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Executive	summary		
The	purpose	of	this	thesis	is	to	examine	how	the	use	of	strategic	contracting	can	contribute	to	

developing	a	collaboration	model	for	the	case	of	the	potential	Danish	public-private	corpora-

tion	to	develop	precision	medicines.	The	thesis	 is	divided	 in	three	parts	of	analysis	with	six	

subsections;	a	law	analysis,	an	economic	analysis	and	a	combined	section	integrating	the	find-

ings	 from	the	two.	This	will	be	used	to	 introduce	a	reasonable	and	well-founded	solution	to	

the	problem	area	of	 the	 thesis.	The	analysis	 is	based	on	academic	 literature	and	conducted	

analysis.		

	

The	 conclusion	of	 the	 legal	 area	of	 the	 thesis	problem	 is	presented	 through	 the	question	of	

what	 legal	 constraints	and	opportunities	are	prevailing	 to	 the	use	of	healthcare	data	 in	 the	

collaboration.	 The	main	 component	 to	 the	 collaboration	 is	 the	 use	 of	 and	 access	 to	 public	

healthcare	data.	Furthermore,	 it	 is	 relevant	 for	 the	 collaboration	 to	 identify	how	ownership	

and	 intellectual	property	 rights	 to	healthcare	data	are	distributed.	The	 conclusions	 to	 these	

questions	are	that	healthcare	data	to	some	extent	will	be	readily	available	to	use	in	the	collab-

oration	and	the	public	will	obtain	intellectual	property	rights	protection	when	gathering	the	

healthcare	data	in	databases.		

	

From	the	economic	analysis	the	value	of	information	in	the	collaboration	was	investigated	to	

understand	 how	 to	 best	 structure	 knowledge	 sharing	 between	 the	 parties.	 Furthermore,	 it	

was	 investigated	 how	 to	 regulate	 the	 collaboration	most	 efficient	 to	 exploit	 the	 knowledge	

without	 escalating	 costs.	 To	 these	 questions	 it	 was	 concluded	 that	 each	 party	 contains	

knowledge	and	information,	which	would	be	of	great	value	to	the	other	party.	The	best	way	to	

share	knowledge	would	be	to	innovate	closely	together.	However,	it	is	also	important	to	struc-

ture	 the	 contract	with	 incentives	 for	 the	parties	 to	 continuously	share	 their	knowledge	and	

not	behave	opportunistic.		

	

Lastly	 the	 integrated	 section	 combined	 the	 findings	of	 the	 two	above-mentioned	areas,	 this	

resulted	in	a	proposed	contract	paradigm,	which	used	the	regulatory	framework	and	the	qual-

ifications	from	the	economic	analysis	to	suggest	how	the	collaboration	should	be	structured	to	

create	the	best	circumstances	for	generating	relational	rents.	 	
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Del	1	–	Rammerne	for	afhandlingen	
1.1	Indledning	
Præcisionsmedicin	er	en	ny	tilgang	til	behandling	og	forebyggelse,	som	tager	udgangspunkt	i	

individuelle	variabler	i	generne,	miljø	og	livsstil	hos	det	enkelte	individ.	Denne	form	for	medi-

cin	giver	læger	og	forskere	mulighed	for	langt	mere	præcist	at	forudsige,	hvilken	behandlings-	

eller	 forebyggelsesstrategi,	 der	 virker	 for	 en	 specifik	 sygdom	 og	 for	 en	 specifik	 gruppe	 af	

mennesker.	Dette	står	i	skarp	kontrast	til	den	klassiske	”one-size-fits-all”,	hvor	medicin	udvik-

les	til	den	gennemsnitlige	person,	og	der	ikke	tillægges	betydning	til	forskellen	mellem	indivi-

der.1		

	

I	kraft	af	præcisionsmedicinens	lovende	resultater,	har	diskussionen	om	hvorvidt	tilgangen	vil	

disrupte	industrien	inden	for	de	næste	5-10	år	samtidig	vundet	indpas,	idet	det	ville	betyde	en	

radikal	ændring	i	måden	at	tænke	medicin	på	i	fremtiden.2	Potentialet	er	stort	og	undersøgel-

ser	 viser,	 at	 præcisionsmedicin	 i	 2022	 vil	 udgøre	 et	marked	 på	 700	milliarder	 kr.	med	 en	

vækst	 på	 20%	 årligt.	 Det	 er	 derfor	 også	 et	 område,	 som	 flere	 farmaceutiske	 virksomheder	

aktivt	begynder	at	inddrage	som	en	af	deres	innovationssøjler.3	Fordi	potentialet	er	så	stort,	

og	præcisionsmedicin	har	vist	sig	særdeles	effektivt	i	sygdomsbehandling,	har	det	naturligvis	

også	tiltrukket	stor	interesse	fra	det	offentlige.	Mere	effektiv	sygdomsbehandling	kan	forkorte	

sygdomsforløb	samtidigt	med,	at	omkostningerne	reduceres,	 idet	man	derved	undgår	at	be-

nytte	 effektløs	 medicin	 på	 enkelte	 personer.4	 Udviklingen	 af	 præcisionsmedicin	 har	 derfor	

mange	positive	afledte	effekter	for	det	offentlige.	Med	udgangspunkt	i	dette,	har	man	fra	rege-

ringens	side	udviklet	en	national	strategi,	hvor	ambitionen	er,	at	man	i	offentlige-private	sam-

arbejder	kan	udvikle	præcisionsmedicin.5	Et	konkret	tiltag,	og	en	af	hjørnestenene	i	den	nati-

onale	strategi,	er	etableringen	af	et	Nationalt	Genom	Center,	herefter	benævnt	NGC.	Mulighe-

den	for	på	sikker	vis	 at	kunne	anvende	genetiske	oplysninger	sammen	med	oplysninger	 fra	

sundhedsregistre,	databaser	og	informationskilder	er	central	for	at	knække	koden	til	præcisi-

onsmedicin	og	dermed	udfolde	potentialet	heri.	Danmark	har	i	forvejen	en	af	de	mest	kvalita-

                                                
1	Sundheds-	og	Ældreministeriet	(December	2016)	National	strategi	for	personlig	medicin	2017-2020,	s.	5.	
2	https://universe.ida.dk/artikel/leo-innovation-lab-vi-vil-vaere-paa-forkant-med-disruption-33317/.	
3	https://healthitanalytics.com/news/next-generation-genomics-precision-medicine-to-top-100b.	
4	Uddannelses	og	Forskningsministeriet	(Juni	2017)	Forsk	2025	–	fremtidens	løfterige	forskningsområder,	s.	143.	
5	Sundheds-	og	Ældreministeriet	(December	2016)	National	strategi	for	personlig	medicin	2017-2020,	s.	13.	
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tive	sundhedsdata	samlinger	og	ønsker	med	NGC	at	sætte	yderligere	fokus	på	genomsekven-

teringer,	 som	er	den	primære	kilde	 til	 at	kunne	udvikle	præcisionsmedicin.	 Store	mængder	

komplekse	sundhedsdatasæt	er	nødvendige	 for	at	 forske	 i	præcisionsmedicin.	NGC	besidder	

en	vigtig	rolle	som	facilitator	og	forskningsenhed,	da	de	vil	varetage	ansvaret	for	samkøringen	

af	genomdata	med	sundhedsdata	fra	andre	registre	og	databaser.6	Hverken	det	offentlige	eller	

de	private	aktører	besidder	alle	de	nødvendige	ressourcer	og	kompetencer	til	at	udvikle	præ-

cisionsmedicin	 alene.	Derfor	 er	 der	 fra	 regeringens	 side	 lagt	 op	 til,	 at	man	 skal	 etablere	 et	

samarbejde.7	På	nuværende	tidspunkt	arbejder	man	fra	det	offentlige	på	at	komme	med	for-

slag	til,	hvordan	en	sådan	samarbejdsmodel	kan	se	ud.8	Det	er	derfor	interessant	at	undersøge	

nærmere,	hvilke	aspekter	der	bør	 tages	højde	 for	 i	 en	sådan	samarbejdsmodel,	hvilket	pro-

blematiseres	i	nedenstående	afsnit.		

1.2	Problemstilling		
Offentlig-privat	samarbejde	er	en	samlebetegnelse	for	en	række	forskellige	former	for	samar-

bejde	mellem	offentlige	myndigheder	og	private	virksomheder.	Til	at	håndtere	de	forskellige	

samarbejdsformer	anvendes	en	række	gennemarbejdede	og	standardiserede	samarbejdsmo-

deller.9		

	

De	eksisterende	offentlige-private	samarbejdsmodeller	er	 ikke	udformet	tilstrækkeligt	 i	 for-

hold	til	at	opfylde	og	dække	de	behov,	der	følger	af	et	samarbejde	om	udviklingen	af	præcisi-

onsmedicin,	da	de	ikke	tager	hensyn	til	kompleksiteten	og	den	teknologiske	udvikling	i	et	så-

dant	 samarbejde.	Der	eksisterer	derfor	et	behov	 for	at	belyse	og	analysere	hvilke	aspekter,	

der	er	nødvendige	at	tage	i	betragtning	ved	udformningen	af	samarbejdsmodelen.	

	

                                                
6	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	almindeli-
ge	bemærkninger,	s.	19.	
7	Sundheds-	og	Ældreministeriet	(December	2016)	National	strategi	for	personlig	medicin	2017-2020,	s.	22.	
8	https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/National-strategi-for-Personlig-Medicin/Workshop-on-
public-private-research-collaboration-August2017/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Personlig-
medicin/Workshop/Plenary_Klim.pdf.	
9	https://udbudsportalen.dk/udbudsguiden/samarbejdsmodeller/.	
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1.3	Problemformulering	
På	baggrund	af	det	offentliges	ønske	om	at	 indgå	 i	 samarbejde	med	det	private,	og	hvor	de	

private	 aktører	 har	 interesse	 i	 at	udvikle	 præcisionsmedicin,	ønskes	 følgende	 undersøgt	 og	

analyseret:	

	

Hvorledes	er	det	muligt	at	udøve	strategisk	kontrahering	på	samarbejdet	mellem	private	

aktører	og	National	Genom	Center	om	udvikling	af	præcisionsmedicin,	med	henblik	på	at	

opnå	relationsrente?	

	

Med	 henblik	 på	 at	 besvare	 ovenstående	 problemformulering,	 opstilles	 følgende	 arbejds-

spørgsmål.		

	

• Hvilke	 juridiske	 begrænsninger/muligheder	 er	 der	 for	 anvendelse	 af	 sundhedsdata	 i	

samarbejdet?	

• Hvilken	værdi	har	viden	 for	 samarbejdet	og	hvordan	struktureres	 samarbejdet	mest	

efficient	for	at	udnytte	denne	værdi?	

1.4	Synsvinkel	
Denne	afhandling	tager	udgangspunkt	i	de	private	aktørers	synsvinkel.	Her	vil	muligheder	og	

udfordringer	i	samarbejdet	med	det	offentlige	om	udvikling	af	præcisionsmedicin	blive	analy-

seret.	De	private	aktører	vil	være	primær	initiativtager	i	samarbejdet,	da	det	er	den	private	

aktør	som	typisk	besidder	en	specifik	viden,	men	mangler	den	nødvendige	sundhedsdata,	som	

NGC	er	i	besiddelse	af.	NGC	er	det	centrale	led	for	opbevaring	og	anvendelse	af	genomdata,	og	

vil	derfor	være	eneste	mulige	samarbejdspartner.	På	den	baggrund	vil	NGC	derfor	være	pri-

mær	beslutningstager	for	et	eventuelt	samarbejde.			

	

Der	foreligger	samtidig	en	række	politiske	og	etiske	udfordringer	for	anvendelse	af	sund-

hedsdata.	Derfor	søges	det	ligeledes	gennem	afhandlingen	at	skabe	en	mere	nuanceret	forstå-

else	af	et	offentlig-privat	samarbejde,	hvor	sundhedsdata	skal	indgå.	En	væsentlig	del	af	af-

handlingens	synsvinkel	bliver	således	også	på	selve	relationen	mellem	den	private	aktør	og	

NGC.	
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1.5	Metode	
1.5.1	Erhvervsjuridisk	metode	
Den	overordnede	metodiske	ramme	for	afhandlingen	tager	udgangspunkt	i	den	erhvervsjuri-

disk	metode,	hvor	fokus	vil	være	på,	hvordan	kontrakten	bruges	som	middel	til	at	opnå	relati-

onsrente.	Ved	den	erhvervsjuridiske	metode	er	problemejeren	almindeligvis	 fastlagt	ved	en	

given	virksomhed,	men	da	analysen	inddrager	en	offentlig	part,	indlægges	den	præmis,	at	det	

også	 findes	nødvendigt	at	anlægge	en	samfundssynsvinkel	 i	 form	af	velfærdsperspektivet.	 10	

Dette	perspektiv	er	dog	ikke	uforenligt	med	den	erhvervsjuridiske	metode,	da	en	virksomhed	

i	princippet	også	kan	være	offentlig.11		

	

Den	erhvervsjuridiske	metode	kombinerer	den	juridiske	tilgang	med	de	økonomiske	rationa-

ler.	Den	klassiske	retsdogmatiske	metode	anvendes	til	at	fastlægge	gældende	ret,	og	er	derved	

kendetegnet	ved	at	være	uafhængig	af	 aktørforudsætninger.	Metoden	anvendes	 i	 afhandlin-

gen	til	at	fastlægge	retsgrundlaget	og	retsvirkningen	for	et	offentlig-privat	samarbejde,	hvor	

sundhedsdata	 indgår.12	Dette	 er	 særlig	 vigtigt,	 eftersom	retstilstanden	 skal	 klarlægges	med	

henblik	på	at	udnytte	muligheder	og	iagttage	begrænsninger	for	dette	samarbejde.	

	

Almindeligvis	 anses	 det	 offentligretlige	 som	 værende	 af	 begrænset	 betydning	 ved	 den	 er-

hvervsjuridiske	metode,	dog	kan	en	virksomheds	beslutning	være	påvirket	af	den	offentligret-

lige	regulering.13	 I	nærværende	afhandling	vil	dette	aspekt	være	centralt,	da	samarbejdet	er	

centreret	om	adgangen	til	data	som	i	høj	grad	reguleres	af	offentligretten.		

	

Modsat	den	retsdogmatiske	metode	 forudsættes	der	ved	den	erhvervsjuridiske	metode	 for-

skellige	aktørforudsætninger.	Disse	aktørforudsætninger	er	begrænset	rationalitet	og	at	par-

terne	kan	udvise	opportunistisk	adfærd.14		

	

                                                
10	Østergaard,	K.	(2003)	Metode	på	cand.merc.jur.studiet,	i	Julebog,	s.	280.	
11	Østergaard,	K.	(2014)	Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenska-
ben.	Retfærd,	3(146),	s.	7.	
12	Østergaard,	K.	(2003)	Metode	på	cand.merc.jur.studiet,	i	Julebog,	s.	280.	
13	Østergaard,	K.	(2003)	Metode	på	cand.merc.jur.studiet,	i	Julebog,	s.	282.	
14	Østergaard,	K.	(2014)	Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenska-
ben.	Retfærd,	3(146),	s.	6.	
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Metoden	er	endvidere	problemorienteret,	og	begge	parter	i	nærværende	afhandling	kan	anses	

som	problemejer,	 hvilket	 ses	 ved,	 at	 den	 offentlige	 part	 er	 i	 besiddelse	 af	 kvalitative	 sund-

hedsdata,	men	mangler	viden	og	 ressourcer	 til	 at	udvikle	præcisionsmedicin.	Modsatvis	be-

sidder	den	private	aktør	viden	og	ressourcer,	men	mangler	de	ovennævnte	sundhedsdata.	

	

I	afhandlingen	bidrager	den	erhvervsjuridiske	metode	derfor	til	at	klarlægge,	hvordan	parter-

ne	skal	koncipere	aftalen	i	et	samarbejde.	Dette	gøres	gennem	et	aftaleparadigme,	som	kvalifi-

ceres	gennem	økonomisk	teori,	hvor	denne	bidrager	til	at	finde	det	optimale	niveau	af	samar-

bejde	under	hensyntagen	til	retsstillingen,	hvorved	brugen	af	strategisk	kontrahering	sikrer	

opnåelse	af	dette	niveau.15	

1.5.2	Retsdogmatiske	metode	
Den	 traditionelle	 retsdogmatiske	metode	 bruges	 til	 at	 analysere	 de	 relevante	 retskilder	 sy-

stematisk	 for	 at	 kunne	 udlede	 gældende	 ret.16	 Retsdogmatikken	 kan	 derfor,	 karakteriseres	

som	værende	af	 reaktiv	karakter.	Dette	er	en	 stærk	kontrast	 til	 en	virksomheds	 strategiske	

beslutninger,	som	oftest	er	fremtidsorienterede.17	Det	er	derfor	i	denne	henseende	vigtigt	at	

understrege,	 at	 den	 retsdogmatiske	 analyse	 i	 nærværende	 afhandling	 anvendes	 i	 det	 oven-

nævnte	 erhvervsjuridisk	 perspektiv,	 og	 derved	 bidrager	 til	 virksomhedens	 fremadrettede	

strategiske	beslutninger.		

	

Den	 retsdogmatiske	metode	 er	 i	 udgangspunktet	 forudsætningsfri,	 og	 derved	 anlægges	 der	

ikke	et	synspunkt	for	den	juridiske	analyse.	Retsdogmatikken	har	til	formål	at	udlede	gælden-

de	ret,	hvorfor	der	 foretages	en	systematisk	gennemgang	og	analyse	af	de	relevante	retskil-

der.18	Den	systematisk	tilgang	til	retskilderne,	som	retsdogmatikken	anvender,	sikrer	validite-

ten	i	det	udledte,	og	skaber	en	fælles	forståelse	af	hvad,	der	betragtes	som	værende	gældende	

ret.		

	

Den	retsdogmatiske	analyse	anvendes	i	afhandlingen	til	at	udlede	gældende	ret	for	anvendel-

se	af	sundhedsdata	i	et	offentlig-privat	samarbejde.	Denne	vil	være	centreret	om	kvalificerin-

                                                
15	Østergaard,	K.	(2003)	Metode	på	cand.merc.jur.studiet,	i	Julebog,	s.	280.	
16	Nielsen,	R	&	Tvarnø,	C.	D.	(2017)	Retskilder	og	Retsteorier,	5.	udg.	Jurist-	og	Økonomiforbundets	Forlag,	s.	29.	
17Østergaard,	K.	(2014)	Relevansen	af	interdisciplinær	forskning	og	empiri	i	samfundsvidenska-
ben.	Retfærd,	3(146),	s.	4.	
18	Nielsen,	R	&	Tvarnø,	C.	D.	(2017)	Retskilder	og	Retsteorier,	5.	udg.	Jurist-	og	Økonomiforbundets	Forlag,	s.	29.	
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gen	af	den	mulige	indsamling,	opbevaring,	videregivelse	og	behandling	af	sundhedsdata,	her	

vil	analysen	undersøge,	hvilke	begrænsninger	parterne	er	underlagt.	Fokus	vil	særligt	være	på	

at	analysere	samspillet	mellem	nedenstående	regulering.	

	

De	 primære	 retskilder	 for	 afhandlingen	 vil	 være	 databeskyttelsesforordningen19	 samt	 den	

kommende	 databeskyttelseslov20,	 som	 ophæver	 den	 eksisterende	 persondatalov21.	 Herud-

over	er	sundhedsloven22	central	for	området,	hvor	der	sker	behandling	af	sundhedsdata.	Den	

eksisterende	sundhedslov	tager	dog	ikke	eksplicit	stilling	til	anvendelsen	af	genetiske	oplys-

ninger	udledt	af	biologisk	materiale,	og	derudover	er	det	nyoprettede	NGC	heller	ikke	regule-

ret	i	den	nuværende	sundhedslov.	På	den	baggrund	er	der	fremsat	lovforslag	til	sundhedslo-

ven23,	som	tager	stilling	til	ovenstående.	Endvidere	er	der	særlige	krav,	når	biologisk	materia-

le	videregives	til	 forskning.	Her	har	komitéloven24	 til	 formål	at	sikrer	den	registreredes	ret-

tigheder.		

	

Ydermere	vil	afhandlingen	undersøge,	hvordan	ejerskab	og	rettigheder	til	at	 anvende	sund-

hedsdata	 kommercielt	 kan	 betragtes.	 Til	 vurderingen	 af	 dette	 vil	 aspekter	 af	 ophavsretslo-

ven25	 og	patentloven26	 blive	 inddraget.	Ophavsretsloven	anvendes	 for	at	undersøge	beskyt-

telsen	 af	 databaser,	 hvor	 sundhedsdata	 indgår.	 Patentloven	 inddrages	 efterfølgende	 for	 at	

illustrere	den	retlige	transformation,	når	en	idé	bliver	udviklet	på	baggrund	af	disse	data	

1.5.3	Økonomiske	metode	
Diskussionerne	 og	 analyserne	 i	 afhandlingen	 bygger	 på	 værdien	 af	 viden	 og	 information	 i	

samarbejdet	om	udvikling	af	præcisionsmedicin.	Dette	sker	med	formålet	om	senere	at	kunne	

vurdere,	hvorledes	der	ved	brugen	af	strategisk	kontrahering	kan	skabes	de	rette	kontrakt-

elementer,	 der	 bidrager	 til	 opnåelse	 af	 relationsrente.	 Relationsrenten	 er	 i	 denne	 sammen-

                                                
19	Rådets	forordning	(EU)	nr.	2016/679	af	27.	april	2016	om	beskyttelse	af	fysiske	personer	i	forbindelse	med	
behandling	af	personoplysninger	og	om	fri	udveksling	af	sådanne	oplysninger	og	om	ophævelse	af	direktiv	
95/46/EF.	
20	Lovforslag	nr.	68	af	25.	oktober	2017,	FT	2017/18	Forslag	til	lov	om	supplerende	bestemmelser	til	forordning	
om	beskyttelse	af	fysiske	personer	i	forbindelse	med	behandling	af	personoplysninger	og	om	fri	udveksling	af	
sådanne	oplysninger	(databeskyttelsesloven).	
21	Lov	nr.	429	af	31.	maj	2000	om	behandling	af	personoplysninger.	
22	LBK	nr.	1188	af	24/09/2016	bekendtgørelse	af	sundhedsloven.	
23	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18.	
24	Lovbekendtgørelse	nr.	1083	af	15.	september	2017	bekendtgørelse	om	videnskabsetisk	behandling	af	sund-
hedsvidenskabelige	forskningsprojekter.	
25	Lovbekendtgørelse	nr.	1144	af	23.	oktober	2014	bekendtgørelse	af	lov	om	ophavsret.	
26	Lovbekendtgørelse	nr.	221	af	26.	februar	2017	bekendtgørelse	af	patentloven.	
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hæng	et	udtryk	 for,	at	den	private	aktør	opnår	vedvarende	konkurrencemæssige	 fordele,	og	

deraf	også	overnormal	profit,	samtidig	med,	at	den	offentlige	part	opnår	yderligere	velfærds-

maksimering.	Afhandlingen	baseres	derfor	på	en	normativ	tilgang,	hvor	fokus	er	på,	hvordan	

samarbejdet	bør	konciperes	for	at	maksimere	parternes	samlede	nytte.	

	

Afhandlingens	økonomiske	problemfelt	er	centreret,	om	samarbejdsmulighederne	ved	udvik-

ling	 af	 præcisionsmedicin	mellem	 den	 offentlige	 part	 og	 de	 private	 aktører.	 Det	 er	 således	

nødvendigt	med	økonomisk	teori,	der	kan	belyse	samarbejdet.	Herunder	er	det	særligt	vigtigt	

hvilken	 værdi	 viden	og	 information	har	 for	dette	 samarbejde.	Det	 er	 ydermere	 relevant,	 at	

teorien	formår	at	belyse,	hvilken	betydning	adfærd	og	incitamenter	har	i	et	længerevarende	

samarbejde.	Det	er	nødvendigt,	at	de	valgte	teorier	afspejler,	at	parterne	er	udsat	for	asymme-

trisk	information,	at	der	er	en	vis	grad	af	interessekonflikt,	og	at	parterne	derudover	ikke	har	

direkte	kontrol	over	hinanden.	

	

Ud	fra	de	ovenstående	kriterier	for	afhandlingens	økonomiske	analysefelt	findes	det	mest	re-

levant	 at	 inddrage	 den	 ny-institutionelle	 økonomi	 til	 besvarelse	 af	 afhandlingens	 problem-

formulering.	De	ny-institutionelle	økonomiske	teorier	 tager	udgangspunkt	 i	adfærdsantagel-

sen	om,	at	aktørerne	er	begrænset	rationelle.	Dette	blandt	andet	fordi	parterne	forudsættes	at	

besidde	ufuldkommen	information,	og	en	begrænset	kapacitet	til	at	behandle	den	tilgængelige	

information.	Den	begrænsede	rationalitet	udtrykkes	i	parternes	opportunistiske	adfærd,	hvor	

egne	mål	 forfølges.27	Antagelsen	om	at	parterne	maksimerer	egennytte	er	relevant	 i	 forhold	

til,	at	samarbejdets	interesse-	og	adfærdskonflikt	analyseres.	

	

Afhandlingens	teoretiske	udgangspunkt	er,	at	den	økonomiske	teori	skal	kvalificere,	hvorle-

des	kontrakten	kan	udformes	som	et	effektivt	styringsredskab	for	samarbejdet.	Hertil	inddra-

ges	teorier	om	vidensøkonomi	og	informationsøkonomi.	Den	vidensøkonomiske	analyse	ind-

drager	brugen	af	Chesbroughs	Open	 Innovation	 samt	 teorien	om	absorptionskapacitet.	Disse	

har	til	formål	at	belyse	værdien	af	ekstern	viden	og	vidensdeling	samt	værdien	af	information	

i	 samarbejder.28	 Den	 informationsøkonomiske	 analyse	 inddrager	 principal-agent	 teorien,	

transaktionsomkostningsteorien	 og	 ressourceperspektivet.	 Principal-agent	 teorien	 søger	 at	

                                                
27	Klein,	P.	G.	(1999)	New	Institutional	Ecnomics,	Department	of	Economics,	University	of	Georgia,	s.	461.		
28	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	351.	
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løse	problemstillingerne	ved	asymmetrisk	information	ved	at	skabe	incitamentsforenelighed	

ex	ante	 for	dermed	at	minimere	omkostningerne	ex	post.29	Williamsons	transaktionsomkost-

ningsteori	søger	at	belyse,	hvordan	man	regulerer	sine	transaktioner	mest	efficient	ud	fra	en	

transaktionsomkostningsovervejelse.30	 Transaktionsomkostningsteorien	 bliver	 suppleret	 af	

Barneys	 ressourcebaserede	 perspektiv,	 som	 belyser,	 hvordan	 virksomhedens	 interne	 res-

sourcer	påvirker	den	efficiente	struktureringen	af	transaktioner.31	

	

Slutteligt	 inddrages	Dyer	og	Singhs	 teori	om	relationel	 værdiskabelse.	Denne	 forsøger	at	be-

skrive	de	elementer,	der	skal	være	tilstede	i	et	samarbejdet	for,	at	der	kan	skabes	relations-

rente.	 De	 anførte	 teorier	 anvendes	 i	 afhandlingen	 for	 senere	 at	 kunne	 inddrages	 i	 Dyer	 og	

Singhs	analyseramme	og	dermed	bidrage	til	kvalificeringen	af	dennes	indhold.	

	

Chesbroughs	 teori	 anvendes	 for	at	 analysere	en	virksomheds	 innovationsmulighed.	Teorien	

anvendes	 for	at	vurdere,	hvilken	værdi	parterne	vil	have	af	hinandens	viden.	Dette	er	 i	 tråd	

med	 Dyer	 og	 Singh,	 der	 definerer	 vidensdeling	 som	 en	 kilde	 til	 relationsrente,	 og	 det	 kan	

dermed	supplere	indholdet	af	dette	kriterie.	Derudover	kan	det	også	bidrage	til	vurderingen	

af	komplementaritet	i	parternes	ressourcer.				

