 
praktikere”. S. 41 

40 https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2018/3/it-outsourcing-under-gdpr 

https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2018/3/it-outsourcing-under-gdpr
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• Lægemiddelloven, der overordnet regulerer både hvordan markedsføringstilladelser til ny medicin 

indhentes samt ophæves og sætter regler for gennemførelse af kliniske forsøg.  

• I forbindelse med et konkret kliniske forsøg regulerer Sundhedsloven hvornår registre (f.eks. 

biobanker og hospitaler) må udlevere henholdsvis biometrisk data og andre typer af 

personoplysninger. 

• Loven om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (også kendt 

som Komitéloven) regulerer hvordan der indhentes tilladelser til sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter og fastsætter hvilke informationer, der skal gives til potentielle 

forsøgspersoner før de må indgå i et forskningsprojekt.  

Når et klinisk forskningsprojekt startes skal der jf. Lægemiddellovens § 88 indhentes tilladelse fra 

Sundhedsstyrelsen og fra den videnskabsetiske komité, jf. Komitéloven, såfremt mennesker skal anvendes 

som forsøgspersoner.  

Kravet medfører, at såfremt den forskende virksomhed søger at anvende en biobank for at få adgang til 

biometrisk materiale, så den vil kunne identificere særlig egnede forsøgspersoner, skal biobanken have 

hjemmel til at videregive de efterspurgte biologiske (biometriske) oplysninger, da Sundhedslovens § 32 

opstiller krav om, at videregivelsen kun må ske hvis der er indhentet en tilladelse til forsøget jf. 

Komitéloven. Har personen, hvis biometriske materiale er blevet indhentet, fået registreret en beslutning 

om materialet kun må anvendes til egen behandling jf. Sundhedslovens § 29, må videregivelsen ikke ske. 

For at en tredjepart (et hospital eller en biobank) kan videregive en patients helbredsoplysninger til andet 

formål end behandling, vil der imidlertid være krav om at patienten har givet sit skriftlige samtykke til 

videregivelsen jf. henholdsvis § 42d, 43 og 44. Dette krav om et samtykke kan imidlertid undlades ved 

videregivelse af helbredsoplysninger til forskningsformål jf. § 46, og i sådanne tilfælde vil der derimod være 

krav om, at der er indhentet tilladelse til forsøget fra et videnskabsetisk råd i overensstemmelse med 

Komitélovens regler. 

For at den påkrævede tilladelse kan indhentes kræves det jf. Komitélovens § 17, at projektet kan påvise at 

de tilhørende risici til projektet ikke overstiger de forudselige fordele i et uforsvarligt omfang jf. § 18, og at 

de personer, der ønsker at deltage i forsøget, gives en lang række oplysninger i såvel et skriftligt som 

mundtligt format jf. § 20. Oplysninger omfatter bl.a. ens ret til, til enhver tid at træde ud af projektet, 
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potentielle bivirkninger mm.41 Meningen med kravet i § 20 er at sikre, at forsøgspersoner har afgivet et 

informeret samtykke, hvilket § 3 opstiller krav om at der skal foreligge, før den potentielle forsøgsperson 

må indtræde som forsøgsperson. 

Den efterfølgende behandling var tidligere reguleret af Persondatalovens kapitel 4 fordi der ikke var anden 

national lov, der regulerede måden hvorpå de indsamlede personoplysninger skulle behandles (om end 

Lægemiddelloven finder anvendelse igen når man når til markedsføringsfasen).42  

Dette skyldes, at der ved efterfølgende behandling sker en behandling af henholdsvis biometriske data og 

helbredsdata. Fordi begge disse datatyper, kan anvendes til at identificere eller udpege en bestemt person 

hører databehandlingen under Persondatalovens (og Forordningens) definition af personoplysninger 

”Enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede)”.43  

Siden selve indsamlingen af persondata reguleres af nationale regler vil Forordningens ikrafttræden den 

25. maj. 2018 ikke påvirke måden hvorpå forsøgspersoners personoplysninger indsamles. Dette skyldes 

som nævnt i afsnit 2.2 at Forordningen indeholder ”direktivdele”, hvorefter national lovgivning, der 

regulerer måden persondata behandles, fortsat kan anvendes som behandlingshjemmel. Imidlertid 

ophæver Forordningen som tidligere nævnt Persondataloven, hvorefter Forordningen vil være den lov, der 

regulere den persondatabehandling, der følger efter indsamlingen.  

På denne baggrund gøres der rede for de overordnede ændringer Forordningen medfører for klinisk 

forskning. 

Forordningen udvider definitionen af, hvornår der foreligger en behandling. Udvidelsen kommer af, at 

Forordningens art. 4, nr. 2 definerer en databehandling som værende enhver aktivitet eller række 

                                                           

 

 

 

41 National Videnskabsetisk komité. August 2014. ”Før du beslutter dig om at være forsøgsperson i 
sundhedsvidenskabelige forsøg”. S.4-6 

42 https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/krav-efter-
persondataloven-til-kliniske-forsoeg-med-laegemidler-kliniske-afproevninger-af-medicinsk-udstyr-og-pligtmaessig-
sikkerhedsovervaagning-af-laegemidler-og-medicinsk-udstyr/ 

43 Som defineret i henholdsvis Persondatalovens § 3, stk.1 og Persondataforordningens art. 4 stk. 1 hvor definitionen 
udvides med ”der direkte eller indirekte kan identificeres” 

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/krav-efter-persondataloven-til-kliniske-forsoeg-med-laegemidler-kliniske-afproevninger-af-medicinsk-udstyr-og-pligtmaessig-sikkerhedsovervaagning-af-laegemidler-og-medicinsk-udstyr/
https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/krav-efter-persondataloven-til-kliniske-forsoeg-med-laegemidler-kliniske-afproevninger-af-medicinsk-udstyr-og-pligtmaessig-sikkerhedsovervaagning-af-laegemidler-og-medicinsk-udstyr/
https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/krav-efter-persondataloven-til-kliniske-forsoeg-med-laegemidler-kliniske-afproevninger-af-medicinsk-udstyr-og-pligtmaessig-sikkerhedsovervaagning-af-laegemidler-og-medicinsk-udstyr/
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aktiviteter – med eller uden brug af automatisk – behandling som personoplysninger eller en samling af 

personoplysninger gøres til genstand for. Derfor vil selv notater på papir, der indeholder 

personoplysninger, modsat tidligere, anses som en databehandling. Noteres der f.eks. enten skriftligt eller 

elektronisk, at der bor en herre med rødt skæg, og som lider af astma på Lergravsparken 14, vil der 

foreligge en databehandling jf. Forordningen. 

Forordningen skaber et krav om at databehandleren, modsat tidligere, skal have skriftlig tilladelse fra den 

dataansvarlige, før han må anvende underdatabehandlere (UDB). Denne skriftlige tilladelse skal fremgå af 

databehandleraftalen (DBA) jf. Forordningens art. 28, stk. 2. Yderligere skal de anvendte UDB indgå en 

skriftlig aftale med DB, hvori de pålægges samme vilkår som DB, jf. art. 28, stk. 4. 

For at kliniske forsøg har kunnet udføres, har der tidligere, jf. Persondataloven, været krav om, at alle 

sundhedsforsøg har været anmeldelsespligtige til Datatilsynet. Dette krav blev imidlertid ophævet d. 15. 

maj 2012, og kliniske forsøg blev omfattet af Lægemiddelloven, og disse har med visse undtagelser 

herefter ikke skulle anmeldes til Datatilsynet.44 

Forordningen ophæver imidlertid det generelle anmeldelseskrav helt, men det er ikke ensbetydende med, 

at Forordningen ophæver kravet om, at kliniske forsøg skal anmeldelses til henholdsvis Sundhedsstyrelsen 

og det Videnskabsetniske Komitésystem. Dette skyldes, som gennemgået tidligere, at Forordningen 

indeholder ”direktivdele”, hvorefter nationale begrænsninger, f.eks. i form af krav om, at der skal 

indhentes særlige tilladelser før et forsøg kan startes, kan fastholdes. Det er af denne grund, at f.eks. 

Sundhedslovens § 42 D, stk. 2, nr. 1, litra c, kan fastholdes til trods for at den begrænsning den opstiller - 

altså at elektroniske helbredsoplysninger kun må videregives til et andet formål end behandling uden den 

registreredes samtykke hvis dette sker senest 6 måneder efter endt behandling - går imod Forordningens 

art. 9, stk. 2 litra j, der giver mulighed for databehandlingen til forskningsformål kan ske uden at et 

samtykke er nødvendigt. Disse nationale regler kan fastholdes trods Breyer-sagen (C-582/14), hvor det blev 

fundet, at ”særlige nationale regler ikke kan forhindre behandling af persondata, hvis behandlingen er 

                                                           

 

 

 

44 https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/ 

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/
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lovlig efter persondatadirektivet”.45 Grunden er, at Forordningens art. 9, stk. 2 litra j overlader kompetence 

til at fastsætte behandlingshjemlen til medlemsstaterne, hvilket ikke var tilfældet i Breyer-sagen. Dette er 

ligeledes grunden til, at Sundhedslovens § 46 kan opretholdes fordi Forordningens art. 9, stk. 2 litra j 

fastsætter, at behandling til forskningsformål kan finde sted på baggrund af national ret så længe 

behandlingen sker i overensstemmelse med art. 89, stk.1.46 

På denne basis kan det fastlægges, at det, Forordningen påvirker, er den databehandling, der foretages 

efter at indsamlingen af personlige oplysninger er sket.  

3.4 Forordningens juridiske konsekvens 

Mens der har været frygt for, at Forordningens ville skabe et helt nyt regelsæt for persondatabehandling, 

finder Peter Blume, professor i JUR Center for Offentlig Regulering og Administration med primært 

forskningsområde i persondataret, ikke at Forordningen bør give grund til reel bekymring.  

Peter Blume anser, at Forordningen ikke, som frygtet, vil være en revolution, men snarere en evolution af 

den nuværende lov om persondatabehandling.47 Blume begrunder synspunktet med, at Forordningen ikke 

opstiller en række nye regler, men blot udvider omfanget af de eksisterende regler. Yderligere indføres 

noget af den udviklede retspraksis, heriblandt retten til at blive slettet som klargjort i C-131/12 (Google 

Spain dommen), som egentlig lovtekst i Forordningen. Det er på denne baggrund, at Peter Blume mener, 

at Forordningen ikke bør skabe for megen bekymring, fordi den blot er en udvidelse af eksisterende lov. 

Forordningen har imidlertid fået dansk erhvervsliv ”op af stolen”, fordi bødeniveauet for overtrædelser af 

Forordningens regler er steget voldsomt. Mens den højeste bøde, der er givet for overtrædelse af 

                                                           

 

 

 

45 https://www.plesner.com/insights/artikler/2016/12/persondatadirektivet-forhindrer-afvigende-
nationaleregler?sc_lang=da-DK  

46 Denne artikel vil fremover refereres til som forskningsundtagelsen da den tillader at behandling til forskningsformål 
kan ske i tilfælde der ellers ikke ville være mulige jf. Forordningens andre artikler så længe databehandlingen er 
underlagt de fornødne garantier for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i overensstemmelse med 
Forordningens andre artikler. 

47 Peter Blume. Oktober 2016. Persondataforordningen S. 169 

https://www.plesner.com/insights/artikler/2016/12/persondatadirektivet-forhindrer-afvigende-nationaleregler?sc_lang=da-DK
https://www.plesner.com/insights/artikler/2016/12/persondatadirektivet-forhindrer-afvigende-nationaleregler?sc_lang=da-DK
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Persondatalovens regler er på 25.000 kr.48, så vil bøder jf. Forordningens art. 83, stk. 5 fra den 25. maj 2018 

kunne være på op til 20 mio. Euro (150 millioner danske kroner) eller 4% af koncernomsætningen, hvad 

end der er højest. Dette bødeniveau vil være uniformt i hele EU, så hvor der tidligere har været stor forskel 

på bøder givet for brud på persondatabehandlingsregler - Italien har f.eks. givet bøder på 11 millioner Euro 

for overtrædelse af deres persondatalovgivning – så vil dette ikke længere være muligt. Gives der f.eks. en 

bøde på 8 millioner Euro for en overtrædelse af Forordningens regler i et EU-land, kan Danmark ikke give 

en mildere straf for den samme overtrædelse. Det uniforme regelsæt ophæver dermed den lave 

præceptive virkning som det tidligere danske bødeniveau har haft. Det lave danske bødeniveau anses at 

være grunden til, at danske virksomheder indtil nu ikke har taget for tungt på Persondataloven og derfor 

nu udviser stor bekymring for Forordningens ikrafttrædelse. Det vil derfor næppe være forkert at kalde 

den største af Forordningens evolutioner fastlæggelsen af et uniformt bødeniveau.  

I de samtaler jeg har haft med Datatilsynet er der ikke lagt op til, at enhver overtrædelse umiddelbart 

straffes med bøder. Kan det påvises, at der er gjort en indsats for at efterleve Forordningens regler, vil man 

kunne nøjes med en advarsel eller en lavere bøde. Det skal dog fastsættes, at såfremt store virksomheder, 

og virksomheder der behandler mange og følsomme personoplysninger, ikke har gjort en reel indsats for at 

efterleve Forordningens regler så vil en bøde ikke kunne undgås.  

Det er imidlertid ikke alene det forhøjede bødeniveau, der gør det langt mere relevant end tidligere at 

overholde persondatabehandlingsreglerne. Den virksomhedssociale konsekvens af tab af omdømme, f.eks. 

negativ omtale, har bl.a. på grund af de sociale medier langt større negative konsekvenser end tidligere, 

fordi der bl.a. på baggrund af Cambridge Analytika-sagen er kommet et langt større fokus på, at 

virksomheder skal overholde reglerne for persondatabehandling.  

Det langt højere bødeniveau og risikoen for omdømmetab gør det mere relevant for virksomheder, der 

behandler personoplysninger, at have en klar forståelse for Forordningens regler. Figur 5 sigter til at give et 

                                                           

 

 

 

48 http://www.louadvokatfirma.dk/publikationer/Persondataforordningen/ 

http://www.louadvokatfirma.dk/publikationer/persondataforordningen/
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overblik over de ændringer Forordningen som bringer og som har betydning for de kontraherende 

partnere, henholdsvis DA (for FMV) og DB (for CRO virksomheden) 

Figur 5 – Ændringer i persondatalovgivningen og deres forventede effekt 

AFSNIT/EMNE PERSONDATALOVEN FORORDNINGEN FORSKEL BYRDEFULDT FOIR DA BYRDEFULDT FOIR DB EFFEKT 

3.4.1  

Persondata type 

Tre typer af 
personoplysninger 

To typer af 
personoplysninger 

Kategorien semifølsomme 
oplysninger er fjernet og 
mængden af oplysninger der 
anses som følsomme er blevet 
udvidet 

Afhænger af om biometriske og 
genetiske oplysninger 
behandlers 

Kommer an på om 
biometriske og genetiske 
oplysninger behandlers 

Ingen 

3.4.2 

DBA 

Ingen reelle krav til dets 
indhold udover at 
nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger 
er blevet oprettet 

Stiller krav til dets 
indhold og fastlægger 
betydningen af 
manglende klare 
instrukser 

DBA skal nu indeholde en række 
bestemte punkter. 

DA’s DBA bør gennemgås Er DBA ikke tydelig omkring 
rollefordelingen 

Risikere DB at agere som 
DA 

Færre 
samarbejder 

DA og DB’s 
ansvar  

Kun DA er ansvarlig for den 
behandlede data  

 

DA og DB er 
ansvarlige for det 
behandlede  

DB kan nu stilles til ansvar hvis 
behandlingen ikke er overens 
med instruksen.  

DA skal sikre eksistensen af en 
klar instruks og sin evne til at 
efterleve det generelle 
fortegnelses krav 

Følgende det udvidede 
ansvar stiger DB 
omkostninger da han skal 
dokumentere sin 
compliance  

Færre 
samarbejder 

Fællesdataansva
rlig  

Begrebet fandtes ikke  Anvendes i tilfælde 
hvor de to parter 
begge agerer som 
dataansvarlig   

Giver mulighed for samarbejde 
mellem to parter der begge vil 
anvende den omhandlede data  

Mens det udvider DA’s 
samarbejdes muligheder er 
forpligtelserne svære at 
overholde. 

Har ingen betydning for DB Færre 
samarbejder 

3.4.3 

Fortegnelse 

Notering er kun nødvendig 
i særlige tilfælde 

Alting skal noteres Kravet om fortegnelse er blevet 
en generel pligt 

Den yderligere notering 
medfører ekstra omkostninger 

Den yderligere notering 
medfører ekstra 
omkostninger 

Dyrere at 
starte forsøg 

Samtykke Kan afgives mundtligt Kan afgives mundtlig, 
men skal være 
skriftligt hvis afgivet i 
forbindelse med 
følsomme 
oplysninger 

Krav om dokumentation og det 
skal tydeliggøres hvad der giver 
samtykke til 

Er samtykket ikke indhentet med 
specificering af oplysningernes 
anvendelse område bør nyt 
samtykke indhentes 

Er samtykket ikke 
indhentet med 
specificering af 
oplysningernes anvendelse 
område bør nyt samtykke 
indhentes 

Adgang til 
mindre 
information 

3.4.4 

Registreredes 
rettigheder 

Ret til oplysning om 
indsamling, indsigt, sletning 
og berigtigelse 

Udvider 
rettighederne fra 
loven og tilføjer ret 
dataportabilitet, 
modsige automatiske 
afgørelser og  

Udvidede rettigheder medfører 
bl.a. At ved sletninger eller 
berigtigelse skal denne 
videreføres til alle oplysningerne 
er blevet videregivet til 

De udvidede rettigheder 
medfører ekstra omkostninger 
særligt da DA skal kunne 
kontakte alle de parter han har 
videregivet oplysningerne til. 

Stilles krav om sletning 
eller berigtigelse skal dette 
blot videresendes til DA.  