	

Cohen	 og	 Levinthals	 teori	 om	 absorptionskapacitet	 inddrages	 i	 forlængelse	 af	 Chesbroughs	

teori	for	at	analysere,	hvorledes	parterne	besidder	den	nødvendige	absorptionskapacitet	til	at	

kunne	indgå	i	Open	Innovation.	Herefter	analyseres	den	partnerspecifikke	absorptionskapaci-

tet,	som	Dyer	og	Singh	har	defineret	som	et	kriterie	for	skabelse	af	relationsrente.			

	

Principal-agent	teorien	anvendes	til	at	analysere	udfordringer	i	samarbejdet,	der	opstår	som	

følge	 af	 interessekonflikter	 og	 den	 asymmetriske	 information.	 Disse	 udfordringer	 vil	 blive	

belyst	ex	post	kontraktindgåelsen.	Dette	gøres	for	herefter	at	kvalificere,	hvordan	man	skaber	

incitamentsforenelighed.	 Dermed	 bidrager	 det	 til	 udformningen	 af	 samarbejdets	 effektive	

styringsform.				

	

                                                
29	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	216.	
30	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	163.	
31	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	303.	



 14 

Williamsons	typer	af	aktivspecificiteter	bliver	analyseret	for	at	klarlægge,	hvilken	grad	af	ak-

tivspecificitet,	der	ville	eksistere	parterne	imellem	for	herefter	at	kunne	klarlægge,	hvorledes	

transaktionen	mellem	dem	bør	 reguleres.	 Barneys	 ressourcebaserede	 perspektiv	 bliver	 an-

vendt	 supplerende	 på	 transaktionsomkostningsteorien	 for	 at	 belyse,	 hvilken	 betydning	 ad-

gangen	til	nødvendige	ressourcer	og	kapaciteter	har	for	den	efficiente	regulering	af	transakti-

onen.	Dette	vil	dels	medvirke	til	at	anskueliggøre	behovet	for	relationsspecifikke	investerin-

ger	i	samarbejdet,	og	derudover	vil	det	også	bidrage	til	udformningen	af	samarbejdets	effekti-

ve	styringsform.				

	

Ved	at	 anvende	 teorierne	komplimentært	kombineres	elementer	 i	det,	der	 i	Dyer	og	Singhs	

analyseramme	udgør	skabelsen	af	relationsrente	gennem	et	 interorganisatorisk	samarbejde.	

Teorierne	bidrager	hver	især	til	skabelsen	af	den	underliggende	forståelse	for,	hvad	der	kræ-

ves	for	at	skabe	relationsrente	i	samarbejdet	om	udvikling	af	præcisionsmedicin.	

	

Figur	1:	De	økonomiske	teoriers	kvalificering	af	relationsrente.	Egen	tilvirkning.	
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1.6	Afgrænsning	
1.6.1	Juridisk	afgrænsning		
I	afhandlingen	vil	et	offentlig-privat	samarbejde	mellem	private	aktører	og	NGC	være	omdrej-

ningspunktet.	 Denne	 samarbejdsform	 vil	 i	 udgangspunktet	 være	 underlagt	 regulering	 efter	

udbudsretten	samt	konkurrenceretten,	hvor	disse	bidrager	til	at	fastlægge	de	offentligretlige	

kontraktrammer.	Afhandlingens	juridiske	perspektiver	tager	dog	sit	udgangspunkt	i	de	regu-

latoriske	 rammer	 for	 anvendelse	 af	 sundhedsdata	 i	 samarbejdet,	 hvorfor	 de	 udbudsretlige	

regler	og	de	konkurrenceretlige	regler,	ikke	vil	blive	inddraget	i	afhandlingens	analyse.		

	

Derudover	vil	samarbejdets	endelige	mål	indebære	udviklingen	af	medicin,	hvorfor	mulighe-

den	for	at	patentere	dette	samt	muligheden	for	indbyrdes	fordeling	af	immaterielle	rettighe-

der	bliver	 inddraget	på	et	overordnet	niveau.	Der	afgrænses	således	 fra	anvendelsen	af	 for-

skerpatentloven	og	lov	om	arbejdstagers	opfindelser,	da	fokus	i	afhandlingen	ikke	vil	være	på	

at	fastlægge	den	privatretlige	påvirkning	på	denne	del	af	kontraktrum,	eftersom	det	blot	skal	

illustrere	det	endelige	slutprodukt	for	samarbejdet.		

	

1.6.2	Økonomiske	afgræsning		
I	 forbindelse	 med	 anvendelsen	 af	 principal-agent-teorien	 afgrænses	 der	 fra	 inddragelse	 af	

adverse	selection.	Eftersom	afhandlingens	analyse	forudsætter,	at	et	samarbejde	vil	blive	etab-

leret	mellem	det	 offentlige	 og	 det	 private,	 og	da	 adverse	 selection	 omhandler	 asymmetrisk	

information	ex	ante	kontraktindgåelse,	findes	dette	ikke	relevant	at	inddrage	i	afhandlingens	

analyse.	

1.7	Struktur	
Denne	afhandling	er	inddelt	i	8	dele,	som	nu	vil	blive	gennemgået.	

	

Del	1-	Rammerne	for	afhandlingen		

Første	 del	 udgør	 rammerne	 for	 afhandlingen.	Her	 introduceres	 afhandlingens	 emne	og	den	

problemstilling,	 som	 danner	 grundlag	 for	 den	 efterfølgende	 problemformulering.	 Herefter	

forklares	afhandlingens	synsvinkel	samt	de	metoder	og	teorier,	der	vil	anvendes	i	afhandlin-

gen	til	at	besvare	problemformuleringen.	Dernæst	vil	der	i	denne	del	afgrænses	fra,	hvad	der	

kunne	være	 relevant	at	 inddrage	 i	 opgaven,	men	som	 ikke	vil	 være	en	del	 af	 afhandlingens	

behandling.	Afslutningsvis	vil	opgavens	opbygning,	struktur	og	begreber	blive	forklaret.	
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Del	2	–	Adgangen	til	sundhedsdata		

Denne	 del	 klarlægger	 de	 regulatoriske	 rammer	 for	 anvendelse	 af	 sundhedsdata	 i	 Danmark	

med	henblik	på	at	 fastslå,	hvorvidt	sundhedsdata	kan	 indgå	 i	et	samarbejde	mellem	NGC	og	

private	aktører.	I	denne	del	behandles	dele	af	sundhedsretten	og	persondataretten,	som	er	de	

retsområder,	der	regulerer	dette	forhold	i	samarbejdet.		

	

Del	3	–	Ejerskab	til	sundhedsdata		

Denne	 del	 omhandler	 ejerskab	 til	 sundhedsdata.	 Først	 behandles	 spørgsmålet	 efter	 den	 al-

mindelig	 ejendomsret.	Herefter	 behandles	 spørgsmålet	 efter	 immaterielretten.	Derefter	 un-

dersøges	 der	 hvilke	 etiske	 problemstillinger,	 der	 er	 forbundet	 med	 problemstillingen	 om	

ejendomsret	til	sundhedsdata.	Efterfølgende	diskuteres	et	alternativt	ejendomsparadigme,	til	

det	 der	 fremgår	 af	 de	 foregående	 afsnit.	 Slutteligt	 illustreres	 den	 retlige	 transformation	 fra	

persondata	til	ophavsret	til	patent.		

	

Del	4	–	Værdien	af	viden	

I	denne	del	introduceres	teorier	fra	vidensøkonomien.	Disse	anvendes	til	at	analysere	værdi-

en	af	 viden	 i	 samarbejdet	mellem	NGC	og	private	aktører.	Dernæst	benyttes	 teorierne	 til	 at	

anskueliggøre,	hvorledes	parterne	bedst	anvender	vidensdeling	i	samarbejdet.		

	

Del	5	–Kontraktøkonomiske	perspektiver	på	information	i	samarbejdet	

Afhandlingen	vil	 i	denne	del	 introducere	kontraktøkonomiske	teorier	og	analysere,	hvordan	

samarbejdet	mest	hensigtsmæssigt	struktureres	med	henblik	på	at	øge	incitamentet	til	deling	

af	information	og	ressourcer	uden	at	øge	transaktionsomkostningerne	uforholdsmæssigt.		

	

Del	6	–	Aftaleparadigmet		

I	denne	del	af	afhandlingen	udformes	et	aftaleparadigme	bestående	af	reaktive	og	proaktive	

bestemmelser.	 Bestemmelserne	 udformes	 på	baggrund	 af	 de	 foregående	 analyser.	 Derigen-

nem	søger	aftaleparadigmet	at	agere	styringsredskab	for	opnåelse	af	relationsrente	i	samar-

bejdet.	
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Del	7	–	Relationsrente	i	samarbejdet	

Afhandlingen	vil	 i	dette	afsnit	 analysere	 samarbejdet	ud	 fra	Dyer	og	Singhs	 teori,	herunder	

undersøges,	hvorvidt	aftaleparadigmet	 formår	at	udgøre	en	effektiv	styringsform	for	samar-

bejdet,	så	betingelser	for	at	opnå	relationsrente	opfyldes.		

	

Del	8	–	Konklusion		

Den	del	indeholder	afhandlingens	konklusion.		

	

Figur	2:	Afhandlingens	struktur.	Kilde	egen	tilvækst.	

	
	 	

Del 1
Rammerne for afhandlingen

Del 2
Adgangen til sundhedsdata 

Del 3
Ejerskab til sundhedsdata 

Del 4
Værdien af viden

Del 5
Kontraktøkonomiske perspektiver på information i samarbejdet

Del 6
Aftaleparadigmet 

Del 7
Relationsrenten

Del 8
Konklusion 
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1.8	Begrebsafklaring	
I	afhandlingen	opereres	der	med	flere	begreber,	som	det	findes	nødvendigt	at	afklare	indled-

ningsvis.	Nogle	af	begreberne	uddybes	yderligere	undervejs	i	afhandlingen.	

Biologisk	materiale:	Betegner	i	denne	afhandling	fysiske	prøver	udtaget	at	et	menneskets	

f.eks.	væv,	blod	og	celler.	

Genetiske	oplysninger:	Skal	forstås	som	alle	oplysninger	om	menneskers	biologisk	arv	og	

arveligheds	mekanismer.	Dette	består	eksempelvis	af	information	kodet	i	DNA.		

Genom:	Er	betegnelsen	for	et	fuldstændigt	sæt	gener	for	en	organisme.	Ud	fra	genomet	kan	

hele	organismen	eksempelvis	et	menneske	i	princippet	rekonstrueres.	

Genomsekventering:	Er,	modsat	gentests,	en	undersøgelse	der	ikke	blot	undersøger	de	ge-

ner,	der	kunne	være	årsag	til	den	sygdom	en	patient	undersøges	for.	Derimod	kortlægges	hele	

genomet.	Man	kortlægger	hele	den	genetiske	arvemasse,	det	vil	sige	den	præcise	sammen-

sætning,	base	for	base,	af	alle	gener,	og	dermed	i	princippet	gener,	der	spiller	en	rolle	for	alle	

den	undersøgtes	egenskaber,	f.eks.	den	undersøgtes	medfødte	tilbøjelighed	til	at	blive	ramt	af	

forskellige	sygdomme.	

Helbredsoplysninger:	Betegner	i	denne	afhandling	alle	oplysninger	relateret	til	et	individ,	

der	registreres	i	forbindelse	med	interaktioner	med	sundhedssystemet.	

R&D:	Er	den	engelske	forkortelse	for	forskning	og	udvikling.	Dette	begreb	refererer	til	en	

virksomhed	eller	offentlig	institutions	innovative	aktiviteter	inden	for	udvikling	af	nye	pro-

dukter	og	services,	eller	videreudvikling	af	eksisterende	produkter	og	services.		
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Del	2	–	Adgangen	til	sundhedsdata	
2.1	Regulatoriske	rammer	for	anvendelse	af	sundhedsdata	til	forsk-
ning	
Formålet	med	nærværende	 del	 af	 afhandlingen	 er	 at	 afdække	 de	 regulatoriske	 rammer	 for	

anvendelse	af	sundhedsdata.	De	regulatoriske	rammer	er	i	denne	sammenhæng	et	udtryk	for	

de	muligheder	og	begrænsninger,	der	er	for	at	NGC	kan	indgå	i	et	samarbejde	med	en	farma-

ceutisk	 virksomhed.	 I	 et	 offentligretligt	 perspektiv	 påvirkes	 muligheden	 for	 anvendelse	 af	

persondata	hovedsageligt	af	databeskyttelsesforordningen32	som	er	lex	generalis	på	området,	

databeskyttelsesforordningen	er	en	minimumsforordning,	hvorfor	denne	suppleres	af	forslag	

til	databeskyttelseslov33	(DBL)	gældende	fra	25.	maj	2018.	Hertil	kommer,	at	området	er	re-

guleret	af	særlovgivning,	herunder	sundhedsloven34	(SL)	samt	komitéloven35	(KL)	som	anses	

som	lex	specialis	for	behandling	af	sundhedsdata.		

	

Databeskyttelsesforordningen	gælder	direkte	i	Danmark,	og	udgør	det	primære	retsgrundlag	

for	behandling	af	personoplysninger	 i	medlemsstaterne.	Der	er	 imidlertid	 i	 forordningen	en	

lang	 række	områder,	hvor	medlemsstaterne	har	 ret	 til	 at	 fastsætte	 supplerende	 regler	eller	

skal	 gennemføre	 forordningen	 i	national	 lovgivning.	 Særligt	danner	databeskyttelsesforord-

ningens	artikel	6	lovlig	behandling	samt	artikel	9	behandling	af	særlige	kategorier	af	personop-

lysninger	rammerne	for	bestemmelserne	i	SL.	

	

Med	 databeskyttelsesforordningens	 ikrafttræden	 vedtages	 samtidig	DBL,	 som	ophæver	 den	

eksisterende	 persondatalov36.	 Formålet	med	DBL	 er	 at	 fastsætte	 supplerende	 nationale	 be-

stemmelser	for	behandling	af	personoplysninger	i	det	råderum,	som	databeskyttelsesforord-

ningen	 har	 overladt	 til	medlemsstaterne.	 DBL	 regulerer	 alle	 oplysninger,	 som	 direkte	 eller	

indirekte	kan	henledes	til	en	bestemt	person,	herunder	også	sundhedsdata.	Denne	supplerer	
                                                
32	Rådets	forordning	(EU)	nr.	2016/679	af	27.	april	2016	om	beskyttelse	af	fysiske	personer	i	forbindelse	med	
behandling	af	personoplysninger	og	om	fri	udveksling	af	sådanne	oplysninger	og	om	ophævelse	af	direktiv	
95/46/EF.	
33	Lovforslag	nr.	68	af	25.	oktober	2017,	FT	2017/18	Forslag	til	lov	om	supplerende	bestemmelser	til	forordning	
om	beskyttelse	af	fysiske	personer	i	forbindelse	med	behandling	af	personoplysninger	og	om	fri	udveksling	af	
sådanne	oplysninger	(databeskyttelsesloven).	
34	Lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016	bekendtgørelsen	af	sundhedsloven.	
35	Lovbekendtgørelse	nr.	1083	af	15.	september	2017	bekendtgørelse	om	videnskabsetisk	behandling	af	sund-
hedsvidenskabelige	forskningsprojekter.	
36	Lov	nr.	429	af	31.	maj	2000	om	behandling	af	personoplysninger.	
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derved	SL	på	alle	områder,	der	ikke	er	reguleret	i	SL,	hvilket	for	afhandlingens	rammer	særligt	

indebærer	datasikkerhed,	lovlig	behandling	mm.	

	

Endvidere	er	det	i	forhold	til	anvendelse	af	genetiske	oplysninger,	hvor	disse	indgår	som	en	

del	af	forskning,	relevant	at	være	opmærksom	på,	hvilke	begrænsninger	der	følger	af	KL.	Idet	

forskning	 i	 biologisk	 materiale	 er	 omfattet	 af	 denne	 lov	 og	 dermed	 er	 supplerende	 til	 be-

stemmelserne	 i	SL.	Anvendelsesmulighederne	af	sundhedsdata	påvirkes	således	af	 forskellig	

lovgivning,	som	kan	begrænse	mulighederne	for,	at	disse	kan	indgå	i	et	offentlig-privat	sam-

arbejde.	Det	er	 således	 sammenspillet	 af	ovennævnte	 regulering	 som	danner	 rammerne	 for	

hvordan	et	samarbejde	om	udvikling	af	præcisionsmedicin	kan	struktureres.	

	

Figur	3:	Samspillet	mellem	lovene.	Kilde	egen	tilvækst.	
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2.1.1	Oprettelse	af	National	Genom	Center	
Oprettelsen	af	NGC	behandles	som	en	del	af	lovforslag	nr.	L	146	om	sundhedsloven37.	Her	har	

regeringen	som	målsætning	at	styrke	brugen	af	genetiske	oplysninger,	samt	centraliserer	dis-

se	 i	 en	national	database.	Genetisk	udledte	oplysninger	er	 ikke	 specifikt	nævnt	 i	den	nuvæ-

rende	sundhedslov,	her	henvises	der	udelukkende	til	biologisk	materiale.38	Det	nye	lovforslag	

tager	 stilling	 til,	 hvordan	genetiske	oplysninger	kan	anvendes	 til	 forskning.	Derudover	 fore-

slås	 et	 nyt	 kapitel	 i	 sundhedsloven	 omhandlende	NGC,	 hvor	 dets	 opgaver	 og	 bemyndigelse	

fastlægges.	Lovforslaget	har	bred	politisk	opbakning,	og	det	forventes	at	træde	i	kræft	1.	juni	

2018.39	Det	findes	derfor	relevant	at	analysere	den	kommende	lovgivning,	hvorfor	Lovforslag	

L	146	i	den	resterende	del	af	afhandlingen	refereres	til	som	sundhedsloven	(SL).	I	det	følgen-

de,	vil	der	blive	redegjort	for	NGCs	tiltænkte	rolle,	samt	den	regulering	som	NGC	vil	være	un-

derlagt.	

	

2.1.2	Det	Nationale	Genom	Centers	rolle	
I	ovenstående	lovforslag	til	SL	foreslås	det	at	oprette	NGC	som	selvstændig	institution	under	

Sundheds-	og	Ældreministeriet.	NGC	skal	udvikle	og	drive	en	fælles	landsdækkende	informa-

tionsstruktur	for	præcisionsmedicin.	I	dette	ligger	opgaver	som	indhentning	af	genetiske	op-

lysninger	både	til	opbevaring	og	forskning	samt	udførelse	af	genomsekventeringer.	Ydermere	

vil	NGC	stå	for	samkøring	af	genetiske	oplysninger	med	almindelige	helbredsoplysninger	fra	

diverse	sundhedsregistre.	NGC	har	derved	overordnet	to	roller;	det	skal	fungere	som	en	del	af	

sundhedssystemet	 for	behandling	af	patienter,	og	derudover	 tiltænkes	det	 en	 central	 rolle	 i	

forskning	og	udvikling	af	præcisionsmedicin.40	

	

2.1.2.1	National	Genom	Center:	Indsamling	og	opbevaring	
I	det	forrige	afsnit,	blev	der	redegjort	for,	hvilken	rolle	det	påtænkes,	at	NGC	skal	varetage.	I	

det	følgende	vil	det	blive	analyseret,	hvorledes	der	kan	ske	indsamling	og	efterfølgende	opbe-

varing	af	sundhedsdata	hos	NGC.	

	

                                                
37	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18.	
38	Lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.09.2016	–	Kapitel	7	”selvbestemmelse	over	biologisk	materiale”.	
39	1.	behandling	af	lovforslag	nr.		L	146,	FT	2017/18.	
40	Sundheds-	og	Ældreministeriet	(December	2016)	National	strategi	for	personlig	medicin	2017-2020,	s.	22.	
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Sundheds-	 og	Ældreministeriet	 har	 stillet	 konkret	 forslag	 om,	 at	 sundhedsministeren	 gives	

bemyndigelse	til	at	fastlægge	regler,	der	pålægger	alle	de	offentlige	institutioner	som	opbeva-

re	genetiske	eller	helbredsoplysninger	at	videregive	de	informationer,	som	er	nødvendige	for,	

at	NGC	 kan	 gennemføre	 de	 opgaver,	 det	 er	 pålagt.4142	 På	 baggrund	 af	 dette	 kan	ministeren	

fastlægge	regler	således,	at	genetiske	oplysninger	udledt	af	biologisk	materiale	samt	alminde-

lige	helbredsoplysninger	kan	videregives,	da	disse	er	nødvendige	for,	at	NGC	kan	opfylde	dets	

formål.43	I	forhold	til	videregivelse	til	NGC	uddybes	der	yderligere	i	lovforslaget,	at	de	offentli-

ge	institutioner	forpligtes	til	videregivelse,	uden	at	der	behøves	samtykke	fra	patienten.44	At	

sundhedsdata	kan	videregives	uden	samtykke	har	rejst	en	diskussion,	hvor	blandt	andet	Insti-

tut	 for	Menneskerettigheder	 stiller	 spørgsmål	ved	 rimeligheden	 i,	 at	 der	 ingen	 selvbestem-

melse	er	i	forhold	til	videregivelse	og	opbevaring	af	genetiske	oplysninger.45	Til	dette	spørgs-

mål	svarer	Sundheds-	og	Ældreministeriet:	

	

”Det	er	ministeriets	vurdering,	at	et	krav	om	samtykke	til,	at	Nationalt	Genom	Center	kan		

opbevare	oplysninger,	herunder	genetiske	oplysninger	og	oplysninger	om	helbredsmæssige		

forhold,	vil	være	uhensigtsmæssigt.”46	

	

Sundheds-	og	Ældreministeriet	uddyber,	hvad	der	menes	med	uhensigtsmæssigt	gennem	tre	

vigtige	hensyn.	Et	af	hensynene	er,	at	det	fremadrettet	skal	være	muligt	på	sikker	og	ensartet	

vis	at	kunne	tilgå	allerede	tilvejebragt	og	nødvendige	genetiske	oplysninger	til	brug	for	diag-

nostik	og	behandling.	Et	andet	hensyn	er,	at	det	skal	være	muligt	at	fremskaffe	genetiske	op-

lysninger	til	brug	for	evt.	dokumentation.	Et	tredje	hensyn	er,	at	opbevaring	i	en	fællesdata-

base	sikrer	genetiske	oplysninger,	som	sundhedsvæsenet	forventes	at	gøre	brug	af	i	stigende	

grad.47	

	

                                                
41	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	24.		
42	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	22.	
43	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	18.	
44	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	18.	
45	Institut	for	Menneskerettigheder	høringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.1.3.	
46	Sundheds-	og	Ældreministeriet	hørringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.1.3.	
47	Institut	for	Menneskerettigheder	høringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.1.3.	
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Det	skal	hertil	præciseres,	at	dette	udelukkende	omhandler	videregivelse	til	NGC	samt	opbe-

varing	af	disse	data.	Der	gælder	derimod	andre	regler	for	den	videre	behandling	af	sundheds-

data,	hvilket	vil	blive	gennemgået	senere	i	afhandlingen.	

	

2.1.2.2	National	Genom	Center:	Formål	og	behandling	
Der	vil	 i	det	 følgende	afsnit	blive	redegjort	 for	den	foreslåede	 lovbestemte	 formålsbegræns-

ning,	der	fastsætter,	til	hvilke	formål	sundhedsoplysninger	i	NGC	må	behandles.	 	Formålsbe-

grænsningen	er	defineret	i	SL	§	223	b.	Denne	bestemmelse	fastlægger,	at	oplysninger	der	er	

tilgået	NGC,	kun	kan	behandles	i	to	situationer;	det	patientbehandlende	formål	og	det	forsk-

ningsmæssige	formål.	Behandling	af	data	i	forskningsøjemed	sker	på	baggrund	af	videnskabe-

lige	undersøgelser	af	væsentlig	samfundsmæssig	betydning.48	Efter	bestemmelsen	er	det	som	

udgangspunkt	 forskerens	konkrete	 skøn,	om	det	projekt	der	ønskes	gennemført	uden	sam-

tykke	 fra	 de	 registrerede	 personer,	 forventes	 at	 være	 af	 væsentlig	 samfundsmæssig	 betyd-

ning.49	Inden	for	disse	rammer	vil	NGC	have	mulighed	for	at	sammenkøre	oplysninger,	herun-

der	 genetiske	 oplysninger	 og	 helbredsmæssige	 forhold,	 der	 indhentes	 fra	 forskellige	 kilder	

såsom	patientjournaler,	registre,	databaser	og	biobanker	mv.		Disse	udledte	datasæt	kan	som	

udgangspunkt,	 anvendes	 i	 relation	 til	 forskningsformålet	 så	 længe,	 at	 de	 falder	 under	 for-

målsbegrænsningen	samt	 overholder	 databeskyttelsesforordningens	 bestemmelser.	 Databe-

skyttelsesforordningen	 vil	 senere	 blive	 introduceret	 for	 at	 analysere	 handlemuligheder	 og	

begrænsninger,	som	parterne	er	underlagt.	

	

Definitionen	af	formålsbegrænsningen	i	lovforslaget	har	været	en	kilde	til	usikkerhed.	Der	har	

i	medierne	været	stort	 fokus	på,	hvordan	genetiske	oplysninger	bliver	brugt,	og	 i	hvor	stort	

omfang	det	er	meningen,	at	disse	skal	bruges	i	offentlig-privat	samarbejde.50	Ydermere	disku-

teres	 det,	 hvorvidt	private	 aktører	 skal	 have	 direkte	 adgang	 til	 oplysninger	 fra	NGC.	Det	 er	

derfor	relevant	at	se	nærmere	på	definitionen	i	SL,	samt	de	spørgsmål	som	sagens	private	ak-

tører	forholder	ministeren.		

	

                                                
48	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger	til	§	223,	b.		
49	Det	Etiske	Råd	(2015)	Forskning	i	sundhedsdata	og	biologisk	materiale	i	Danmark	–	baggrundspapir	–	faktuelle	
aspekter,	Kent	Kristensen,	SDU;	Majken	Christensen,	Datatilsynet,	pers.	kom.	s.	8.	
50	http://www.denoffentlige.dk/genomcenter-nu-kommer-lovforslag-om-registrering-af-dit-dna.	
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Lovforslagets	nuværende	formulering	lyder	som	følgende:	

	

223,	stk.	1	 ”…	Nationalt	Genom	Center	understøtter	udviklingen	af	Personlig	Medicin	i	 samar-

bejde	med	det	danske	sundhedsvæsen,	forskningsinstitutioner,	patientforeninger	m.v.”	

	

§	223,	stk.	2	”Nationalt	Genom	Center	udvikler	og	driver	fælles,	landsdækkende	informationsin-

frastruktur	for	Personlig	Medicin,	herunder	en	landsdækkende	infrastruktur	til	udførelse	af	ge-

nomsekventering	 samt	 opbevaring	 af	 oplysningerne	 i	 en	 national	 genomdatabase.	 Nationalt	

Genom	Center	stiller	oplysninger	til	rådighed	for	personer	inden	for	sundhedsvæsenet	og	patien-

ter,	herunder	oplysninger	 fra	den	 fælles,	nationale	genomdatabase	 til	brug	 for	patientbehand-

ling	m.v.”		

	

§	223	b,	 ”…	eller	hvis	behandlingen	alene	sker	med	henblik	på	at	udføre	statistiske	eller	viden-

skabelige	undersøgelser	af	væsentlig	samfundsmæssig	betydning,	og	hvis	behandlingen	er	nød-

vendig	af	hensyn	til	udførelsen	af	undersøgelserne.”		

	

Kritikken	er	møntet	på	formuleringen	af	formålsbegrænsningen	i	§	223,	stk.	2,	hvor	det	ikke	

står	klart,	hvordan	det	 stiller	private	aktører.	Efter	ordlyden	stilles	oplysninger	 til	 rådighed	

for	sundhedsvæsenet	og	patienter,	men	afsluttes	 ligeledes	med	ordet	mv.,	hvilket	efterlader	

plads	til	fortolkning.	Når	man	sammenholder	det	med	§	223,	stk.	1,	hvor	forskningsinstitutio-

ner	nævnes,	ligger	det	ikke	umiddelbart	klart	defineret	i	formålet,	at	det	skal	understøtte	of-

fentlig-privat	samarbejde.	Derudover	kritiseres	det,	at	formuleringen	i	§	223	b	om	behandling	

og	adgang	til	oplysninger	ikke	er	præcis,	hvilket	skaber	en	risiko	for,	at	der	i	praksis	vil	være	

en	snæver	fortolkning	af	bestemmelsen.	Det	fremgår	ikke	nærmere	af	lovforarbejderne,	hvil-

ken	adgang	private	aktører	vil	få.	Risikoen	er	derfor,	at	denne	uklarhed	skaber	en	større	for-

sigtighed	fra	den	offentlige	part	ved	samarbejder	med	private	aktører.51		

	

På	baggrund	af	den	 risiko	 foreslår	Lægemiddelindustriforeningen(Lif)	 tillige,	 at	der	 i	 §	223,	

stk.	2	 indskrives,	at	data	stilles	 til	rådighed	for	andre	centrale	brugere	og	 forskningsmæssige	

undersøgelser,	samt	at	der	i	§	223	b.	indskrives	muligheden	for	at	behandle	data	med	henblik	

                                                
51	Lifs	hørringssvar	af	13.	oktober	2017	til	L	146,	s.	2.	
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på	 forskning	 i	 nye	 behandlingsmuligheder.52	 Udover	 disse	 specifikke	 bestemmelsesforslag	

fremsætter	PharmaDanmark	i	et	høringssvar	et	mere	generelt	spørgsmål,	hvortil	det	ønskes	

bekræftet,	hvorvidt	private	farmaceutiske	virksomheder	vil	få	adgang	til	sundhedsdata.53		

	

Til	ovennævnte	kritikpunkter	svarer	Sundheds-	og	Ældreministeriet	følgende:	

	

”Den	foreslåede	bestemmelse	regulerer	således	ikke	spørgsmålet	om,	hvilke	aktører	der	skal		

have	mulighed	for	at	behandle	oplysninger,	der	opbevares	af	Nationalt	Genom	Center,	til		

brug	for	statistiske	eller	videnskabelige	undersøgelser.”54	

	

Sundheds-	og	Ældreministeriet	svarer	 ikke	entydigt	på	spørgsmålet	om	private	aktørers	ad-

gang,	men	bekræfter,	at	bestemmelsen	ikke	udelukker	private	aktørers	adgang	til	sundheds-

data.	Det	kan	på	den	baggrund	udledes,	at	uanset	risikoen	for	en	snæver	fortolkning,	formo-

des	 det,	 at	 der	 fra	 Sundheds-	 og	Ældreministeriet	 gives	 nærmere	 instrukser	 om	 adgang	 til	

sundhedsdata.	På	nationalt	niveau	har	regeringen	gennem	sin	”Strategi	for	personlig	medicin”	

tydeliggjort,	at	de	vil	udnytte	potentialet	i	de	nationale	sundhedsregistrer,	og	at	der	med	ud-

gangspunkt	i	det	er	lovende	muligheder	for	et	offentlig-privat	samarbejde.55	Dette	understøt-

tes	af	anbefalingerne	fra	regeringens	Vækstteam	for	Life	Science,	som	i	deres	rapport	anbefa-

ler	kommercialisering	af	forskning	i	sundhedsdata.56	Samlet	set	vurderes	det	på	baggrund	af	

det	 foregående	at	 intentionen	er,	 at	der	skal	 være	adgang	 til	brugen	af	sundhedsdata,	og	at	

den	åbne	formulering	blot	er	en	naturlig	konsekvens	af	påpasselighed	og	usikkerhed	på	dette	

område.		

	

2.1.3	Sundhedsdata		
I	de	forrige	afsnit,	blev	NGCs	Indsamling,	opbevaring	af	sundhedsdata	samt	formål	analyseret.	

Det	 findes	herefter	 relevant	at	 se	nærmere	på	de	 typer	af	 sundhedsdatadata,	 som	NGC	skal	

behandle.	Der	skelnes	mellem	to	typer	af	sundhedsdata;	helbredsoplysninger,	der	kategorise-

res	som	tørre	data	(tal,	bogstaver,	linjer),	hvor	patientjournaler	anses	som	den	primære	kilde	

                                                
52	Lifs	hørringssvar	af	13.	oktober	2017	til	L	146,	s.	2.	
53	PharmaDanmark	høringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.3.3.		
54	Sundheds-	og	Ældreministeriet	hørringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.3.3.	
55	Sundheds-	og	Ældreministeriet	(December	2016)	National	strategi	for	personlig	medicin	2017-2020,	s.	13.	
56	Regeringens	vækstteam	for	life	science	(Marts	2017)	Life	science	i	verdensklasse	–	anbefalinger	fra	regeringens	
vækst	team	for	life	science,	s.	40.	
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til	disse,	samt	biologisk	materiale,	der	kategoriseres	som	våde	data	(væv,	blodprøver	mm.).	Ge-

nomsekventering	har	dog	 skabt	en	problemstilling	om,	hvordan	udledt	data	 fra	væv	 i	retlig	

forstand	skal	betragtes.57	Dette	vil	i	afhandlingen	afsnit	2.1.3.3.1,	forsøges	afdækket.		

	

Ved	at	sammenkøre	disse	to	 typer	af	sundhedsdata	skabes	et	mere	komplekst	datasæt,	som	

kan	anvendes	til	personlig	behandling	og	fremtidig	forskning	i	præcisionsmedicin.	Da	disse	to	

typer	af	sundhedsdata	danner	grundlaget	for	den	behandling,	der	foretages	af	NGC,	vil	tilgæn-

geligheden	af	disse	to	typer	blive	analyseret.	Det	vil	herefter	vurderes,	hvorvidt	sundhedsdata	

vil	være	tilgængeligt	i	et	offentlig-privat	samarbejde.		

	

2.1.3.1	Rækkeviden	af	det	indledende	behandlingssamtykke	
I	det	foregående	blev	NGCs	lovmæssige	arbejdsrammer	fastlagt,	og	de	to	typer	af	sundhedsda-

ta	NGC	behandler	blev	kort	introduceret.	Omdrejningspunktet	for	de	følgende	to	afsnit	er	her-

efter	at	redegøre	for	de	to	typer	af	sundhedsdatas	vej	fra	patient	til	forskning.		

	

Det	er	en	helt	grundlæggende	hovedregel	i	det	danske	sundhedssystem,	at	der	ingen	behand-

ling	må	 indledes	uden	patientens	 informerede	 samtykke	 jf.	 SL	§	15.	Det	vil	sige,	 at	der	 ikke	

kan	indledes	behandling	i	form	af	diagnosticering,	sygdomsbehandling	mv.	Der	kan	altså	ikke	

foretages	genetiske	udredninger	af	en	patient	uden	dennes	informerede	samtykke.	Det	infor-

merede	samtykke	til	behandling	kan	både	være	skriftligt,	mundtligt	eller	efter	omstændighe-

derne	stiltiende	jf.	SL	§	15,	stk.	4.	I	 lovforslaget	foreslås	der	dog	et	formkrav	om	skriftlighed	

ved	samtykke	til	behandling,	der	indebærer	genetiske	analyser.58	For	at	der	kan	være	tale	om	

et	gyldigt	samtykke,	beskriver	SL	§	16,	hvad	der	ligger	i	udtrykkeligt	og	informeret.	Samtykket	

skal	være	let	forståeligt,	patienten	skal	vide,	hvad	der	bliver	behandlet,	og	hvordan	de	vil	blive	

behandlet,	der	er	således	et	sprogkrav	og	et	vedtagelseskrav,	der	skal	iagttages.		

	

Det	kan	derfor	udledes,	at	der	altid	skal	foreligge	et	samtykke	før,	at	der	kan	ske	behandling	i	

sundhedssystemet.	 Som	 analysen	 under	 2.1.2.1	 dog	 viste,	 er	 der	 ikke	 krav	 om	samtykke	 til	

overførsel	af	oplysninger	til	NGC,	og	samtidig	er	der	heller	ikke	krav	om	samtykke	før,	at	der	

kan	ske	opbevaring	i	NGC.	Det	konkluderes	endvidere,	at	der	med	det	fremsatte	lovforslag	til	
                                                
57	Det	Etiske	Råd	hørringsvar	af	12.	oktober	2017	til	L146,	s.	2.	
58	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	21.	
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SL,	 heller	 ikke	 lægges	 op	 til	 krav	 om	 samtykke	 til	 videregivelse	 af	 genetisk	 udledt	 data	 til	

forskning,	her	foreslås	i	stedet	at	indføre	en	frameldelsesordning.	Denne	vil	blive	analyseret	

nærmere	i	afsnit	2.1.3.3.	Reelt	set	behøves	der	derfor	kun	ét	samtykke	i	processen	fra	patient	

til	 forskning,	derved	kan	det	 første	behandlingssamtykke,	 anses	 som	en	 stiltiende	accept	 til	

videregivelse	 og	 videre	 behandling	 af	 de	 udledte	 sundhedsdata.	Hvorvidt	 patienten	 altid	 er	

bevidst	om	rækkevidden	af	sit	indledende	behandlingssamtykke	er	tvivlsomt,	ikke	desto	min-

dre	er	ovenstående	den	gældende	retsstilling.	

	

2.1.3.2	Forskningsbestemmelserne	–	Helbredsoplysninger		
Nu	 hvor	 rækkeviden	 af	 det	 indledende	 behandlingssamtykke	 er	 fastlagt	 vil	 følgende	 afsnit	

analysere,	hvorvidt	der	så	kan	ske	videregivelse	af	helbredsoplysninger.	Der	er	to	videregivel-

sesmuligheder	 for	 helbredsoplysninger	 til	 andre	 formål	 end	 patientbehandling,	 herunder	

forskning.	Den	første	er	reguleret	i	SL	§	4359,	hvorefter	der	med	patientens	samtykke	kan	vi-

deregives	helbredsoplysninger	til	bl.a.	private	 forskere	eller	 forskningsenheder.	Med	patien-

tens	 samtykke	 skal	 der	 ikke	 ske	 ydereligere	 godkendelse	 af	 nogen	 tilsynsmyndigheder	 for	

videregivelse	til	forskning.	For	at	der	kan	ske	videregivelse	via	samtykke,	skal	samtykket	dog	

være	afgivet	skriftligt	jf.	SL	§	44,	stk.	1.	Dette	samtykke	bortfalder	senest	et	år	efter	afgivelse	

jf.	§	43,	stk.	2.		

	

Udover	samtykkemodellen	giver	SL	§	46	mulighed	for	videregivelse	af	helbredsoplysninger	til	

særlige	 formål	 (forskning,	 statistik	m.v.),	 uden	 at	 der	 behøves	 samtykke.	 Disse	 oplysninger	

kan	videregives	 til	 et	konkret	 forskningsprojekt	af	 samfundsmæssig	 interesse	efter	godken-

delse	af	Styrelsen	for	Patientsikkerhed	jf.	§	46,	stk.	2.		

	

Styrelsen	for	Patientsikkerhed	har	som	tilsynsmyndighed	til	opgave	at	kvalitetssikre	og	sørge	

for,	at	der	kun	udleveres	data	til	forskningsprojektets	angivne	formål.60	Sagsbehandlingstiden	

                                                
59	Lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016	bekendtgørelsen	af	sundhedsloven	§	43.	”med	patientens	
samtykke	kan	sundhedspersoner	til	andre	formål	end	behandling	videregive	oplysninger	om	patientens	helbreds-
forhold,	øvrige	rent	private	forhold	og	andre	fortrolige	oplysninger	til	sundhedspersoner,	myndigheder,	organisati-
oner,	private	personer	m.fl.”.	
60	https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-
pligter/patientjournaloplysninger-til-forskning/.	
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kan	imidlertid	vare	op	til	30	uger.61	Denne	lange	behandlingstid	kan	potentielt	have	indflydel-

se	på	private	aktørers	samarbejdsmuligheder	med	NGC.	Det	må	formodes,	at	der	foreligger	en	

vis	risiko,	når	farmaceutiske	virksomheder	skal	vurdere,	hvorvidt	de	er	villige	til	at	vente	op	

til	 30	 uger	 på	 godkendelse	 af	 et	 projekt.	 Sundhedsordfører	 fra	 Socialdemokratiet,	 Christine	

Antorini,	 spørger	på	den	baggrund	Sundhedsministeren	 ind	 til	de	præcise	behandlingstider	

for	de	seneste	3	år.62	Til	det	svarer	Sundhedsministeren	følgende:	

	

”Det	er	helt	afgørende,	at	der	er	betryggende	rammer	for	de	danske	patienter	og	gode	

og	effektive	rammer	for	væsentlig	forskning.	Lange	sagsbehandlingstider	er	derfor	

ikke	tilfredsstillende”.63	

	

I	 svaret	 fremgår	 det	 ydermere,	 at	 Styrelsen	 for	 Patientsikkerhed	 i	 sin	 redegørelse	 til	

Sundhedsministeren	konstaterer,	at	der	i	2016	i	gennemsnit	var	15	ugers	ventetid,	og	at	ven-

tetiden	pr.	24	maj	2017	var	på	knap	18	uger,	og	er	stadig	stigende.64	Dette	 tyder	på	et	øget	

pres	på	behandlingssystemet,	hvor	Styrelsen	for	Patientsikkerhed	ikke	i	tilstrækkelig	grad	har	

været	opmærksom	på	problemet.		

	

Uanset	om	problemet	anerkendes,	og	at	ministeren	i	sit	svar	lover,	at	der	arbejdes	på	en	løs-

ning,	kan	dette	have	negativ	 indflydelse	på	 samarbejdsmulighederne.	Et	 er	den	 lovmæssige	

adgang	 til	sundhedsdata,	noget	andet	er	den	administrative	adgang.	Gode	 intentioner	og	en	

politisk	målsætning	om	styrket	samarbejde	med	private	aktører	kan	afspejles	i	reguleringen,	

men	understøttes	dette	ikke	af	effektive	tilsynsmyndigheder,	risikerer	det	at	have	negativ	ind-

flydelse	på	mulighederne	for	at	anvende	sundhedsdata	i	et	samarbejde	med	private	aktører.	

		

2.1.3.3	Forskningsbestemmelserne	-	Genetiske	oplysninger	udledt	af	biologisk	materiale	
Behandling	af	genetiske	oplysninger	er	som	tidligere	anført	ikke	defineret	i	gældende	SL.	Der	

er	ved	lovforslaget	til	SL	derfor	fremsat	forslag	til	bestemmelser,	som	skal	afdække	mulighe-

                                                
61	https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-
pligter/patientjournaloplysninger-til-forskning/.	
62	Spørgsmål	nr.	1027	stillet	efter	ønske	fra	Christine	Antorini	(S).		
63	Sundheds-	og	Ældreministeriets	besvarelse	31.	juli	2017	af	spørgsmål	1027	stillet	efter	ønske	fra	Christine	
Antorini	(S).	
64	Sundheds-	og	Ældreministeriets	besvarelse	31.	juli	2017	af	spørgsmål	1027	stillet	efter	ønske	fra	Christine	
Antorini	(S).	
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der	og	begrænsninger	 for	brug	af	 genetiske	oplysninger,	både	 til	 indsamling,	opbevaring	og	

videregivelse	til	forskning.	

	

En	forudsætning	for	at	genetiske	oplysninger	kan	anvendes	til	forskning	er,	at	dataansvarlige	

søger	indsigt	i	Vævsanvendelsesregisteret	for	at	konstatere,	hvorvidt	patienten	er	registreret	

heri.	Muligheden	for	at	registrere	sig	 i	Vævsanvendelsesregisteret	skal	 findes	 i	ændringsfor-

slag	til	kapitel	7	 i	SL	om	”selvbestemmelse	over	biologisk	materiale	og	genetiske	oplysninger”.	

Sundheds-	og	Ældreministeriet	lægger	op	til,	at	der	skal	være	en	selvbestemmelse	over	gene-

tiske	oplysninger	i	modsætning	til	de	ovennævnte	helbredsoplysninger,	som	blev	berørt	i	for-

rige	afsnit,	hvor	der	ikke	foreligger	mulighed	for	selvbestemmelse	ved	videregivelse	til	forsk-

ning.	Denne	selvbestemmelse	har	udmøntet	sig	i	følgende	forslag:		

	

§	29,	stk.	1	indsættes	der	efter	1.	Pkt.	”en	patient	kan	endvidere	beslutte	at	genetiske	oplysnin-

ger,	som	er	udledt	af	biologisk	materiale	i	forbindelse	med	behandling,	og	som	opbevares	af	Na-

tionalt	Genom	Center,	kun	må	anvendes	til	behandling	af	den	pågældende	og	til	formål,	der	har	

umiddelbar	tilknytning	hertil.”	

	

Patienten	gives	herved	mulighed	for	at	blive	optaget	 i	Vævsanvendelsesregisteret,	hvorefter	

sundhedspersoner	er	 forpligtet	 til	at	søge	oplysninger	 i	registeret	 for	at	 få	 indsigt	 i,	om	den	

pågældende	patient	har	tilkendegivet,	at	det	afgivne	biologiske	materiale	eller	de	udledte	ge-

netiske	oplysninger	må	anvendes	til	forskning.65	

	

”§	29	a.	Forud	for	indhentning	af	patientens	samtykke	efter	§§	15	og	16	til	en	behandling,	hvor	

der	foretages	genetisk	analyse,	skal	patienten	informeres	om	retten	til	selv	at	træffe	beslutning	

efter	§	29,	stk.	1,	2	pkt.”	

	

Udgangspunktet	er	som	tidligere	analyseret,	at	alle	genetiske	oplysninger	bliver	registreret	i	

en	database	ved	NGC.	Dette	er	uanset,	om	man	er	tilmeldt	Vævsanvendelsesregisteret	eller	ej.	

Registrering	i	Vævsanvendelsesregisteret	vil	derfor	kun	spærre	for	den	videre	anvendelse	af	

genetiske	oplysninger.		

                                                
65	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	7.	
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I	forlængelse	af	ovennævnte	kan	det	konstateres;	at	tager	patienten	ikke	stilling	til	videre	an-

vendelse	gennem	vævsanvendelsesregisteret,	vil	genetiske	oplysninger	kunne	videregives	til	

forskning.	Der	 foreligger	 derfor	 en	 såkaldt	opt-out,	 hvor	 der	 ved	 ovenstående	 forslag	 tages	

stilling	til,	at	muligheden	for	selvbestemmelse	gives	 i	sammenhæng	med	det	 indledende	be-

handlingssamtykke.	Det	 første	§	15	 samtykke	giver	herefter	 reelt	 set	muligheden	 for	at	 an-

vende	de	genetisk	udledte	data	til	forskning,	såfremt	patienten	ikke	aktivt	fravælger	fremtidig	

anvendelse	ved	registrering	i	Vævsanvendelsesregisteret.	

	

I	forhold	til	videregivelse	stilles	der	forslag	til	indsættelse	af	et	nyt	stk.	2	i	§	32,	som	omhand-

ler	videregivelse	til	konkrete	forskningsprojekter.	”Genetiske	oplysninger,	der	er	udledt	af	bio-

logisk	materiale	i	forbindelse	med	patientbehandling,	og	som	opbevares	i	Nationalt	Genom	Cen-

ter,	kan	videregives	til	en	forsker	til	brug	for	et	konkret	forskningsprojekt	hvis	betingelserne	i	§	

46,	stk.	1	eller	2,	er	opfyldt…”	

	

Den	nye	§	32	med	henvisning	til	§	46,	stk.	1	eller	2	vurderes	som	en	udvidet	behandlingsmu-

lighed	i	 forhold	til	den	nuværende	retstilstand	for	videregivelse	af	biologisk	materiale.	§	46,	

stk.	 2	 anvendes,	 som	 udgangspunkt,	 kun	 som	 videregivelseshjemmel	 for	 almindelige	 hel-

bredsoplysninger.	Den	 gælder	 altså	 ikke	 for	 biologiske	materiale.	 Der	 vil	 dog,	med	det	 nye	

lovforslag,	gives	mulighed	for	videregivelse	af	genetiske	oplysninger	udledt	af	biologisk	mate-

riale	jf.	§	46,	stk.	2.	

	

Såfremt	at	de	genetiske	oplysninger	betragtes	som	hørende	under	§	46,	stk.	1,	skal	en	viden-

skabsetisk	komité	godkende	behandlingen.	Denne	komité	har	til	opgave	at	godkende	behand-

ling,	hvor	biologisk	materiale	 indgår,	eller	hvor	der	 foretages	 forsøg	på	 levende	mennesker.	

Der	er	dermed	en	mere	indskrænket	ret	til	at	anvende	sundhedsdata	efter	§	46,	stk.	1.	KL	fo-

reskriver,	at	der	som	udgangspunkt	skal	være	et	informeret	samtykke	fra	patienten	jf.	KL	§	3.	

Dette	samtykke	har	et	skriftlighedskrav	 ligesom	behandlingssamtykket	 til	genetisk	analyse	i	

SL	§	15.	Der	foreligger	dog	en	undtagelsesmulighed	til	dette	samtykke	jf.	KL	§	10,	hvor	en	vi-

denskabsetisk	komité	kan	dispensere	fra	samtykkekravet	ved	såkaldte	registerforskningspro-

jekter.	Dispensation	kan	gives,	såfremt	projektet	 ikke	 indebærer	sundhedsmæssige	risici,	og	
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hvis	 projektet	 ikke	 vil	 være	 til	 belastning	 for	 ”forsøgspersonen”.66	 Der	 stilles	 yderligere	 et	

krav	om,	at	det	biologiske	materiale	der	skal	anvendes	til	 forskningsprojektet,	 tidligere	skal	

være	udtaget	i	forbindelse	med	behandling	i	tilknytning	til	patienten.67		

	

2.1.3.3.1	Kategorisering	af	genetiske	oplysninger		
Hvorledes	 genetiske	oplysninger	udledt	 fra	 biologisk	materiale	 betragtes	 som	våd	 eller	 tør,	

har	betydning	for,	hvordan	sundhedsdata	kan	tilgås	i	et	offentlig-privat	samarbejde.	Dette	har	

betydning	for	om	videregivelsen	af	genetiske	oplysninger	udledt	fra	biologisk	materiale	sker	i	

medfør	af	SL	§	46,	stk.	1	eller	2.	

	

Der	vil	givetvis	være	mulighed	for	at	tilgå	sundhedsdata,	uanset	om	de	betragtes	som	våde,	og	

derfor	behandles	efter	§	46,	stk.1,	eller	om	de	betragtes	som	tørre,	og	derfor	behandles	efter	§	

46,	stk.	2.	Der	en	mere	liberal	og	åben	adgang	til	de	tørre	data,	men	med	de	politiske	intentio-

ner,	som	tidligere	forelagt,	vurderes	det	også,	at	våde	data	kan	indgå	i	et	offentlig-privat	sam-

arbejde.	

	

Diskussionen	om	hvordan	genetiske	oplysninger	udledt	af	biologisk	materiale	skal	betragtes	

er	kompleks.	 I	 lovforslaget	beskrives	det,	hvilke	data	der	må	anses	 som	værende	under	be-

stemmelserne	i	KL:		

	

”…	ikke	kun	gælder	ved	forsøg	på	mennesker,	men	også	ved	forskningsprojekter,	som	involverer	

brug	af	biologisk	materiale	(såkaldte	våde	data),	dvs.	personoplysninger	indeholdt	i	det	biologi-

ske	materiale...”.68	

	

Sundheds-	og	Ældreministeriets	egen	beskrivelse	af	hvornår	KL	finder	anvendelse,	omfatter	

derfor	også	personoplysninger	indeholdt	i	biologisk	materiale,	hvilket	vurderes	også	at	omfat-

te	genetiske	oplysninger.	Den	Videnskabsetisk	Komité	har	gennem	bemærkning	til	lovforsla-

get	anført,	at	forskning	i	genetiske	oplysninger	udledt	ved	genomsekventering	er	forskning	i	

                                                
66	lovbekendtgørelse	nr.	1083	af	15.09.2017	af	lov	om	videnskabsetisk	af	sundhedsvidenskabelige	forsknings-
projekter.	Registerforsknings	projekter	jf.	§	10.	
67	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	12.	
68	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	11.	
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særligt	 følsomme	 data,	 hvorfor	 de	mener	 det	 ikke	 bør	 behandles	 som	 almindelig	 register-

forskning	og	derved	tørre	data.69	Etisk	Råd	og	Region	Syddanmark	påpeger	også,	at	der	bør	

stilles	 krav	 om	 videnskabsetisk	 vurdering	 samt	 et	 informeret	 samtykke	 ud	 fra	 hensynet	 til	

selvbestemmelse.	Disse	hensyn	vil	senere	i	analysen	behandles.	Ydermere	argumenteres	der	

for,	at	oplysninger	udledt	af	biologisk	materiale	indeholder	samme	mængde	information	som	

det	fysiske	materiale,	og	følgeligt	bør	det	ikke	betragtes	som	tørre	data.70		

	

Det	 vides	 endnu	 ikke,	 hvorvidt	 den	 endelige	 lovgivning	 inkorporerer	 disse	 bemærkninger,	

eller	om	der	 fastholdes	en	mere	 liberal	 tilgang	til	brugen	af	sundhedsdata,	herunder	særligt	

betragtningen	om	hvordan	genetiske	oplysninger	skal	kategoriseres.	Ministeren	har	nedsat	en	

arbejdsgruppe	til	at	belyse	etiske	og	juridiske	aspekter	forbundet	med	anvendelse	af	biologisk	

materiale	og	genetiske	oplysninger	udledt	deraf,	men	henviser	samtidig	til,	at	patienter	altid	

har	mulighed	for	at	tilmelde	sig	Vævsanvendelsesregisteret.71	Afslutningsvis	kan	det	konklu-

deres,	at	der	i	udgangspunktet	vil	være	videregivelsesmuligheder	til	anvendelse	af	genetiske	

oplysninger	i	henholdsvis	§	46,	stk.	1	og	2.	Det	vurderes	imidlertid,	at	§	46,	stk.	2	hvor	det	ale-

ne	 er	 Styrelsen	 for	 Patientsikkerhed,	 der	 vurderer	 forskningsprojektet,	 i	 praksis	 vil	 blive	

brugt	 i	 et	mindre	omfang,	 da	 det	 vurderes,	 at	 genetisk	 udledte	 oplysninger	 på	 baggrund	 af	

ovennævnte	udtalelser	vil	blive	kategoriseret	som	våde	data.			

	

Perspektiveres	 dette	 til	 mulighederne	 i	 et	 offentlig-privat	 samarbejde,	 kan	 det	 diskuteres	

hvorvidt	godkendelse	gennem	KL	har	en	positiv	eller	negativ	effekt.	Ved	at	en	videnskabsetisk	

komité	vurderer,	hvorvidt	der	kan	ske	videregives	til	forskning,	sikres	der	en	større	sikkerhed	

for	patienten.	Derudover	kan	der	argumenteres	 for,	 at	det	 styrker	 integriteten	 i	 forsknings-

samarbejdet,	da	en	uafhængig	godkendelsesmyndighed	har	vurderet,	at	 forskningen	sker	på	

en	 forsvarlig	måde.	Da	 samarbejdet	 er	 afhængigt	 af,	 at	 der	 også	 fremover	 vil	 være	 data	 til-

gængeligt,	vurderes	det	som	positivt,	da	gennemsigtighed	og	integritet	er	vigtigt	i	forhold	til,	

at	der	skabes	tillid	fra	et	patientsynspunkt	til	et	offentlig-privat	samarbejde.	