Afhænger af 
forsknings-
und-
tagelsens  

Pseudo- og 
anonymisering  

Benævnes ikke i loven  Begrebernes 
anvendelse område 
er klargjort  

Begrebernes funktion er 
klargjort: pseudo = person 
anonym= ikke person 

Afhænger af omfanget 
psudonymiserede oplysninger er 
blevet anvendt 

Afhænger af omfanget 
psudonymiserede 
oplysninger er blevet 
anvendt 

-X- 

3.4.5  

Sikkerhedsforan
staltninger 

 Nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger  

Nødvendige 
sikkerhedsforanstaltn
inger på basis af 
konkrete faktorer 

Klargøre mere de tanker der skal 
gøres i forbindelse med at opnå 
den nødvendige sikkerhed om 
end intet konkret fastlægges  

Udover behovet for en 
gennemgang af DA’s nuværende 
sikkerhedsforanstaltninger 
påvirker kraver ikke DA noget 
særligt  

Skulle 
sikkerhedsforanstaltninger 
findes mangelfulde midt i 
samarbejdes forløbet kan 
DB nu pålægges bøde. 

Ingen effekt 

3.4.6 

DPO 

Begrebet fandtes ikke Krav om en DPO hvis 
følsomme 
oplysninger 
behandles ofte  

Visse virksomheder og alle 
offentlige organer skal have en 
DPO  

Er en DPO nødvendig medfører 
det ekstra omkostninger da en 
ny stilling skal oprettes  

Er en DPO nødvendig 
medfører det ekstra 
omkostninger da en ny 
stilling skal oprettes 

Ingen specifik 
effekt 
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I de følgende underafsnit uddybes betydningen af Forordningens på parternes kontraheringsforhold og 

samarbejdsgrundlag.  

3.4.1 Typer af personoplysninger 

Hvad var hidtil gældende; hvad gælder fremover  

Persondataloven arbejder med tre overordnede typer af personoplysninger:  

• Almindelige oplysninger, dvs. enhver oplysning, der kan bruges til at identificere en bestemt 

person, f.eks. dennes navn og adresse. 

• Semifølsomme oplysninger, dvs. oplysninger om eventuelle lovovertrædelser og straffedomme. 

• Følsomme oplysninger, f.eks. oplysninger om en persons helbred eller seksuelle orientering. 

Når Forordningen træder i kraft, skal der ikke længere arbejdes med semifølsomme oplysninger, og disse 

vil fremover klassificeres som almindelige personoplysninger. 

Imidlertid vil der blive stillet krav om en yderligere behandlingshjemmel før de tidligere semifølsomme 

oplysninger kan behandles i forhold til de ”almindelige-almindelige” personoplysninger.  

I nedenstående figur 6 oplistes en række eksempler på personoplysninger, inddelt i de tre overnævnte 

kategorier. Mens kategorien ”semifølsomme oplysninger” ophæves med Forordningen, er den fastholdt i 

figuren fordi det skærpede krav til behandlingshjemmelen i praksis forventes at fastholde behovet for at 

adskille almindelige personoplysninger fra semifølsomme oplysninger.  
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Figur 6 – Typer af persondata49 

 

Som det fremgår af figur 6, vil man i en dansk sammenhæng anse CPR-numre som følsomme 

personoplysninger.50 Persondataforordningen overlader beslutningen om at nationale 

identifikationsnumre, herunder CPR-nummeret, skal anses som værende følsomme persondata til den 

enkelte medlemsstat jf. art. 87. Det skal yderligere bemærkes, at mængden af følsomme oplysninger 

udvides således at biometriske data, der anvendes til at identificerer en bestemt person, og genetiske data 

også anses som følsomme personoplysninger.  

Det fremgår imidlertid af det danske lovforslag L 68, der blive til den nye danske persondatalov, § 11, stk. 

2, at for at private må behandle personnumre, så skal de enten have en lovhjemmel til denne behandling 

eller så skal behandlingen ske i overensstemmelse Forordningens art. 7, der opsætter betingelserne for 

behandling på basis af samtykke. Da Formuleringen stemmer mere overens med definitionen for et 

udtrykkeligt samtykke, antages det, at CPR-numre i Danmark vil anses som en følsom personoplysning. 

 

                                                           

 

 

 

49 Kilde: ComplyTo Aps, Seminar om persondataret 

50 Antages på basis af L 68 § 11, stk. 2 stiller krav om en lovhjemmel før private må behandle CPR-numre. 
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Betydning for DA 

Omklassificeringen af personoplysninger anses for at være uden betydning for FMV, som både i 

integrerede og ikke-integrerede forløb vil være dataansvarlig, fordi den type oplysninger, der 

omklassificeres, ikke anses for relevante ved kliniske forsøg. Det forhold, at biometriske data, der anvendes 

til at identificere en bestemt person, fremover vil blive anset som en følsom personoplysning, ville være af 

betydning for DA, hvis ikke det var fordi, at dette allerede var retspraksis i Danmark.51 Det at genetiske 

data fremover vil anses som følsomme oplysninger betyder at genetiske forskningsprojekter kompliceres 

fremover, imidlertid vil anvendelsen af disse oplysninger næppe være mere kompliceret end når 

”almindelige” helbredsoplysninger anvendes. 

Betydning for DB 

Omklassificeringen af personoplysninger anses at være uden betydning for CRO virksomheder, der i ikke-

integrerede forløb vil være databehandler, da måden de må behandle biometriske oplysninger på 

reguleres af danske national ret og dermed ikke ændres af Forordningen. 

Effekt 

Omklassificeringen har ingen reel betydning for hverken DA eller DB.  

3.4.2 DA, DB og Databehandleraftaler 

Begreberne Dataansvarlig, Databehandler og databehandleraftale er centrale begreber med følgende 

betydning: 

• Dataansvarlig (DA) er den fysiske eller juridiske person med det endelige ansvar for projektet og 

dermed den der bestemmer formålet med projektet, hvilke oplysninger der må indsamles for at 

opnå projektets formål, og hvordan disse oplysninger skal behandles 

                                                           

 

 

 

51 https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/Brug-af-fingeraftryk-ved-bloddonation/  

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/Brug-af-fingeraftryk-ved-bloddonation/
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• Databehandler (DB) er den fysiske eller juridiske person, der behandler personoplysninger på den 

dataansvarliges vegne.  

• Databehandleraftale (DBA) er den skriftlige aftale parterne skal indgå før de kan anses som 

værende henholdsvis DA og DB.  

Begreberne blev introduceret i Danmark gennem Persondataloven – de fandtes allerede under 

persondatadirektivet, dog under et andet navn.  

Hvad var hidtil gældende; hvad gælder fremover  

Under Persondataloven har DA og DB haft følgende forpligtelser: 

• Når en DA har villet anvende en DB, har parterne skullet indgå en skriftlig aftale jf. PL § 42, stk. 2, 

hvorefter DB skal acceptere, at han udelukkende må handle på basis af instruks fra DA. 

• DA har jf. PL § 42, stk. 1 skulle indestå for, at han selv og den DB han anvender, har truffet de 

fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod oplysningernes hændelige 

tilintetgørelse og mod at de kommer uvedkommende til kendskab. 

• DA og DB har været pålagt at anmelde enhver behandling udført for det offentlige eller en anden 

DA til Datatilsynet. 

Hvor Persondataloven kun opstillede krav om at der skulle foreligge en skriftlig aftale mellem parterne, så 

udvider Forordningen betydningen af denne skriftlig aftale samt specificerer aftalen som værende en 

Databehandleraftale (DBA). I tillæg fastsætter Forordningen krav i art. 28 til aftalens indehold. Det er 

gennem disse krav, at Forordningen udvider henholdsvis DA’s og DB’s forpligtelser. Endelig ophæver 

Forordningen anmeldelsespligten og stiller i stedet krav om, at parterne skal notere deres overholdelse af 

Forordningen på skrift. Yderligere opstiller Forordningen en særlig kontrakt, en fælles dataansvarlig 

kontrakt, som to DA, der vil arbejde sammen om et fælles projekt, skal underskrive før de indleder deres 

samarbejde.52 

                                                           

 

 

 

52 https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/ny-skabelon-til-en-aftale-om-faelles-dataansvar/  

https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/ny-skabelon-til-en-aftale-om-faelles-dataansvar/
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Forordningen stiller krav om, at DBA skal som minimum skal fastsætte, at: 

• For at en DB kan udføre en behandling på vegne af en DA skal der være indgået en skriftlig DBA.  

• DA indestår for at DB kan stille de fornødne garantier for den registreredes sikkerhed, herunder 

ved at opstiller passende tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger. 

• DB skal have tilladelse fra DA før DB må anvende en UDB. 

• Genstanden for behandling, dens varighed, behandlingens karakter, kategorier af registrerede data 

samt DA’s forpligtelser. 

• DB’s behandling kun må ske på basis af en dokumenteret instruks fra DA. 

• DB skal sikre, at kun autoriserede personer får adgang til data. 

• DB skal sikre, at en UDB har indgået en skriftlig aftale tilsvarende til DBA før UDB anvendes53 

• DB skal bistå DA med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med hensyn på at 

opfylde de registreredes rettigheder.  

• DB skal bistå DA med at overholde kravene i art. 32-36 (sikre tilstrækkelig behandlingssikkerhed, 

hjælpe med at behandle persondatasikkerhedsbrud og udarbejde konsekvensanalyser). 

• Slette eller tilbagelevere (afhængigt af hvad DA ønsker) alle personoplysningerne DA har givet DB 

adgang til ved behandlingens ophør. 

• Stille alle oplysninger forbundet med at påvise efterlevelsen af art. 28 til rådighed for DA samt 

bidrage til DA’s inspektion af, at artiklen efterleves. 

• DB skal omgående underrette DA om enhver behandling, som DB anser at være i strid med 

gældende persondatabehandlingsret. 

Forskelle fra før til nu 

Forordningen medfører på dette område tre forskelle: 

1. Det er langt vigtige end tidligere at holde DA og DB adskilt. 

                                                           

 

 

 

53https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_
databehandlere_-_endelig_version.pdf S.12-13 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf
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2. DBA skaber behov for at der føres yderligere dokumentation.  

3. Samarbejder skal ikke længere anmeldes til Datatilsynet, men en særlig aftale skal nu indgås når to 

Dataansvarlig vil arbejde sammen.  

Forskel 1: Det er langt vigtige end tidligere at holde DA og DB adskilt 

Grunden til at det bliver langt vigtigere end tidligere at holde udtrykkene DA og DB klart adskilte er fordi, at 

kan man ikke påvise at man er DB, vil man anses som DA. Dette gør det vigtigt at en databehandleraftale 

(DBA), definerer hvem, der agerer i hvilken rolle. 

En DB vil altid forsøge at undgå at blive anset som en DA, da DB’s behandlingshjemmel stammer fra den 

skriftlige instruks som fremgår i DBA. Dermed er det stadig DA, der har ansvaret for data og har den 

egentlige behandlingshjemmel til databehandlingen. 

En DB vil derfor ikke have hjemmel til at behandle de pågældende personoplysninger hvis DB findes at 

være en DA.54 Det er på baggrund af denne mulighed for, at DB kan anses at være DA, at DB kan siges at 

tildeles ”en mere aktiv rolle og flere forpligtelser end i Persondataloven”.55  

Forordningen skaber yderligere mulighed for at DB kan straffes for fejl han udfører når han assisterer DA 

fordi det, jf. Forordningens art. 28, stk. 10, kun er i tilfælde, hvor DB fastlægger formålene og 

hjælpemidlerne til behandlingen, at han anses som en DA. Bryder DB med de forpligtelser han er underlagt 

af DA vil han derfor kunne straffes alene i sin rolle som DB jf. art. 83, stk. 4, litra a. 

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at den dataansvarlig er underlagt et mindre ansvar end 

tidligere. Det er stadig op til DA at påse at de passende sikkerhedsforanstaltninger faktisk bliver 

                                                           

 

 

 

54https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_
databehandlere_-_endelig_version.pdf S.5-6 

55 Dall P. Nis, Langemark Jesper og Langebæk Amalie. September 2016. ”Persondataforordningen – en håndbog for 
praktiker”. S. 115 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf
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gennemført samt at føre kontrol med, at DB faktisk lever op til DBA. Kan DA ikke påvise, at han har ført den 

nødvendige kontrol, vil begge parter kunne straffes jf. Forordningens regler hvis DBA brydes.56 

Forskel 2: DBA skaber behov for at der føres yderligere dokumentation  

På baggrund af, at DBA udvider omfanget af informationer parterne skal indføre i den skriftlige aftale de 

indgår, og fordi DB skal kunne dokumentere sin overholdelse af DBA, skabes der et behov for, at der føres 

flere notater end tidligere.  

Forskel 3: Samarbejder skal ikke længere anmeldes til Datatilsynet, men en særlig aftale skal nu indgås 

når to Dataansvarlig vil arbejde sammen 

Forordningen ophæver det tidligere krav om at behandlinger udført for henholdsvis det offentlige eller en 

anden DA skal anmeldes til Datatilsynet. I stedet skal der føres notater for at dokumentere ens overholdes 

af Forordningens regler. Yderligere skal to dataansvarlige, der ønsker at samarbejde om et projekt hvor 

begge parter søger at anvende den behandlede data til et fælles eller hvert sit formål, indgå en ”fælles 

dataansvarlig kontrakt” før deres samarbejde kan starte.  

Betydning for DA 

Trods DB’s større ansvar skal DA stadig føres kontrol med DB. DA vil yderlige skulle indgå en ny type aftale 

hvis han vil arbejde sammen med en anden DA. 

Betydning for DB 

DB kan fra 25. maj. 2018 både pålægges bøder på baggrund af sin rolle som DB og, hvis DBA brydes, som 

en DA. DB vil af denne grund have ekstra fokus på sine forpligtelser for at undgå en potentiel bøde. 

 

 

                                                           

 

 

 

56 https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/tilsyn-med-ikea-as/ 

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/tilsyn-med-ikea-as/
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Effekt 

De udvidede krav til DPA og kravet om at der skal indgås fælles databehandleraftaler fra og med den 25. 

maj 2018 medfører sammen følgende tre del effekter: 

• Den skriftlige aftale er langt vigtigere end tidligere, hvilket gør det vigtigt at gennemgå de 

eksisterende aftaler mellem en DB og en DA. 

• Samarbejde mellem to Dataansvarlig bliver mindre attraktivt for parterne. 

• Private FMV og CRO virksomheder vil have mindre incitament til at samarbejde med det offentlige.  

Del effekt 1 - Den skriftlige aftale er langt vigtigere end tidligere 

Trods at Forordningen skærper kravene til DBA, ophæver den ikke eksisterende DBA. 57 Findes en DBA 

imidlertid efter den 25. maj 2018 ikke at leve op til de krav Forordningens stiller til DBA, vil det anses som 

værende en overtrædelse af Forordningen. Det er af denne grund, at mange virksomheder er i gang med 

at sikre sig at de har indgået de fornødne DBA og ved at kontrollere om disse lever op til Forordningens.  

F.eks. udtaler Christian fra Nordic BioSite ApS at:  

”Nordic BioSite ApS har gået deres systemer igennem og identificeret hvor de opbevarer deres persondata, 

hvem der kontrollere behandlingen af dem, og på basis af dette samt typen af personoplysninger de 

behandler opstillet fornødne sikkerhedsforanstaltninger og indsigtsrutiner, således at de bl.a. har kunnet 

opdatere deres DBA med deres IT-leverandør for at sikre, at den lever op Forordningens krav.” 

Det at opdatere og sikre, at de nødvendige DBA er indgået er dog ikke helt let. Da der ikke tidligere har 

været kutyme for, at DBA er blevet indgået, hvilket bl.a. kan ses fra Ikeas manglende DBA,58 er der mange 

virksomheder, der ikke der ikke har de nødvendige DBA. Dette vurderes særligt at være tilfældet for 

                                                           

 

 

 

57 Dall P. Nis, Langemark Jesper og Langebæk Amalie. September 2016. ”Persondataforordningen – en håndbog for 
praktiker”. S. 119 

58 https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/tilsyn-med-ikea-as/  

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/tilsyn-med-ikea-as/
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mindre virksomheder, som er mere vant til blot at underskrive den DBA, de bliver tilsendt denne af den 

DA.  

Det er imidlertid ikke kun små virksomheder, der ikke sikret sig, at de har en opdateret DBA når 

Forordningen træder i kraft. Microsoft udbyder f.eks. en række værktøjer til virksomheder hvorfra de f.eks. 

kan drive deres virksomhed eller opbevare og behandle kundedata. I disse situationer agerer Microsoft 

som DB da de ikke har interesse i oplysningerne, men blot forhandler et værktøj hvorfra disse kan 

behandles. Dette skaber dermed et behov for at der indgås DBA mellem Microsoft og de forskellige 

virksomheder der anvendes deres værktøjer. Går man imidlertid ind på Microsofts hjemmesider, kan man 

intet finde om at de skulle have en DBA som der er behov for at der skal underskrives før et samarbejde 

kan indgås. 59 Mens det er DA, der skal fastsætte rammerne for indholdet i en DBA, så må man dog i praksis 

vige for, at det vil være Microsoft, som udarbejder DBA, da de ikke vil være interesseret i at indgå og 

gennemgå en bestemt DBA med hver eneste virksomhed, der anvender deres systemer. Det er dog vigtigt 

at påpege, at der stadig er fordele i at kontakte store it-udbydere som Microsoft, da de trods alt ikke ved 

præcis hvilken type data der ligger i ens system, da dette skal fremgå af DBA er det derfor fordelagtigt at 

man i det mindste forsøger oplyser Microsoft om dette således at man ikke risikere at udarbejdelsen af en 

DBA bliver en besværlig affære.  

Problemstillingen med de manglende DBA forværres af, at de tidligere krav til DBA,60 der fremgår af PL § 

42, er for uspecifikke i forhold til hvad der kræves jf. Forordningens art. 28. Af denne grund har 

virksomhederne hidtil stået uden reel viden om hvordan DBA har skulle udformes. Dette resulterer i, at 

Datatilsynet d. 16. februar 2018 udarbejdede en skabelon for hvordan en DBA skal udformes efter 

Forordningens ikrafttrædelse.61 Dette må antages at have gjort det lettere for danske virksomheder at 

sikre at de er compliant med Forordningens krav til DBA, men skabelonen er ikke ensbetydende med at 

DBA vil indgås i samme omfang som tidligere. Skabelonen fastsætter nemlig kun minimumskravene til 

                                                           

 

 

 

59 Dette var i hvert fald tilfældet da dette blev kontrolleret d. 12. marts 2018 

60 https://www.datatilsynet.dk/erhverv/dataansvarlig-databehandler/databehandler/  

61 https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/Ny-skabelon-skal-hjlpe-virksomheder-og-myndigheder-med-
at-blive-klar-til-databeskyttelsesforordning/  

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/dataansvarlig-databehandler/databehandler/
https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/Ny-skabelon-skal-hjlpe-virksomheder-og-myndigheder-med-at-blive-klar-til-databeskyttelsesforordning/
https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/Ny-skabelon-skal-hjlpe-virksomheder-og-myndigheder-med-at-blive-klar-til-databeskyttelsesforordning/
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DBA’ens indhold, hvorfor parterne, på basis af princippet om aftalefrihed, vil kunne indføre yderligere 

klausuler i DBA. Omfanget af parternes aftalefrihed i forbindelse med DBA’ens indhold er ikke fastlagt 

endnu, hvorfor parterne i teorien kan indføre enhver klausul de ønsker - så længe klausulen ikke bryder 

med Forordningens regler. En klausul, man kan forestille sig at parterne vil kæmpe om at indføre, er om 

hvorvidt DB selv skal stå for omkostningerne forbundet med at efterleve sin pligt til at assistere DA eller 

om DB kan kræve en vis betaling for denne assistance. Om netop DBs krav om betaling for at udføre GDPR 

opgaver oplyser Sven Petersen, Erhvervsjuridisk fagchef for It-branchen, at It-branchen vil forsøge at 

indføre i deres standard DBA, således at it-leverandører (hvilke typisk agere som DB) kan kræve betaling 

for at udførelse opgaver som opstår som følge af deres GDPR forpligtelser.  

Del effekt 2 - Samarbejde mellem to Dataansvarlig bliver mindre attraktivt for parterne 

Siden Forordningen ophæver kravet om, at et samarbejde med en anden DB skal anmeldes til Datasynet, 

bliver det lettere for en FMV at indgå et samarbejde med en anden FMV, da de to parter nu bare skal indgå 

en fælles dataansvarlig kontrakt med hinanden. Datatilsynet udarbejdede den 12. marts 2018 en skabelon 

parterne kan anvende.62 I praksis må det dog antages at DA vil være mindre tilbøjelig til at indgå denne 

type af samarbejder. Dette antages fordi det at parterne er fælles dataansvarlige betyder, at de vil skulle 

have skabt klarhed om hvilke informationer hver af dem har om hver af de registrerede. Dette behov 

opstår, hvis en registreret vil vide hvilke informationer, man har om denne, så vil det være op til begge 

DA’er, at videregive alle de oplysninger som begge besidder om den registrerede. Findes de oplysninger, 

man har givet den registrerede, at være mangelfulde, f.eks. fordi ens samarbejdspartner sad inde med 

flere informationer uden at man viste dette, vil de fælles dataansvarlige kunne idømmes en bøde, som de 

vil skulle hæfte for solidarisk.63 Der skabes dermed et behov for at begge parter altid ved hvilke 

informationer hver især har, samt hvordan forskellige databehandlingssituationer skal løses. Da konstant 

                                                           

 

 

 

62 https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/ny-skabelon-til-en-aftale-om-faelles-dataansvar/  

63https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_
databehandlere_-_endelig_version.pdf s.15-16 

https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/ny-skabelon-til-en-aftale-om-faelles-dataansvar/
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf
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vidensdeling af denne kaliber vil være svær at fastholde, antages det at parterne vil undgå denne type 

aftale.  

Del effekt 3 – Private FMV og CRO virksomheder vil have mindre incitament til at samarbejde med det 

offentlige  

På baggrund af det større ansvar Forordningen pålægger henholdsvis DA og DB i forbindelse med deres 

forpligtelse til at stå inde for hinanden må det antages, at private FMV og CRO virksomheder vil have et 

mindre incitament til at samarbejde med det offentlige. Dette skyldes at Datatilsynet har haft et stort antal 

sager med sundhedssektoren, hvor den har fundet dens ageren kritisabel. 64 Den seneste af disse 

omhandler f.eks. hvordan Region Hovedstadens anvendelse af Google-kalender i forbindelse med 

forskningsprojekter ikke kunne anses at leve op til de datasikkerhedskrave som Persondataloven stiller.65 

Dette må antages at gøre det offentlige til en mindre attraktiv samarbejdspartner fordi Forordningen 

opstiller krav om, at man som henholdsvis som DA og DB skal kunne indestå for hinanden, f.eks. gennem at 

indestå for, at den anden har oprettet eller kan oprette de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.  

3.4.3 Fortegnelseskravet 

Hvad var hidtil gældende; hvad gælder fremover  

Under Persondataloven har fremgangsmåden ved ethvert medicinalt forskningsprojekt været, at projektet 

skulle anmeldes til Datatilsynet og at der kun skulle føres fortegnelse over behandlingen hvis 

behandlingsaktivitet blev udført for det offentlige eller hvis de behandlede personoplysninger skulle 

overføres til et tredjeland, jf. henholdsvis Persondatadirektivets art. 18 og den danske Persondatalovs §§ 

43, stk. 1 og § 48. 

Med Forordningens ikrafttrædelse vil anmeldelseskravet ophæves og erstattes med et generelt 

fortegnelseskrav. Fortegnelseskravet betyder, at enhver databehandling skal, dvs. enhver 

                                                           

 

 

 

64 https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/laeger-sundhedsregistre-er-gaaet-amok   

65 https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/region-hovedstadens-brug-af-google-kalender-i-
forbindelse-med-forskningsprojekter-mv/ 

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/laeger-sundhedsregistre-er-gaaet-amok
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/region-hovedstadens-brug-af-google-kalender-i-forbindelse-med-forskningsprojekter-mv/
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/region-hovedstadens-brug-af-google-kalender-i-forbindelse-med-forskningsprojekter-mv/
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viderebehandling, indsamling, profilering og anvendelse, notes og noteringen skal indeholde de punkter, 

der fremgår af Forordningens art. 30, stk. 1 (DA) eller stk. 2 (DB). 

Er man DA, skal der føres fortegnelse om: 66 

• Navn og kontaktoplysninger. 

• Formålene med behandlingen. 

• Beskrivelse af kategorierne af registrerede og personoplysninger.  

• Kategorierne af modtagerne, dem oplysningerne videregives til hvis de videregives, samt særligt 

klargøre hvis de videregives til tredjelande eller internationale organisationer. 

• Hvis oplysningerne videregives til et eller flere tredjelande skal disse klart fremgå og overføres der 

oplysninger til et usikkert tredjeland (altså et land der ikke er på EU’s liste over sikre tredjelande) 

på baggrund af et samtykke skal det kunne dokumenteres at der er opstillet passende garantier 

• Hvis muligt, tidsfristerne for sletning. 

• Hvis muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

Er man DB skal der derimod kun føres fortegnelse om:67 

• Navn og kontaktoplysninger. 

• Kategorier af behandling. 

• Overførelser til tredjelande eller internationale organisationer. 

• Tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Forskellene fra før til nu 

Forordningen medfører dermed to forskelle: 

                                                           

 

 

 

66https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endel
ig___DOK461184_.PDF S.5-10 

67https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endel
ig___DOK461184_.PDF S.10-11 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF


Side | 45 
 

 

 

 

1. En virksomhed der vil starte et forskningsprojekt vil derfor ikke længere skulle bede om tilladelse 

til enhver databehandling. Man vil derimod skulle kunne påvise, at den udførte databehandling er i 

overensstemmelse med de gældende persondatabehandlingsregler. 

2. Hvor DB ikke tidligere har skulle føre fortegnelse, skal DB nu - ligesom DA - føre fortegnelse for 

enhver databehandlingsaktivitet.  

Forskel 1: 

Fortegnelseskravet bør anses som værende en følge af Forordningens grundprincip om ansvarlighed, da 

det stiller krav om, at DA og DB har ansvar for at efterleve Forordningens regler og skal kunne påvise, at de 

er blevet efterlevet. Fortegnelseskravet kan yderligere anses som Forordningens grundsten, fordi det er 

gennem ens fortegnelse, at man skal kunne påvise sin overholdelse af Forordningens øvrige regler.68 Dette 

gælder f.eks. ens overholdelse af de grundlæggende databehandlingsprincipper, der fremgår af 

Forordningens art. 5. 

De grundlæggende databehandlingsprincipper kan alternativt kaldes ”minimumskravene”, da de altid skal 

overholdes for, at databehandlingen er lovlig. Det er altid DA, der har ansvaret for at kunne bevise at 

minimumskravene er overholdt. Minimumskravene går ud på, at behandling skal være lovlig (der skal være 

en hjemmel for behandlingen), den skal være rimelig (behandlingen skal ske til udtrykkeligt angivne og 

legitime formål), behandlingen må ikke være større end nødvendig (der må ikke indsamles unødvendige 

informationer i forhold til de fastsatte formål) og endelig skal behandlingen være sikker og begrænset 

(forstået på den måde at oplysningerne ikke opbevares længere end nødvendigt og at oplysningerne er 

givet ”tilstrækkeligt sikkerhed”). Hvad der menes med tilstrækkelig sikkerhed er ikke fastsat i 

Forordningen, og vil derfor variere fra behandling til behandling baseret på omfanget og typen af 

oplysninger der behandles.  

 

                                                           

 

 

 

68http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1565/del_I_bind1/pdf/bet1565_del_I_bind1.pdf  

S. 450-451 

http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1565/del_I_bind1/pdf/bet1565_del_I_bind1.pdf
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Forskel 2: 

Mens det tidligere kun har været den dataansvarlige, der har skulle føre fortegnelse, så medfører 

Forordningen, at også DB er underlagt fortegnelseskravet. 69 Fortegnelseskravet DB er underlagt er 

imidlertid mindre vidtgående,70 da meningen med DB’s fortegnelseskrav er, at DB skal kunne dokumentere 

at hans behandling er sket i overensstemmelse med den instruks DA har givet ham jf. art. 29. Kravene til 

instruksens indehold fremgår af art. 28, stk. 2-4.  

Betydning for DA 

Det generelle fortegnelseskrav pålægger den dataansvarlige (FMV) en række omkostninger, da der skal 

føres et langt større omfang af fortegnelser over de behandlinger der udføres end tidligere. På trods af at 

det må antages, at der allerede ved medicinalforskning føres et vist omfang af fortegnelse af data, er dette 

ikke ensbetydende med at fortegnelsen er i overensstemmelse med Forordningens krav herom. Da det er 

DA der har det endelige ansvar for den behandling der udføres, medfører fortegnelseskravet, at han skal 

være ekstra påpasselig med hvilken DB han vælger at samarbejde med, for hvis denne ikke overholder 

Forordningens regler vil det være FMV, der lider for det. Undtagelsen vil dog være, at DB ikke handler i 

overensstemmelse med den instruks han er blevet givet af den data-ansvarlige. I et sådant tilfælde vil det 

være DB der står med ansvaret. 

Endelig kan det fastsættes, at fortegnelseskravet skaber et behov for at gennemgå ens behandlings-

processer for er disse ikke er i overensstemmelse med Forordningens regler, gør fortegnelseskravet det let 

at opfange dette. 

 

 

                                                           

 

 

 

69https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endel
ig___DOK461184_.PDF S.3 

70https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endel
ig___DOK461184_.PDF S.11-12 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF
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Betydning for DB 

Databehandleren (CRO virksomheden) pålægges mange af de samme omkostninger som FMV på basis af 

fortegnelseskravet. CRO virksomheden kan dog siges at blive ekstra hårdt ramt af fortegnelseskravet da 

der ikke tidligere har været noget juridisk krav om, at en DB har skulle fører nogen form for fortegnelse. 

Effekt  

Det generelle fortegnelseskrav har følgende to deleffekter på parterne: 

• Behov for at ens behandling er korrekt fordi dette nu skal dokumenteres 

o Der kan ikke længere ”snydes” (afledt effekt af overstående) 

o Biobanker kan potentielt ikke anvendes i samme omfang som før 

o OPP kompliceres 

• Blive bedre til at indhente samtykke 

Del effekt 1: Behov for at ens behandling er korrekt 

Fortegnelseskravet skaber et behov for, at de eksisterende processer gennemgås og kontrolleres for om de 

er i overensstemmelse med bl.a. Forordningens grundlæggende principper. Yderligere medfører 

fortegnelseskravet, at man skal ”få styr på” hvorfra man modtager data, hvilken data man modtager og at 

man kan dokumentere, at man har en lovlig grund til at disse data er blevet indsamlet. 

Mens dette lyder relativt simpelt, har det i hvert fald tre konsekvenser, eller afledte effekter: 

Afledt effekt 1 - Der kan ikke længere ”snydes” 

Ved et interview oplyste Torben Lind, CEO for Medicollect, at en række FMV og CRO virksomheder har haft 

som praksis at ”lure” ved hospitaler for at identificere patienter med bestemte sygdomme, således at de 

efterfølgende kunne kontakte disse, hvilket hjalp med hurtigere at identificere passende forsøgspersoner. 

Denne praksis vil fortegnelseskravet kunne sætte en stopper for. Dette skyldes at fortegnelseskravet 

betyder, at man skal dokumentere hvor og hvordan man har indhentet personoplysninger. Da de 

pågældende oplysninger er indsamlet uden gyldig behandlingshjemmel, vil det medføre en bøde jf. 

Forordningens regler. Det er ligeledes ikke muligt at undlade at føre fortegnelse over den indsamlede data, 

da det ville efterlade et hul i ens system, hvorefter data vil ”synes at være tryllet frem af den blå luft”. 

Skulle der komme en bøde på dette grundlag, vil den pålægges såvel FMV og hospitaler (eller biobanken, 
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hvis den har videregivet data uden en gyldig hjemmel hertil. Grunden til dette er, at såvel FMV som 

videregiveren vil agere som dataansvarlige, hvorfor de hver især kan stilles til ansvar, hvis deres 

videregivelsen af data er sket uden gyldig hjemmel.  

Afledt effekt 2 – Biobanker kan potentielt ikke anvendes i samme omfang som før 

Mens Forordningen ikke forhindrer rekruttering af forsøgspersoner, så kan den komplicere 

indhentning/videregivelse af personoplysninger fra hospitaler og biobanker. Dette skyldes at det danske 

sundhedsvæsen har som praksis, at alle sundhedsinformationer skal indsamles og at der i denne 

forbindelse ikke har været en klar praksis om, at patienter er blevet oplyst om Sundhedslovens § 29, altså 

Ikke er blevet oplyst om, at deres indsamlede biometriske materiale kan videregives til forskningsforsøg 

med mindre andet er blevet noteret i Vævsregisteret. Yderligere har der ikke været ført tilsyn med 

indsamlingen. Dette kan bl.a. ses fra DAMB-sagen, hvor der i perioden 2007-2014 blev indsamlet og 

videregivet en stor mængde sundhedsoplysninger uden at der var en egentlig hjemmel for indsamlingen.71  

Danmark har opbygget store databaser og disse indeholder generelle helbredsoplysning og andre 

biometriske oplysninger, der kan anvendes ved klinisk forskning. Disse databaser er en af hovedgrundene 

til at der udføres så mange kliniske forsøg i Danmark. Problematikken der potentielt opstår med 

Forordningen er, at der har været diskussion af, om de oplysninger, der blevet indsamlet til de forskellige 

biobanker, er blevet indsamlet på et ikke afklaret grundlag (altså at de registrerede ikke vidste at de 

oplysninger der blev indhentet om dem kunne anvendes til forskningsformål). 72  

Denne praksis vil ikke kunne fortsætte efter den 25. maj. 2018 fordi persondataindsamling ikke lever op til 

Forordningens grundprincipper om gennemsigtighed og dataminimering, hvilket let vil kunne påpeges på 

baggrund af den udførte fortegnelse. Der vil derfor opstå behov for, at patienter gives tydeligere 

informationer om hvad de indsamlede oplysninger kan blive brugt til og der skal indhentes et eksplicit 

samtykke (altså samtykke til at netop dette må ske) til at oplysninger behandles til de informerede formål 

                                                           

 

 

 

71 https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/laeger-sundhedsregistre-er-gaaet-amok   

72 http://www.denoffentlige.dk/din-dna-til-salg-staten-vil-tjene-paa-dna-sundhedsdata-og-forsoeg-paa-mennesker  

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/laeger-sundhedsregistre-er-gaaet-amok
http://www.denoffentlige.dk/din-dna-til-salg-staten-vil-tjene-paa-dna-sundhedsdata-og-forsoeg-paa-mennesker
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da, hvis et sådant ikke er indhentet, vil de indsamlede oplysninger ikke være indsamlet lovligt og vil derfor 

ikke kunne anvendes.  

På denne baggrund vil der potentielt i fremtiden være behov for at der indhentes to udtrykkelige 

samtykker når sundhedsdata behandles. Et samtykke til den sundhedsmæssige behandling, hvilket allerede 

er et lovkrav jf. Sundhedslovens § 15, og et samtykke til at de indsamlede oplysninger må overføres til en 

biobank, således at de kan bruges til et fremtidigt forskningsforsøg. 