                                                
69	Videnskabsetisk	komites	høringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.6.1.	
70	Etisk	Råd	samt	Region	Syddanmarks	høringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.6.1.		
71	Sundheds	og	Ældreministeriet	hørringssvar	af	9.	januar	2018	til	L	146,	afsnit,	3.6.1	til	Videnskabsetisk	Komite,	
Etisk	Råd	og	Region	Syddanmark.	
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2.1.4	Behandlingsregler	
2.1.4.1	Databeskyttelsesforordningen	
Databeskyttelsesforordningen	 introduceres	 i	 det	 følgende	 afsnit,	 da	 denne	 ligeledes	 har	 en	

betydning	 for	behandling	af	 sundhedsdata.	 Som	redegjort	 for	er	Databeskyttelsesforordnin-

gen	den	primære	 regulering	 for	behandling	af	persondata,	og	 regulerer	behandlingen	af	 alt	

persondata.	 I	 forordningens	artikel	5,	stk.	1	 fastlægges	en	række	grundlæggende	principper	

for	behandling	af	persondata.	Her	er	bl.a.	krav	om,	at	de	oplysninger	der	behandles	sker	lov-

ligt,	 rimeligt	og	 på	 en	 gennemsigtig	måde.	Oplysningerne	 skal	 ydermere	 være	 indsamlet	 til	

udtrykkeligt	angivne	og	legitime	formål,	og	må	ikke	viderebehandles	på	en	måde,	som	ikke	er	

forenelig	med	disse	formål.	Derudover	skal	oplysninger	opbevares	således,	at	det	ikke	er	mu-

ligt	 at	 identificere	 den	 registrerede	 længere	 end	 højst	 nødvendigt.72	Disse	 behandlingsprin-

cipper	er	velbehandlet	i	den	juridiske	litteratur.73	

	

Ifølge	Databeskyttelsesforordningens	artikel	9,	stk.	1	er	behandling	af	følsomme	oplysninger,	

herunder	også	genetiske	oplysninger	og	helbredsoplysninger	forbudt.	Der	findes	dog	konkre-

te	behandlingsundtagelser,	hvilket	bl.a.	består	af	samtykket	i	artikel	9,	stk.	2	litra	a.	Derudover	

er	 særligt	 undtagelsesmuligheden	 i	 artikel	 9,	 stk.	 2,	 litra	 j	 relevant,	 da	 denne	 omhandler	

forskning.	

	

Efter	databeskyttelsesforordningens	artikel	9,	stk.	2,	litra	j	finder	behandlingsforbuddet	i	stk.	

1	ikke	anvendelse,	hvis	denne	behandling	er	nødvendig	til	arkivformål	i	samfundets	interesse,	

til	videnskabelige	eller	historiske	forskningsformål,	eller	til	statistiske	formål	i	overensstem-

melse	med	artikel	89,	 stk.	1.	Behandlingen	 skal	dog	stå	 i	 rimeligt	 forhold,	 til	det	 formål	der	

følges,	samt	sikre	passende	og	specifikke	foranstaltninger	til	den	registreredes	grundlæggen-

de	rettigheder.	

	

Artikel	89	omhandler	specifikke	behandlingskrav	til	forskning.	Der	skal	således	være	tale	om	

formål	underlagt	fornødne	garantier	for	den	registreredes	rettigheder.	Herunder	skal	der	ta-

                                                
72	Rådets	forordning	(EU)	nr.	679/2016	af	27.	april	2016	om	beskyttelse	af	fysiske	personer	i	forbindelse	med	
behandling	af	personoplysninger	og	om	fri	udveksling	af	sådanne	oplysninger	EUT	2016	L	119/1.	§	5	litra	a-f.	
73	Blume,	P.	(2000).	Personoplysningsloven:	Lov	nr.	429	af	31.	maj	2000	om	behandling	af	personoplysninger.	Kø-
benhavn:	Akademisk	forlag.	s.	54.	
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ges	 organisatoriske	 foranstaltninger	 for	 at	 overholde	 princippet	 om	 dataminimering.74	 Når	

det	er	muligt	for	opfyldelsen	af	formålene,	skal	behandlingen	desuden	foretages	på	en	måde,	

så	den	registrerede	ikke	kan	identificeres,	dette	kan	bl.a.	ske	gennem	pseudonymisering.75		

	

Det	 kan	 ud	 fra	 ovenstående	 udledes,	 at	 der	 stilles	 strengere	 krav	 til	 behandlingen	 af	 sund-

hedsdata.	Samtidig	stilles	der	også	krav	til	dataminimering,	hvor	der	ikke	må	indsamles	mere	

information	end	nødvendigt.	Det	bliver	derfor	mere	krævende	at	få	adgang	til	sundhedsdata	

efter	forordningen	træder	i	kræft,	hvilket	stiller	større	krav	til	de	indledende	faser	af	samar-

bejdet,	hvor	det	i	højere	grad	skal	konkretiseres,	hvad	formålene	for	behandlingen	af	data	er.	

Parterne	 er	 derfor	 i	 større	 grad	 end	 tidligere	 afhængige	 af	 hinanden	 ved	 udformningen	 af	

forskningsprojekter	 for	at	kunne	 leve	op	 til	 kravene	 i	databeskyttelsesforordningen,	hvilket	

fordrer	et	tættere	samarbejdet.		

	

2.1.4.1.1	Dataansvar	i	samarbejdet	
Med	databeskyttelsesforordningens	ikrafttræden	indføres	der	i	artikel	5,	stk.	2	et	nyt	princip	

som	supplerende	til	behandlingsprincipper	i	artikel	5,	stk.	1.	Dette	princip	omhandler	ansvar-

lighed	 (accountability),	 hos	 den	 dataansvarlige.	Dette	 indebærer,	 at	man	 som	dataansvarlig	

fremover	skal	kunne	dokumentere,	at	man	overholder	behandlingsprincipper	efter	artikel	5,	

stk.	1.	

	

Ydermere	vil	man	som	dataansvarlig	være	forpligtet	til	at	overholde	kravene	til	behandlings-

sikkerhed,	som	følger	af	databeskyttelsesforordningen.	Disse	er	reguleret	i	artikel	25	om	da-

tabeskyttelse	 gennem	design,	 og	 databeskyttelse	 gennem	 standardindstillinger	 samt	 artikel	

32	om	behandlingssikkerhed.	Udgangspunktet	er,	at	behandling	af	personoplysninger	altid	vil	

være	forbundet	med	en	vis	risiko.	Derfor	skal	de	rette	sikkerhedsforanstaltninger	tages,	som	

passer	til	de	risici	der	måtte	være.	Dette	skal	ske	gennem	tekniske	og	organisatoriske	foran-

staltninger.76	

	
	
	
                                                
74	Databeskyttelsesforordningens	præambelbetragtning	nr.	156.	
75	Databeskyttelsesforordningens	præambelbetragtning	nr.	156.	
76	Betænkningen	1565/2017	om	Databeskyttelsesforordningen	–	og	de	retlige	rammer	for	dansk	lovgivning,	s.	
225.	
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En	dataansvarlig	defineres	i	artikel	4,	nr.	7	som	følgende:	
	

”	»Dataansvarlig«:	en	fysisk	eller	juridisk	person,	en	offentlig	myndighed,	en	institution	eller	

et	andet	organ,	der	alene	eller	sammen	med	andre	afgør,	til	hvilke	formål	og	med	hvilke	hjæl-

pemidler	der	må	foretages	behandling	af	personoplysninger…”	

	
	
Det	vurdere	på	baggrund	af	dette,	at	parterne	vil	være	fælles	dataansvarlige	ved	behandling	af	

sundhedsdata	i	samarbejdet	mellem	NGC	og	en	privat	aktør.	

	

Parterne	vil	således	som	dataansvarlig,	være	forpligtet	til	at	vurdere	de	oplysninger	de	be-

handler	samt	omfanget	af	behandlingerne.	Ud	fra	disse	omstændigheder	skal	parterne	vurde-

re	risikoen	for	den	enkelte	persons	rettigheder	og	frihedsrettigheder	ved	behandling.	På	bag-

grund	af	denne	vurdering	fastsættes	et	passende	teknisk	og	organisatorisk	sikkerhedsniveau.	

77	I	tillæg	til	dette	skal	parterne	for	at	opfylde	princippet	om	accountability,	kunne	dokumen-

tere	tilstrækkelig	opfyldelse	af	behandlingsprincipperne	i	artikel	5,	stk.	1.	Dette	tydeliggør	

yderligere	behovet	for	et	tættere	samarbejde	mellem	parterne	for	at	kunne	leve	op	til	de	regu-

latoriske	krav,	der	følger	af	databeskyttelsesforordningen.	

	

2.1.4.2	Databeskyttelsesloven	
Som	nævnt	 i	afsnit	2.1	vil	der	 i	DBL	fastsættes	supplerende	nationale	bestemmelser	om	be-

handling	af	personoplysninger	i	de	råderum,	som	databeskyttelsesforordningen	har	overladt	

til	medlemsstaterne.	Der	følger	af	DBL	§	1,	stk.	3,	at	særregler	om	behandling	af	personoplys-

ninger	går	forud	for	reglerne	i	DBL.	Denne	lov	vil	derfor	være	supplerende	til	SL	på	de	områ-

der	for	behandling	af	persondata,	som	SL	ikke	regulerer.	

	

Databeskyttelsesforordningens	artikel	9,	 stk.	2	 litra	 j	 om	videregivelse	 til	 forskning,	kræver	

udfyldning	i	EU-retten	eller	national	lovgivning,	og	vil	ikke	uden	videre	kunne	anvendes	som	

direkte	 behandlingshjemmel.	 Dette	 kan	 læses	 ud	 af	 databeskyttelsesforordningens	 præam-

belbetragtning	nr.	41.	Artikel	9,	stk.	2	litra	j	skal	derved	anses	som	et	udtryk	for	både	det	nati-

onale	råderum,	men	også	som	et	udtryk	for	at	denne	skal	aktiveres	gennem	udfyldning	i	sær-

                                                
77	Forslaget	til	lovbekendtgørelse	nr.	1188	af	24.	september	2016,	lovforslag	nr.	L	146,	FT	2017/18,	de	alminde-
lige	bemærkninger,	s.	38.	
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lovgivning.78	Ved	brugen	af	nationale	særregler	på	baggrund	af	forordningens	artikel	9,	stk.	2,	

litra	j	skal	medlemsstaterne	således	fastsætte	de	fornødne	garantier	for	de	registreredes	ret-

tigheder	og	frihedsrettigheder	i	medfør	af	artikel	89,	stk.	1.79		

	

Dette	har	udmøntet	sig	i	DBL	§	10.	Denne	bestemmelser	omfatter	alle	de	særlige	kategorier	af	

personoplysninger,	herunder	sundhedsoplysninger.	 I	denne	bestemmelse	er	der	således	op-

stillet	betingelser,	der	har	til	 formål	at	sikre	de	 fornødne	garantier	 for	de	registreredes	ret-

tigheder	 og	 frihedsrettigheder	 ved	 behandling	 af	 oplysninger	 til	 forskningsformål.80	 For	 at	

kunne	stille	disse	fornødne	garantier	har	man	i	DBL	§	10,	stk.	3,	indsat	krav	om	at	videregivel-

se	af	 sundhedsoplysninger	 til	 tredjemand,	kræver	 forudgående	 tilladelse	 fra	en	 tilsynsmyn-

dighed.	

	

Tilsynsmyndigheden	 vil	 i	 denne	 sammenhæng	 være	 Styrelsen	 for	 Patientsikkerhed	 eller	 en	

videnskabsetisk	komite	jf.	SL	§	46,	stk.	1	eller	2.	DBL	supplerer	altså	SL	ved	videregivelse	af	

sundhedsdata	til	forskning.	Behandlingen	af	sundhedsoplysninger	forudsættes	derfor	at	skul-

le	ske	i	overensstemmelse	med	DBL	§	10,	således	kan	disse	oplysninger	udelukkende	behand-

les	med	henblik	på	at	udføre	statistiske	og	videnskabelige	undersøgelser.	Sundhedsoplysnin-

gerne	må	dermed	ikke	anvendes	til	andet	end	ovennævnte	formål.	

2.2	Delkonklusion		
Analysen	 af	 de	 regulatoriske	 rammer	 for	 anvendelse	 af	 sundhedsdata	 til	 forskning	 viser,	 at	

der	ikke	er	et	entydigt	svar	fra	Sundheds-	og	Ældreministeriet	om	private	aktørers	adgang	til	

sundhedsdata	 fra	NGC.	Det	vurderes	dog,	 at	der	på	baggrund	af	det	nye	 lovforslag	 til	sund-

hedsloven,	samt	rapporter	og	udtalelser	til	denne,	er	en	stærk	formodning	om,	at	der	vil	være	

adgang	til	disse.	I	forhold	til	om	sundhedsdata	vil	være	tilgængelig	for	NGC,	kan	det	konklude-

res,	at	der	ikke	behøves	samtykke	fra	patienterne	før,	at	der	kan	ske	overførsel	af	genetiske	

oplysninger	til	NGC	fra	andre	offentlige	instanser.	Patienternes	eneste	rettighed	i	denne	for-

bindelse	er,	at	de	gennem	Vævsanvendelsesregisteret	har	mulighed	for	at	begrænse	den	vide-

                                                
78	Betænkningen	1565/2017	om	Databeskyttelsesforordningen	–	og	de	retlige	rammer	for	dansk	lovgivning,	s.	
228.		
79	Betænkningen	1565/2017	om	Databeskyttelsesforordningen	–	og	de	retlige	rammer	for	dansk	lovgivning,	s.	
983.	
80	Betænkningen	1565/2017	om	Databeskyttelsesforordningen	–	og	de	retlige	rammer	for	dansk	lovgivning,	s.	
107-113.	
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re	brug	af	disse	oplysninger.	Denne	mulighed	består	af	en	såkaldt	opt-out,	og	den	kræver	der-

for,	 at	patienten	 aktivt	 tager	 stilling	 til	den	videre	brug	af	 sundhedsdata.	 Såfremt	patienten	

ikke	gør	brug	af	denne	opt-out	viser	analysen,	at	mulighederne	for	videregivelse	til	forskning	

findes	i	SL	§	46,	stk.	1	og	2.	Disse	muligheder	vurderes	som	en	udvidelse	af	den	gældende	rets-

tilstand.	Analysen	viste	dog	i	denne	sammenhæng,	at	det	var	mest	sandsynligt,	at	godkendelse	

til	videregivelse	vil	ske	 i	medfør	af	bestemmelserne	 i	komitéloven,	hvorefter	en	videnskabs-

etisk	 komité	 skal	 godkende	 videregivelsen.	 Hvad	 angår	 helbredsoplysninger,	 vil	 der	 altid	

kunne	ske	videregivelse	uden	samtykke,	under	den	forudsætning	at	Styrelsen	for	Patientsik-

kerhed	godkender	videregivelsen.	Med	afsæt	 i	dette,	kan	det	derfor	konkluderes,	at	der	kan	

ske	videregivelse	af	sundhedsdata	til	et	offentlig-privat	samarbejde,	og	at	dette	reelt	set	mu-

liggøres	ved	at	der	blot	skal	gives	ét	samtykke	i	processen	fra	patient	til	forskning.		

I	 analysen	 kunne	 det	 endvidere	 konkluderes,	 at	 der	 med	 Databeskyttelsesforordningen	 vil	

stilles	 strengere	 krav	 til	 behandlingen	 af	 sundhedsdata.	 Efter	Databeskyttelsesforordningen	

stilles	 der	 krav	 til	 dataminimering	 og	 skærpede	 krav	 til	 behandlingssikkerhed.	 Derudover	

stilles	der	et	dokumentationskrav	til	dataansvarlige	om	overholdelse	af	de	generelle	behand-

lingsprincipper	 i	 databeskyttelsesforordningen,	 hvorefter	 begge	 parter	 som	 dataansvarlige	

skal	sørge	for	de	rette	tekniske	og	organisatoriske	foranstaltninger	er	på	plads.	De	øgede	krav	

til	behandling	af	persondata	vurderes	at	være	fordrende	for	et	tættere	samarbejde	mellem	det	

offentlige	og	private,	da	parterne	i	højere	grad	er	afhængige	af	hinanden	for	at	kunne	leve	op	

til	de	skærpede	krav,	der	følger	af	databeskyttelsesforordningen.	
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Del	3	-	Ejerskab	til	sundhedsdata	
Den	foregående	del	af	afhandlingen	har	nu	afklaret,	hvilke	regler	og	forudsætninger,	der	gør	

sig	gældende	for	anvendelsen	og	videregivelsen	af	sundhedsdata.	Følgende	afsnit	vil	undersø-

ge	 en	 problemstilling,	 der	 opstår	 som	 følge	 af	 videregivelsen	 af	 sundhedsdata,	 nemlig	

spørgsmålet	vedrørende	ejerskabet	til	data,	som	kan	være	en	potentiel	barriere	for	virksom-

heders	dataanvendelse.	Det	er	relevant	at	belyse	dette,	dels	fordi	at	retstillingen	på	området	

ikke	er	afklaret,	og	dels	fordi	at	det	er	en	grundlæggende	forudsætning	for	samarbejdet	mel-

lem	det	offentlige	og	det	private,	at	rettighedsspørgsmål	er	afklaret,	således	at	det	herefter	er	

et	aftaleretligt	anliggende	mellem	det	offentlige	og	private,	hvordan	disse	rettigheder	anven-

des	og	fordeles.		

	

Der	har	i	den	seneste	tid	været	en	tiltagende	debat	i	offentligheden	bl.a.	på	baggrund	af	et	for-

slag	fra	regeringens	vækstteam,	der	opfordrer	til	at	udnytte	Danmarks	omfattende	sundheds-

registre	 til	 at	 tiltrække	udenlandske	virksomheder	 til	 landet.81	Hypotesen	er,	 at	man	ved	at	

give	virksomheder	adgang	til	relevante	sundhedsdata	 i	retur	vil	kunne	forbedre	både	 forsk-

ning,	forebyggelse	og	patientbehandling	og	deraf	skabe	positive	afledte	eksternaliteter	for	den	

danske	samfundsøkonomi.	

	

På	baggrund	af	dette,	rejser	Thomas	Ploug,	professor	 i	anvendt	etik	ved	Aalborg	Universitet	

og	tidligere	medlem	af	Det	Etiske	Råd,	en	relevant	problemstilling:	

	

”Problemet	er,	at	man	kommercialiserer	data.	Når	man	gør	det,	får	borgeren	et	stærkt	argument	

for	at	have	en	ejendomsret	til	sine	data.	Hvorfor	skal	staten	tjene	penge	på	mine	data?”	82	

	

I	relation	til	sundhedsdata,	giver	det	anledning	til	overvejelser,	når	man	omformer	sundheds-

dataene	til	en	udvekslingsenhed,	herunder	hvem	der	har	ret	til	at	kontrollere	og	drage	fordel	

af	udnyttelsen	af	data.	Afhandlingen	vil	i	det	følgende	undersøge,	hvilke	ejendomsrettigheder	

der	kan	udledes	af	data,	om	ejendomsretten	til	data	på	et	tidspunkt	kan	overgå,	transformeres	

                                                
81	Erhvervs-	og	Vækstministeriet	(2017)	Life	science	i	verdensklasse:	Anbefalinger	fra	regeringens	vækstteam	for	
life	science,	s.	4.	
82	https://www.version2.dk/artikel/kontroversielt-forslag-sundhedsdata-staten-vil-give-dine-data-mediko-
giganter-1084158.	
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eller	 forsvinde,	 og	 hvordan	man	 i	 forhold	 til	 sundhedsdata	 mest	 hensigtsmæssigt	 fordeler	

eventuelle	ejendomsrettigheder.	

3.1	Hvem	ejer	data	
Spørgsmålet	om	hvem	der	ejer	data	er	juridisk	kompliceret,	eftersom	det	reguleres	af	en	ræk-

ke	forskellige	juridiske	regelsæt.	Som	beskrevet	tidligere	i	analysen,	regulerer	databeskyttel-

sesforordningen,	DBL,	 SL	og	KL,	hvorledes	 sundhedsdata	må	behandles	og	videregives,	dog	

findes	der	ikke	i	nogen	af	de	nævnte	love	en	eksplicit	stillingtagen	til	en	egentlig	ejendomsret	

til	dataene.	Der	kan	argumenteres	for,	at	man	via	de	individuelle	rettigheder	der	følger	af	da-

tabeskyttelsesforordningen83,	har	en	form	for	ejendomsret	over	sine	persondata,	men	som	de	

foregående	afsnit	kunne	konkludere,	er	dette	 ikke	en	absolut	ret,	da	man	efter	afgivelsen	af	

det	indledende	behandlingssamtykke,	reelt	set	afgiver	retten	til	selvbestemmelse	over,	hvor-

dan	ens	sundhedsdata	benyttes	i	forskningssammenhæng.	Af	anden	regulering	der	kan	have	

indflydelse	på	 spørgsmålet	om	ejerskab	 til	data,	 er	den	almindelige	 ejendomsret.	Derudover	

kan	nævnes	ophavsretsloven(OHL)84,	der	giver	en	ejendomsret	i	form	af	beskyttelse	af	litte-

rære	eller	kunstneriske	værker.	Yderligere	findes	der	også	i	OHL	en	anden	ejendomsret	i	form	

af	beskyttelse	af	de	såkaldte	naborettigheder.	Dette	er	en	svagere	beskyttelse	end	en	egentlig	

ophavsret,	hvilket	vil	blive	uddybet	 senere.	Fælles	 for	alle	de	ovenfornævnte	 rettigheder	er	

dog,	at	de	giver	ejeren	en	eneret	til	at	råde	over	og	benytte	det	beskyttede.		

	

De	 følgende	 afsnit	 vil	med	 udgangspunkt	 i	 reglerne	 om	 ejendoms-	 og	 ophavsret	 forsøge	 at	

kvalificere,	i	hvilken	udstrækning	man	kan	opnå	ejendomsrettigheder	til	data.	

	

3.1.1	Ejendomsretten	
Data,	 der	 har	 karakter	 af	 fysiske	 ting	 som	 f.eks.	 biologiske	 prøver,	 så	 som	 celleprøver	 og	

vævsprøver,	 er	omfattet	 af	 almindelig	ejendomsret,	 som	den	 forstås	med	alle	 andre	 fysiske	

ting.85	Data	der	derimod	har	karakter	af	 immateriel	 information	som	 f.eks.	oplysninger	 i	 en	

database,	og	som	dermed	ikke	er	noget	der	kan	tages	og	føles	på,	er	ikke	omfattet	af	alminde-

lig	ejendomsret.86	Der	kan	således	være	tale	om	en	retlig	transformation	af	data,	når	en	per-

                                                
83	Den	registreredes	rettigheder	følger	af	databeskyttelsesforordningens	kapitel	3	og	inkluderer	bl.a.;	retten	til	
berigtigelse,	retten	til	sletning,	retten	til	begrænsning	af	behandling	og	retten	til	dataportabilitet.		
84	Lovbekendtgørelse	nr.	1144	af	23.	oktober	2014	–	Ophavsretsloven.	
85	Blume,	P	&	Herrmann,	J.	R.	(2013)	Ret,	privatliv	og	teknologi,	s.	254.	
86	Rosenmeier,	M.	(2017)	Ejerskab	til	og	ansvar	for	data,	s.	7.	
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son	 afgiver	 sit	 samtykke	 til	 behandling	 i	 sundhedssystemet,	 og	 data	 herefter	 overgår	 fra	 at	

være	fysisk	data	til	at	være	immateriel	data.	Dette	vil	blive	inddraget	senere	i	analysen.	

	

Reglerne	om	ejendomsret	er	ikke	defineret	i	en	lov,	men	følger	af	retspraksis	og	sædvane,	og	

er	derfor	grundlæggende	ulovbestemte.	Der	er	dog	nedfældet	i	Grundlovens	§	7387,	at	staten	

skal	respektere	borgernes	ejendomsret,	men	selve	definitionen	på	ejendomsret	og	betydnin-

gen	af	dette	er	ulovbestemt.	At	have	almindelig	ejendomsret	til	en	fysisk	genstand	medfører,	

at	ejeren	har	en	faktisk	råden,	som	betyder,	at	ejeren	kan	foretage	fysiske	handlinger	med	det	

samt	 en	 retlig	 råden,	 som	betyder,	 at	 ejeren	 eksempelvis	 kan	 sælge	 det.	 Ejeren	 kan	 også,	 i	

henhold	til	sin	ejendomsret,	kræve	at	få	adgang	til	genstanden,	hvis	den	ikke	er	i	ejerens	be-

siddelse.	Ydermere	kan	man	kun	indsamle	og	bearbejde	data,	der	har	karakter	af	fysiske	ting,	

med	tilladelse	fra	ejeren.	Derimod	medfører	ejendomsretten	til	fysisk	data	ikke,	at	ejeren	kan	

forbyde	andre	at	kopiere	denne	data.88	En	sådan	beskyttelse	ville	i	så	fald	skulle	findes	i	im-

materielretten.	

	

På	baggrund	af	ovenstående	kan	vi	konkludere,	at	der	er	tale	om	en	egentlig	ejendomsret	til	

ens	fysiske	sundhedsdata	i	forhold	til	biologisk	materiale.	Den	almindelige	ejendomsret	finder	

dog	ikke	anvendelse	på	de	immaterielle	informationer,	der	kan	udledes	heraf	f.eks.	genetiske	

oplysninger.	Endvidere	kan	det	derfor	konkluderes,	 at	 et	 individ	har	den	 faktiske	og	 retlige	

råden	over	sit	biologiske	materiale.	Dette	stemmer	desuden	overnes	med	SL	§	33,	hvorefter	

patienter	har	ret	til	at	få	biologisk	materiale,	afgivet	i	forbindelse	med	behandling,	destrueret.	

I	forhold	til	de	udledte	genetiske	oplysninger,	gør	denne	ret	sig	dog	ikke	gældende,	som	kon-

kluderet	i	afsnit	2.1.2.1.	

	

En	 interessant	diskussion,	der	rejser	sig	heraf	vedrører,	hvorledes	det	må	betragtes	som	en	

afgivelse	 af	 ejendomsretten,	 og	 dermed	 en	 afgivelse	 af	 den	 faktiske	 og	 retlige	 råden,	 når	 et	

individ	afgiver	biologisk	materiale	i	forbindelse	med	behandling	i	sundhedssystemet.	På	den	

ene	 side,	kan	man	argumentere	 for,	 at	det	 er	en	del	 af	 transaktionen	 for	at	kunne	blive	be-

handlet,	at	materialet	afgives,	og	at	et	individ	hverken	har	nytte	eller	gavn	af	at	få	det	biologi-

ske	materiale	tilbage.	På	den	anden	side	kan	der	argumenteres	for,	at	det	har	karakter	af	en	

                                                
87	Lov	nr.	169	af	5.	juni	1953	–	Grundloven.	
88	Rosenmeier,	M.	(2017)	Ejerskab	til	og	ansvar	for	data,	s	.8.	
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midlertidig	 overdragelse,	med	 tanke	 på	 den	 ovenfornævnte	 ret	 til	 at	 få	 biologisk	materiale	

destrueret.		

	

Uagtet	om	det	må	anses	som	en	permanent	overdragelse	af	ejendomsretten	til	fysisk	data,	når	

biologisk	materiale	afgives	 i	 forbindelse	med	behandling,	kan	det	konstateres,	 at	dette	 ikke	

giver	nogen	beskyttelse	af	de	immaterielle	informationer,	der	måtte	kunne	udledes	af	materi-

alet	eller	kopieres	fra	materialet.	Som	nævnt	forholder	det	sig	dog	anderledes	i	de	regler,	der	

kan	udledes	af	ophavsretten,	hvilket	vil	blive	undersøgt	nærmere	i	følgende	afsnit.	