Det kan diskuteres på baggrund af dataminimeringskravet om det også vil være nødvendigt at definere 

typen af forskningsforsøg de skal kunne videregives til. Dette må antages at være tilfældet da 

Forordningens præambel 33, tredje punktum siger ”Registrerede bør have mulighed for kun at give deres 

samtykke til bestemt forskningsområder”.  

Kravet om et yderligere samtykke for indførelse til et register støtter Patientdataforeningen op om, da 

dens holdning længe har været, at der er behov for mere klarhed omkring hvilke oplysninger, der bliver 

indsamlet. Patientdataforeningen opstiller selv krav om, at der i fremtiden vil være behov for to 

samtykkeafgivelser ”Et udtrykkeligt samtykke til behandling og et udtrykkeligt samtykke til Genom Center 

indberetning”.73  

Afledt effekt 3 – OPP samarbejde kompliceres 

Findes det at offentlige biobanker, f.eks. Patientregisteret, har videregivet persondata uden at have haft en 

egentlig hjemmel til det eller ført den nødvendige kontrol af med den som persondata overgives til, kan det 

offentlige som noget nyt pålægges en bøde for denne ulovlige videregivelse. Dette kommer imidlertid ikke 

af Forordningen selv, men det danske lovforslag L 68, der er udarbejdet på basis af Forordningen. Her er 

det blevet fastsat, at det offentlige vil kunne pålægges bøder hvis Forordningens regler overtrædes (om 

end den bøde der kan pålægges er noget mindre, max 16 millioner d.kr.).74 Det skal imidlertid fastslås, at 

                                                           

 

 

 

73 http://www.denoffentlige.dk/genomcenter-nu-kommer-lovforslag-om-registrering-af-dit-dna  

74 http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l68/20171_l68_som_fremsat.htm se afsnit 2.8.3.8 

http://www.denoffentlige.dk/genomcenter-nu-kommer-lovforslag-om-registrering-af-dit-dna
http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l68/20171_l68_som_fremsat.htm
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lovforslaget på tidspunktet, hvor denne afhandling skrives, stadig er i sin første behandling, og dermed at 

denne bøde kan fjernes fra den endelige lov. 

På denne baggrund er der behov for et klarere regelsæt i forbindelse med videregivelse af borgeres 

følsomme personlige oplysninger, fordi ellers risikerer såvel det offentlige og det private betydelige bøder i 

fremtiden. Behovet for et klarere regelsæt illustreres særlig tydeligt på basis af udtalelser fra Marianne 

Gjerstorf, sektionsleder i Forskerservice ved Statens Serum Institut, den 15. juni 2014 ”Hvert år leverer vi 

udtræk, der tilsammen vedrører stort set hele den danske befolkning. Får man eksempelvis adgang til hele 

cancerregistreret for ti år, kan det udtræk i sig selv omfatte 300.000 personer” og ”Videregivelse af 

personoplysninger om danskerne fra diverse registre til statistisk og videnskabeligt arbejde bliver givet med 

hjemmel i en såkaldt forskerparagraf i persondatalovens § 10, som kræver »væsentlig samfundsmæssig 

betydning«, før oplysningerne kan udleveres. Men ansøgerne får stort set aldrig afslag. Jeg kan kun huske, 

at vi har givet ét afslag de seneste to år”.75  

Behovet for klarhed angående hvornår persondata er indsamlet til de forskellige registre må anses som 

særlig vigtigt baseret på at Justitsministeriet i Betænkning 1565 udtaler, at undtagelsen til 

oplysningspligten, særligt art. 14, stk. 5, litra b, vil gøre det lettere end tidligere for FMV at få videregivet 

(indhente) personoplysninger fra tredjeparter: ”Der kan således med ordlyden i Forordningens artikel 14, 

stk. 5, litra b, fortolkes en antydning af, at undtagelsesmuligheden udvides i forhold til 

databeskyttelsesdirektivet og persondataloven”.76 

Betænkning 1565 er udarbejdet af det danske Justitsministerium i samarbejde med Kommunernes 

Landsforening og Danske Regioner samt Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet for at 

analysere, hvor Forordningen står i forhold til den danske Persondatalov gennem en sammenligning af 

Forordningens artikler i forhold til den danske Persondatalov og Persondatadirektivets paragraffer.  

                                                           

 

 

 

75 https://www.b.dk/nationalt/staten-udleverer-millioner-af-danskeres-persondata  

76 Justitsministeriet. Juni 2017. ”Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for 
dansk lovgivning”. Betænkning 1565. Del I, bind 1. S. 307-310 

https://www.b.dk/nationalt/staten-udleverer-millioner-af-danskeres-persondata
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Altså påvirker fortegnelseskravet ikke selve måden medicinalforskning foretages på, men den udvider de 

fortegnelser, der skal føres. Fortegnelseskravet mest betydningsfulde effekt for medicinalforskning er 

imidlertid, at den potentielt reducerer mængden af biometriske data tredjeparter må videregive - og 

dermed reduceres værdien af de danske registre. Fortegnelseskravet påvirker yderligere de kontraherende 

parters kontraktgrundlag, da den fra et rent virksomhedsperspektiv, må anses som en ekstra transaktions-

omkostning som alle virksomheder, der behandler persondata pålægges fordi Forordningen er et ”need to 

comply with” regelsæt. Størrelsen af de ekstra omkostninger vil imidlertid afhænge af virksomhedens 

størrelse og antallet af dens samarbejdspartnere. Jo større virksomheden er, jo flere 

persondatabehandlingsprocesser vil den have, og da den dataansvarlige er ansvarlig for sin databehandler 

vil den også skulle sikre at databehandleren agere i overensstemmelse med Forordningen.  

Del effekt 2 - Samtykke: 

På baggrund af fortegnelseskravet vil der yderligere være behov for at de nationale særregler gennemgås 

således at hvis de f.eks. stiller krav om at behandlingen sker på basis af et samtykke, så skal dette samtykke 

leve op til Forordningens krav til samtykker. Det skal imidlertid fastslås, at siden Forordningen tillader at 

begrænsninger indføres eller opretholdes på medicinalforskningsområdet, vil der intet være til hinder for 

at kravet til samtykket går videre end Forordningen. Det er dog imidlertid kun begrænsninger, der må 

opretholdes og indføres, hvorfor de nationale særregler ikke må lempe på Forordningens krav. 

Da både Komitéloven og Sundhedslovens kan anvendes som databehandlingshjemmel, er det derfor vigtigt 

at undersøge, om deres krav til databehandling lever op til Forordningens krav. Både Komitéloven og 

Sundhedsloven opstiller egne krav til hvad et samtykke skal indeholde for at være gyldigt, hvorfor det er 

vigtigt at analysere om disse definitioner lever op til Forordningens. Gør de ikke det, vil det indhentede 

samtykke anses som værende utilstrækkeligt for, at de indhentede informationer kan anvendes. I 

Sundhedslovens § 15-16 opstilles kravene for hvilke informationer der skal gives for at samtykket kan 

anses som værende gældende:  

• Den registrerede skal være blevet givet fyldestgørende informeret om hans pågældendes 

situation,  

• Må ikke være blevet presses til at give et bestemt svar,  

• Den registrerede skal være blevet informeret om sin ret til at trække sit samtykke tilbage 

• Behandlingen udføres selv hvis den registrerede ikke giver samtykke til at dennes 

helbredsoplysninger bliver indhentet eller videregivet, og   
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• Endelig skal samtykket, med mindre det ikke er fysisk muligt, indhente samtykket på basis af en 

aktiv handling den registreredes side.  

Disse krav lever op til de krav Artikel 29 Gruppen opstiller i deres vejledning om samtykker jf. 

Forordningen, hvorfor det indhentede samtykke må anses som stadig værende gældende efter 

Forordningens indtrædelse.77 

En potentiel tvist om samtykke indhentet jævnfør Sundhedslovens regler opstår imidlertid på basis af 

Sundhedslovens præambel 31. Præamblen siger, at et mundtligt samtykke som hovedregel er nok til at 

starte en behandling, men dette kan imidlertid diskuteres. Forordningen går i sin grundform ud på at alt 

skal kunne dokumenteres og bevises, og kan man ikke påvise at man faktisk er blevet givet et samtykke, vil 

man ikke kunne anvende dette som databehandlingshjemmel. Det er af denne grund at mundtlige 

samtykker ikke bør anvendes, da de reelt ikke kan påvises at være blevet afgivet. I praksis vil det dog være 

kompliceret, hvis ikke umuligt, at indhente et skriftligt samtykke fra alle de patienter et hospital har. Det 

må antages at være af denne grund at Artikel 29 Gruppen i deres vejledning om samtykker har fastsat, at 

mens et udtrykkeligt samtykke bør gives skriftligt, så kan mundtligt samtykke anvendes selv når der behov 

for et udtrykkeligt samtykke.78 Trods dette vil jeg imidlertid anbefale at formuleringen ”et mundtligt 

samtykke er som hovedregel nok” i Sundhedslovens præambel 32 ændres, da kan et skriftligt samtykke 

indhentes bør dette være måden man indhenter samtykket på.  

Samme undersøgelse skal gøres på Komitélovens definition af samtykke. Hertil følger det af lovens 

definition af informeret samtykke i lovens § 2, nr. 10 og forstærket af lovens § 5 at samtykket skal være:  

• Afgivet skriftligt,  

                                                           

 

 

 

77https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/userupload/dokumenter/Vejledninger/20180416Article29WPGuidelinesonC
onsentpublishpdf.pdf S. 5 - 20 

78https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/userupload/dokumenter/Vejledninger/20180416Article29WPGuidelinesonC
onsentpublishpdf.pdf S.18 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/userupload/dokumenter/Vejledninger/20180416Article29WPGuidelinesonConsentpublishpdf.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/userupload/dokumenter/Vejledninger/20180416Article29WPGuidelinesonConsentpublishpdf.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/userupload/dokumenter/Vejledninger/20180416Article29WPGuidelinesonConsentpublishpdf.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/userupload/dokumenter/Vejledninger/20180416Article29WPGuidelinesonConsentpublishpdf.pdf
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• Taget på basis af fyldestgørende informationer om projektet (disse fremgår af art. 16 og er i 

praksis blevet udvidet)79, 

• Samtykket skal være afgivet frivilligt, og 

• Jf. lovens § 5 skal den registrerede altid kunne trække sit samtykke tilbage. 

På baggrund af forsøgets art må også Komitélovens krav til et gyldigt samtykke anses at være i 

overensstemmelse med Forordningens krav til samtykke som opstillet af Artikel 29 Gruppen. 

Der er behov at samtykket er givet af patienten da på trods af at Sundhedsloven indeholder 

behandlingshjemler, hvorefter helbredsoplysninger kan videregives uden patientens samtykke, så fremgår 

det af Sundhedsloven præambel 153, at videregivelse til forskere kræver samtykke fra patienten. Denne 

problemstilling vil også vise sig i tilfælde, hvor der indhentes helbredsoplysninger fra registrere, fordi uden 

et specifikt samtykke til at videregive disse oplysninger til forskningsprojektet må oplysningerne ikke 

videregives trods FMV eller CRO virksomheden har behandlingshjemmel. Det skal her klargøres, at mens 

FMV eller CRO virksomheden gerne må indhente de ønskede oplysninger, da de har en gyldig 

behandlingshjemmel, må biobanken ikke videregive oplysninger da den ikke har en gyldig 

behandlingshjemmel for videregivelsen med mindre der givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. 

Videregives oplysningerne uden en gyldig hjemmel hertil, vil biobanken kunne idømmes en bøde passende 

til oplysningernes karakter og oplysningerne vil bedes slettes af dem, der har fået oplysningerne. 

Behovet for at forstå betydningen af fortegnelseskravet er særlig vigtig for at forhindre at situationer som 

DMPA sagen opstår igen, nu når Danmark fokuserer på at anvende genetiske data til at udvikle personlig 

medicin (medicin designet til en bestemt person på basis af dennes genetiske data).80 I ”Personalised 

Medicin for the Benefit of the Patient”, der er Regeringens 2017-2020 strategi for personlig medicin, 

klargøres det, at Danmark gennem de seneste år har investeret mere end 500 millioner kr. i infrastruktur 

                                                           

 

 

 

79 National Videnskabsetisk komité. August 2014. ”Før du beslutter dig om at være forsøgsperson i 
sundhedsvidenskabelige forsøg”. S. 4-7 

80 https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/Nationalt-Genom-Center.aspx  

https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/Nationalt-Genom-Center.aspx
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relateret til personlig medicin og at der vil arbejdes meget mere med personlig medicin i den kommende 

fremtid.81  

Danmark har som tidligere nævnt foretaget en lang række af forskellige initiativer for at øge mængden af 

kliniske forskningsforsøg der udføres i Danmark, og som det fremgår af vækstplanen for Life Science og af 

2018 Finansloven, gøres der stadig meget for, at Danmark skal blive ”de kliniske forsøgs land”.82  

De to vigtigste initiativer, Danmark har gennemført for at styrke den kliniske forskning i Danmark, er dog 

henholdsvis en indgang for industrien til kliniske forsøg (Clinical Trials Office Denmark for nemheds skyld 

refereret til som ”En Indgang”) og National Experiment Therapy Partnership (NEXT). En Indgang blev skabt 

for at hjælpe virksomheder blive afklaret med patientgrundlag og gøre det lettere at finde potentielle 

samarbejdspartnere. For at understøtte dette leveres services og information til virksomheder, der 

overvejer at gennemføre kliniske forsøg i Danmark.83 NEXT partnerskabet blev startet i 2014 for at øge 

mængden af private og offentlige partnerskaber indenfor medicinalforskning, hvorefter der i de følgende 3 

år blev investeret mere end 100 mio. kr. i medicinalforskningsindustrien for at gøre Danmark ”til 

lægemiddelindustriens foretrukne land til foretagelse af tidlige afprøvninger af nye lægemidler på 

patienter”.84 Resultatet af disse initiativer var, at antallet af kliniske forsøg, der blev udført i Danmark, 

særligt i NEXT samarbejdet, steg betydeligt hvor tendensen indtil da ellers havde været den modsatte.85 

Problemet her er, at Forordningen potentielt medfører at udviklingen fra og med den 25. maj. 2018 vil 

begynde at gå den forkerte vej igen, da omkostningerne forbundet med samarbejdet stiger og muligheden 

for at anvende den information, der findes i de danske biobanker, reduceres.  

                                                           

 

 

 

81 www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Personalised-Medicine-
Summary/SUM_klar_diagnose_summary_UK_web.ashx S.6 og 12 

82 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/bedre-vilkaar-for-kliniske-forsoeg-i-danmark/  

83 Erhvervsministeriet. Marts 2018. ”Vækstplan for Life Science”. S. 21 

84 https://nextpartnership.dk/  

85 https://di.dk/dibusiness/nyheder/pages/medicinalbranchen-flytter-afgoerende-forsoeg-til-danmark.aspx  

http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Personalised-Medicine-Summary/SUM_klar_diagnose_summary_UK_web.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Personalised-Medicine-Summary/SUM_klar_diagnose_summary_UK_web.ashx
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/bedre-vilkaar-for-kliniske-forsoeg-i-danmark/
https://nextpartnership.dk/
https://di.dk/dibusiness/nyheder/pages/medicinalbranchen-flytter-afgoerende-forsoeg-til-danmark.aspx
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3.4.4 De registreredes rettigheder 

Som følge af Forordningens andet grundprincip, der omhandler transparens og gennemsigtighed, udvides 

de registreredes generelle rettigheder. Imidlertid indfører Forordningen mulighed for at disse rettigheder i 

et vist omfang kan tilsidesættes hvis efterlevelsen af dem skulle komme i vejen for forskningsprojekter. 

Hvad var hidtil gældende; hvad gælder fremover  

Under Persondataloven har den registrerede haft følgende rettigheder:  

• Oplysningspligt. Indsamleren har været pligtig at give den registrerede oplysning om indhentning 

af data, uanset om indhentningen er gennemført direkte eller af tredjemand. 

• Ret til indsigt. Den registrerede har haft ret til at få indblik i, hvilke oplysninger indsamleren har 

registreret om vedkommende.  

• Ret til berigtigelse. Den registrerede har haft ret til at få forkerte oplysninger rettet eller slettet.  

Forordningen udvider den registreredes rettigheder på de nævnte områder, og der tilføres følgende nye 

rettigheder: 

• Ret til sletning, dvs. ret til at få slettet de oplysninger en indsamler har registreret.  

• Ret til dataportabilitet, dvs. ret til at få de oplysninger man har afgivet til en DA overført til en 

anden DA. 

• Ret til indsigelse, dvs. ret til at anmode en DA om at ikke længere behandle indsamlede 

personoplysninger (dog uden at disse slettes). 

• Ret til at kræve automatiske individuelle afgørelser revurderet af en fysisk person. 

I tillæg fastsættes det mere generelt i art. 12, at en DA skal besvare henvendelser fra registrerede skriftligt 

og i et let forståeligt sprog, samt at dette skal ske uden at der kan kræves betaling herfor fra den 

registrerede. Endelig fastsættes en svarfrist på en måned.  

Hvor Forordningen generelt giver de registrerede udvidede rettigheder, så indskrænker Forordningen 

imidlertid de registreredes rettigheder hvis deres informationer bruges i forskningsøjemed fordi 

omkostningerne forbundet med en fuldstændig efterlevelse ”sandsynligvis ville gøre det umuligt eller i 

alvorlig grad hindre opfyldelse af de specifikke formål” jf. art. 89, stk. 2. Denne undtagelse, fremover 

omtalt som Forskningsundtagelsen, er således indført fordi forskning anses at være en særlig 



Side | 56 
 

 

 

 

samfundsmæssig aktivitet hvilken Forordningen ikke søger forhindre, hvorfor dens generelle regler kan 

indskrænkes når forskningen udføres i samfundets interesse.86 87  

Forskningsundtagelsen er dog ikke ens betydende med at Forordningens regler ikke skal overholdes. Det 

fremgår af såvel Forordningens præambel 156 som dens art. 89, stk. 1, at selv ved databehandling til 

forskningsformål skal denne stadig overholde Forordningens grundlæggende regler og principper. 