	

3.1.2	Immateriel	ejendomsret		
OHL	giver,	 i	modsætning	til	den	almindelige	ejendomsret,	en	beskyttelse	af	 immaterielle	 in-

formation	i	form	af,	at	der	i	en	række	tilfælde	kræves	tilladelse	fra	ophavsmanden	for	at	der	

kan	høstes	data	og	bearbejdes	data.	Derfor	vil	nedenstående	undersøge,	hvornår	en	ophavs-

retligbeskyttelse	kan	opnås.	

	

OHL	kapitel	1	beskytter	litterære	og	kunstneriske	værker,	hvilket	bl.a.	omfatter	tekster,	bille-

der,	computerprogrammer	og	databaser.	Det	er	en	betingelse	for	at	opnå	denne	beskyttelse,	

at	det	der	beskyttes	er	originalt,	hvilket	betyder	at	det	skal	være	skabt	af	et	menneske	og	være	

opstået	som	et	resultat	af	en	kreativ	handling.	Det	findes	dog	at	originalitetskravet	er	relativt	

mildt,	eftersom	det	anses	for	værende	opfyldt	når	blot	der	er	truffet	et	kreativt	valg	i	en	eller	

anden	form,	jf.	EU-Domstolens	C-145/10	af	01.12.2011	(Panier)	præmis	87	ff.	En	anden	måde	

hvorpå	ophavsret	kan	opnås	er	at	sammenstille	materiale,	som	i	sig	selv	ikke	er	kreativt,	men	

qua	sammenstillingen	bliver	udtryk	for	en	kreativ	handling	som	f.eks.	databaser.89	Ophavsret	

medfører	jf.	OHL	§	2,	at	ophavsretshaver	har	eneret	til	at	fremstille,	sprede,	vise	og	fremføre	

det	beskyttede.	

	

Ophavsretlig	beskyttelse	efter	OHL	kræver	en	vis	grad	af	originalitet	i	det,	der	ønskes	beskyt-

tet,	hvilket	i	praksis	udelukker	en	del	ting,	der	falder	for	originalitetskravet.	Der	findes	dog	en	

supplerende	beskyttelse	i	form	af	den	naboretlige	beskyttelse	jf.	OHL	kapitel	5.	Den	naboretli-

ge	beskyttelse	er	en	mindre	vidtgående	beskyttelse,	som	er	 for	de	værker	der	 falder	 for	det	

ophavsretlige	originalitetskrav,	men	som	alligevel	har	behov	for	beskyttelse.	Jf.	OHL	§	71	om-
                                                
89	Rosenmeier,	M.	(2017)	Ejerskab	til	og	ansvar	for	data,	s	.10.	
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fattes	også	kompilationer,	der	er	resultat	af	en	væsentlig	investering.	Ræsonnementet	herfor	

er,	at	det	ville	være	urimeligt	ikke	at	give	en	form	for	beskyttelse	til	noget,	der	indebærer	en	

væsentlig	investering.	En	væsentlig	investering	betyder	i	denne	henseende	ikke	alene	penge	

men	også	tid	og	arbejde	investeret.90		Der	er	ikke	angivet	nogle	nærmere	rammer	for	størrel-

sen	af	investeringen,	men	den	skal	vedrøre	indsamling,	kontrol	og	præsentation	af	data	jf.	Ar-

tikel	7,	stk.	1	og	præambelbetragtning	40	i	databasedirektivet.91	Værd	at	bemærke	er	det,	at	

der	er	tilstrækkeligt,	at	der	blot	er	sket	en	væsentlig	investering	i	en	af	de	tre	nævnte	forhold	

jf.	C-444/02	(Fixtures)	af	09.11.2004	præmis	45	ff.			

	

Med	udgangspunkt	i	ovenstående	og	spørgsmålet	om,	hvorvidt	der	kan	tillægges	ejendomsret	

til	immaterielle	data	i	form	af	ophavsretlig	beskyttelse	er	svaret	ikke	entydigt.	Ud	fra	den	fo-

regående	analyse	kan	der	næppe	tilfalde	et	individ	ophavsretlig	beskyttelse	af	den	sundheds-

data,	de	afgiver	i	forbindelse	med	behandling	i	sundhedssystemet.	Det	er	svært	at	argumente-

re	for,	at	et	individ	har	ydet	nogen	form	for	kreativ	handling	i	at	fremstille	sine	sundhedsdata,	

hvad	enten	det	 skulle	være	 i	 form	af	 sin	 sygdomshistorik	eller	genetiske	kodning.	Man	kan	

måske	argumentere	for,	at	et	hvert	menneske	i	sig	selv	er	originalt	og	alt	sundhedsdata	afledt	

fra	et	individ,	dermed	måtte	tilhøre	denne.	Det	synes	dog	utænkeligt,	at	en	egentlig	ophavsret-

lig	beskyttelse	kan	opnås	efter	dansk	ret	alene	baseret	på	denne	tankegang.	

	

I	det	større	billede	kan	der	dog	tegne	sig	en	stærk	formodning	om,	at	det	offentlige	som	både	

indsamler,	systematiserer	og	præsenterer	sundhedsdataene,	kan	tillægges	en	vis	ophavsrets-

lig	beskyttelse	af	deres	databaser.	Hvad	enten	det	er	beskyttelse	efter	OHL	kapitel	1,	eller	det	

er	den	naboretlige	beskyttelse	efter	OHL	kapitel	5.	Dette	afhænger	af	sondringen	om,	hvorvidt	

sammenstillingen	i	diverse	databaser	er	udtryk	for	en	kreativ	handling.	Det	er	svært	at	kon-

kludere	noget	generelt	om	dette,	da	der	findes	mange	forskellige	databaser	med	sundhedsda-

ta	i	det	offentlige.	En	stor	del	af	disse	bærer	præg	af	automatiske	registreringer,	der	kobles	på	

en	persons	CPR-nummer,	som	f.eks.	logningen	af	interaktionen	med	sundhedsvæsenet,	hvor-

imod	andre	registreringer	i	højere	grad	er	udsat	for	individuel	stillingstagen	som	f.eks.	diag-

nosticeringer	i	patientjournalen	eller	genomsekventeringer.		

	

                                                
90	Rosenmeier,	M.	(2017)	Ejerskab	til	og	ansvar	for	data,	s	.25.	
91	Europa-Parlamentet	og	Rådets	direktiv	96/9/EF	af	11.	marts	1996	om	retlig	beskyttelse	af	databaser.	
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Uagtet	hvilken	type	af	database	der	vil	være	tale	om,	må	det	dog	konkluderes,	at	der	som	mi-

nimum	må	tillægges	en	beskyttelse	 jf.	OHL	kapitel	5,	da	dette	kan	ske	alene	på	baggrund	af	

den	væsentlige	investering,	der	ligger	bag	indsamling,	kontrol	og	præsentation	af	sundheds-

data	i	diverse	databaser	indenfor	det	offentlige.		

	

På	baggrund	af	denne	konklusion	vil	der	derfor	tilfalde	det	offentlige	de	beføjelser	over	diver-

se	sundhedsdataregistre,	som	følger	af	ophavsretten	herunder	at	give	adgang	til	data	via	salg,	

udleje	eller	offentliggørelse,	og	dermed	også	ejendomsretten	 i	denne	kontekst.	Ud	 fra	dette	

har	det	offentlige	dermed	også	ret	til	at	lade	private	aktører	tilgå	det	offentliges	databaser.		

	

Med	henvisning	til	Thomas	Plougs	udtalelse,	og	på	baggrund	af	ovenstående,	findes	der	ikke	

at	være	hjemmel	 i	den	nuværende	 forståelse	af	begrebet	ejendomsret	 i	dansk	 ret	 til,	 at	der	

skulle	tilfalde	den	enkelte	borger	en	ejendomsret	til	sine	sundhedsdata	når	det	betragtes	som	

en	del	af	det	offentliges	databaser.	Der	kan	argumenteres	for,	at	der	sker	en	retlig	transforma-

tion	af	sundhedsdataene,	når	det	går	fra	at	være	isoleret	hos	en	person	til	at	være	en	del	af	en	

større	mængde	sundhedsdata	i	et	register.	Isoleret	har	det	ikke	nogen	beskyttelse	efter	imma-

terielretten,	men	 sammen	med	 en	 større	mængde	 data	 i	 et	 register	 kan	 det	 beskyttes	 efter	

ophavsretten.	Den	kommercielle	værdi	 af	 sundhedsdata	opstår	 først,	når	det	 ses	 i	sammen-

hæng	med	 en	 større	mængde	 sundhedsdata,	 hvilket	 understøtter	 det	økonomiske	 rationale	

bag	OHL,	hvorefter	rettigheder	tildeles	den	der	har	ydet	en	indsats	eller	investering	i	at	skabe	

det	der	har	økonomisk	værdi.	Det	faktum	at	dataene	kommercialiseres	giver	umiddelbart	ikke	

anledning	 til,	 at	 retstillingen	 skulle	ændre	 sig.	 Dette	 er	 i	 højere	 grad	 et	 udtryk	 for	 en	 etisk	

overvejelse.		

3.2	Etiske	overvejelser	ved	ejerskab	til	data	
Hvor	de	foregående	afsnit	undersøgte	retsstillingen	for	ejerskab	til	data,	vil	der	i	det	følgende	

afsnit	inddrages	nogle	af	de	etiske	overvejelser,	der	også	er	relevante	at	betragte	i	diskussio-

nen	om	ejerskab	til	data.	

	

3.2.1	Autonomi	og	selvbestemmelse	
Forskning	på	sundhedsområdet	indebærer	naturligt	flere	interesser,	som	ikke	altid	er	ensret-

tet,	heriblandt	patienters	ønsker,	forskningens	kommercielle	mål,	individuelle	forskeres	kar-
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riere,	samfundets	interesser	etc.	Det	har	hidtil	været	individets	autonomi	og	selvbestemmelse,	

der	har	givet	mest	anledning	 til	debat.92	Et	 centralt	 argument	 i	denne	diskussion	går	på,	 at	

menneskelig	livsudfoldelse	er	værdibaseret	og	kan	udtrykke	flere	forskellige	værdier,	hvoraf	

der	udover	sin	egen	velfærd	også	i	lige	så	høj	grad	kan	være	værdier	af	etisk	karakter.	Derud-

over	kan	individer	have	vidt	forskellige	værdier,	hvilket	netop	gør	retten	til	selvbestemmelse	

relevant	i	denne	kontekst,	da	dette	har	stor	indflydelse	på,	hvilke	anvendelser	af	sit	væv	eller	

informationerne	 afledt	 heraf	 individet	 kan	 tilslutte	 sig.93	 Eksempler	 på	 hvornår	 et	 individs	

værdier	 konflikter	med,	 hvad	 deres	 sundhedsdata	 bruges	 til	 kan	 være,	 hvor	 individet	 ikke	

ønsker	viden	om	egne	sygdomsrisici,	at	man	mener	at	forskning	i	nogen	sygdomsområder	bør	

prioriteres	i	forhold	til	andre,	eller	at	man	ikke	ønsker	at	indgå	i	forskning	med	et	kommerci-

elt	formål.		

	

Ud	fra	denne	autonomiopfattelse	kan	det	hævdes,	at	en	person	bør	have	mulighed	for	at	tage	

stilling	til	anvendelsen	af	sit	sundhedsdata	til	et	forskningsprojekt	for	at	sikre,	at	det	stemmer	

overens	med	personens	værdier	og	holdninger,	og	at	alt	andet	ville	være	en	krænkelse	af	per-

sonens	autonomi.	Der	kan	altså	være	gode	grunde	til	at	benytte	det	informerede	samtykke	fra	

individer	for	at	tilgodese	autonomiovervejelserne.			

	

3.2.2	Solidaritet	og	samfundsnytte		
På	den	anden	side,	kan	man	også	inddrage	værdier	som	solidaritet	og	pligten	til	at	bidrage	til	

en	 gavnlig	 praksis.	 Forventes	 det,	 at	 forskning	 i	 sundhedsdata	 kan	 gavne	 andre	 borgere	 og	

samfundet	som	heldhed,	kan	man	argumentere	for,	at	borgerne	der	nyder	godt	af	systemets	

ydelser,	som	minimum	har	pligt	til	at	lade	deres	afgivne	informationer	og	biologisk	materiale	

indgå	 i	 forskning,	 hvilket	 kan	 betegnes	 som	 en	 form	 for	 altruisme.	 Nogen	 vil	måske	 sætte	

spørgsmålstegn	ved	foreneligheden	mellem	forskning	til	gavn	for	samfundet	som	heldhed	og	

private	 virksomheders	primære	 formål	om	 at	 skabe	 profit.	 Det	 er	 dog	 ikke	 helt	 uforeneligt	

bl.a.	fordi,	at	det	primært	er	private	virksomheder,	der	står	bag	udviklingen	af	medicin	og	be-

handlingsmuligheder,	hvilket	selvsagt	er	forbundet	med	økonomiske	incitamenter.94			

	

                                                
92	Det	Etiske	Råd	(2015)	Forskning	i	sundhedsdata	og	biologisk	materiale	i	Danmark	-	Udtalelse,	s.	29.	
93	Det	Etiske	Råd	(2015)	Forskning	i	sundhedsdata	og	biologisk	materiale	i	Danmark	-	Udtalelse,	s.	30.	
94	Det	Etiske	Råd	(2015)	Forskning	i	sundhedsdata	og	biologisk	materiale	i	Danmark:	Baggrundspapir	-	juridiske	
aspekter,	s.	19.	
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I	forlængelse	af	solidaritet,	kan	det	også	nævnes,	at	man	kan	inddrage	nytteovervejelser	i	den	

forstand,	at	man	vurderer,	hvor	meget	nytte	en	given	samfundsmæssig	praksis	medfører,	og	

at	det	kan	være	etisk	uforsvarligt	for	samfundet	ikke	at	indføre	disse	praksisser,	hvis	de	gavn-

lige	konsekvenser	for	flertallet	opvejer	de	negative	konsekvenser	for	mindretallet.95	Dette	gør	

sig	i	større	grad	gældende,	når	fordelene	er	store	og	ulemperne	små,	hvilket	noget	kunne	tyde	

på	i	forbindelse	med	forskning	i	præcisionsmedicin.		

	

3.2.3	Selection	bias	
Et	andet	problem	der	kan	inddrages	i	forbindelse	med	det	informerede	samtykke	er	fænome-

net	selection	bias.	I	denne	sammenhæng	betyder	det,	at	der	er	forskel	på	de	mennesker	der	vil	

afgive	deres	samtykke	til	 fordel	 for	 forskningen,	hvilket	er	et	problem,	da	værdien	af	 forsk-

ningen	 dermed	 falder	 i	 takt	med,	 at	 den	 bliver	mindre	 repræsentativ	 for	 hele	 befolknings-

gruppen.96	Studier	har	desuden	vist,	at	de	befolkningsgrupper	der	vil	være	mest	tilbøjelig	til	

ikke	at	afgive	samtykke,	vil	være	de	grupper	af	borgere,	der	befinder	sig	i	de	nedre	indkomst-

klasser,	hvilket	paradoksalt	nok	er	dem,	der	er	mest	i	kontakt	med	sundhedssystemet,	og	der-

for	har	størst	gavn	af	forbedring	og	effektivisering	heraf.97	

	

3.2.4	Arbejdsværditeorien	
Der	er	også	blevet	argumenteret	for,	at	det	kan	udgøre	en	krænkelse	af	individets	frihed	og	ret	

til	selvbestemmelse,	hvis	ejerskab	over	egen	krop	og	det	man	producerer	ved	egen	hjælp	be-

grænses,	som	John	Locke	har	formuleret	det.98	På	baggrund	af	denne	tankegang,	kan	det	hæv-

des,	at	man	via	ejerskabet	over	sin	krop	og	dets	væv	også	har	et	ejerskab	over	informationer-

ne	 udlet	 heraf,	 som	 f.eks.	 genetiske	 oplysninger.99	 Hvorledes	 man	 har	 ejerskab	 over	 egen	

krop,	 kan	 der	 ikke	 herske	meget	 tvivl	 om,	 hvilket	 også	 er	 slået	 fast	 tidligere	 i	 afsnittet	 om	

ejendomsretten.	 Til	 spørgsmålet	 om	 informationer	 afledt	 heraf,	 kan	 der	 imidlertid	 sås	 væ-

                                                
95	Det	Etiske	Råd	(2015)	Forskning	i	sundhedsdata	og	biologisk	materiale	i	Danmark:	Baggrundspapir	-	juridiske	
aspekter,	s.	20.	
96	Mann	et	al.	(2016)	Facilitating	the	ethical	use	of	health	data	for	the	benefit	of	society:	electronic	health	records,	
consent	and	the	duty	of	easy	rescue,	Phil.	Trans.	R.	Soc,	Vol.	374.	S.	4.	
97	Mann	et	al.	(2016)	Facilitating	the	ethical	use	of	health	data	for	the	benefit	of	society:	electronic	health	records,	
consent	and	the	duty	of	easy	rescue,	Phil.	Trans.	R.	Soc,	Vol.	374.	S.	5.	
98	Locke	opstiller	i	sin	afhandling	Two	Treatises	of	Government	(1690)	den	såkaldte	arbejdsværditeori.	Der	i	sin	
natur	omhandler,	at	mennesker	ved	sine	hænders	arbejde	skaber	værdier,	og	det	har	derfor	ejendomsret	til,	
hvad	det	frembringer.	Den	private	ejendomsret	er	således	ikke	en	samfundsskabt	ret.	
99	Det	Etiske	Råd	(2015)	Forskning	i	sundhedsdata	og	biologisk	materiale	i	Danmark:	Baggrundspapir	-	juridiske	
aspekter,	s.	8.	
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sentlig	tvivl	om	påstanden.	En	af	 forudsætningerne	 for	skabelsen	af	personlig	ejendomsret	 i	

Lockes	univers	er,	at	skabelsen	er	opstået	som	en	blanding	af	ens	egne	ressourcer	og	arbejde	

udført.	 I	denne	sammenhæng	kan	der	drages	paralleller	 til	analogien	bag	den	ophavsretlige	

beskyttelse,	da	det	kræver	en	form	for	egen	indsats	og	kreativ	handling	for	at	kunne	tage	ejer-

skab	på	noget.	Derudover	er	det	et	generelt	princip	 i	immaterielretten,	at	 intet	naturligt	op-

stået	 kan	 patenteres	 eftersom	 ingen	 intellektuel	 kapital	 er	 investeret	 i	 det.	 Tages	 der	 ud-

gangspunkt	i	genomdata,	er	det	svært	at	argumentere	for,	at	man	som	individ	bidrager	med	

andet	end	råmaterialet	i	form	af	væv,	og	at	det	genetiske	data	kun	opstår	som	resultat	af	det	

arbejde,	der	udføres	af	sundhedspersonalet	eller	forskere.100			

3.3	Inddragelse	af	etik	i	lovrammerne		
På	baggrund	af	de	foregående	afsnit	kan	det	konkluderes,	at	der	ud	fra	nogle	etiske	overvejel-

ser	er	nogen	relevante	problemstillinger	at	diskutere	om	individets	ret	til	at	tage	ejerskab	på	

sine	 egne	 data.	 Sammenholder	 vi	 disse	 etiske	 overvejelser	 om	 autonomi,	 selvbestemmelse,	

solidaritet	og	samfundsnytte,	med	den	tidligere	gennemgået	retstilling	 for	behandling,	vide-

regivelse	og	anvendelse	af	 sundhedsdata,	 er	det	dog	klart,	 at	der	 fra	 lovgivers	 side	er	 taget	

stilling	til	disse	etiske	overvejelser.		

	

Dette	kommer	navnligt	til	udtryk	i	det	informerede	samtykke	og	Vævsanvendelsesregisteret,	

der	har	til	formål	at	understøtte	individets	ret	til	autonomi	og	selvbestemmelse.	Dernæst	har	

man	gennem	undtagelser	til	det	informerede	samtykke,	repræsenteret	ved	de	videnskabseti-

ske	komitéer	og	Styrelsen	for	Patientsikkerhed,	taget	højde	for,	at	der	i	nogen	tilfælde	vil	være	

samfundsmæssige	hensyn,	der	vægter	højere	end	individets.	Derfor	beror	det	på	en	konkret	

afvejning	fra	de	nævnte	tilsynsmyndigheder,	om	individets	hensyn	kan	tilsidesættes.	

	

Slutteligt	har	man	 via	 immaterielretten	 inkorporeret	 tankegangen	 bag	 arbejdsværditeorien,	

således	at	der	kun	kan	ske	tildeles	af	en	ejendomsretlig	beskyttelse,	til	det	et	individ	selv	har	

bidraget	til	med	en	indsats	og	eller	ressourcer.	Dette	findes	dog	ikke	findes	at	være	tilfældet	

for	individets	egen	sundhedsdata.		

                                                
100	Montgomery,		J.	(2017)	Data	Sharing	and	the	Idea	of	Ownership,	The	New	Bioethics,	Vol.	23,	No.	1,	s.	84.	
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3.4	Transformationen	fra	privat	gode	til	offentligt	gode	
Den	absolutte	ret	til	selvbestemmelse	består	i	en	vis	grad	kun	indtil	afgivelsen	af	det	informe-

rede	samtykke	i	forbindelse	med	behandling	i	sundhedssystemet.	Dette	vurderes	på	baggrund	

af	argumentation	i	afsnit	2.1.3.1,	om	det	informerede	samtykke,	men	også	på	baggrund	af	de	

foregående	afsnit	om	ejerskab	til	fysisk	og	immaterielt	data.	Det	gør	sig	herefter	gældende,	at	

man	ved	at	modtage	ydelser	i	sundhedssystemet	står	tilbage	med	en	begrænset	ret	til	selvbe-

stemmelse,	da	denne	nu	kan	overtrumfes	af	 samfundshensyn,	og	derfor	 ikke	 længere	er	en	

absolut	ret.	Der	kan	argumenteres	for,	at	man	som	individ	ved	at	modtage	ydelser	fra	sund-

hedsmyndigheder	indgår	i	en	transaktion,	hvor	modydelsen	for	behandling	er	en	afgivelse	af	

den	del	af	sin	autonomi,	der	vedrører	at	bestemme	over	brugen	af	sine	sundhedsoplysning,	og	

at	dette	kan	anses	som	et	bidrag	til	den	samlede	velfærdsmaksimering.		

	

Tages	dette	 i	betragtning	skal	 sundhedsdata,	qua	dets	egenskaber,	måske	 ikke	betragtes	ud	

fra	 de	 konventionelle	 forudsætninger,	 som	 ejendomsretten	 normalt	 bliver	 betragtet	 ud	 fra.	

Som	en	følge	af	dette	vil	de	følgende	afsnit	undersøge,	hvordan	man	kan	anskue	sundhedsdata	

ud	fra	et	alternativt	ejerskabsparadigme.	

	

3.4.1	Værdien	af	sundhedsdata	
Belyses	problemstillingen	om	ejerskab	ud	fra	den	konkrete	situation,	hvor	sundhedsdata	skal	

bruges	til	at	realisere	strategien	om	præcisionsmedicin,	illustrerer	det	måske	tydeligere,	hvor	

værdien	af	sundhedsdata	ligger,	og	derefter	hvordan	ejerskab	naturligt	fordeles.	De	oplysnin-

ger	 der	 understøtter	 brugen	 af	 præcisionsmedicin,	 eksisterer	 ikke	 før	 interaktionen	 med	

sundhedsvæsenet	finder	sted.	De	genereres	på	baggrund,	af	det	arbejde	sundhedspersonalet	

udfører.	Værdien	der	ligger	i	dataene	er	afledt	af	de	fysiske	råmaterialer,	men	er	produceret	af	

det	 arbejde,	 der	 er	 udført	 på	det.	 Denne	 situation	 kan	 sammenlignes	med	 en	 lignende	 pro-

blemstilling	om	ejerskab,	der	eksisterede	i	Romerretten.	Her	vurderede	man,	at	en	forfatters	

bidrag	var	mindre	værd	end	råmaterialerne,	som	det	blev	skrevet	på,	hvilket	medførte	at	eje-

ren	af	det	pågældende	materiale	der	blev	skrevet	på,	også	blev	ejer	af	det	skrevne.	Omvendt	

var	 det	 med	malerier,	 hvor	 man	 vurderede,	 at	 kunstnerens	 bidrag	 var	 af	 større	 værdi,	 og	

dermed	blev	betragtet	som	ejer	af	værket,	selvom	kanvasset	tilhørte	en	anden.101	

	
                                                
101	Montgomery,	J.	(2017)	Data	Sharing	and	the	Idea	of	Ownership,	The	New	Bioethics,	Vol.	23,	No.	1,	s.	84.	
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Spørgsmålet	er,	hvorledes	man	værdisætter	bidragene	af	råmaterialerne	til	analysen	mod	det	

arbejde,	 der	 laves	 af	 de	 professionelle,	 som	 udleder	 dataene	 og	 gør	 dem	 forståelige.	 Sidst-

nævnte	bidrag	må	vurderes	at	være	signifikant,	eftersom	at	dette	går	udover	patientens	egne	

kompetencer,	og	dataene	dermed	ikke	ville	eksistere	uden	denne	indsats.	Derudover	kan	det	

nævnes,	at	en	patient	intet	mister	ved	afgivelsen	af	prøver	eller	informationer,	eftersom	bio-

logisk	materiale	 regenereres	 og	 information	 er	 en	 uendelig	 ressource.	 Set	 i	 lyset	 af	 Lockes	

arbejdsværditeori	 er	 der	mest,	 der	 peger	mod	de	 sundhedsprofessionelle,	 hvis	 nogen	 ejen-

domsrettigheder	skulle	fordeles.	Måske	man	derfor	ikke	skal	betragte	dette	ud	fra	et	traditio-

nelt	ejerskabs	paradigme,	hvilket	følgende	afsnit	nu	vil	undersøge	nærmere.		

	

3.4.2	Sundhedsdata	som	et	offentligt	gode	
Lockes	 arbejdsværditeori	 er	mindre	 tiltrækkende	 i	 konteksten	 af	 en	 verden	 af	 knappe	 res-

sourcer,	hvor	tilskrivningen	af	privat	ejendomsret	sker	på	bekostning	af	andres	adgang	hertil,	

og	derved	skaber	et	nulsumsspil,	hvilket	står	i	skarp	kontrast	til	konteksten,	hvor	teorien	op-

rindelig	blev	skabt.	Teorien	giver	ret	til	belønning	af	de,	der	skaber	ejendom,	men	den	forkla-

rer	ikke,	hvorfor	man	bør	acceptere	den	eksklusion	der	afledes	af	privat	ejendom,	når	denne	

omhandler	en	begrænset	ressource.102	Det	menneskelige	genom	er	målt	 i	procenter	næsten	

identisk	 fra	 individ	til	 individ,	hvorfor	der	ville	opstå	problemer,	hvis	man	tillod	nogen	eks-

klusivt	 ejerskab	 over	 alle	 aspekter	 af	 deres	 genom,	 da	 konsekvensen	 ville	 være,	 at	man	på	

samme	tid	frarøvede	andre	at	udnytte	deres.	På	trods	af	dette	kan	man	stadig	argumentere	for	

brugbarheden	af	et	ejerskabsparadigme	ved	at	betragte	forskellene	mellem	private	og	offent-

lige	goder.	Ved	offentlige	goder	forstås	ting,	der	kan	bruges	af	alle	uden	eksklusion	eller	ud-

tømmelse,	som	f.eks.	luft.	Det	menneskelige	genom	kan	på	samme	måde	anses	som	et	offent-

ligt	gode,	hvor	man	ved	at	anse	det	som	dette	kan	forklare,	hvorfor	det	er	legitimt	for	stater	at	

bevare	det	og	beskytte	dets	værdi.	Ved	at	forstå	det	som	offentligt	eje	har	man	muligvis	den	

mest	 hensigtsmæssige	 model	 ift.	 at	 anerkende	 forpligtelserne	 i	 forvaltningen	 af	 at	 bevare	

sundhedsdata	og	gøre	produktiv	brug	heraf	uden	at	begrænse	en	retfærdig	 fordeling	af	den	

ressource	som	det	er.	Denne	argumentation	kan	yderligere	underbygges	ved	at	betragte,	de	

problemer	et	privat	ejerskabsparadigme	har	medført	i	andetsteds.	