I det følgende diskuteres de overnævnte forandringer både generelt og med fokus på klinisk forskning jf. 

Forskningsundtagelsen.  

Forskellene fra før til nu 

Forordningen medfører fire forskelle: 

1. Oplysningspligten udvides 

2. Retten til indsigts udvides  

3. Retten til at blive slettet indføre 

4. Retten til dataportabilitet indføres 

Forskel 1 - Udvidet oplysningspligt 

Forordningens art. 13 og 14 omhandler henholdsvis oplysningspligten ved indsamling af data fra den 

registrerede selv og fra tredjemand. Artikel 13 og 14 er en videreførelse af Persondatadirektivets art. 10 og 

art. 11 (som igen er direkte videreført i den danske Persondatalovs art. 28 og 29).  

Forordningen udvider de informationer den registrerede uden anmodning har ret til at modtage: 

                                                           

 

 

 

86 Peter Blume. April 2017. Persondatarettens Bundflader. s.68. Der lægges også op til dette i Forordningens 
præambel 159 når det klargøres at der i forbindelse med videnskabelig forskning bør tages hensyn Unionens mål om 
et Europæisk forskningsrum jf. art .179, stk. 1 i TEUF 

87 Hvilket særligt kan ses fra at forskningsprojektet kan til sidestille Forordningens grundlæggende princip om 
formålsbegrænsning jf. art 5, stk. 1, litra b og begrundes af Forordningens præambel 33. 
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• Fornødne garantier for de indsamlede oplysningers sikkerhed hvis disse planlægges overført til et 

tredjeland. Er der ikke fornødne garantier til stede er der behov for at der indhentes et 

udtrykkeligt samtykke før oplysningerne kan videregives til tredjelandet jf. art. 49, stk. 1. 

• Tidsrummet for opbevaringen. 

• At den registrerede har ret til indsigt, berigtigelse, sletning og til at gøre indsigelse imod 

indsamlede oplysninger. 

• At den registrerede har ret til at trække sit samtykke tilbage hvis dette er anvendt som 

behandlingshjemmel. 

• At den registrerede har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. 

• At den registrerede har ret til at modtage oplysninger om at der kan foretages automatiske 

afgørelse på basis af de registrerede oplysninger. 

• Såfremt det planlægges at viderebehandle oplysningerne til et andet formål end det indsamlede 

skal den registrerede oplyses om dette samt gives relevante oplysninger derom inden 

behandlingen finder sted. Er den oprindelige behandling sket på basis af et samtykke er der behov 

for at et nyt samtykke indhentes. 

De oplysninger, der skal gives til den registrerede ved indsamling, er de samme, uanset om indsamlingen 

sker direkte eller fra tredjemand. Den eneste forskel er, at hvis oplysningerne indsamles fra en 

tredjemand, så skal den registrerede oplyses om dette indenfor en rimelig frist, frem for i det øjeblik 

indsamlingen sker. 

Indsamles der imidlertid oplysninger fra en tredjepart, til brug for et forskningsformål, giver Forordningens 

art. 14, stk. 5, litra b mulighed for, at Forskningsundtagelsen kan anvendes, således at der ikke er behov for 

at oplyse enhver person, hvis oplysninger er blevet indsamlet, om at indsamlingen har fundet sted. 

Forskel 2 - Retten til indsigts udvides  

Forordningens art. 15 omhandler indsigtsretten, der medfører, at den/de registrerede kan gøre krav på at 

få adgang til de oplysninger, der behandles om vedkommende. Indsigtsretten fandtes allerede i 

Persondatadirektivet, men er i Forordningen udvidet således, at der nu også skal oplyses om:  

• Hvem oplysningerne videregives til. 

• Tidsrummet hvori personoplysninger opbevares og, hvis dette ikke er muligt, kriterierne der 

anvendes til at fastlægge dette tidsrum. 



Side | 58 
 

 

 

 

• Den registreredes rettigheder, herunder de nye rettigheder Forordningen medfører. 

• Hvorfra oplysningerne er indsamlet.  

• Hvorvidt automatiske afgørelser træffes på baggrund af de indsamlede oplysninger. 

Den udvidede ret til indsigt medfører, at der skal føres notat om betydeligt informationer end tidligere og 

at det skal dokumenteres, at man har en god grund til at videregive informationer samt at man skal kunne 

redegøre for hvorfor informationer gemmes i et givet tidsrum.  

Forskel 3 - Retten til at blive slettet introduceres 

Forordningens art. 17 omhandler retten til at blive slettet. Denne rettighed opstod som følge af 

Google/Spain dommen (C-131/12). Denne rettighed har skabt meget generel bekymring blandt 

Europæiske virksomheder, men da denne rettighed i praksis alene vil ramme virksomheder, der anvender 

samtykke som behandlingshjemmel, f.eks. Facebook og hospitaler, er bekymringen ubegrundet hos 

størstedelen af virksomhederne.  

Medicinalforskningsindustrien er imidlertid en af de industrier, hvor retten til at blive slettet kan anvendes, 

fordi størstedelen af den databehandling der sker i medicinalindustrien foretages på basis af et samtykke. 

Udvidelsen af forskningsundtagelsen, jf. art. 17, stk. 3, litra d, medfører at oplysninger kan beholdes trods 

at en registeret efterspørger at hans oplysninger slettes. Da retten til at blive slettet imidlertid allerede 

fremgår og reguleres i henholdsvis Komité- og Sundhedsloven, Forordningens regler og dermed 

forskningsundtagelsen kunne tilsidesættes på disse områder.  

Det er imidlertid relevant at fastsætte, at retten til at blive slettet kun finder anvendelse på de oplysninger, 

der er blevet afgivet i forbindelse med samtykkeerklæringen. Har man f.eks. give samtykke til at man 

indtræder som forsøgsperson jf. Komitélovens regler, er det kun de oplysninger, man har afgivet, der skal 

slettes, og ikke de resultater, der er opnået på basis af de registrerede oplysninger.  

Forskel 4 – Retten til dataportabilitet introduceres 

Forordningens art. 21 introducerer retten til dataportabilitet, hvilket betyder at den registrerede kan bede 

én DA om at videregive de oplysninger, den registrerede har givet til en anden DA. 

Rettigheden kan alene anvendes på data hvis indsamling er sket på basis af et samtykke. 
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I forbindelse med medicinalforskning er rettighedens betydning begrænset fordi den, ligesom retten til at 

blive slettet, kun finder anvendelse på de oplysninger den registrerede selv har givet til DA. Dette betyder, 

at medicinske forsøgsresultater kan beholdes, men disse må ikke længere kunne associeres med den, som 

oplysningerne er indsamlet fra. 

I praksis forventes det at denne rettighed er bekvem for en række registrerede fordi den medfører, at disse 

ikke behøver at afgive de samme informationer mere end en gang, fordi informationerne kan overføres fra 

en DA til en anden.  

Betydning for DA 

Udvidelsen af de registreredes rettigheder medfører, at en DA skal afgive flere oplysninger til de 

registrerede end hidtil før data kan indsamles. Endvidere medfører den udvidede indsigtsret, at en DA skal 

stille flere oplysninger til rådighed til den registrerede end hidtil.  

Betydning for DB 

DB skal støtte op om efterlevelsen af de registreredes rettigheder det vil i praksis sige, at der skal udleveres 

indsamlede og behandlede oplysninger til DA.   

Effekt 

De udvidede rettigheder for de, hvis data er registreret, har følgende to deleffekter: 

• Fremadrettet pligt. Den udvidede oplysningspligt medfører at registrerede fremadrettet skal give 

et bredere formulerede samtykke end hidtil fordi man nu eksplicit skal tillade at slutprodukt kan 

markedsføres i lande udenfor EU (tredjelande)  

• Bagudrettet pligt. Den udvidede oplysningspligt medfører endvidere, at DA vil skulle genindhente 

samtykke såfremt et slutprodukt baseret et tidligere afgivet samtykke også markedsføres udenfor 

EU. Med henvisning til Forskningsundtagelsen antages det imidlertid at lægemiddelvirksomheder 

ikke vil skulle genindhente samtykker, hvilket formodes at ville indebære betydelige omkostninger 

og i visse tilfælde være umuligt såfremt samtykke er afgået ved døden. Forskningsundtagelsen er 

imidlertid ikke en catch-all undtagelse da den kræver at efterlevelsen af de registreredes 

rettigheder vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller være umulig. 
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Fremadrettet pligt 

Den fremadrettet pligt vurderes ikke at være byrdefuld for hverken DA eller DB fordi den kan efterlevelses 

ved at udvide samtykkeerklæringens formulering.  

Et problem vil naturligvis kunne opstå såfremt den registrerede ikke vil afgive et udvidet samtykke i 

relation til geografisk dækningsområde eller en viderebehandling der ikke stemmer overens med det 

formålene fastsat ved indsamlingen. 

Bagudrettet pligt 

Der hvor den udvidede oplysningspligt imidlertid kan give problemer er på de allerede indhentede 

samtykker, såfremt disse ikke allerede indeholder bestemmelser om at samtykket er givet også med 

henblik på at et slutprodukt kan markedsføres uden for EU.  

Problemet består i, at Forordningen stiller krav om, at DA eller DB skal genindhente samtykker i situationer 

hvor samtykket ikke lever op til de udvidede krav til dets indehold.88  

For at eksemplificere: ved et persondataretsseminar hos advokatfirmaet Plesners stillede en repræsentant 

for en CRO virksomhed spørgsmålet: ”Vi har allerede indhentet samtykke fra vores forsøgspersoner til at 

markedsfører et medicinalprodukt, vi har hjulpet en FMV med at producere. Når Forordningen træder i 

kraft vil vi så behøve at forny dette samtykke, da vi har planer om at sælge dette i en række ikke EU-lande, 

hvilket vil betyde, at vi skal fremvise den forskningsdata der ligger grunden for medicinalproduktets 

virkning og som indeholder personfølsomme oplysninger?”. Svaret hertil var, at det indhentede samtykke 

ikke kunne anses at leve op til Forordningens krav, hvorfor produktet ikke ville kunne markedsføres 

udenfor EU.  

For at produkt kan markedsføres udenfor EU’s grænser, skal en af tre ting være opfyldt: 

                                                           

 

 

 

88 Peter Blume. April 2017. Persondatarettens Bundflader. S. 169 
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• Hvis kommissionen har godkendt tredjelandet som et sikkert tredjeland89 kan overførsel ske jf. art. 

45, stk. 3. 

• Hvis Kommissionen ikke har godkendt tredjelandet kan overførelsen ske jf. art. 46 hvis parten 

oplysninger ønskes overført til, kan give de fornødne garantier og hvis der er effektive retsmidler 

for de registrerede at anvende.  

• Hvis ingen af de overstående punkter er opfyldt, kan overførsel ske jf. art. 49 hvis den registrerede 

har givet et udtrykkeligt samtykke hertil - velvidende at der er risici forbundet med overførslen.  

Forskningsundtagelsen giver imidlertid mulighed for, at man i en række tilfælde ikke vil behøve at 

genindhente samtykke da omkostninger forbundet med dette kan antages at kræve en uforholdsmæssig 

stor indsats eller være umuligt. Dette vil f.eks. være tilfældet hvis en registreret er afgået ved døden. 

Problemet med undtagelsen er, at dens anvendelse ikke er konkret reguleret, hvilket gør omfanget af 

anvendelsen usikkert. Det må imidlertid antages, at Forskningsundtagelsen vil være lettere at anvende hvis 

den dataansvarlig er en mindre virksomhed. Dette skyldes at mindre FMV ikke har adgang til den samme 

mængde ressource som større virksomheder har, hvorefter der skal mindre til for, at efterlevelsen af de 

registreredes rettigheder vil kunne anses at i væsentlig grad hindre opfyldelsen af forskningsforsøgets 

formål. 

Da der ingen retspraksis er, om hvornår Forskningsundtagelsen kan finde anvendelse, vil jeg i denne 

afhandling antage, at vurderingen af hvornår Forskningsundtagelsen vil finde anvendelse, vil være 

omkostningsbaseret. 

Trods at betænkning 1565 ikke tager stilling til, hvornår en behandling vil kræve en uforholdsmæssig stor 

indsats, eller hvornår et forskningsprojekt er i samfundets interesse, så findes Forordningens artiklen til at 

være en udvidelse af henholdsvis Persondatadirektivets og Persondatalovens tilsvarende regel. Denne 

antagelse kommer på basis af, at Forordningen siger, at oplysningsforpligtelsen kan tilsidesættes når 

”meddelelsen vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats” frem for når ”underretningen er uforholdsmæssig 

                                                           

 

 

 

89 https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/sikre-tredjelande/  
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vanskelig”.90 Gruppen bag Betænkning 1565 kommer herefter frem til, at begrebet er et subjektivt, men 

konkluderer ikke yderligere på denne basis. For en stillingtagen til Forskningsundtagelsen anvendelse på 

oplysningspligten anvendes Peter Blumes udtalelse i hans artikel ”Persondatarettens Brudflade” hvori han 

udtaler, at art. 14, stk. 5, litra b kan finde anvendelse uden videre.91  

På basis af min antagelse om, at begrebet ”uforholdsmæssig stor indsats” er omkostningsbaseret, er jeg 

imidlertid uenig med Peter Blumes antagelse. Antager vi f.eks. at Novo er ved at lave et forskningsprojekt til 

en værdi af 50 millioner d.kr. hvor de forventede omkostninger vil være ca. 40 millioner d.kr., så vil det ikke 

kunne anses som værende en uforholdsmæssig stor indsats at bruge yderligere 400.000 kr. på at 

identificere og oplyser, f.eks. 2500 potentielle forsøgspersoner om at deres oplysninger er blevet indsamlet 

gennem en tredjemand. Da denne yderligere omkostning udgør en beskeden del af de samlede 

omkostninger forbundet med forskningsprojektet, så finder jeg ikke, at indsatsen forbundet med at opfylde 

oplysningspligten vil kunne anses som værende uforholdsmæssig stor. Situationen ville imidlertid være en 

anden hvis det var en mindre FMV der stod for forsøget. Det bør anses som værende langt mere 

sandsynligt, at det for en mindre FMV ville kræve en uforholdsmæssig stor indsats hvis de skulle 

identificere og oplyse 2500 potentielle forsøgspersoner, da de ikke har adgang til de samme ressourcer som 

Novo har. Jeg vurderer af denne grund, at der er behov for at, der foretages en vurdering af det enkelte 

forskningsforsøg i forhold til den dataansvarlig der står for det før det kan siges at indsats forbundet med 

udførelsen af det vil være uforholdsmæssig stor. Det er derfor for let at sige, at forskningsundtagelsen til 

oplysningspligten altid kan finde anvendelse.  

Antager man at Forskningsundtagelsen finder anvendelse skal de registreredes rettigheder stadig 

beskyttes, hvilket i dette tilfælde, jf. artiklen, kan gøres gennem at oplysningerne offentliggøres. Her har 

Betænkning 1565 Gruppen imidlertid taget til hvad, der skal til for hvilke oplysninger der skal offentliggøres 

                                                           

 

 

 

90 Justitsministeriet. Juni 2017. ”Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for 
dansk lovgivning”. Betænkning 1565. Del I, bind 1. S. 308-309 

91 Peter Blume. April 2017. Persondatarettens Bundflader. S.68 
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og hvor offentliggørelsen skal finde sted. Gruppen finder at offentliggørelsen skal ske på DA’s hjemmeside 

hvor de påkræve oplysninger jf. art. 14, stk. 1 og 2 så skal fremgå.92  

Inden læseren tænker, at gruppen er det perfekte værktøj til at få et endegyldigt svar på hvordan 

Forordningen påvirker persondatabehandling i forhold til hvordan det tidligere har været, vil jeg fremhæve 

at gruppens udtalelser kun er antagelser om, hvordan reglerne vil reguleres i fremtiden og betænkningens 

udtalelser er derfor ikke bindende. Leder man efter endegyldige svar på hvordan Forordningens regler skal 

forstås og hvordan disse vil blive reguleret, er det langt bedre at anvende Artikel 29 Gruppens udtalelser og 

vejledninger. Dette skyldes at Artikel 29 Gruppen taler for EU og da Persondataforordningen er en EU-

forordningen, så er det EU’s udtalelser der vil have det sidste ord angående hvordan 

Persondataforordningen skal fortolkes.  

Anonymisering 

For at undgå en potentiel sag på baggrund af uklarheden om hvornår forskningsundtagelsen kan anvendes, 

er løsningen at anonymisere oplysningerne. Dette skyldes at anonymiserede personoplysninger ikke 

længere anses som personoplysninger,93 hvorefter Forordningens artikler og andre love om 

persondatabehandling ikke længere finder anvendelse når oplysninger er blevet anonymiseret. Mens 

begrebet ikke fremgår af hverken Persondatadirektivet eller Persondataloven, blev begrebet fastsat af 

Artikel 29 Gruppen i 2007, hvorefter det har været standard indenfor medicinalindustrien at indsamlede 

oplysninger anonymiseres eller pseudonymiseres efter de er blevet anvendt.  

Det er imidlertid ikke altid muligt at anonymisere helbredsoplysninger, for når personoplysninger sammen 

med behandlingsresultat er, hvad der giver informationssættet værdi, så kan oplysningerne ikke 

anonymiseres. Biometrisk data kan aldrig anonymiseres. Yderligere er omfanget hvorpå anonymisering er 

muligt påvirket af den store mængde af data der ”flyder rundt” online, og hvis disse oplysninger sammen 

med de ”anonymiserede” data kan anvendes til at identificerer personen, vil oplysningerne ikke anses at 

                                                           

 

 

 

92 Justitsministeriet. Juni 2017. ”Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for 
dansk lovgivning”. Betænkning 1565. Del I, bind 1. S. 310 

93 https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/anonymisering/  
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være anonymiserede. På baggrund af den konstante udvikling af bl.a. computers ydeevne og tilhørende 

værktøjer, er det dog svært at bedømme om anonymiseringen har været tilstrækkelig og der findes dermed 

ikke en facitliste over hvornår anonymiseringen har været tilstrækkelig.94 95 

Når det ikke er muligt at anonymisere data, anvendes pseudonymisering i stedet (begrebet blev 

introduceret sammen anonymisering i Artikel 29 Gruppens udtalelse 4/2007). Pseudonymisering adskiller 

sig fra anonymisering, da det ikke fjerner eksistensen af personoplysninger forbundet med et datasæt, men 

”gemmer dem væk” i et andet system hvorfra personoplysningen kan genskabes gennem en kode, typisk et 

kundenummer, f.eks. kan CD23M henviste til Hr. Madsen fra Solbjerggade 3.  