                                                
102	Montgomery,	J.	(2017)	Data	Sharing	and	the	Idea	of	Ownership,	The	New	Bioethics,	Vol.	23,	No.	1,	s.	84.	



 49 

3.4.3	Problemer	ved	ejerskabsparadigmet	i	USA	
For	at	understøtte	nytten	af	at	anskue	sundhedsdata	som	et	offentligt	gode,	kan	man	perspek-

tivere	til	USAs	problemer	med	at	høste	 fordelene	ved	sundhedsdata,	som	er	opstået	på	bag-

grund	 af	 deres	 tanker	 om	privat	 ejerskab.	 I	 USA	 er	 der	 heller	 ikke	 taget	 konkret	 stilling	 til	

ejerskabet	af	det	sundhedsdata,	der	opstår	når	et	individ	er	i	kontakt	med	sundhedssystemet,	

hvad	end	det	er	det	private	eller	offentlige	sundhedssystem.103	Dette	har	medført,	at	de	insti-

tutioner	der	indsamler	dataene	oftest	er	private	virksomheder,	som	derved	betragter	dataene	

som	deres	ejendom,	hvormed	de	kan	distribuere	eller	sælge	dem	som	de	vil,	hvilket	til	en	vis	

grad	udspringer	af	tankegangen	om	privat	ejerskab,	det	frie	marked	og	minimal	indblanding	

fra	staten.104		

	

Denne	tilgang	har	dog	medført	to	problemstillinger,	som	ikke	eksisterer	i	Danmark.	Først	og	

fremmest	er	privat	ejerskab	af	sundhedsdata	en	hindring	 for	dannelsen	af	databaser,	der	er	

omfattende	nok	til	at	kunne	bruges	til	at	løse	de	vigtigste	offentlige	sundheds-	og	sikkerheds-

problemer.	Dette	er	opstået	fordi,	at	de	private	aktører	hverken	er	pålagt	af	loven	at	indberet-

te	noget	sundhedsdata,	og	heller	ikke	har	noget	incitament	til	at	gøre	det,	når	de	kan	sælge	det	

på	markedet.	Dernæst	tillader	privat	ejerskab	også	skabelsen	af	datamonopoler,	der	i	værste	

fald	øger	priserne	og	begrænser	konkurrence	på	afledte	markeder.105		

	

Man	kan	derfor	argumentere	 for,	at	man	ved	at	gøre	sundhedsdata	til	et	offentligt	gode,	der	

administreres	 af	 staten,	 kan	 afhjælpe	 disse	 problemer.	 De	 økonomiske,	 juridiske	 og	 etiske	

begrundelser	for	at	anse	en	ressource	som	privat	ejendom	gør	sig	nemlig	ikke	gældende	her.	

Først	og	fremmest	er	der	ikke	behov	for	at	give	privat	ejendomsret	for	at	skabe	incitament	til	

at	indsamle	sundhedsdata.	Udbydere	af	sundhedsydelser	vil	forsat	indsamle	disse	data,	da	det	

er	et	afledt	produkt	af	den	primære	ydelse	de	leverer	og	dermed	er	en	del	af	deres	arbejde,	

hvorfor	de	vil	gøre	det	uanset	om	de	har	mulighed	for	at	sælge	det	eller	ej.106	Derudover	ville	

offentligt	ejerskab	sikre	aggregeringen	af	 alle	dataene	til	gavn	for	dens	offentlige	og	private	

                                                
103	Purtova,	N	(2009)	Property	rights	in	personal	data:	Learning	from	the	American	discourse,	Computer	Law	and	
Security	Review:	The	International	Journal	of	Technology	and	Practice,	Vol.	25	No.	6,	s.	509.	
104	Purtova,	N.	(2009)	Property	rights	in	personal	data:	Learning	from	the	American	discourse,	Computer	Law	and	
Security	Review:	The	International	Journal	of	Technology	and	Practice,	Vol.	25	No.	6,	s.	515.	
105	Purtova,	N.	(2015)	The	Illusion	of	Personal	Data	as	No	One’s	Property,	Law,	Innovation	and	Technology,	Vol.	7,	
s.	84.	
106	Rodwin,	M.	(2010)	Patient	Data:	Property,	Privacy	&	the	Public	Interest,	American	Journal	of	Law	&	Medicine,	
Vol.	36,	No.	4,	s.	589.	
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anvendelse,	da	det	vil	styrke	dataenes	kvalitet	og	brugbarhed.	I	modsætning	hertil,	ville	privat	

ejerskab	udelukke	de	 fleste	offentlige	anvendelser	og	begrænse	mange	private	anvendelser.	

Det	ville	også	være	svært,	hvis	ikke	umuligt,	som	det	ses	i	USA	at	aggregere	sundhedsdata	fra	

den	 samlede	befolkning,	da	nogen	dataejere	ville	 afvise	at	dele	data	grundet	en	 for	 lav	pris	

eller	ønsket	om	selv	at	profitmaksimere.107	

3.5	Transformationen	fra	persondata	til	et	patent		
De	foregående	afsnit	har	klarlagt,	hvorledes	data	transformeres	fra	at	tilhøre	individet,	til	at	

blive	en	del	af	det	offentliges	registre	og	databaser,	hvorfor	det	står	det	offentlige	 frit	 for	at	

indgå	aftaler	med	tredjeparter	om	brugen	og	anvendelsen	af	disse	data.	Som	benævnt	tidlige-

re	er	forhåbningen	for	et	samarbejde	mellem	det	offentlige	og	private	om	udviklingen	af	præ-

cisionsmedicin,	at	anvendelsen	af	sundhedsdata	i	samarbejdet	kan	medvirke	til	skabelsen	af	

nye	 patenterbare	 virkemidler,	 der	 kan	 bidrage	 til	 relationsrenten.	Dette	 er	 selvsagt	 en	 stor	

motivation	 for	en	 farmaceutisk	virksomhed,	da	der	 ligger	en	stor	økonomisk	gevinst	 i	udar-

bejdelsen	af	et	patent.	Derfor	vil	der	herefter,	kort	redegøres	for,	patenterbarheden	af	det	der	

måtte	udvikles	i	samarbejdet,	og	hvorledes	ejerskab	til	det	der	udvikles	i	fællesskab	fordeles.	

Dette	gøres	med	det	formål,	at	fuldende	illustrationen	af	den	retlige	transformation	der	sker	

fra	persondata	til	ophavsret	til	et	patenterbart	produkt.		

	

Patentloven108,	herefter	benævnt	(PL),	regulerer	en	lang	række	retlige	aspekter	ift.	patenter,	

og	hvordan	et	patent	opnås.	 Jf.	PL	§	1kan	den,	der	har	gjort	en	opfindelse,	eller	den	der	har	

overtaget	retten	til	opfindelsen,	som	kan	udnyttes	industriel,	få	patent	på	den	opfindelse.	Vir-

kemidler	kan	efter	PL	§	1	opnå	patent.	At	være	patenthaver	indebærer,	at	man	tildeles	en	ene-

ret	til	at	udnytte	den	patenterede	opfindelse	kommercielt.	Et	patent	på	en	opfindelse	giver	en	

ejendomsret	til	opfinderen,	der	vil	forhindre	andre	i	at	fremstille,	anvende,	eller	sælge	en	op-

findelse.	Et	patent	anses	som	et	formuegode,	og	kan	i	lighed	med	andre	formuegoder	overdra-

ges	til	eje,	eller	overdrages	partielt	via	eksempelvis	en	licens	til	udnyttelse	af	det	patenterede.		

	

Patentloven	 indeholder	 ikke	 nogen	 særlige	 bestemmelser,	 hvad	 angår	 det	 forhold,	 hvor	 et	

patent	er	fælles	eje	mellem	en	offentlig	instans	og	en	farmaceutisk	virksomhed,	hvorefter	det	

                                                
107	Rodwin,	M.	(2010)	Patient	Data:	Property,	Privacy	&	the	Public	Interest,	American	Journal	of	Law	&	Medicine,	
Vol.	36,	No.	4,	s.	590.	
108	Lovbekendtgørelse	nr.	221	af	26.	februar	2017	patentloven.	
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vil	 være	et	 spørgsmål	om	 fordeling	mellem	parterne	 i	 forhold	 til	den	 forskningsmæssige	og	

kommercielle	udnyttelse	af	patentet,	efter	det	almindelige	princip	om	aftalefrihed.		

	

Derved	fuldendes	den	retlige	transformation	for	data	fra	at	være	persondata,	der	tilhører	in-

dividet,	til	at	være	noget	ophavsretligt	der	tilhører	staten,	og	slutteligt	bliver	en	del	af	den	vi-

den	der	ligger	i	et	patent.			

	

Figur	4:	Transformationen	fra	persondata	til	patent.	Kilde	egen	tilvækst.	

	

	

3.6	Delkonklusion		
Det	kan	på	baggrund	af	de	foregående	analyser	konkluderes,	at	der	er	i	dansk	ret	ikke	findes	

en	eksplicit	stillingtagen	til	ejerskab	af	sundhedsdata	og	dermed	også	retten	til	at	kommercia-

lisere	den.	Den	almindelige	ejendomsret	finder	anvendelse	på	biologiske	materiale,	men	giver	

ikke	nogen	immateriel	beskyttelse	af	data	afledt	heraf.	Efter	immaterielretten	er	der	intet	der	

taler	for,	at	et	individs	sundhedsdata	isoleret	set	kan	opnå	en	ejendomsretlig	beskyttelse.	På	

baggrund	af	analysen	er	der	derimod	en	stærk	formodning	om,	at	de	offentlige	sundhedsdata-

baser	og	registre	opfylder	kravene	til	at	opnå	en	ophavsretlig	beskyttelse	efter	OHL.	Som	følge	

af	dette	 tilkommes	det	offentlige	de	beføjelser	over	 sundhedsdatabaserne,	der	 følger	af	op-
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havsretten,	herunder	eneretten	 til	 at	råde	over	og	distribuere	adgangen	 til	data,	og	dermed	

også	ejendomsretten	 i	denne	kontekst.	 I	denne	 sammenhæng,	kan	der	argumenteres	 for,	 at	

der	sker	en	retlig	transformation	af	sundhedsdataene,	når	de	bevæger	sig	fra	at	være	isoleret	

hos	en	person	 til	 at	 være	en	del	 af	 en	 større	mængde	sundhedsdata	 i	 et	 register.	Retten	 til	

selvbestemmelse	består	i	en	vis	grad	derfor	kun	indtil	interaktionen	med	sundhedssystemet,	

hvilket	medfører	nogle	etiske	problemstillinger	om	autonomi	og	selvbestemmelse.		

Det	kan	konkluderes,	at	man	fra	 lovgivers	side	har	taget	stilling	til	overvejelserne	om	auto-

nomi	 og	 selvbestemmelse,	 og	 har	 valgt	 at	 tilgodese	 disse	 hensyn	 gennem	 det	 informerede	

samtykke	og	Vævsanvendelsesregisteret.	Samtidigt	har	man	dog	vurderet,	at	der	vil	være	si-

tuationer,	hvor	overvejelserne	om	samfundsnytte	og	solidaritet	vægter	højere	end	hensynet	

til	individet.	Disse	hensyn	kan	derfor	tilsidesættes	af	en	videnskabsetisk	komité	og	Styrelsen	

for	Patientsikkerhed.	Der	argumenteres	herefter	for	at	man	med	fordel	kan	anskue	sundheds-

data	som	et	offentligt	gode	qua	dets	egenskaber,	og	derfor	ikke	bør	betragte	sundhedsdata	ud	

fra	de	konventionelle	forudsætninger,	som	ejendomsretten	normalt	baseres	på,	når	man	ind-

drager	de	økonomiske,	juridiske	og	etiske	begrundelser	fra	analysen.	

Slutteligt	kan	det	konkluderes,	at	parterne	i	tilfældet	af,	at	de	måtte	lykkes	med	at	udvikle	et	

virkemiddel	på	baggrund	af	sundhedsdataene,	ville	kunne	patentere	det	og	fordele	rettighe-

derne	til	den	forskningsmæssige	og	kommercielle	udnyttelse	efter	aftale.	Dermed	illustreres	

også	den	endelige	retlige	transformation	fra	persondata	til	patent.			
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Del	4	-	Værdien	af	viden	i	samarbejdet		
I	denne	del	af	afhandlingen	belyses	værdien	af	viden	og	information,	og	hvilken	betydning	det	

har	 for	 innovation	 i	samarbejdet	analyseres.	Der	vil	 i	 følgende	afsnit	redegøres	 for	 innovati-

onsteorien,	hvorefter	der	med	udgangspunkt	i	teorien	foretages	en	analyse	af	værdien	af	vi-

den	i	samarbejdet	mellem	private	aktører	og	NGC.		

4.1	Udvikling	af	ny	medicin:	Et	problem	og	en	mulighed	
Innovation	 inden	 for	 den	 farmaceutiske	 industri	 er	 særlig	 vigtig,	 og	 tidligere	 forskning	 har	

vist	et	betydeligt	innovationstab	i	den	farmaceutiske	industris	udvikling	af	ny	medicin.	Tal	fra	

2014	 viser,	 at	 det	 kostede	 2.5	 gange	 mere	 at	 udvikle	 ny	 medicin	 i	 2014,	 end	 det	 gjorde	 i	

2003.109	Flere	farmaceutiske	virksomheders	vigtige	patenter,	de	såkaldte	”Blockbuster	drugs”,	

udløber	i	de	kommende	år,	hvorfor	den	farmaceutiske	industri	har	større	fokus	på	deres	R&D	

end	 tidligere.110	 Udviklingen	 af	medicin	 kræver	 generelt	 en	 specialiseret	 og	 særlig	 stor	 vi-

denskapacitet	 sammenlignet	 med	 de	 fleste	 andre	 brancher.111	 Disse	 omstændigheder	 for-

stærker	behovet	for	at	samarbejde	ved	udviklingen	af	ny	medicin.		

	

Til	at	indlede	analysen	inddrages	et	citat,	der	beskriver	det	potentiale,	der	ligger	i	et	offentlig-

privat	samarbejde	om	udvikling	af	ny	medicin.		

	

“To	optimize	the	output	of	a	PPPP,	the	industry	and	the	academic/public	sector	must	understand	

the	differences	among	each	other.	The	industry	needs	the	resources	in	the	public	sector	to	fill	the	

innovation	 gap	 and	 change	 the	model	 of	 drug	 development.	 From	 the	 start,	what	 the	 public-

sector	needs	is	completely	different	from	what	the	industry	needs.”112	

	

Det	er	i	denne	henseende	særlig	interessant	at	analysere	innovationsmulighederne	i	præcisi-

onsmedicin,	da	dette	anses	som	en	bærende	del	af	fremtidens	medicin.113	Analysen	vil	derfor	

                                                
109	https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2014/11/26/crisis-in-pharma-rd-it-costs-2-6-billion-to-
develop-a-new-medicine-2-5-times-more-than-in-2003/#4e3d4d3e321c.	
110	Tvarnø,	C.	D.	&	Østergaard,	K.	(2013)	PPP	versus	PPPP;	What	Is	Wrong	in	Denmark?	s.	2.	
111	Vertinzky,	L.	(2013)	Making	knowledge	and	making	drugs?	Experimenting	with	university	innovation	capacity.	
Emory	Law	Journal.	Vol.	62.	issue	4.	s.	756.	
112	Tvarnø,	C.	D.	&	Østergaard,	K.	(2013)	PPP	versus	PPPP;	What	Is	Wrong	in	Denmark?	s.	2.	
113	Barker,	R.	W.	(2017)	Is	precision	medicine	the	future	of	healthcare?	Personalized	medicine,	VOL.	14,	NO	6.	s.	
459.	
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undersøge,	hvorvidt	et	offentlig-privat	samarbejde	kan	bidrage	til	at	udfylde	det	ovennævnte	

innovations	”gap”.		

4.2	Innovationsteori	
For	at	 forstå	hvordan	virksomheder	 innoverer,	 vil	der	herefter	kort	 redegøres	 for	 innovati-

onsteoriens	grundsten	i	form	af	Schumpeters	teori	om	kreativ	destruktion.	Schumpeters	teori	

om	kreativ	destruktion	bygger	grundlæggende	på,	at	virksomheder	som	baserer	sig	på	gam-

meldags	teknologi,	ikke	kan	overleve	i	nyskabte	industrier.114	Schumpeters	innovationstanke	

er	derfor	oplagt	at	anvende	på	den	farmaceutiske	industris	nuværende	situation	med	udløb	af	

patenter	og	innovationstab.	Denne	udvikling	fordrer	nye	måder	at	tænke	medicin	på,	og	der-

ved	er	kreativ	destruktion	relevant	at	bringe	med	i	den	videre	analyse.	

	

Eftersom	præcisionsmedicin	er	en	ny	behandlingsform,	der	 inddrager	sundhedsdata	og	mo-

derne	teknologi	i	form	af	genomsekventeringer,	vil	det	under	Schumpeters	teori	være	et	ud-

tryk	for	kreativ	destruktion.	Schumpeter	argumenterer	for,	at	der	ved	udvikling	af	ny	tekno-

logi	er	behov	for	at	indhente	viden	udefra.115	Schumpeters	forklaring	af	ekstern	videns	betyd-

ning	i	innovation,	er	senere	hen	udbygget	i	nyere	teorier	eksempelvis	Henry	Chesbroughs	teo-

ri	om	Open	innovation,	herefter	benævnt	(OI).	Denne	teori	har	fået	meget	opmærksomhed	de	

seneste	år	i	relation	til	innovation	i	den	farmaceutiske	industri.116	I	modsætning	til	det	tekno-

logiske	udgangspunkt	i	Schumpeters	teori,	anvender	Chesbrough	en	mere	organisatorisk	til-

gang	og	på	den	måde	præsenteres	gamle	tanker	på	en	ny	måde.117118	Den	videre	analyse	vil	på	

den	baggrund	tage	udgangspunkt	i	Chesbroughs	teori	OI.	

                                                
114	Drejer,	A.	(1989)	Forskellige	teoretiske	opfattelser	af	innovation	over	tid	–	inden	for	eller	udenfor	virksomheden.	
s.	14.	
115	Drejer,	A.	(1989)	Forskellige	teoretiske	opfattelser	af	innovation	over	tid	–	inden	for	eller	udenfor	virksomheden.	
s.	13.	
116	Schuhmacher	et.	al.	(2013).	Models	for	open	innovation	in	the	pharmaceutical	industry.	Drug	Discovery	To-
day,	18(23-24),	s.	1133.	
117	 Chesbrough,	H.	W.	 (2003)	Open	 innovation:	 The	 new	 imperative	 for	 creating	 and	 profiting	 from	 technology.	
Harvard	Business	Press,	2003.	s.	43	
118	Den	teknologiske	tilgang	er	centreret	om	de	redskaber	som	indgår	i	selve	innovationen,	herunder	viden.	
Chesbrough	inddrager	derimod	de	ledelsesmæssige	og	organisatoriske	aspekter	til	at	supplere	den	teknologiske	
tilgang.	
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4.3	Indledning	til	Open	Innovation		
I	nærværende	afsnit	vil	der	redegøres	for	OI	teorien,	hvorefter	der	med	udgangspunkt	i	teori-

en	foretages	en	analyse	af	innovationsmulighederne	i	den	farmaceutiske	industri	med	henblik	

på	at	kunne	vurdere	samarbejdsmulighederne	mellem	de	private	aktører	og	NGC.		

	

Chesbrough	argumenterer	for,	at	man	grundlæggende	kan	innovere	på	to	forskellige	måder:	

Closed	Innovation,	herefter	benævnt	(CI),	og	OI.	Grundlæggende	handler	teorien	om	værdien	

af	viden,	og	hvordan	man	anvender	viden	til	at	udvikle	nye	produkter	og	teknologier.	CI	an-

vendes	primært	som	teoretisk	modpol	til	OI,	for	derigennem	at	illustrere	den	ændrede	tilgang	

til	vidensgenerering	som	OI	introducerer.	

	

OI	er	en	relativt	ny	teori,	som	søger	at	beskrive	udnyttelsen	af	 intern	og	ekstern	viden	som	

middel	til	at	udvikle	nyt.119	Som	en	naturlig	del	af	globalisering	er	adgangen	til	ekstern	viden	

udvidet,	hvilket	har	gjort	det	relevant	at	analysere	i	et	innovationsperspektiv.120		Teorien	byg-

ger	 på	 anerkendelsen	 af,	 at	 der	 findes	 andre	 stærke	 videnskapaciteter	 end	 dem,	 som	 virk-

somheden	selv	besidder.	Derfor	kan	brugen	af	OI	være	en	måde,	hvorpå	virksomheden	kan	

styrke	sin	innovation.	Argumentationen	herfor	er,	at	en	virksomhed	skal	bruge	både	interne	

og	eksterne	videnskapaciteter,	da	det	vil	føre	til	en	hurtigere	og	mere	effektiv	innovationspro-

ces.121	Dette	er	ikke	kun	på	grund	af	en	stærkere	samlet	videnskapacitet,	men	også	da	det	re-

ducerer	 risikoen	og	omkostningerne	 forbundet	med	at	udvikle	nye	 ideer.122	Chesbrough	ar-

gumenterer	for,	at	tiden	med	vidensmonopoler,	som	har	centraliseret	deres	R&D,	er	slut.	Vi-

den	er	nu	mere	nuanceret	og	distribueres	i	et	større	omfang.123	Virksomheder	bør	derfor	gen-

nem	OI	 søge	 at	 styrke	 egne	 videnskompetencer	 ved	 at	 udnytte	 potentialet	 i	 andres	 videns-

kompetencer	for	derigennem	at	skabe	vedvarende	konkurrencemæssige	fordele.124	

	

                                                
119	 Chesbrough,	H.	W.	 (2003)	Open	 innovation:	 The	 new	 imperative	 for	 creating	 and	 profiting	 from	 technology.	
Harvard	Business	Press.	s.	ix.	
120	Gassmann,	O.	&	Enkel,	E.	(2003)	Towards	a	Theory	of	Open	Innovation:	Three	Core	Process	Archetypes.	s.	3.	
121	Gassmann,	O.	&	Enkel,	E.	(2003)	Towards	a	Theory	of	Open	Innovation:	Three	Core	Process	Archetypes.	s.	9.	
122	 Chesbrough,	H.	W.	 (2003)	Open	 innovation:	 The	 new	 imperative	 for	 creating	 and	 profiting	 from	 technology.	
Harvard	Business	Press.	s.	xxiv	
123	 Chesbrough,	H.	W.	 (2003)	Open	 innovation:	 The	 new	 imperative	 for	 creating	 and	 profiting	 from	 technology.	
Harvard	Business	Press.	s.	45.	
124	Chesbrough	et	al.	eds.	(2014)	New	Frontiers	in	Open	Innovation.	Oxford	university	press.	s.	17.	
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Ved	at	indgå	i	OI	samarbejde	med	eksterne	videnskapaciteter,	som	eksempelvis	det	offentlige,	

kan	en	privat	aktør	innovere	gennem	ideudveksling.	En	virksomhed	som	bygger	sin	innovati-

on	på	OI,	 søger	 ikke	nødvendigvis	selv	at	generere	den	bedste	 idé,	men	søger	at	skabe	ram-

mer,	som	udnytter	interne	og	eksterne	ideer	på	den	mest	optimale	måde.125	

	

4.3.1	Closed	innovation	paradigmet	
CI	betragtes	 som	den	 traditionelle	måde	at	 innovere	på.	Ved	denne	 innovationsform	er	den	

største	åbenlyse	 fordel,	 at	 informationen	holdes	 internt.	Dette	 sikrer,	 at	 virksomhedens	 im-

materielle	rettigheder	beskyttes	fuldstændigt.	Derudover	sikres,	at	den	viden	der	ligger	bag-

ved	rettighederne,	forbliver	ved	virksomhedens	interne	videnskapaciteter.126	

	

Ved	CI	foreligger	der	derfor	fuld	kontrol	over	hele	innovationsprocessen.	Som	modellen	for-

neden	viser,	 så	er	 informationsflowet	 internt	 i	 tragten.	Der	er	derfor	 ingen	 integration	med	

eksterne	videnskapaciteter,	hvorfor	virksomheder	med	denne	 tilgang	 sørger	 for	at	have	 til-

strækkelig	viden	internt	i	virksomheden.	CI	paradigmet	er	dog	ikke	helt	retvisende	for,	hvor-

dan	virkelighedens	virksomheder	benytter	sig	af	intern	R&D,	men	er	som	beskrevet	en	teore-

tisk	modpol	til	OI.	I	praksis	vil	der	til	en	vis	grad	ofte	være	behov	for	at	anvende	ekstern	viden.	

Dette	er	særlig	set	ved	en	branche	som	den	farmaceutiske,	hvor	der	i	mange	år	er	gjort	brug	af	

viden	fra	offentlige	universiteter.127		

	

En	privat	aktør	som	bygger	sin	innovation	på	CI,	begrænser	mulighederne	for	at	opnå	konkur-

rencemæssige	 fordele	 ved	 at	 afskærme	sig	 fra	 at	 udnytte	 eksterne	 specialister	og	 andre	 vi-

densressourcer.		

	

	

	

	

	

                                                
125	Chesbrough,	H.	W.	(2003)	Open	innovation:	The	new	imperative	for	creating	and	profiting	from	technology.	
Harvard	Business	Press.	s.	52.	
126	 Chesbrough,	H.	W.	 (2003)	Open	 innovation:	 The	 new	 imperative	 for	 creating	 and	 profiting	 from	 technology.	
Harvard	Business	Press.	s.	34.	
127	 Chesbrough,	H.	W.	 (2003)	Open	 innovation:	 The	 new	 imperative	 for	 creating	 and	 profiting	 from	 technology.	
Harvard	Business	Press.	s.	25.	
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Figur	5:	Chesbroughs	model	for	Closed	Innovation.128	

	

4.3.2	Open	innovation	paradigmet	
Ved	anvendelse	af	OI	paradigmet	åbnes	innovationsprocessen	op	for	input	udefra.	Disse	input	

skal	benyttes	 som	hjælp	 til	udvikling	af	 virksomhedens	 interne	R&D.	Som	 figuren	nedenfor	

illustrerer,	er	virksomhedens	innovation	ikke	begrænset	til	det	interne,	men	er	derimod	åben	

for	at	udnytte	viden	genereret	udenfor	virksomhedens	R&D	”tragt”.	I	forhold	til	den	lukkede	

innovationsproces	er	processen	 ikke	nær	så	statisk,	da	virksomheden	her	 fjerner	dets	værn	

mod	ekstern	viden,	og	derfor	begrænses	mulighederne	for	vidensgenerering	ikke.	Gennem	OI	

åbnes	der	op	for	et	dynamisk	informationsflow,	hvor	information	både	går	ind	og	ud	af	virk-

somheden,	og	på	den	måde	kan	der,	potentielt	skabes	en	høj	grad	af	vidensdeling.	Chesbrough	

mener	at	det	handler	om	at	være	i	en	symbiose	tilstand	med	virksomhedens	eksterne	miljø.	