Da pseudonymisering ikke medfører en fuldstændig sletning af personoplysninger finder Forordningens 

regler stadig anvendelse på pseudonymiserede oplysninger.96 Pseudonymisering anses dog som en stærk 

teknisk sikkerhedsforanstaltning da den gør det svært for eventuelle hackere at få adgang til 

personoplysninger.  

Betydningen af, at det ikke er muligt at anonymisere enhver personoplysning, er hvad der gør 

forskningsundtagelsen så vigtig, da det er den eneste ”sikre” hjemmel for at FMV kan undgå de ekstra 

transaktionsomkostninger Forordningen art. 14 ellers vil resultere i.  

Er de oplysninger man indhenter imidlertid blevet anonymiseret undgår man dog helt de forskellige 

omkostninger efterlevelse af Forordningen kan pålægge en. Det er dog ikke altid muligt at anonymisere 

personoplysninger i forbindelse med medicinalforskning, fordi det kan få datasættet til at miste sin 

værdi.97 Det vil derfor altid er muligt at undgå de ekstra omkostninger efterlevelse af Forordningens 

artikler medfører.  

                                                           

 

 

 

94 https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/anonymisering/  

95 Alemayehu Demissie, Anziano J. Richard, Levenstein. 11. July 2014. Perspectives on clinical trial data transparency 
and disclosure. S.28 og 31-34 

96 https://www.cpomagazine.com/2017/11/06/data-anonymization-pseudonymization-under-gdpr/  

97 Radio24syv 29-04-2017 kl.15.05-15.59 

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/anonymisering/
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3.4.5 Sikkerhedsforanstaltninger 

Hvad var hidtil gældende; hvad gælder fremover  

Trods at formålet med Persondatadirektivet og den efterfølgende Persondatalov, var at beskytte den/de 

registreredes personoplysninger, indeholdte Persondataloven kun en regulering af sikkerheden relateret til 

deres behandling. Dette var PL art. 41, stk.3, hvilken dog var ”udvidet” med art. 42, stk. 5 hvorefter der 

kunne tilføjes yderligere sikkerhedsregler. De yderligere sikkerhedsregler kom den 15. juni år 2000 hvor 

Sikkerhedsbekendtgørelsen blev indført.98  

Dermed har DA skulle indføre følgende sikkerhedsforanstaltninger under Persondataloven:   

• DA har skulle indestå for at han og hans DB har kunne indføre passende organisatoriske og 

tekniske sikkerhedsforanstaltninger 

• Kun autoriserede medarbejdere har måtte have adgang til de indsamlede oplysninger  

Forordningen viderefører de sikkerhedsforanstaltninger Danmark har oprettet og stiller krav om, at der nu 

også skal opstilles passende fysiske sikkerhedsforanstaltninger, og stiller krav til, at der foretages en større 

risikovurdering. DA og DB skal derfor efter Forordningen indfører følgende sikkerhedsforanstaltninger: 

• DA skal indestå for at han og hans DB kan opstille passende tekniske, organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger. 

• Der skal nu udføres en generel risikovurdering i forbindelse med persondatabehandlingen jf. art. 

32, stk. 1 for at afgøre om de indførte sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige for den konkrete 

databehandling. 

• På bais af risikovurderingen skal der yderligere udarbejdes en konsekvensanalyse (kaldet Data 

Protection Impact Assessment eller DPIA), hvis der findes at være en høj risiko forbundet 

behandlingen jf. art. 35. 

                                                           

 

 

 

98 Bekendtgørelse 528, senere ændret ved bekendtgørelse 201 af 22. marts 2001 
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Forskellene fra før til nu 

Forordningens krav til sikkerhed kan ses som en uddybning og samling af datasikkerhedsregler fra 

Persondataloven og Datatilsynets retspraksis. Hovedfokus i Forordningen er, at siden behandlingen ikke 

længere skal meddelelse til Datatilsynet, så skal der føres fortegnelse for at dokumentere, at DA har gjort 

de nødvendige betænkninger i forbindelse med den risiko, den registrerede udsættes for, når dennes 

oplysninger behandles. 

Dette viser sig i kravet om at der ved enhver behandling af personoplysninger skal foretages en 

risikovurdering af de negative konsekvenser, det kan havde for den/de registrerede, hvis deres oplysninger 

går tabt eller stjæles. Mens det som tidligere er DA’s ansvar at vurderingen udføres, så har DA nu mulighed 

for at udarbejde den sammen eller helt overlade risikovurderingen til DB.99 Mens der kan foretages to 

forskellige risikovurderinger, en almindelig og en DPIA (Data Protection Impact Assesssment), så vil der her 

fokuseres på DPIA, da denne altid skal udføres når den data der behandles, er af en følsom karakter, 

hvilket medicinalforskningsoplysninger altid er. 

DPIA er meget omfattende da den skal indeholde: en beskrivelse af den påtænkte behandling, de formål 

der søges opnået, nødvendigheden af behandlingen skal klargøres, en klargørelse af de betænkninger der 

ligger grund for at proportionalprincippet, anses at være overholdt og endelig en beskrivelse af de 

sikkerhedsforanstaltninger det påtænkes at blive implementeret/er implementeret for at sikre, at de 

behandlede oplysninger nyder passende sikkerhed. Hvad der udgør passende sikkerhed er ikke fast 

defineret og vil i stedet afhænge af den pågældende situation, hvortil der så vil skulle anvendes yderligere 

og mere vidtgående sikkerhedsforanstaltninger hvis følsomme oplysninger behandles. Da 

medicinalforskning altid behandler følsomme oplysninger, vil kravene til FMV og CRO virksomheders 

sikkerhedsforanstaltninger altid være så strenge som de kan være.  

Forordningen introducerer kravet om en tredje type af sikkerhedsforanstaltning – fysiske 

sikkerhedsforanstaltninger - da mens det er fint, at virksomheden sikrer at de nødvendige firewalls er til 

                                                           

 

 

 

99 Dall, P NIS, Langemark Jesper og Langebæk Amalie. September 2016. Persondataforordningen – en håndbog for 
praktiker S. 102 
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stede og at kun de relevante medarbejder har adgang til oplysninger, betyder dette intet, hvis nogen kan 

gå ind i virksomheden og stjæle de pågældende oplysninger. Overholdes de tre sikkerhedskrav og 

fokuseres der kun på det tekniske sikkerhedskrav, hvilket der har været et enormt fokus på, kan det 

sammenlignes med at have pigtråds hegn der er 10 cm højt. Det ville være afskrækkende, hvis ikke det var 

så let at træde over det.  

Endelig fastsætter Forordningen krav om at DA, som udgangspunkt, skal rapportere ethvert databrud til 

den relevante tilsynsmyndighed (Datatilsynet) indenfor 72 timer jf. art. 33, stk. 1. Bliver en DB opmærksom 

på et brud på persondatasikkerheden, skal DB orientere DA om bruddet uden unødig forsinkelse, således 

at DA kan informere Datatilsynet om bruddet jf. art. 33, stk. 2. 

Da det er stort set umuligt at finde ud af, om et eventuelt datasikkerhedsbrud faktisk har ledt til at 

datasikkerheden er blevet brudt, er en mere passende beskrivelse, at ethvert potentielt databrud skal 

rapporteres til den relevante tilsynsmyndighed. Dette står i stærk kontrast til tidligere, hvor det først var 

når et databrud var konstateret, at man tidligere skulle rapportere bruddet.  

Undtagelsen til dette udgangspunkt er når at virksomheden vurderer, at det potentielle brud ikke har 

medført et tab af data, eller at den data, der muligvis er blevet tabt, ikke kan identificeres af andre. 

Forordningens art. 33, stk. 5 stiler krav om at alle brud på datasikkerheden dokumenteres, hvilket 

indebærer, at selv de situationer, hvor bruddet ikke indeholder nogen risiko for personoplysningerne, så 

skal det stadig dokumenteres. Det samme gælder, for de betænkninger der ligger grund for, at man ikke 

anser bruddet som værende farligt.  

Betydning for DA 

DA skal udføre en større analyse af de potentielle risici, der er forbundet med behandlingen af de 

pågældendes data. Imidlertid kan analysen skubbes over til DB, således at DA ikke selv behøver at 
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udarbejde den.100 Endelig skal DA rapportere ethvert potentielt databrud, med mindre han føler sig sikker 

på, at han kan påvise, at det er usandsynligt at databruddet var til fare for de registreredes oplysninger. 

Betydning for DB 

Hvor DB ikke tidligere har skullet udarbejde en risikovurdering, så skal han potentielt gøre dette 

fremadrettet. 

Effekt 

Forordningens krav til sikkerhedsforanstaltninger, har følgende 2 del effekter: 

1. Medicinalfirma vil potentielt skulle opgradere deres systemer hvis de behandlede oplysninger ikke 

er sikret godt nok. 

2. Der kan potentielt skabes en frygt for at samarbejde med det offentlige på baggrund af deres 

dårlige historik.  

Deleffekt 1 – En opgradering vil potentielt være nødvendig 

På baggrund af de udvidede sikkerhedskrav vil medicinalfirmaer skulle gennemgå deres eksisterende 

sikkerhedsforanstaltninger og systemer og potentielt foretage en række interne ændringer i form af at 

ændre måden personoplysningerne gemmes og opgradere deres systemer hvis de ikke findes at yde den 

nødvendige sikkerhed for de oplysninger der behandler.  

Deleffekt 2 – På baggrund af den utilstrækkelige databehandling det offentlige har fundet, vil det private 

være påpasselige med at indgå i et samarbejde med dem 

De udvidede sikkerhedskrav kan potentielt skabe en ”frygt” for at samarbejde med det offentlige. 

”Frygten” vil komme fra, at det offentlige, som nævnt i afsnit 3.4.2, har oplevet en række alvorlige 

sikkerhedsbrud og sundhedssektorens sikkerhed er blevet fundet mangelfuld.101 F.eks. anerkendte Statens 

                                                           

 

 

 

100 Dall, P NIS, Langemark Jesper og Langebæk Amalie. September 2016. Persondataforordningen – en håndbog for 
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101 https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/laeger-sundhedsregistre-er-gaaet-amok 
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Seruminstitut d. 20. marts 2018, at de ikke havde ført den nødvendige kontrol af deres databehandler,102 

hvilket jo betyder, at de yderligere ikke kan siges at have oprettet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger 

for den data, de har ansvaret over, da de ikke ville vide, hvis en af deres DB skulle have mistet den data, de 

havde fået adgang til.  

Det er denne manglende eksistens af de fornødne sikkerhedsforanstaltninger og datadelingsregulering, der 

gør, at jeg antager, at DA vil være påpasselig med at anvende den offentlige sundhedssektor som 

databehandler eller underdatabehandler.   

3.4.6 Kravet om en DPO 

Hvad var hidtil gældende; hvad gælder fremover  

Kravet om en databeskyttelsesrådgiver (DPO eller Data Protection Officer) er et helt nyt krav Forordningen 

introducerer. Kravet går ud på at alle offentlige organer og visse virksomheder skal udvælge oprette en ny 

stilling i deres virksomhed, stillingen som DPO. Det der afgør om en virksomhed skal have af DPO er hvis 

virksomhedens kerneaktivitet (forstås jf. Forordningens præambel 97 som virksomheden hovedsageligt 

tjener penge på),103 består af behandling af følsomme oplysninger i et stort omfang og behandlingen 

kræver en regelmæssig og systematisk overvågning af de registrerede. Er dette tilfældet skal virksomheden 

anskaffe sig en DPO jf. art. 37, stk. 1. Mens ”stort omfang” ikke er klart defineret, vil der altid være krav om 

at en DPO vælges hvis virksomhedens hovedaktivitet består af såvel systematisk overvågning og 

behandling af følsomme oplysninger.104  

 

 

                                                           

 

 

 

102 https://www.version2.dk/artikel/statens-serum-institut-har-syltet-kontrol-med-behandlere-persondata-tre-aar-
1084637  

103 https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/wp243_dpo_da.pdf S. 4  

104 Dall P. Nis, Langemark Jesper og Langebæk Amalie. September 2016. ”Persondataforordningen – en håndbog for 
praktikere”. S. 124 

https://www.version2.dk/artikel/statens-serum-institut-har-syltet-kontrol-med-behandlere-persondata-tre-aar-1084637
https://www.version2.dk/artikel/statens-serum-institut-har-syltet-kontrol-med-behandlere-persondata-tre-aar-1084637
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/wp243_dpo_da.pdf
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Forskellene fra før til nu 

Da FMV’ers og CRO virksomheders kerneaktivitet består i at foretage en større behandling af følsomme 

personoplysninger, og der føres en regelmæssig og systematisk overvågning af de registrerede, har disse 

behov for at udvælge en DPO inden d. 25. maj. DPO’en kan være såvel en ekstern rådgiver som en intern 

medarbejder. DPO’en skal blot have det nødvendige faglige niveau, og det er ikke fastsat, hvilket betyder 

at DPO’en ikke behøver en juridisk baggrund, men skal blot have en passende forståelse for 

databeskyttelsesreglerne, inddrages i enhver beslutning omkring databehandling. Det vigtige er bare at 

DPO’en kan udfylde de opgaver, han skal udføre som en DPO, og at udførelsen af disse opgaver ikke skaber 

en interessekonflikt med det øvrige arbejde en intern DPO udfører.105  

DPO´en har til opgave at være den kontrollerende og oplærende enhed i det offentlige organ eller 

virksomhed han arbejder i. DPO skal dermed rådgive hans arbejdsgiver, der kan agere som såvel DA eller 

DB, om hvordan Forordningens regler overholdes i forbindelse med de forskellige opgaver denne pålægges 

af Forordningen. Dette kan f.eks. være udførelsen af en konsekvensanalyse, efterlevelsen af en 

indsigtsindsigelse eller udarbejdelsen af en DBA. 106  

Betydning for DA 

Alle FMV skal oprette en ny stilling, der skal udfyldes af enten en intern eller ekstern medarbejder inden 

Forordningen træder til.  

Betydning for DB 

Alle CRO virksomheder skal oprette en ny stilling, der skal udfyldes af enten en intern eller ekstern 

medarbejder inden Forordningen træder til. 

 

                                                           

 

 

 

105 https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/wp243_dpo_da.pdf S. 17 

106 https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/wp243_dpo_da.pdf S. 18-20 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/wp243_dpo_da.pdf
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Effekt 

Målet med Forordningens krav om en DPO er at hjælpe DA og DB med at efterleve deres forpligtelser 

gennem at have en vidende part med indover processen. Selve effekten af DPO er dog svær at bedømme, 

da det må antages at visse virksomheder indenfor medicinalforskningsindustrien blot vil udvælge en intern 

medarbejder til at udfylde DPO rollen. Dette er f.eks. tilfældet for Bioclinica, Inc. Research Network, CCBR 

Ballerup og Apther, da det er en billigere løsning end at anvende en ekstern jurist. Dette medfører, at det 

er svært at sige hvor meget kravet om en DPO vil forhindre eventuelle problemstillinger i forbindelse med 

efterlevelsen af Forordningens øvrige artikler.  

Delkonklusion 

På baggrund af den overstående juridiske analyse af Forordningen konkluderes det at dens indvirkning på 

indgåelse af samarbejder mellem FMV og CRO kan forventes at være følgende: 

1. På grund af det udvidede geografiske anvendelsesområde og de hårde krav for at samarbejde med 

tredjelande, må det forventes at samarbejde mellem virksomheder indenfor og udenfor EU reduceres. 

2. Det forhøjede bødeniveau og de yderligere krav til parternes DBA, har både direkte og indirekte 

konsekvenser. Den direkte konsekvens er risikoen for at få en bøde er større end tidligere, særligt for 

CRO, og de indirekte risici omfatter omkostninger til indgåelse og monitorering af kontrakter. 

3. Indgåelse af kontrakten mellem FMV og CRO bliver dyrere fordi Forordningens bestemmelser skal 

iagttages. 

4. Parternes omkostninger til monitorering af samarbejdet må forventes at stige som følge af det 

udvidede behov for at sikre at ens samarbejdspartnere overholder Forordningens krav, særligt pga. 

den forhøjede bøde og det ukendte omfang denne vil uddeles i. 

5. Uanset at det ikke kan konkluderes på baggrund af en juridisk analyse, vurderes det, at Forordningen 

vil medføre øget fokus på de omdømmemæssige risici når virksomheder indgår kontrakter. 

Forordningen må derfor på basis af den juridiske analyse have en negativ indvirkning på 

samarbejdsforholdet mellem forskende medicinalvirksomheder og deres strategiske forsknings- 

samarbejdspartnere CRO virksomheder. Denne negative effekt må yderligere antages at styrkes hvis 

Forordningen findes at medføre, at de informationer, der er indsamlet i de danske registrere, ikke er blevet 

indsamlet på baggrund af et gyldigt samtykke.  
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Hvor Forskningsundtagelsen kan medføre at en stor del af omkostningerne forbundet med efterlevelse af 

Forordningen databehandlingsregler kan stærkt reduceres, så medfører undtagelsen ikke en komplet 

fritagelse fra Forordningen krav til databehandling, hvorfor Forordningens negative effekt på parternes 

samarbejdsgrundlag ikke kan undgås, men blot begrænses.  
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Kapitel 4 – Forordningens økonomiske konsekvens for parternes 

samarbejdsgrundlag 

I den ovenstående juridiske gennemgang påvises det, at Forordningen forventes at påvirke grundlaget for 

samarbejde imellem to partnere på fem forskellige måder: 1) betydningen af om en part er indenfor eller 

udenfor EU bliver større; 2) bødetruslen forventes at medføre større omhyggelighed i valg af partner, 3) 

omkostningerne ved kontraktindgåelse forventes øget ligesom 4) omkostningerne ved monitorering af 

samarbejdet forventes øget fordi 5) virksomhederne vil undgå at sætte deres omdømme over styr ved at 

blive ”hængt ud” som følge af mangelfuld eller uansvarlig håndtering af persondata. 