En	måde	at	medvirke	til	dette	er	at	være	åben	og	skabe	tillid	til	eksterne	parter.	Ved	at	være	i	

symbiose	med	det	eksterne	miljø	får	virksomheden	mulighed	for	at	have	en	mere	systematisk	

tilgang	til	brugen	af	innovative	idéer	fra	eksterne	aktører.129	

	

OI	betegnes	som	værende	en	distribuerende	innovationsproces,	som	involverer	nøje	udvalgte	

og	 kontrollerede	 informationsflow	 på	 tværs	 af	 de	 organisatoriske	 grænser.130	 OI	 tilgangen	

tillader	virksomheden	at	undersøge	 flere	eksterne	muligheder	gennem	de	 informationsflow,	

som	virksomheden	er	en	del	af.	Det	er	særligt	her,	at	absorptionskapacitet	er	vigtig,	da	evnen	

                                                
128	Chesbrough	(2003).		
129	Chesbrough	et	al.	eds.	(2006)	Open	innovation:	Researching	a	new	paradigm.	Oxford	university	press.	s.	121.	
130	Chesbrough	et	al.	eds.	(2014)	New	Frontiers	in	Open	Innovation.	Oxford	university	press.	s.	4.	
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til	at	absorbere	ekstern	viden	er	essentiel	 for	at	kunne	udnytte	ny	viden.131	Teorien	om	ab-

sorptionskapacitet	vil	blive	behandlet	nærmere	i	afsnit	4.6.	

	

Ved	at	opnå	adgang	til	komplementær	viden	og	teknologi	fra	eksterne	kilder	fjernes	behovet	

for	at	udvikle	alle	input	internt.	Derved	reduceres	de	omkostninger	og	risici,	som	er	forbundet	

med	R&D,	og	tiden	fra	idéudvikling	til	kommercialisering	forkortes.	

	

Ved	at	indgå	i	informationsflow	vil	virksomheden	dog	fremstå	mere	sårbar	i	forhold	til	at	be-

skytte	potentiel	værdifuld	viden.	Det	kan	derfor	diskuteres,	i	hvor	stort	omfang	en	virksom-

hed	skal	åbne	op	for	vidensdeling,	navnligt	er	det	relevant	at	diskutere	i	brancher,	hvor	viden	

har	 særlig	 stor	 værdi.	Trott	&	Hartmann	 argumenterer	 for,	 at	 deling	 af	 potentielt	 sensitive	

viden,	kan	være	uhensigtsmæssig.	De	kritiserer	OI	teoriens	forhold	til	deling	af	viden	om	im-

materielle	 rettigheder	 som	værende	naiv,	da	det	 i	nogen	 tilfælde	vil	udsætte	virksomheden	

for	uforholdsmæssig	stor	risiko	i	forhold	til	de	potentielle	gevinster.132	I	forlængelse	af	dette	

mener	 de,	 at	 der	 allerede	 i	 det	 nuværende	 innovationsparadigme	 foregår	 en	 deling	 af	 IP-

rettigheder,	men	på	et	niveau	der	samtidig	beskytter	virksomheden.133	

	

Ud	fra	ovenstående	er	det	i	høj	grad	et	spørgsmål	om,	hvordan	en	virksomhed	balancerer	ud-

veksling	af	viden	ved	anvendelsen	af	OI.	Det	er	dermed	en	afvejning,	af	at	have	tilstrækkelig	

vidensudveksling	til	at	opnå	effektiv	R&D,	men	samtidig	også	bevare	kontrollen	over	videns-

delingsstrømme	for	at	undgå	uhensigtsmæssig	deling.134	

	

	

	

	

	

                                                
131	Spithoven,	C.	&	Knockaert,	A.	(2011)	Building	absorptive	capacity	to	organise	inbound	open	innovation	in	tradi-
tional	industries.	Technovation,	31(1).	s.	12	
132	Trott,	P.	&	Hartman,	D.	(2009)	Why	open	innovation	is	old	wine	in	new	bottles,	International	Journal	of	Innova-
tion	Management,	Volume	13,	Issue	04.	s.	727.	
133	Trott,	P.	&	Hartman,	D.	(2009)	Why	open	innovation	is	old	wine	in	new	bottles,	International	Journal	of	Innova-
tion	Management,	Volume	13,	Issue	04.	s.	728.	
134	Trott,	P.	&	Hartman,	D.	(2009)	Why	open	innovation	is	old	wine	in	new	bottles,	International	Journal	of	Innova-
tion	Management,	Volume	13,	Issue	04.	s.	727.	
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Figur	6:	Chesbroughs	model	for	Open	Innovation.135	

	
	

Figur	7:	Sammenligning	af	principperne	i	CI	og	OI	paradigmerne.	Kilde	egen	tilvækst.	

	
                                                
135	Chesbrough	(2003).	

1.De klogeste på området arbejder for os.
2.For at opnå profit fra R&D skal vi selv opdage og 

udvikle.
3.Hvis vi opdager det selv, kommer vi først på markedet 

med det.
4.Den virksomhed som kommer til markedet med 

innovationen først vinder, da der ikke vil ske 
vidensdeling efterfølgende.

5.Hvis vi skaber de fleste og bedste ideer i industrien, 
vinder vi.

6.Vi skal kontrollere vores IP, så ingen andre profiterer 
på vores ideer.

Closed 
innovation

1.Ikke alle de kloge mennesker arbejder for os. Der 
findes stærke eksterne videnskapaciteter

2.Ekstern R&D kan skabe signifikant værdi; intern R&D 
er nødvendig for at kunne forlange en del af den 
skabte værdi.

3.Vi kan også profitere på andres forskning.
4.Det er vigtigere at bygge en stærk forretningsmodel 

end det er at komme først på markedet.
5.Hvis vi gør bedst brug af interne og eksterne ideer, 

vinder vi.
6.Vi skal profitere på vores IP ved at sælge eller 

licensere, og det samme omvendt.

Open 
innovation
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4.3.3	OI	processer		
For	at	kunne	anvende	OI	teorien	på	samarbejdet	mellem	private	aktører	og	NGC	introduceres	

Gassmann	og	Enkels	teori	om	OI	processer.	Disse	processer	anvendes	til	at	identificere,	hvor-

dan	 en	 virksomhed	 strukturerer	 sin	 tilgang	 til	 ekstern	 viden.136	 Teorien	 har	 tre	 forskellige	

tilgange	til	vidensdeling,	hvilket	vil	blive	gennemgået	i	det	følgende.137	

	

4.3.3.1	Outside-in	OI	
Anvender	en	virksomhed	Outside-in	OI,	indebærer	dette	at	virksomhedens	innovationsevner	

øges,	 når	 ekstern	 viden	 integreres	med	 interne	R&D	projekter.	 Grundlæggende	 åbnes	 egne	

innovationsprocesser	 op	 for	 eksterne	 inputs,	 hvor	 virksomheden	 identificerer	 eksterne	 vi-

denskapaciteter,	 integrerer	dem,	og	kommercialiserer	dem	selv.138	Virksomheden	deler	 ikke	

egen	viden	i	denne	proces,	men	anerkender	behovet	for	at	integrere	ekstern	viden.	Dette	kan	

f.eks.	ske	gennem	opkøb	af	immaterielle	rettigheder,	særligt	patenter	eller	licenser.	Virksom-

heden	 kan	 også	 søge	mod	 eksterne	 videnskapaciteter	 såsom	universiteter,	 dog	 foregår	 den	

proces	som	input,	og	altså	uden	at	dele	egen	viden.	De	brancher	som	benytter	sig	af	Outside-in	

OI,	er	typiske	karakteriseret	som	udpræget	lavteknologiske	industrier.139	

		

4.3.3.2	Inside-out	OI	
Ved	Inside-out	OI	forsøger	virksomheden	at	drage	fordel	af	intern	viden	gennem	profit.	Dette	

kan	skabes	ved,	at	virksomheden	tillader,	at	uudnyttede	og	underudnyttede	idéer	kan	anven-

des	eksternt.	Der	er	derfor	tale	om,	at	viden	går	ud	af	virksomheden,	hvilket	frigør	ressourcer	

og	kapital	til	at	fokusere	mod	andre	interne	innovationsaktiviteter,	som	har	større	potentiale	

for	kommercialisering.140	

	

4.3.3.3	Coupled	OI	
Den	sidste	proces	kombinerer	de	to	ovenstående	processer	i	en	Coupled	OI.	Her	vil	virksom-

heden	både	modtage	og	afgive	 information	og	viden.	Ved	denne	 form	 innoveres	der	ved,	 at	

parterne	genererer	ny	viden	gennem	vidensdeling.	Fokus	er	her	på	kontinuerlig	udveksling	og	

                                                
136	Gassmann,	O.	&	Enkel	E.	(2003)	Towards	a	Theory	of	Open	Innovation:	Three	Core	Process	Archetypes	s.	3.	
137	Processerne	er	sidenhen	anerkendt	som	værende	en	integreret	del	af	OI	teorien,	og	Chesbrough	anvender	
selv	betegnelserne	i	sin	seneste	beskrivelse	af	teorien	i:	Chesbrough	et	al.	eds.	(2014)	New	Frontiers	in	Open	In-
novation.	Oxford	university	press.	
138	Chesbrough	et	al.	eds.	(2014)	New	Frontiers	in	Open	Innovation.	Oxford	university	press.	s.	19.	
139	Gassmann,	O.	&	Enkel	E.	(2003)	Towards	a	Theory	of	Open	Innovation:	Three	Core	Process	Archetypes	s.	10.	
140	Gassmann,	O.	&	Enkel	E.	(2003)	Towards	a	Theory	of	Open	Innovation:	Three	Core	Process	Archetypes	s.	11.	
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udvikling	af	viden,	baseret	på	en	læringsproces	som	begge	parter	kan	drage	nytte	af.	Parterne	

der	deltager	i	et	Coupled	OI,	kan	potentielt	opnå	konkurrencemæssige	fordele	gennem	stær-

kere	innovation,	og	derudover	deles	risikoen	ved	at	innovere.141	Piller	&	West	udbygger	defi-

nitionen	på	Coupled	OI	ved	at	sondre	mellem	to	typer	af	Coupled	OI,	hvor	den	ovenfornævnte	

defineres	som	Bidirectional	Coupled	OI.	Her	er	der	som	ovennævnt	stor	grad	af	vidensdeling	

og	gensidig	læring,	men	innovationen	skabes	stadig	separat	for	de	deltagene	parter.142	

	

4.3.3.4	Interactive	Coupled	OI	
Den	anden	type	Coupled	OI	defineres	af	Piller	&	West	som	Interactive	Coupled	OI,	hvor	parter-

ne	i	fællesskab	producerer	ny	innovation,	fokus	her	er	på	fællesoptimering.143	Dette	alternativ	

til	Coupled	OI	har	den	højeste	grad	af	vidensdeling,	der	stilles	derfor	større	krav	til	parternes	

åbenhed	for	samarbejde,	og	derved	er	det	relationelle	forhold	særlig	vigtigt.144	

4.4	Innovation	i	den	farmaceutiske	industri	
Det	er	i	de	foregående	afsnit	fastlagt,	hvilken	betydning	viden	har	for	en	virksomheds	mulig-

heder	for	at	innovere.	Endvidere	er	der,	gennem	inddragelse	af	forskellige	OI	processer,	rede-

gjort	for	en	mere	konkret	anvendelse	af	OI.	Der	vil	i	de	følgende	afsnit,	analyseres	om	OI	para-

digmet,	kan	anvendes	til	opnåelse	af	en	stærkere	innovation	i	den	farmaceutiske	industri,	for	

efterfølgende	 at	 kunne	 vurdere	 værdien	 af	 vidensdeling	 ved	 samarbejdet	 om	 udvikling	 af	

præcisionsmedicin.	

	

Farmaceutiske	virksomheder	er	særligt	afhængige	af	R&D,	og	udvikling	af	ny	medicin	før	kon-

kurrenterne	er	essentielt	 for	at	 være	konkurrencedygtig	 i	denne	branche.	Opdagelse	af	nye	

virkemidler	bliver	i	højere	grad	associeret	med	stor	videnskompleksitet,	da	de	forskellige	vi-

denskilder	der	anvendes	i	processen	er	blevet	langt	mere	alsidige,	og	er	afledt	fra	en	bred	vif-

te	af	videnskabelige	områder	og	teknologiske	kompetencer.145	At	generere	ny	viden	og	mani-

festere	den	viden	i	nye	virkemidler	er	ofte	afhængig	af	evnen	til	at	tilgå	og	sammenstykke	sig-

                                                
141	Gassmann,	O.	&	Enkel	E.	(2003)	Towards	a	Theory	of	Open	Innovation:	Three	Core	Process	Archetypes	s.	12.	
142	Chesbrough	et	al.	eds.	(2014)	New	Frontiers	in	Open	Innovation.	Oxford	university	press.	s.	39.	
143	Chesbrough	et	al.	eds.	(2014)	New	Frontiers	in	Open	Innovation.	Oxford	university	press.	s	39.	
144	Chesbrough	et	al.	eds.	(2014)	New	Frontiers	in	Open	Innovation.	Oxford	university	press.	s	47.	
145	Hunter,	J.	(2014)	Collaboration	for	innovation	is	the	new	mantra	for	the	pharmaceutical	industry.	Drug	Disco-
very,	9.	Chicago.	s.	9.	
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nifikant	variation	af	komplimentære	forskningsinput.146	Der	tegner	sig	derfor	et	billede	af	et	

paradigmeskifte	på	baggrund	af	denne	øgede	videnskompleksitet	i	udviklingen	af	ny	medicin.	

	

4.4.1	En	vej	til	et	nyt	paradigme	i	den	farmaceutiske	industri	
Der	har	 i	 en	årrække	været	et	mindre	paradigmeskifte	undervejs	 i	måden	at	organisere	sin	

R&D	i	den	farmaceutiske	industri	på	grund	af	de	stigende	krav	til,	at	farmaceutiske	virksom-

heder	udnytter	viden	komplimentært.		

	

Særlig	 ét	 projekt	 har	 defineret	 behovet	 for	 dette	 paradigmeskifte:	The	Human	Genome	Pro-

ject147	som	var	et	projekt	langt	forud	for	sin.	I	forbindelse	med	dette	projekt	indså	man	nød-

vendigheden	 og	 potentialet	 af	 interdisciplinærforskning,	 da	man	 gennem	kombinationen	 af	

datavidenskab,	 statistik,	data	management	og	 andre	 fagområder	 formåede	at	kortlægge	det	

menneskelige	genom.	

	

Siden	færdiggørelsen	af	The	Human	Genome	Project	er	ny	teknologi	i	den	farmaceutiske	indu-

stri	oftest	genereret	i	et	krydsfelt	mellem	bio-farmakologi,	kemi,	nanoteknologi	og	computer-

videnskab.	Med	denne	øgede	kompleksitet	opstår	ny	teknologi	ofte	udenfor	den	farmaceuti-

ske	 virksomheds	 rammer.148	 En	 krydsning	 af	 discipliner	 såsom	 biologi,	 kemi	 og	 fysik	 har	

skabt	 en	 videnskompleksitet,	 som	 gør	 det	 nødvendigt	 for	 virksomheder	 at	 indgå	 i	 lignende	

interdisciplinære	forskningssamarbejder.149	

	

Den	teknologiske	udvikling	i	den	farmaceutiske	industri	fordrer	nytænkning	i	forhold	til	vær-

dien	og	nødvendigheden	af	vidensdeling.	Jackie	Hunter	går	så	langt	som	at	tale	om	en	krise	i	

branchen,	og	pointerer	nødvendighed	af	at	skabe	ny	viden	gennem	andres:	

	
                                                
146	Allarakhia,	M.	&	Walsh,	S.	(2011)	Managing	knowledge	assets	under	conditions	of	radical	change:	The	case	of	
the	pharmaceutical	industry.	Technovation	31.2.	s.	106.	
147	The	Human	Genome	Project	var	et	15	år	langt	projekt,	finasieret	på	initiativ	af	den	amerikanske	regering	I	
1990.	Målet	var	at	lave	en	fuldkommen	genomsekventering	af	det	menneskelige	DNA	inden	15	år.	
Projektet	blev	gennemført	i	2003.	Da	The	Human	Genome	Projekt	blev	afsluttet	med	succes	i	2003,	var	prisen	for	
en	genomsekventering	ekstrem	høj,	med	den	daværende	teknologi	vurderede	eksperter	at	en	efterfølgende	ge-
nomsekventering	ville	koste	50	millioner	Usd.147	Siden	udviklingen	af	teknologien	har	omkostningen	været	dra-
stisk	på	vej	ned,	og	kan	nu	foretages	for	under	1000	usd.	
148	Allarakhia,	M.	&	Walsh,	S.	(2011)	Managing	knowledge	assets	under	conditions	of	radical	change:	The	case	of	
the	pharmaceutical	industry.	Technovation	31.2.	s.	105.	
149	Allarakhia,	M.	&	Walsh,	S.	(2011)	Managing	knowledge	assets	under	conditions	of	radical	change:	The	case	of	
the	pharmaceutical	industry.	Technovation	31.2.	s.	106.	
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”	In	order	to	maintain	a	flow	of	innovative	medicines	there	is	a	growing	realization	that	compa-

nies	cannot	allow	the	status	quo	to	remain	as	it	is	and	the	need	to	identify	sources	of	appropriate	

knowledge	and	expertise	outside	of	their	own	organizations	is	paramount.”150	

	

Ud	fra	ovenstående	kan	det	udledes,	at	farmaceutiske	virksomheder	som	ønsker	at	innovere,	

har	et	stort	incitament	til	at	søge	komplementær	ekstern	viden,	da	de	øgede	krav	til	diversitet	

i	 viden	 gør,	 at	 virksomhederne	 ikke	 besidder	 den	 nødvendige	 videnskapacitet	 alene,	 og	 er	

derfor	i	højere	grad	afhængige	af	andre.	De	kan	derfor	med	fordel	anvende	en	OI	baseret	til-

gang,	da	denne	baserer	sig	på	anerkendelsen	af,	at	ekstern	viden	har	værdi	og	forklarer,	hvor-

dan	en	virksomhed	strukturerer	sin	tilgang	til	ekstern	viden	for	derigennem	at	skabe	de	bed-

ste	rammer	for	R&D.	

4.5	Vidensdeling	og	strukturering	i	samarbejdet	mellem	private	
aktører	og	NGC	
Det	forrige	afsnit	i	analysen	har	vist,	at	der	er	høj	videnskompleksitet	forbundet	med	at	inno-

vere	i	den	farmaceutiske	industri.	Sammenholdt	med	redegørelsen	for	OI	teorien	vil	det	dan-

ne	grundlaget	for,	at	der	i	følgende	afsnit	vil	vurderes,	hvilken	værdi	viden	og	information	har	

for	samarbejdet	om	udvikling	af	præcisionsmedicin	mellem	private	aktører	og	NGC,	og	hvor-

dan	vidensdelingen	bedst	struktureres.	

	

De	private	aktører	har	stor	interesse	i	at	få	adgang	til	de	sundhedsdata,	som	NGC	er	i	besid-

delse	af.	Disse	sundhedsdata	er	nødvendige	for	at	kunne	udvikle	præcisionsmedicin	og	er	ikke	

data,	som	private	aktører	umiddelbart	kan	indsamle	andetstedsfra.	Derfor	er	det	en	nødven-

dig	komplementær	ressource	for	den	private	aktør	at	få	adgang	til.	Omvendt	har	det	offentlige	

ikke	ressourcerne	eller	den	nødvendige	viden	om	at	udvikle	medicin,	hvorfor	de	private	aktø-

rers	viden	om	dette	og	deres	ressourcer	er	nødvendige	komplementære	ressourcer	for	NGC.	

Sammenholdes	dette	med	den	høje	videnskompleksitet	i	udviklingen	af	medicin,	er	det	ifølge	

OI	 teorien	nødvendigt	 for	begge	parter,	både	at	 tilgå	ekstern	viden	men	også	at	dele	 intern	

viden.151	Dette	peger	samlet	på,	at	vidensdeling	har	særlig	stor	værdi	 i	nærværende	samar-

                                                
150	Hunter,	J.	(2014)	Collaboration	for	innovation	is	the	new	mantra	for	the	pharmaceutical	industry.	Drug	Disco-
very,	9.	Chicago.	s.	1.	
151	Allarakhia,	M.	&	Walsh	S.	(2011)	Managing	knowledge	assets	under	conditions	of	radical	change:	The	case	of	
the	pharmaceutical	industry.	Technovation	31.2.	s.	105.	
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bejde.	Følgelig	er	det	nærliggende	at	anvende	en	Coupled	OI	tilgang,	hvor	der	i	højere	grad	er	

fokus	på	gensidig	vidensdeling.		

	

Det	offentlige	har,	gennem	sin	nationale	strategi	for	personlig	medicin,	tilkendegivet	en	mål-

sætning	om	at	bidrage	til	skabelsen	af	præcisionsmedicin.152	Det	private	ønsker	også	at	udvik-

le	præcisionsmedicin,	men	har	som	nævnt	brug	for	det	offentliges	sundhedsdata	for	at	kunne	

gøre	dette.	Parterne	har	derfor	det	 samme	mål	og	kan	med	 fordel	 søge	mod	en	 Interactive	

Coupled	OI,	da	denne	tilgang	strukturerer	rammerne	for	vidensdeling	ved	fælles	innovation.	I	

modsætning	 til	 vidensdeling	 ved	 separat	 innovation.	 Ved	 brug	 af	 en	 Interactive	 Coupled	OI	

tilgang	skabes	de	bedste	rammer	for	vidensdeling,	og	som	analysen	viser,	kræves	der	interdi-

sciplinærforskning	og	stor	vidensdiversitet	til	at	udvikle	i	det	fremtidige	innovationsparadig-

me.	

	

4.5.1	Vidensdeling	af	immaterielle	rettigheder		
Det	foregående	afsnit	har	vist,	at	vidensdeling	har	stor	værdi	i	samarbejdet,	hvorfor	en	Intera-

ctive	Coupled	OI	tilgang	strukturerer	disse	vidensdelingsprocesser	bedst.	Et	andet	element	i	

OI	teorien,	og	et	centralt	fokusområde	i	den	farmaceutiske	industri,	er	brugen	af	immaterielle	

rettigheder.	I	det	følgende	afsnit	vil	brugen	af	immaterielle	rettigheder	analyseres,	da	dette	er	

et	værdifuldt	element	af	den	viden,	der	indgår	i	samarbejdet	om	udvikling	af	præcisionsmedi-

cin.	

	

Den	retlige	beskyttelse	er	grundlæggende	den	beskyttelse,	der	gør	virksomheder	i	stand	til	at	

profitere	på	deres	innovation.	Immaterielle	rettigheder	har	derfor	en	naturlig	indflydelse	på	

progressionen	 inden	 for	 forskning,	da	 farmaceutiske	virksomheders	 innovation	kan	beskyt-

tes.	Derigennem	opstår	incitamentet	 til	kreativitet,	udvikling	og	 innovation,	da	det	belønnes	

gennem	den	retlige	beskyttelse	og	eksklusivitet.	Den	traditionelle	forretningsmodel	i	den	far-

maceutiske	industri	har	derfor	altid	haft	stort	fokus	på	fortrolighed	og	beskyttelse	af	immate-

rielle	rettigheder	og	har	hidtil	været	anvendt	med	stor	succes.153	 I	kraft	af	paradigmeskiftet	

                                                
152	Sundheds-	og	Ældreministeriet	(December	2016)	National	strategi	for	personlig	medicin	2017-2020.	s.	13.	
	
153	Nilson,	N.	&	Felding,	J.	(2015)	Open	innovation	platforms	to	boost	pharmaceutical	collaborations:	evaluating	
external	compounds	for	desired	biological	activity.	future	medicinal	chemistry,	Volume	7,	Issue	14,	s.	1853.	
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indenfor	 innovation	kan	et	højt	beskyttelsesniveau	af	 immaterielle	 rettigheder	dog	være	en	

hæmmende	effekt	for	vidensgenerering.154			

	

Den	viden	der	ligger	bag	immaterielle	rettigheder,	kan	vise	sig	essentiel	for,	at	der	kan	udvik-

les	præcisionsmedicin,	da	man	her	innoverer	mod	noget	ukendt.	Dette	understøttes	af	Nilsson	

&	Felding	som	udtaler	følgende:		

	

”	Traditional	partnerships	can	be	surrounded	by	a	high	 level	of	confidentiality	 to	protect	both	

parties	IP	and	know-how	that	can	hinder	the	scientific	discussion.	This	is	often	the	case	in	order	

to	protect	IP,	but	science-focused	collaborations	can	more	easily	result	in	additional	discoveries	

and	spin	out	research	projects”155	

	

Deling	 af	 viden	 om	 immaterielle	 rettigheder	 er	 derfor	 særligt	 vigtigt	 i	 samarbejdet	mellem	

private	aktører	og	NGC.	

	

Fra	et	teoretisk	synspunkt	skabes	de	optimale	rammer	for	innovation	ud	fra	ovenstående,	det	

vil	 sige	 en	 høj	 grad	 af	 vidensdeling	 suppleret	 af	 information	og	 viden	om	 immaterielle	 ret-

tigheder.	 Imidlertid	bør	det	anerkendes,	 at	der	 ligger	et	naturligt	beskyttelsesbehov	af	egen	

viden	 i	den	 farmaceutiske	 industri,	da	 innovationer	heri	er	meget	omkostningstunge,	og	de-

ling	af	immaterielle	rettigheder	således	vil	være	særlig	risikobetonet.	Beskyttelses	af	immate-

rielle	 rettigheder	 er	 en	 af	 grundstenene	 i	 den	 farmaceutiske	 industri,	 hvorfor	 parterne	 i	

forskningssamarbejder	har	en	tendens	til	at	være	særligt	strategiske	 ift.	beskyttelse	af	egen	

teknologi	og	viden.	156157	Derfor	skal	der	i	samarbejdet	mellem	private	aktører	og	NGC,	skabes	

de	 rette	 rammer,	 som	sikrer,	 at	parterne	opnår	det	nødvendige	niveau	af	 vidensdeling	 som	

analysen	 viste,	 herunder	 særligt	 også	 deling	 af	 viden	 og	 information	 om	 immaterielle	 ret-

tigheder.	Det	vil	derfor	være	en	afvejning	af	fordele	og	ulemper	for	den	private	aktør	når	de	

skal	tage	stilling	til	hvilken	værdi	de	får	af	at	dele	viden	om	immaterielle	rettigheder.	

                                                
154	Bogers	et	al.	(2012)	Intellectual	Property	and	Licensing	Strategies	in	Open	Collaborative	Innovation.	s.	38.	
155	Nilson,	N.	&	Felding,	J.	(2015)	Open	innovation	platforms	to	boost	pharmaceutical	collaborations:	evaluating	
external	compounds	for	desired	biological	activity.	future	medicinal	chemistry,	Volume	7,	Issue	14,	s.	1854.	
156	Brant,	J.	&	Lohse,	S.	and	International	Chamber	of	Commerce	(ICC)	(2014).	The	Open	Innovation	Model.	s.	18.	
157	Tvarnø,	C.	D.	(2014)	Negotiating	Efficient	PPP	Contracts.	s.	12.	-	Des	flere	informationer	der	deles,	des	bedre	
mulighed	er	der	for	at	opnå	fælles	nytte.	
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4.6	Absorptionskapacitet		
Som	belyst	i	de	foregående	afsnit	har	eksterne	videnskilder	ofte	vigtig	betydning	for	innovati-

onsprocessen,	og	evnen	til	at	udnytte	ekstern	viden	er	derfor	et	betydeligt	element	i	en	orga-

nisations	 innovationskompetencer,	hvilket	har	medført	øget	 fokus	på	begrebet	absorptions-

kapacitet.	Interorganisatoriske	samarbejder	er	blevet	identificeret	som	en	vigtig	mekanisme	i	

virksomheders	 forsøg	 på	 at	 tilegne	 sig	 eksterne	 vidensaktiver,	 hvilket	 har	medført	 en	 øget	

opmærksomhed	på	vigtigheden	af	partnerspecifik	absorptionskapacitet.158	Da	afhandlingens	

analyse	netop	centrerer	sig	om	vidensaktiver	i	samarbejder,	findes	det	relevant	at	se	nærme-

re	på	begrebet	absorptionskapacitet,	herunder	partnerspecifik	absorptionskapacitet.	