I dette kapital anvendes økonomiske teorier for at analysere hvilken effekt disse forhold kan forventes at 

have på parternes samarbejdsforhold, og konkret om Forordningen kan forventes at påvirke omfanget af 

indgåede samarbejdsaftaler og dermed hvorledes den forventes at påvirke antallet af kliniske forsøg, der 

fremover vil blive udført i Danmark. 

Analysen anvender teori om strategiske kontrahering, transaktionsomkostningsteori, principal-agent teori, 

og prospektteori ligesom en fiktiv analyse af et projekts nutidsværdi (DCF/discounted cash flow) opstilles 

for at modellere effekten på et projekts forventede værdi.  

Strategisk kontrahering  

Teorien forklaret 

Dyer og Singh introducerede teorien om strategisk kontrahering i deres artikel ”The relational view: 

Cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage”.107  

                                                           

 

 

 

107 Dyer, J.H., & H. Singh. 1998. “The relational view: Cooperative strategy and Sources of inter-organizational 
competitive advantage.” S. 661-662 
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I artiklen forklares det hvordan to parter ved strategisk kontrahering på fire måder kan øge den såkaldte 

relationsrente, som er et udtryk for, at parterne opnår varige konkurrencemæssige fordele og skaber 

større værdi, end parterne ville have opnået hvis de indgik en konventionel kontrakt. De fire kilder er 

1. Relations specifikke investeringer 

2. Vidensdeling  

3. Komplementære ressourcer og 

4. Lavere transaktionsomkostninger på baggrund af effektiv intern regulering 

Den større relationsrente opnås fordi parterne på de nævnte fire måder kan realisere synergier, hvilket vil 

resultere i, at parterne får mere ud af samarbejdet end hvad de ville have gjort såfremt de have indgået en 

konventionel ”underleverandørkontrakt”, altså blot at have fået en anden part til at udføre en opgave. 

I artiklen ”Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting" bygger Bent 

Petersen og Kim Østergaard videre på Dyer og Singh teori, idet de redegør for, hvad de kalder ”Five 

dimensions of strategic contracting”.108  

Disse dimensioner gennemgås i det følgende og anvendes i analysen af Forordningens effekt på to parters 

strategiske kontraheringsgrundlag. 

Teorien anvendt  

Anvendelse af strategisk kontrahering antyder at Forordningen vil give parterne et incitament til at afholde 

sig fra at agerer opportunistisk og have et øget kommunikationsniveau for at undgå potentielle brud af 

Forordningens regler. Trods at dette har en positiv effekt på den relations rente parterne skaber så har 

Forordningen imidlertid en overordnet negativ effekt da frygten for en potentiel bøde vil lede til større 

kontrakt forhandlings og monitorerings omkostninger.  

De 5 dimensioner Bent Petersen og Kim Østergaard opstiller i deres artikel er: 

                                                           

 

 

 

108 Petersen, B. & K. Østergaard (2017) S. 268-271 
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Valg af mellemmand, Samarbejdets basis, Risikodeling, Forpligtelse, Konfliktløsning 

1. Valg af mellemmand 

I strategiske kontrahering er målet med udvælgelsen af ens mellemmand at finde den bedste partner, også 

selv om omkostninger forbundet med en sådan screeningsproces kan være store.109 I valget af partner eller 

mellemmand forventes Forordningen at påvirke udvælgelsesprocessen på denne måde:  

• Forordningen forventes at begrænse antallet af opgaver danske CRO virksomheder kan opnå fordi 

en EU-baseret CRO ikke må videregive Europæiske data til en opdragsgiver uden for EU. 

• Såfremt både opdragsgiver og CRO befinder sig indenfor EU vil disse skulle anvende flere 

omkostninger end tidligere i indgåelse af et samarbejde fordi begge parter skal sikre sig, at 

Forordningens regler overholdes.  

• Med samme begrundelse vil parterne opleve flere omkostninger under samarbejdets forløb.  

Endelig påvirker både den forhøjede bøderisiko og den mulige omdømmemæssige risiko også valget af 

mellemmand, og begge disse forhold forventes at gøre screeningsprocessen mere omfattende.  

2. Samarbejdets basis  

Denne dimension udtrykker, at parterne har en fælles interesse i samarbejdet, der rækker ud over den 

konkrete opgave, der skal udføres. Hvor et strategisk fit imellem parterne er en forudsætning for 

samarbejdet, så forventes det at samarbejdets basis i relation til Forordningen påvirkes, idet begge parter 

har en interesse i at undgå både bøde og omdømmetab.  

Forordningen forventes at øget behovet for kommunikation imellem parterne fordi de vil undgå bøde og 

omdømmetab. Der vil derfor være behov for at parterne bliver enige om flere punkter end tidligere når de 

fastsætter ”basen” for deres samarbejde. Fordi Forordningen endvidere pålægger DA at føre kontrol med 

sin DB, kan dette skabe grundlag for at parterne aftaler en mere kontinuerlig kontakt. 

                                                           

 

 

 

109 Lowes Stephen. 2017. Interview: “Outsourcing in bioanalysis: A CRO perspective”. S.1162 
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3. Risiko fordeling 

I teorien om strategisk kontrahering udtrykker denne dimension, at parterne bør fordele risikoen 

forbundet med samarbejdet imellem sig så det er parten, der lettes kan bære risikoen, der påtager sig den.  

Fordi Forordningen ikke giver parterne mulighed for selv at fordele risikoen mellem sig, så forventes 

Forordningen at reducere den værdi der ellers kan skabes igennem strategisk kontrahering.  

4. Forpligtelser 

Dimensionen omhandler hvordan parterne f.eks. gennem relations-specifikke investeringer, binder sig til 

hinanden og øger samarbejdets fordele. I denne forbindelse forventes Forordningen at øge kravet til 

parternes investering i samarbejdet idet omkostninger kontraktindgåelse og samarbejdsmonitorering øges. 

Fordi Forordningen pålægger DA at fører yderligere kontrol med DB, men samtidig forpligter DB til at 

hjælpe DA med at fører denne kontrol, kan CRO virksomheden signalere engagement til samarbejdet ved 

at f.eks. stå for de omkostninger en DA måtte have med at kontrollere at deres behandling lever op til 

Forordningens regler. 

5. Konfliktløsning 

Ifølge teorien om strategisk kontrahering opnår parterne den største relationsrente såfremt konflikter kan 

løses uden domstolenes involvering, ved private arrangementer, f.eks. mediator. 110   

Da Forordningen ophæver parternes evne til at selv regulere måden hvorpå f.eks. et sikkerhedsbrud skal 

håndteres, har den dermed en negativ effekt på størrelsen af den relationsrente, parterne kan generere fra 

deres samarbejde.  

Imidlertid ophæver Forordningen ikke behovet for en formel kontrakt mellem parterne, men styrker det 

derimod. Dermed har parterne stadig mulighed for (og skal i større grad end tidligere) yde en vis grad af 

                                                           

 

 

 

110 Petersen Bent, Østergaard Kim. (2017). "Reconciling contracts and relational governance through strategic 
contracting". S.270 
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egen regulering. Dette kan f.eks. gøres i form af aftaler om at bruges et aftalt beløb på kontrol-

omkostninger i forbindelse med bl.a. overvågning af den anden parts processer.  

Yderligere kan det også aftales, at parterne f.eks. opretter en afdeling specifikt til løsning af GDPR opgaver.  

Trods at indførelsen af sådanne klausuler øger kontrolomkostningerne, så skabes der mulighed for, at 

parterne, gennem deres udvidede kontrol og samtale med hinanden, kan reducere mængden af 

uoverensstemmelser og sammen kan finde en effektiv løsning - uden at en tredjepart (Datatilsynet) 

inddrages.  

Parterne har dermed stadig mulighed for at påvirke relationsrentens størrelse selv om de ikke kan regulere 

hvordan konsekvensen af en eventuel kontraktbrudssituation skal håndteres.  

Transaktionsomkostningsteori 

Teorien forklaret 

Teorien, som rettelig er en samling af teorier, går i sin grundform ud på, at transaktionsomkostninger kan 

gøre et samarbejde eller en handling, f.eks. almindelige markedstransaktioner for omkostningsrig at udføre. 

Er dette tilfældet vil den samfundsoptimale handling ikke blive foretaget fordi omkostningerne forbundet 

hermed medfører, at en af parterne ville opnå et tab eller en ubetydelig gevinst hvis handling blev udført. 

Flemming Cumberland fastsætter i sit Working Paper (på dansk arbejdspapir) 

”Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder” at 

transaktionsomkostningsmodellen arbejder med følgende antagelser:111  

”Aktørforudsætninger:  

• Aktørerne er begrænset rationelle.  

                                                           

 

 

 

111 Cumberland Flemming. 2005. Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder. 
Institut for Afsætningsøkonomi Handelshøjskolen i København Copenhagen Business School Department of 
Marketings. S. 20 
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• Aktørerne er opportunistiske, det vil sige ”self interest seeking with guile” (selviske med mulighed 

for at optræde svigagtigt). 

 Situationsforudsætninger:  

• Usikkerhed i beslutningssituationer, dvs. ingen fuldstændig viden og omkostningskrævende at 

overvåge hinanden.  

• Usikkerhed både i forhold til omverdenen og organisationen:  

o Ekstern usikkerhed: Når markedsforholdene ikke er kendte, bruges eksterne 

eksportformidlere.”  

o Intern usikkerhed: Når virksomheden har lav international erfaring, bruges eksterne 

eksportformidlere. 

Teorien anvendt  

Anvendelse af Transaktionsomkostningsteori antyder, at Forordningen vil have en negativ effekt på 

samarbejdet imellem forskende medicinalvirksomheder og deres strategiske samarbejdspartnere fordi der 

er risiko for at færre opgaver outsources fra en FMV til CRO. 

• Idet Forordningen først vil få effekt den 25. maj 2018 står parterne uden kendskab til hvor hårdt 

Forordningen vil blive håndhævet. Dette medfører, at ingen af parterne har adgang til fuldstændig 

viden om hvordan et eventuelt sikkerhedsbrud, f.eks. en videregivelse af personoplysninger til en 

uvedkommende, vil blive behandlet. Denne usikkerhed skaber et større incitament for parterne til 

at gardere sig mod risiko for bøder. Da dette imidlertid ikke er muligt, vil en DB gøre krav på en 

større risikopræmie end tidligere før han vil indtræde i et projekt, da det ellers ikke vil anses som 

værende lønsomt.  

• Siden parterne antages at være begrænset rationelle, altså at en part kan ”glemme” at udføre en 

aftalt opgave, f.eks. at gennemføre aftalte sikkerhedsforanstaltninger, betyder Forordningen, at DA 

får et større incitament til at påtage sig flere omkostninger med monitorering af DB, hvilket 

reducerer værdien af samarbejdet. Parternes begrænsede rationalitet kan også antages at være 

grunden til, at visse DA’er vil forsøge at skubbe ansvaret for overholdelse af Forordningens regler 
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på deres DB for således selv at undgå en eventuel bøde – også selv om dette ikke er muligt.112 I en 

samtale med Datatilsynet blev det oplyst, en part ikke kan overføre ansvar for overholdelse af 

Forordningen til en anden part.  

Når det gælder eksisterende aftaler, der skal eller kan genforhandles, forventes Forordningens 

indførelse ligeledes at kunne føre til at en part konkluderer, at transaktionsomkostninger, eller risiko 

for sådanne, når et niveau hvor samarbejdets fortsættelse bringes i tvivl.  

• Som nævnt i det juridiske afsnit skaber Forordningen et behov for at eksisterende kontrakter 

genforhandles. Dette medfører at man må håbe, at parterne har indført en hardship klausul,113 da 

hvis en sådan ikke er indført vil parterne på baggrund af udgangspunktet i dansk ret om at aftaler 

er bindende,114 ikke vil kunne foretage denne genforhandling. Den eneste undtagelse til dette er 

force majeure, men force majeure kan ikke anvendes i forbindelse med Forordningen, da dens 

indtrædelse ikke er en uforudsigelig hændelse, idet Forordningen jo har været i klar i to år. 

Genforhandlingen kan derfor kun ske hvis kontrakten indeholder en hardships klausul. Indeholder 

kontrakten ikke en hardship klausul må det antages, og er parterne i tvivl om at aftalen er i 

overensstemmelse med Forordningen vil parternes ”best course of action” være at opsige aftalen. 

Dette vil antageligvis resultere i at en stor række samarbejdsaftaler med tredjelande vil blive 

opsagt, da disse ikke vil leve op til Forordningen. 

• Trods af, at teorien om den uperfekte kontrakt siger, at det vil være lettere for parterne at tilpasse 

deres kontrakt til den problemstilling, de står overfor - når de faktisk står overfor den115 - så er 

                                                           

 

 

 

112 https://www.version2.dk/artikel/virksomheder-vil-helgardere-sig-med-databehandleraftaler-vanvittige-forslag-
1084255  

113 Østergaard Kim. 2016. ”Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder”. S. 442 

114 DL 5-1-1 og 5-1-2 og AFTL § 1 

115 Problemstillingen stemmer godt overens med Oliver Harts artikel “Incomplete Contracts and Control” (2017 S. 

1731–1752), da han her finder ideen om at parterne i ex-post situationen skulle være bedre stillet til at genforhandle 

kontrakten er for optimistisk. 

https://www.version2.dk/artikel/virksomheder-vil-helgardere-sig-med-databehandleraftaler-vanvittige-forslag-1084255
https://www.version2.dk/artikel/virksomheder-vil-helgardere-sig-med-databehandleraftaler-vanvittige-forslag-1084255
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dette ikke tilfældet med Forordningens regler. Dette skyldes at måden Forordningens regler vil 

blive anvendt på stadig er ukendt for parterne når de er i deres genforhandlings situation.  

Principal-agent teorien 

Teorien forklaret 

Principal-agent teorien omhandler situation hvor én part, principalen, imod betaling delegerer opgaver til 

en anden part, agenten. Teorien forudsætter, at begge parter er egennytteoptimerende og at der er 

asymmetrisk information mellem dem, altså at parterne ikke ved alt om hinanden. Dermed kan der opstå 

situationer, hvor agenten ikke handler i principalens bedste interesse, såkaldte ”Moral Hazard” situationer, 

herunder fordi betalingsstrukturen ikke skaber overensstemmelse imellem parternes interesser.  

Teorien anvendt  

Anvendelse af principal-agent teorien antyder, at Forordningen samlet set vil have en positiv effekt på 

samarbejdet imellem forskende medicinalvirksomheder og deres strategiske samarbejdspartnere.  

Analysen af de fem forhold, er følgende (idet betydningen af om en part er indenfor EU ikke behandles 

fordi dette er forudsætningen for etablering af et samarbejde): 

• Bøderisiko. Moral Hazard problemstillingen forventes reduceret fordi begge parter kan pålægges 

bøde af domstolene såfremt Forordningen ikke overholdes. Dermed vil parterne ifølge principal-

agent teorien i højere grand end tidligere have en sammenfaldende interesse for at overholde 

reglerne og undgå bøder, hvilket er en positiv effekt. 

• Omkostninger til kontraktindgåelse forventes øget fordi der skal opnås enighed om betaling for 

udførelse af GDPR-opgaver. De højere omkostninger antages at have en negativ effekt på antallet 

af samarbejder. 

• Omkostninger til monitorering af samarbejdet forventes ligeledes øget, men trods øgede 

omkostninger forventes dette at have en positiv effekt for antallet af samarbejdet og kvaliteten af 

disse fordi Moral Hazard-risikoen reduceres fordi der lægges op til at DB overvåges i større omfang 

end tidligere. 

• Den højere omdømmemæssige risiko for begge forventes ligeledes at have en positiv effekt, også 

fordi Moral Hazard-risikoen reduceres fordi begge parter vil undgå at blive ramt på deres 

omdømme. 
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Forfatteren har haft mulighed for at drøfte principal-agent problemstillingen med nogle praktikere, og disse 

drøftelser understøtter den ovennævnte analyse: 

Michael Hopp, som er ansvarlig for persondataspørgsmål hos advokatfirmaet Plesner, udtaler, at ”så længe 

brugen af en databehandler lever op til Forordningens artikel 28, er der aftalefrihed vedrørende beregning 

og prisfastsættelse af de aftalte ydelser”.116 

Sven Petersen, der er erhvervsjuridisk fagchef for it-branchen, har oplyst at man forsøger at indføre en 

klausul i It-branchens standarddatabehandleraftale, hvorefter it-leverandører kan gøre krav på betaling for 

de GPDR-opgaver, de udfører for deres kunder.  

Problemstillingen angående behovet for at parterne bliver enige om en betalingsstruktur for en agent/DB’s 

udførelsen af GDPR opgaverne er særlig relevant for hvad er udarbejdelsen af en GDPR opgave værd.  

Inden der fokuseres på dette skal det understreges, at fordi Forordningen medfører, at begge parter kan 

pålægges en bøde for at ikke at leve op til Forordningens regler. Dette medfører at DB aldrig vil udføre 

arbejde der ikke lever op til Forordningens krav, hvilket jo inkluderer at hjælpe DA med at leve op til 

Forordningens regler. Imidlertid er dette ikke ensbetydende med at Moral Hazard situationen helt 

forsvinder. Spørgsmålet er stadig om DB kan kræve betaling for udførelsen af de pågældende GDPR-

opgaver hvilken form for betaling vil han så gøre.  

Det må antages at DB vil foretrække en timebaseret aflønning. Dette skyldes at det påkrævede 

indsatsniveau og tiden det vil tage for DB at leve op til de GDPR-opgaver han pålægges af Forordningen er 

ukendt, for begge parter hvorfor DB heller vil få en betaling som afspejler den indsats han har lagt for 

dagen end et fast beløb som potentielt ikke svare til den indsats DB har lagt for dagen. Imidlertid vil en DA 

ikke være tilbøjelig til at acceptere en sådan aftale. Dette skyldes at siden at DA ikke kan føre en konstant 

kontrol af det arbejde, DB udfører, så kan DB, og vil jf. principal-agent-teorien, ”slakke” således at trods at 

                                                           

 

 

 

116 Svaret kommer egentlig fra Assistent Attorney Maria Katrine Westphal-Rasmussen, men hun besvarede 
spørgsmålet ” Er det muligt for databehandler, at i databehandleraftalen stille krav om betaling fra den 
dataansvarlige for databehandlerens udførelse af f.eks. konsekvensanalysen og efterlevelse af den registreredes 
indsigtskrav” den 16. marts 2018 
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han kunne have klaret opgaven på en time, vil tage længere om at gøre den, da agenten (DB) således 

opnår en større betaling.117 En potentiel løsning til denne problemstilling ville være at parterne anvendte 

den timebaseret aflønningsmetode, men at det bagvedliggende arbejde ”åbnes op” således, at det er 

muligt for DA at observere, hvis ikke alt, så i det mindste dele af det arbejde DB udfører. En sådan åbenhed 

ville skabe flere kommunikations- og observationsmuligheder mellem parterne, hvilket styrker parternes 

tiltro til hinanden.118 

Prospekt teori 

Teorien forklaret 

Daniel Kahneman og Amos Tversky opstillede prospektteorien i 1979. Teorien påstår, at muligheden for en 

negative effekt, f.eks. en bøde, vejer tungere end muligheden for en positiv effekt, og af denne grund vil en 

aftalepart forsøge at gardere sig mod en potentiel negativ effekt.  

Teorien anvendt  

Samlet vurderes Forordningen på basis af prospektteori at have en negativ effekt på samarbejdet imellem 

forskende medicinalvirksomheder og deres strategiske samarbejdspartnere. Analysen er følgende: 

• Frygten for en bøde øger kravet til relationsrentens størrelse. 

• Frygten for omdømmetab øger ligeledes kravet til relationsrentens størrelse. 

• Øgede omkostninger til indgåelse af kontrakt vil være kendte af parterne og vurderes dermed ikke 

at påvirke samarbejdsforholdene. 

• Fordi omkostninger til monitorering af kontrakt kan være uklare ved aftalens indgåelse og de 

udgør dermed en risiko, kan sådanne omkostninger have en potentiel mindre negativ effekt på 

samarbejdsforhold. 

                                                           

 

 

 

117 Dutta K. Prajit. 1999. “Strategies and Games Theory and Practise”. The MIT Press S. 293 

118 Garoupa, N. and F. Ginez Pomar. ” Cashing by the Hour: Why large law firms prefer hourly fees over contingent 
fees”. S. 461-462 
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Forordningen medfører, at parterne påføres øget risiko på grund af det forhøjede bødeniveau, hvilket 

forstærkes af omdømmerisiko der hører til et brud af databehandlingsreglerne. Dette medfører at den 

risiko en DB anser har løber ved at samarbejde stiger enormt hvorfor den betaling har vil gøre krav på for 

at løbe den øgede risiko stiger med endnu mere.  

Dette vil DB imidlertid ikke tage hensyn til, da han anser den risiko han påtager sig som værende langt 

større end hvad den faktisk er.119 Imidlertid er det ikke kun DB der pålægges et større bødeansvar DA bliver 

også påvirket af denne og modsat DB kan han ikke gøre krav på en kompensation for den risiko han 

påtager sig. Af denne grund må det antages at DA vil forsøge gardere sig imod denne øgede bøde på anden 

hvis. Dette kan f.eks. være ved at indfører klausuler i kontrakten der skubber en større del af ansvaret over 

på DB.  

Dataansvarlig der forsøger at helgardere sig mod bøder jf. Forordningens regler ved at forsøge at indfører 

klausuler i aftalen hvor hele ansvaret for at Forordningens regler overholdes skubbes over på deres DB er 

allerede blevet observeret.120 DA’s faktisk evne til at indfører sådanne klausuler er dog baseret på mine 

samtaler med Datatilsynet tvivlsomme da Forordningen jo fastsætter at det stadig er DA der er den 

endelige ansvarlige for at databehandlingsreglerne overholdes. Dette forhindre dog ikke DA i at indfører 

klausuler om at hvis DA påligges bøder på baggrund af DB’s manglende overholdelse af Forordningens 

regler at DA i så kan fører privat retlig erstatningssag mod DB for den bøde DA blev pålagt.  

Discounted cash flow 

Metoden forklaret 

I økonomi er diskonteret cash flow-analyse (DCF) en metode til at foretage en værdiansættelse af et 

projekt, en virksomhed eller et aktiv ved at beregne nutidsværdien af en forventet pengestrøm. Når et 

projekt startes estimeres de årlige pengestrømme, positive eller negative, så godt som det er muligt, f.eks. 

                                                           

 

 

 

119 Daniel Kahneman; Amos Tversky Econometrica. Marts 1979. “Prospect Theory: An Analysis of Decision under 
Risk”. Vol. 47, No. 2. S. 289. 

120 https://www.version2.dk/artikel/virksomheder-vil-helgardere-sig-med-databehandleraftaler-vanvittige-forslag-
1084255  

https://www.version2.dk/artikel/virksomheder-vil-helgardere-sig-med-databehandleraftaler-vanvittige-forslag-1084255
https://www.version2.dk/artikel/virksomheder-vil-helgardere-sig-med-databehandleraftaler-vanvittige-forslag-1084255
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ved at anvende erfaringer fra tilsvarende projekter. Nutidsværdien af de estimerede fremtidige 

pengestrømme findes ved at diskontere disse med en rentesats der afspejler projektets risiko og den 

anvendt kapitalstruktur. 

I det følgende anvendes denne metode med udgangspunkt i Polinsky’s udtalelse - “As economists know, 

thinking about a problem like an economist means building a “model” of it - either verbally, graphically, or 

mathematically - to distill the essence of that relationships being studied.”121 Idet det ikke er muligt at 

indhente konkrete tal, er der i det efterfølgende anvendt hypotetiske tal med henblik på at vurdere i 

hvilket omfang Forordningen reducerer værdien af et ellers lønsomt projekt. 

Metoden anvendt  

Nedenstående taleksempel (Figur 7) illustrerer de omkostninger der forventes at opstå ved hver af de 

forskellige faser i udviklingen af et lægemiddel (præklinisk fase til og med lancering). Som det fremgår af 

taleksemplet tager udviklingsforløbet ni år i alt. Tal eksemplet illustrerer også at indtægter fra salg af det 

færdig udviklede lægemiddel opnås fra år 1 til år 25, hvor det antages at patentet udløber.122 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

121 An Introduction to Law and Economics, 4th edition, S. xvii 

122 Selvom den sædvanlige løbetid for et patent er 20 år forudsættes det i eksemplet at der er indtægter til og med 25 
år efter projektets start.  
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Figur 7 – Udvikling og kommercialisering af et nyt lægemiddel; årlige cash flows, nutidsværdi - tænkt 

eksempel 

 

I figur 8 herunder vises den akkumulerede pengestrøm, idet kurvens minimum viser hvor stort et beløb i 

nominelle kroner, der er investeret før projektet generer en positiv pengestrøm. 

Figur 8 – Udvikling og kommercialisering af et nyt lægemiddel; årlige cash flows (venstre skala) og 

akkumulerede cash flows (højre skala) - tænkt eksempel  

 

Udviklingsfase År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 24 År 25

Præklinisk fase -200       -300       

Klinisk fase 1 -2.000   -2.000   

Klinisk fase 2 -3.000   -3.000   

Klinisk fase 3 -7.000   -7.000   

Lancering -2.000   

EBITDA efter lancering 1.000     2.000     5.905     5.314     

EBITDA før GPDR effekt -200       -300       -2.000   -2.000   -3.000   -3.000   -7.000   -7.000   -2.000   1.000     2.000     5.905     5.314     

GDPR effekt -100       -100       -150       -150       -350       -350       

EBITDA  efter GPDR effekt -200       -300       -2.100   -2.100   -3.150   -3.150   -7.350   -7.350   -2.000   1.000     2.000     5.905     5.314     

Akkumuleret cash flow -200       -500       -2.500   -4.500   -7.500   -10.500 -17.500 -24.500 -26.500 -25.500 -23.500 65.356  70.670  

Diskonteringsfaktor 0,91       0,83       0,75       0,68       0,62       0,56       0,51       0,47       0,42       0,39       0,35       0,10       0,09       

Nutidsværdi af årlige cash flows -182       -248       -1.578   -1.434   -1.956   -1.778   -3.772   -3.429   -848       386        701        599        490        

Nutidsværdi netto 2.240     

Diskonteringsrente 10%
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I eksemplet forventes, at de meromkostninger, som Forordningen i alt påfører ejeren af 

udviklingsprojektet, udgør 5% af de omkostninger, der er estimeret i de kliniske faser 1-3.  

Som det fremgår af figuren herunder reducerer de omkostninger, som Forordningen påfører parterne 

nutidsværdien af projektet, som falder fra 2904 til 2240 eller med ca. 22,87 %. 

Såfremt dette taleksempel er repræsentativt, vil Forordningen ikke få en projektejer til at undlade at 

gennemføre et projekt.  

Analysen tager imidlertid ikke hensyn til de milepæle der er med projektet - altså lykkes man efter fase 1 

fase 2 og fase 3 - hvorfor analysen ikke tager højde for de omkostninger Forordningen påligger hver 

”næste fase” af projektets udviklingsforløb betyder, at man må forvente at kravet om at kunne 

sandsynliggøre et projekts kvalitet og chance for succes stiger som følge af Forordningen. Dermed kan det 

ikke udelukkes, at projektet vil blive stoppet i udviklingsforløbet, fordi den økonomiske indsats, der skal til 

for at gennemføre næste fase, nu stiger.  

Endelig skal det bemærkes, at der i værdiberegningen er anvendt en diskonteringssats på 10% selvom man 

i praksis nok vil anvende en højere diskonteringssats i de tidligere faser og en lavere diskonteringssats når 

et produkt er lanceret med succes på markedet. 

Figur 9 - Udvikling og kommercialisering af et nyt lægemiddel; nutidsværdi af årlige cash flows med og 

uden GDPR omkostninger – tænkt eksempel 

  

2904

2240

Uden GDPR Med GDPR

Værdi af projekt
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Delkonklusion 

På baggrund af den overstående økonomiske analyse opstilles figur 10, der viser Forordningen økonomiske 

effekt på indgåelsen af samarbejder mellem FMV og CRO samt antallet af kliniske forsøg der udføres i 

Danmark: 

Figur 10 - Forordningens betydning jf. økonomisk teori 

 

Forordningen findes at have en generel negativ effekt på parternes samarbejdes forhold. Dette skyldes at 

Forordningen øger henholdsvis ex-ante og ex-post transaktionsomkostningerne hvorfor parternes 

tilbøjelighed til at ville samarbejde i fremtiden er mindre.  

Når det kommer til mængden af kliniske forskningsforsøg der udføres i Danmark findes Forordningen, på 

baggrund af den effekt Forordningen havde på parternes samarbejdsforhold, at have følgende effekt: 

• Forordningens udvidede geografiske anvendelses reducerer mængden af ikke EU-landes forsøg, 

der udføres i Danmark siden at der ikke kan gives garanti for, at den data der behandles, behandles 

i overensstemmelse med Forordningens regler.  
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• Det kan imidlertid mistænkes at siden Forskningsundtagelsen er kommet delvis på baggrund af 

den danske model,123 kan det mistænkes at flere Europæiske lande vil eksportere deres forsøg til 

Danmark, da vi som udgangspunkt har en bedre forståelse for dennes anvendelse.  

• Når det kommer til de kliniske forsøg der udføres indenfor EU så findes Forordningen at gøre disse 

mindre rentable, men ikke at have den store effekt på mængden af kliniske forsøg der udføres 

indenfor EU124 

• Imidlertid kan det frygtes at FMV for at undgå de yderligere omkostninger forbundet med at 

overholde Forordningens databehandlings regler i stedet vil eksportere deres kliniske forsøg helt til 

tredjelande  

                                                           

 

 

 

123 Persondatadirektivet (Lov 95/46) art. 13 

124 Denne antagelse støttes på af, af de CRO virksomheder jeg har interviewet hvor disse helt konkret har 

udtalt at ” Forordningen vil generelt resultere i at omkostninger forbundet med vores samarbejde vil 

stige p.ga. af de ekstra omkostninger forordningen pålægger os. Særligt vil samarbejde med tredjelande 

som USA kompliceres og en række af disse samarbejder må antages at kræve flere ressourcer da de 

potentielle omkostninger forbundet med at fortsætte disse vil være store på basis af USA’s manglende 

persondatasikkerhed”. 

http://p.ga/
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Kapitel 5 - Konklusion 

Persondataforordningens ikrafttræden den 25. maj 2018 forventes på kort og måske mellemlang sigt at 

reducere antallet af kliniske udviklingsprogrammer, der udføres i såkaldte ikke-integrerede udviklings-

forløb, dvs. i samarbejde imellem en forskende lægemiddelvirksomhed og en kontraktforsknings-

virksomhed, fordi Forordningen udvider eksisterende og stiller nye krav til parterne, der – især hvis den 

ene af parterne befinder sig uden for EU – vil komplicere og vanskeliggøre samarbejdet, øge 

omkostningerne forbundet med samarbejdet, samt øge risikoen forbundet med et samarbejde – i det 

mindste så længe retspraksis ikke er kendt. 

Samarbejdet mellem to parter kompliceres fordi Forordningen øger både databehandlerens og den 

dataansvarliges forpligtelser, introducerer nye opgaver og udvider parternes ansvar, hvorfor parterne har 

behov for at introducere en række nye processer i forbindelse med indgåelse af databehandleraftale og 

administration heraf for at leve op til Forordningens krav. De nye opgaver og forpligtelser rammer særlig 

den part der agerer som databehandler hårdt, fordi denne efter Forordningens ikrafttrædelse vil kunne 

blive den erstatningspligtige part. Den part, der agerer som dataansvarlig, vil imidlertid skulle påvise, at 

man har ført nødvendig kontrol med sin samarbejdspartner, da denne ellers også vil blive 

erstatningspligtig. 

De nye processer forventes at medføre stigende transaktionsomkostningerne forbundet med både 

indgåelse aftaler, databehandling og dataadministration og monitorering af aftaler. Stigningen i 

transaktionsomkostningerne vurderes i første omgang at komme fra øgede omkostninger forbundet med 

indgåelse af nye kontrakter fordi parterne vil skulle bruge langt mere tid og penge end tidligere på at 

udforme en databehandleraftale fordi sådanne aftaler skal være væsentligt mere omfattende end 

tidligere. Eksisterende databehandleraftaler skal gennemgås og opdateres fordi de fremadrettet skal 

overholde Forordningens krav. Dertil kommer stigende omkostninger i selve samarbejdsforløbet samt 

omkostninger til monitorering af samarbejdet for at sikre regeloverholdelse. 

Parternes samarbejdsforhold antages, indtil retspraksis på området bliver etableret, at blive negativt 

påvirket af den barriere som parternes frygt for Forordningens ”disciplinære midler” forventes at udgøre 

idet Forordningen rummer mulighed for at give overtrædere betydelige bøder på op til EUR 150 millioner 

eller 4% af en overtræders koncernomsætning. 
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Det forventes, at den øgede kompleksitet, de øgede omkostninger og den øgede risiko forbundet med et 

samarbejde vil medføre, at parternes incitament til at indgå samarbejder bliver mindre og dermed at 

antallet af samarbejder om kliniske forskningsforløb vil blive reduceret. I første omgang vil det formentlig 

være samarbejde med parter, der befinder sig i tredjeland, der kompliceres, fordi man skal kunne sige god 

for, at en partner i et tredjeland overholder Forordningens regler, hvilket formentlig sjældent vil være 

tilfældet. Indenfor EU vil muligheden for at nationale særregler om databehandling formentlig betyde, at 

nogle ”landekombinationer” bliver vanskeligere end andre fordi en part i ”Land A” dels skal forholde sig til 

Forordningen og potentielt til vanskelige nationale regler i ”Land B”.  

I dansk sammenhæng vurderes det derfor, at det ”her og nu” næppe er realistisk, at Regeringens 2020 mål 

om en styrkelse af den kliniske forskning i Danmark vil kunne opnås. 

I modsat retning trækker Forskningsundtagelsen. Den kan i særlige tilfælde begrænse Forordningens regler 

såfremt efterlevelse af disse betyder, at projekter, der er ”i samfundets interesse” ikke kan gennemføres.  

Ligeledes forventes Forordningen negative effekt på forskningssamarbejder reduceret når retspraksis over 

tid bliver udviklet og når nye aftaleparadigmer og processer bliver kendte. På lang sigt forventes det 

derfor, at de fundamentale grunde til at to parter indgår et samarbejde - fordi de har færdigheder og 

ressourcer, der er komplementære - er vigtigere end de administrative processer der regulerer 

samarbejdet.  

En interessant opfølgning på denne kandidatafhandling ville være en analyse af, i hvilket omfang antallet af 

kliniske forsøg efter Forordningens ikrafttrædelse flyttes ud af EU, da man således undgår at blive ramt af 

Forordningens effekt på disse forløbs kompleksitet, omkostningsniveau eller bøderisiko.  
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