	

Som	defineret	af	Cohen	og	Levinthal	er	en	organisations	evne	til	at	evaluere	og	udnytte	eks-

tern	viden	en	funktion	af	dens	forudgående	niveau	af	relaterede	viden.159	På	det	mest	elemen-

tære	 plan	 inkluderer	 denne	 forudgående	 viden	 basale	 færdigheder	 som	sprog.	Det	 kan	dog	

også	 inkludere	 viden	 om	 den	 seneste	 videnskabelige	 og	 teknologiske	 udvikling	 indenfor	 et	

felt.	Derfor	konstituerer	forudgående	viden	en	evne	til	at	genkende	værdien	af	ny	information,	

assimilere	den	og	anvende	den	i	kommercielle	sammenhænge.	Tilsammen	danner	disse	fær-

digheder,	hvad	Cohen	og	Levinthal	definerer	som	en	virksomheds	absorptionskapacitet.160	

	

En	organisations	absorptionskapacitet	afhænger	af	dens	medarbejderes	absorptionskapacitet.	

I	 denne	 henseende	 vil	 en	 organisations	 absorptionskapacitet	 afhænge	 af	 dens	 forudgående	

investering	 i	 de	 enkelte	 medarbejderes	 absorptionskapacitet.161	 En	 organisations	 absorpti-

onskapacitet	kan	dog	ikke	forsimples	til	blot	at	være	summen	af	dets	medarbejderes	absorp-

tionskapacitet,	hvorfor	det	er	relevant	at	se	nærmere	på,	hvilke	aspekter	der	ellers	har	betyd-

ning	for	organisationens	samlede	absorptionskapaciteten.	Evnen	til	at	assimilere	information	

er	en	funktion	af	omfanget	af	den	viden,	man	allerede	er	bekendt	med.	Dette	betyder,	at	ind-

læring	af	ny	viden	er	mest	optimal,	når	det	er	relateret	til,	hvad	man	allerede	har	kendskab	til.	

Derfor	har	diversiteten	af	viden	i	ens	organisation	også	en	vigtig	betydning,	da	der	eksisterer	
                                                
158	Mowery	et	al.	(2002)	The	two	faces	of	partner-specific	absorptive	capacity:	Learning	and	co-specialization	in	
strategic	alliances,	s.	298.	
159	Cohen	W.	M.	&	Levinthal,	D.	A.	(1990)	Absorptive	Capacity:	A	New	Perspective	on	Learning	and	Innovation,	
Administrative	Science	Quarterly,	Vol.	35,	No	1,	s.	128.	
160	Cohen	W.	M.	&	Levinthal,	D.	A.	(1990)	Absorptive	Capacity:	A	New	Perspective	on	Learning	and	Innovation,	
Administrative	Science	Quarterly,	Vol.	35,	No	1,	s.	128.	
161	Lane,	P.	&	Lubatkin,	M.	(1998)	Relative	absorptive	capacity	and	interorganizational	learning,	Strategic	Mana-
gement	Journal,	Vol.	19,	No.	5,	s.	462.	
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usikkerhed	om,	hvilken	potentiel	nytte	ny	ekstern	viden	kan	have,	og	diversifikation	 i	viden	

derfor	øger	 sandsynligheden	 for,	 at	det	relaterer	 sig	 til	 viden,	der	allerede	er	kendskab	 til	 i	

organisationen	og	følgelig	kan	bidrage	til	at	berige	den.162	

	

Et	andet	aspekt	der	har	betydning	 for	organisationens	samlede	absorptionskapacitet,	er	ev-

nen	til	at	udnytte	indkomne	informationer	ved	at	kanalisere	dem	de	rigtige	steder	hen.	Derfor	

har	det	betydning,	hvordan	kommunikation	af	 information	er	struktureret	 i	 organisationen,	

dvs.	organisationens	evne	til	at	overføre	viden	internt	mellem	enheder.	En	effektiv	kommuni-

kation	stiller	krav	til	baggrundsviden	i	alle	dele	af	organisationen,	hvilket	understøtter	at	vi-

densdeling	og	ekspertise	er	essentielt	også	internt	i	organisationen.	Det	mest	basale	niveau	af	

relevant	viden,	der	underbygger	effektiv	kommunikation	internt	i	organisationen	er	sprog	og	

symboler.	Hvis	alle	aktører	i	organisationen	deler	det	samme	specialiserede	sprog,	vil	intern	

kommunikation	være	effektivt.163	Der	ligger	dog	et	paradoks	heri,	da	dette	samtidig	hæmmer	

diversiteten	af	viden	og	dermed	muligheden	for	at	drage	maksimal	nytte	af	ekstern	viden,	der	

ikke	 ligger	 indenfor	 denne	 specialisering.	Der	må	 derfor	 være	 tale	 om	 en	 afvejning	mellem	

diversitet	og	 specialisering	 internt.	En	effektivt	vidensstruktur	 for	en	organisation	kan	der-

med,	formuleres	som	delvist	overlappende	viden	komplementeret	med	vidensdiversitet.164	

	

I	forhold	til	hvorledes	en	organisation	kan	investere	i	og	udbygge	dens	absorptionskapacitet,	

argumenterer	Cohen	og	Levinthal	for,	at	dette	er	direkte	sammenhængende	med	investerin-

ger	i	R&D,	fordi	en	organisation	først	og	fremmest	danner	ny	viden	direkte	gennem	dens	R&D	

aktiviteter.	Derudover	dannes	det	på	baggrund	af	eksterne	input	fra	det	omkringliggende	mil-

jø,	 f.eks.	offentlig-	 eller	universitetsforskning	og	konkurrenter,	hvorfor	evnen	 til	 at	 indfange	

disse	information	”spillovers”	fra	det	eksterne	miljø	også	har	betydning	for	udvidelsen	af	ab-

sorptionskapaciteten.165		

	

                                                
162	Cohen	W.	M.	&	Levinthal,	D.	A.	(1990)	Absorptive	Capacity:	A	New	Perspective	on	Learning	and	Innovation,	
Administrative	Science	Quarterly,	Vol.	35,	No	1,	s.	131-132.	
163	Grant,	R.	(1996)	Toward	a	Knowledge-Based	Theory	of	the	Firm,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	17,	s.	
111.	
164	Cohen,	W.	M.	&	Levinthal,	D.	A.	(1990)	Absorptive	Capacity:	A	New	Perspective	on	Learning	and	Innovation,	
Administrative	Science	Quarterly,	Vol.	35,	No	1,	s.	134.	
165	Cohen,	W.	M.	&	Levinthal,	D.	A.	(1989)	Innovation	and	learning:	The	two	faces	of	R&D,	Economic	Journal,	Vol.	
99,	s.	569-596.	
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Vi	kan	opsummere	absorptionskapacitet	som	en	konstruktion	af	en	organisations	evne	til	at	

genkende	værdien	af	ny	ekstern	viden,	assimilere	den	og	anvende	den	kommercielt.	Evnen	til	

dette	 er	 herunder	 en	 funktion	 af	 organisationens	 forudgående	 relaterede	 viden,	 men	 også	

dens	vidensdiversitet,	da	dette	er	vigtigt	for	organisationens	innovative	færdigheder.	Til	sidst	

kan	det	konkluderes,	at	en	virksomheds	investering	i	R&D	aktiviteter,	sammen	med	evnen	til	

at	 indfange	ny	viden	 fra	det	omkringliggende	miljø,	 er	de	primære	kvantificerbare	 faktorer,	

der	udbygger	en	organisations	absorptionskapacitet.		

	

4.6.1	Præcisionsmedicin	og	absorptionskapacitet		
Som	forklaret	tidligere	er	præcisionsmedicin	et	nyt	forskningsfelt,	hvilket	betyder	at	den	eksi-

sterende	viden	på	området	er	begrænset.	Dette	stiller	derfor	store	krav	til	absorptionskapaci-

tet	hos	de	virksomheder,	der	ønsker	at	udvikle	og	drage	nytte	af	feltet,	da	der	er	behov	for	høj	

diversitet	i	viden	for	at	kunne	innovere	inden	for	et	uudforsket	felt.	Eksempelvis	ville	en	far-

maceutisk	virksomhed,	antageligt,	primært	besidde	en	høj	specialiseret	viden	indenfor	tradi-

tionel	sygdomsbehandling,	hvilket	er	yderst	nyttigt	ift.	præcisionsmedicin.	Qua	denne	specia-

lisering	er	sandsynligheden	dog,	at	deres	viden	inden	for	andre	discipliner	og	fagområder	er	

utilstrækkelig,	hvilket	ud	fra	ovenstående	vil	betyde,	at	der	ikke	er	høj	diversitet	i	viden.	Kon-

sekvensen	af	dette	er,	at	vigtig	viden	vil	gå	til	spilde,	da	de	ikke	besidder	kapaciteten	til	at	vi-

de,	hvordan	der	drages	nytte	af	den.		

	

Dette	er	også	underbygget	af	argumentet	om	nødvendigheden	af	 interdisciplinærforskning	 i	

udviklingen	af	præcisionsmedicin	 fremført	 i	afsnit	4.4.1.	For	bedst	muligt	at	udnytte	den	vi-

den,	man	nu	er	ved	at	udvinde	om	det	menneskelige	genom,	kræver	det	et	bredt	spektrum	af	

specialiseret	viden	inden	for	forskellige	fagområder.	Derudover	kræver	det	også,	at	organisa-

tioner	har	en	effektiv	kommunikationsstruktur,	således	at	den	relevante	viden	ledes	de	rette	

steder	hen.	Derfor	har	absorptionskapacitet	endnu	større	betydning	for	innovation	i	uudfor-

skede	 felter	 som	 eksempelvis	præcisionsmedicin,	 da	 der	 netop	 kræves	 nytænkning	 og	 ikke	

blot	viderebygning	af	allerede	kendt	viden.	

	

Hvis	man	sammenholder	dette	med	absorptionskapacitet	som	et	udtryk	for	mængden	af	inve-

steringer	i	R&D,	stiller	det	derudover	store	krav	til	niveauet	af	R&D	i	de	organisationer,	der	
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ønsker	at	deltage	i	et	innovativt	forskningssamarbejde,	som	udviklingen	af	præcisionsmedicin	

er.		

	

4.6.2	Betydningen	af	partnerspecifik	absorptionskapacitet	
Hvor	foregående	afsnit	fokuserede	på	elementerne,	der	udgør	en	organisations	absorptions-

kapacitet,	vil	 følgende	afsnit	se	nærmere	på,	hvilken	betydning	absorptionskapaciteten	har	 i	

relation	til	et	specifikt	samarbejde,	og	hvilke	forudsætninger	der	skal	være	tilstede	herfor.		

	

Dyer	og	Singh	har	søgt	at	 redefinere	absorptionskapacitet	 i	partnerspecifikke	 termer	og	ar-

gumenterer,	at	ligheder	mellem	organisationers	kapaciteter	er	afgørende	for	læringen.166	Ny-

ere	forskning	udfordrer	dog	denne	opfattelse	af	partnerspecifik	absorptionskapacitet.167	Først	

og	 fremmest	 stilles	 der	 tvivl	 ved,	 hvilke	 aspekter	 af	 lighed	 i	 kapaciteter	 der	 er	 vigtigst	 for	

samarbejdspartneres	 evne	 til	 at	 evaluere	 og	 assimilere	 hinandens	 teknologiske	 viden.168	

Spørgsmålet	er	herefter,	om	succesfuld	interorganisatorisk	læring	kræver	ensartethed	i	ker-

nekompetencer,	eller	om	overlap	af	perifere	kompetencer	er	tilstrækkeligt.	Dernæst	har	fokus	

for	 den	 hidtidige	 forskning	 af	 partnerspecifik	 absorptionskapacitet	 været	 på	 samarbejder,	

med	målet	om	læring	og	absorbering	af	partneres	kompetencer.	Eksistensen	af	en	anden	type	

samarbejde	har	dog	udviklet	sig.	Her	er	målet	per	se	 ikke	 læring,	men	snarere	samlingen	af	

komplementære	ressourcer,	hvor	hver	virksomhed	forfølger	 forskellige	områder	af	speciali-

sering,	og	dermed	forfølger	hver	deres	mål	men	via	en	sideløbende	specialisering.169	

	

Mowrey	et	 al.	 argumenter	 for,	 at	man	ved	at	 inddrage	disse	 to	nye	aspekter	yderligere	kan	

uddybe	forståelsen	af,	hvornår	den	mest	effektive	partnerspecifikke	absorptionskapacitet	er	

tilstede.170	Konklusionen	på	dette	er,	at	der	er	forskelle	i	vigtigheden	af	overlappende	kerne-

kompetencer,	når	man	sondrer	mellem	samarbejder	med	interorganisatorisk	læring	som	fo-

kus	og	samarbejder,	hvor	sideløbende	specialiseringen	er	i	fokus.	Den	mest	effektive	interor-
                                                
166	Dyer,	D.	&	Singh,	H.	(1998)	The	Relational	View:	Cooperate	Strategy	and	Sources	of	Interorganizational	Com-
petitive	Advantage,	The	Academy	of	Management	Review,	Vol.	23,	No.	4,	s.	665.		
167	Mowery	et	al.	(2002)	The	two	faces	of	partner-specific	absorptive	capacity:	Learning	and	co-specialization	in	
strategic	alliances,	s.	299.	
168	Mowery	et	al.	(1996)	Strategic	Alliances	and	Interfirm	Knowledge	Transfer,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	
17,	s.	77.	
169	Lane,	P.	&	Lubatkin,	M.	(1998)	Relative	absorptive	capacity	and	interorganizational	learning,	Strategic	Mana-
gement	Journal,	Vol.	19,	No.	5,	s.	462-463.	
170	Mowery	et	al.	(2002)	The	two	faces	of	partner-specific	absorptive	capacity:	Learning	and	co-specialization	in	
strategic	alliances,	s.	311.	
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ganisatoriske	læring	finder	sted,	når	der	er	høj	grad	af	overlap	eller	ligheder	i	kompetencer	og	

et	vist	minimumsniveau	af	overlap	af	kernekompetencer.	For	sideløbende	specialisering	gæl-

der,	at	højere	niveauer	af	komplementær	specialisering	 finder	sted,	når	samarbejdspartnere	

har	større	overlap	i	overordnede	kapaciteter.	Denne	effekt	dæmpes	dog,	når	kernekompeten-

cer	overlapper	betydeligt.171	

	

4.6.3	Partnerspecifik	absorptionskapacitet	i	relation	til	NGC		
Hvis	 partnerspecifik	 absorptionskapacitet	 anskues	 i	 relation	 til	 samarbejdet	mellem	det	 of-

fentlige	og	det	private,	 er	der	 flere	 relevante	 pointer	at	 tage	med.	En	privat	 aktør,	der	ville	

indgå	i	dette	samarbejde,	vil	formodentlig	være	en	farmaceutisk	virksomhed.	De	fleste	farma-

ceutiske	virksomheder	vil	selvsagt	have	evnerne	til	at	kommercialisere	den	viden	og	de	fund,	

der	ville	opstå	som	resultat	af	 forskningen	i	præcisionsmedicin.	Det	er	netop	også	derfor,	at	

dette	samarbejde	ikke	vil	være	et	udpræget	læringssamarbejde,	men	nærmere	et	samarbejde,	

hvor	sideløbende	specialisering	er	i	fokus,	dog	med	hvert	deres	mål.	For	det	offentlige	er	må-

let	ikke	konkret	materielt	defineret.	Målet	for	det	offentlige	beror	i	højere	grad	på	at	få	nytte	

ud	af	den	ressource,	de	besidder	i	form	af	store	mængder	sundhedsdata,	hvilket	som	en	posi-

tiv	afledt	eksternalitet,	vil	spare	staten	for	store	udgifter	og	dermed	øge	velfærden.	Den	priva-

te	part	har	derimod	et	mere	konkret	mål,	da	den	 i	 sin	natur	ønsker	at	profitmaksimere,	og	

dermed	arbejder	specifikt	hen	mod	at	udvikle	nye	behandlinger	og	virkemidler	til	kommerci-

elt	brug.		

	

Med	dette	i	tankerne	er	det	derfor	relevant	at	inddrage	konklusionen	om,	at	den	mest	effekti-

ve	sideløbende	specialisering	kræver,	at	samarbejdspartnerne	har	store	overlap	i	overordne-

de	kapaciteter,	men	 ikke	store	overlap	 i	deres	kernekompetencer.	Hvis	man	anskuer	det	of-

fentlige	 som	en	helhed	 i	 samarbejdet,	 kan	man	karakterisere	deres	kernekompetencer	 som	

værende	inden	for	datainfrastruktur	og	datahåndtering	gennem	NGC,	men	også	qua	de	offent-

lige	forskere,	grundforsknings	inden	for	sygdomsbehandling	og	drug	discovery.172	På	den	an-

den	side	kan	man	anse	de	private	aktører	som	havende	større	specialisering	i	den	senere	del	

                                                
171	Mowery	et	al.	(2002)	The	two	faces	of	partner-specific	absorptive	capacity:	Learning	and	co-specialization	in	
strategic	alliances,	s.	304.	
172Forsknings-	og	innovationsstyrelsen	(Juni	2010)	Kortlægning	af	dansk	lægemiddelforskning	Forskning:	Analyse	
og	evaluering,	s.	20.	
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af	udviklingsfasen.173	Nærmere	bestemt	den	del	der	omhandler	kliniske	forsøg	og	kommercia-

lisering	af	 viden,	herunder	produktudvikling.	Deres	kernekompetencer	kan	dermed	siges	at	

ligge	et	andet	sted	i	værdikæden.	På	trods	af	dette	vil	der	stadig	være	stor	berøringsflade	mel-

lem	deres	kompetencer,	da	begge	parter	vil	have	viden	 inden	 for	hinandens	kerneområder,	

om	end	ikke	specialiseret	viden.				

	

På	baggrund	af	dette	kan	det	konkluderes,	at	der	er	gode	forudsætninger	til	stede	for,	at	der	i	

et	givent	samarbejde	mellem	private	aktører	og	det	offentlige	vil	være	et	højt	niveau	af	part-

nerspecifik	absorptionskapacitet	til	stede.	Dette	begrundes	i	at	begge	parter	vil	være	i	besid-

delse	af	et	højt	niveau	af	absorptionskapacitet	i	deres	organisationer,	som	et	resultat	af	deres	

betydelige	 investeringer	 i	 R&D,	 og	 dernæst	 fordi	 deres	 kompetencer	 i	 høj	 grad	 overlapper,	

dog	uden	at	deres	kernekompetencer	overlapper.	Derfor	er	der	gode	forudsætninger	tilstede	

for	et	sideløbende	specialiseringsforløb,	hvor	parterne	har	hvert	deres	mål.	

4.7	Delkonklusion:	værdien	af	viden	
Den	foregående	analyse	viser,	at	farmaceutiske	virksomheder	er	særligt	afhængige	af	R&D.	Ud	

fra	analysen	kan	det	endvidere	konkluderes,	at	udvikling	af	nye	virkemidler	i	højere	grad	end	

tidligere	associeres	med	stor	videnskompleksitet,	hvor	det	at	generere	ny	viden	og	manifeste-

re	den	viden	i	nye	virkemidler	ofte	er	afhængende	af	evnen	til	at	tilgå	og	sammenstykke	kom-

plimentære	viden.	Dette	peger	samlet	på,	at	vidensdeling	vil	have	særlig	stor	værdi	 i	denne	

industri.	Samtidig	kan	det	konkluderes,	at	der	i	samarbejdet	mellem	private	aktører	og	NGC	

eksisterer	stor	videnskompleksitet.,	 idet	præcisionsmedicin	er	et	område,	der	kræver	indgå-

ende	kendskab	til	menneskets	genom.	Derudover	er	det	et	nyt	forskningsområde,	hvorfor	der	

i	højere	grad	kræves	stor	vidensdiversitet	og	videnskapacitet	for	at	udvikle	på	området.		

	

Analysen	viser,	 at	 en	måde	at	 løse	problemstillingerne	om	videnskompleksitet	og	vidensdi-

versitet	er	at	anvende	Open	Innovation.	Ved	at	anvende	Open	Innovation	paradigmet	åbnes	

innovationsprocessen	op	for	input	udefra.	Disse	input	bidrager	til	udviklingen	af	virksomhe-

dens	interne	R&D,	og	øger	dens	vidensdiversitet.	Derfor	bliver	virksomheden	bedre	egnet	til	

at	udvikle	inden	for	komplekse	områder.	Det	kan	i	analysen	ydermere	udledes,	at	en	vigtig	del	

                                                
173	Forsknings-	og	innovationsstyrelsen	(Juni	2010)	Kortlægning	af	dansk	lægemiddelforskning	Forskning:	Analy-
se	og	evaluering,	s.	21.	
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af	Open	Innovation	paradigmet	er	evnen	til	at	absorbere	ekstern	viden,	da	dette	er	essentielt	

for	at	kunne	udnytte	ny	viden.	Dette	kommer	til	udtryk	i	en	organisations	absorptionskapaci-

tet,	 som	består	af	dens	evne	 til	 at	 genkende	værdien	af	ny	ekstern	viden,	 assimilere	den	og	

anvende	den	kommercielt.	På	bagrund	af	det,	kan	det	ligeledes	konkluderes,	at	partnerspeci-

fik	absorptionskapacitet	er	særligt	vigtigt	i	samarbejder.	Her	gælder	det,	at	den	mest	effektive	

sideløbende	specialisering	kræver,	 at	 samarbejdspartnerne	har	 store	overlap	 i	 overordnede	

kapaciteter,	men	ikke	store	overlap	i	deres	kernekompetencer.	Analysen	viser,	at	dette	netop	

gør	sig	gældende	i	samarbejdet	mellem	private	aktører	og	NGC.		

	

Ud	 fra	 samarbejdets	 forhold	 vurderes	 det	 derfor,	 at	 parterne	 vil	 have	 stor	 gavn	 af	 at	 søge	

komplementær	viden	hos	hinanden,	da	de	øgede	krav	til	diversitet	gør,	at	parterne	 ikke	be-

sidder	den	nødvendige	videnskapacitet	alene,	og	derfor	i	højere	grad	er	afhængig	af	eksterne	

input.	 Endvidere	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 parterne	 med	 fordel	 kan	 anvende	 en	 Interactive	

Coupled	Open	Innovation	tilgang	til	at	strukturere	deres	vidensdeling,	da	denne	baserer	sig	på	

en	samarbejdsform,	der	arbejder	hen	imod	fælles	innovation.		
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Del	5	-	Kontraktøkonomiske	perspektiver	
på	information	i	samarbejdet		
Afhandlingen	vil	i	de	følgende	afsnit	undersøge,	hvilke	kontraktøkonomiske	problemstillinger	

et	offentlig-privat	 samarbejde	om	præcisionsmedicin	kan	give	anledning	 til.	Dette	gøres	 for	

efterfølgende	at	kunne	kvalificere,	hvordan	man	via	styringsmekanismer	og	strukturering	af	

forholdet	kan	håndtere	disse	problemstillinger.	Udgangspunktet	for	analysen	vil	være	princi-

pal-agent-teorien,	herefter	benævnt	(PA-teorien),	og	transaktionsomkostningsteorien,	herefter	

benævnt	(TO-teorien),	med	inddragelsen	af	ressourceperspektivet.		

5.1	Principal-agent	problematikken		
I	følgende	afsnit	vil	PA-teorien	blive	behandlet	for	at	belyse	de	problemstillinger,	der	eksiste-

rer	 i	 et	 offentlig-privat	 samarbejde	 i	 form	 af	 interessekonflikter	 og	 informationsasymmetri.		

Derudover	ønskes	det	belyst,	hvordan	disse	problemstillinger	kan	afhjælpes	via	mekanismer,	

der	 skaber	 incitamentsforenelighed	 og	 nedbringer	 den	 asymmetriske	 information	 i	 relatio-

nen.	

	

En	principal-agent	 relation	kan	karakteriseres	 som	en	 relation	bestående	af	 to	parter,	hvor	

den	ene	part,	principalen,	delegerer	en	opgave	til	den	anden	part,	agenten.	PA-teorien	har	fo-

kus	på	to	problemer,	der	opstår	i	en	sådan	relation.	

1. Konfliktende	mål	og	interesser	mellem	principalen	og	agenten.		

2. Forskelle	i	risikopræferencer	mellem	principalen	og	agenten.		

	

Kontrakten	der	regulerer	forholdet	mellem	parterne	er	analyseenheden	i	teorien,	hvor	målet	

er	at	determinere,	hvorledes	den	mest	efficiente	kontrakt	udformes,	på	baggrund	af	teoriens	

antagelser	om	individer,	organisationer	og	information.174	

	

Relationen	mellem	principalen	og	agenten	er	karakteriseret	ved,	at	der	eksisterer	potentielle	

interessekonflikter	mellem	parterne.	Det	betyder,	at	parterne	ikke	nødvendigvis	har	de	sam-

me	målsætninger	 i	relationen.	Derudover	er	relationen	kendetegnet	ved	asymmetrisk	 infor-

                                                
174	Rossignoli,	C.	&	Ricciardi,	F.	(2015)	Inter-Organizational	Relationships:	Towards	a	Dynamic	Model	for	Under-
standing	Business	Network	Performance,	s.	23.	
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mation.	Det	vil	sige,	at	principalen	ikke	har	den	samme	information,	som	agenten	har	om	de	

forhold,	der	udspiller	sig	i	relationen.		Som	et	resultat	af	dette	vil	principalen	have	svært	ved	

at	 observere	 agentens	 handlinger	 og	 indsats.	Det	 er	 samtidig	 omkostningstungt	 at	 etablere	

overvågningsrutiner.	Dette	øger	 risikoen	 for	at	 agenten	handler	 i	 egeninteresse,	hvilket	kan	

være	uoverensstemmende	med	principalens	interesse.175	

	

Informationsasymmetrien	mellem	parterne	 kommer	 til	 udtryk	 i	 to	 problemer:	 skjult	 viden,	

også	kaldet	adverse	selection,	og	skjult	handling,	også	kaldet	moral	hazard.	Hvor	adverse	se-

lection	primært	finder	sted	ex	ante	kontraktindgåelsen	mellem	parterne,	finder	moral	hazard	

først	sted	ex	post	kontraktindgåelsen.176	

	

De	følgende	afsnit	vil	nu	undersøge,	hvilke	principal-agent	forhold	der	eksisterer	i	samarbej-

det	mellem	det	offentlige	og	private	aktører	ex	post	kontraktindgåelse.	Dernæst	vil	potentielle	

interessekonflikter	og	informationsasymmetri,	i	disse	forhold	undersøges.	

	

5.1.1	Principal-agent	forhold	i	samarbejdet	mellem	det	offentlige	og	private	ak-
tører	
Traditionelt	set	vil	samarbejde	mellem	det	offentlige	og	private	udformes	på	den	måde,	at	det	

offentlige	udliciterer	projekter	eller	opgaver	til	det	private.177	I	den	situation	har	man	at	gøre	

med	et	klassisk	principal-agent	forhold,	hvor	det	offentlige	vil	besidde	rollen	som	principal,	og	

det	private	vil	besidde	agentrollen.		

	

I	nærværende	afhandling	er	udgangspunktet	dog	et	lidt	andet,	da	afhandlingen	har	fokus	på	

samarbejdet	om	udvikling	af	præcisionsmedicin,	hvor	begge	parter	har	behov	for,	at	modpar-

ten	 udfører	 opgaver	 for	 dem.	 I	dette	 samarbejde	 anses	 parterne	 som	værende	 ligeværdige,	

eftersom	begge	parter	 skal	præstere	ydelser	efter	kontraktens	gensidigt	bebyrdende	karak-

ter.		

	

                                                
175	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	217.	
176	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	217-218.	
177	https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/offentlig-privat-samarbejde/offentlig-private-partnerskaber-
opp/.	
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Udgangspunktet	for	anvendelse	af	PA-teorien	i	afhandlingen	er	derfor,	modsat	det	almindeli-

ge	udgangspunkt	hvor	der	foreligger	et	traditionelt	over-/underordnelsesforhold,	at	parterne	

i	relationen	har	skiftende	roller	således,	at	de	både	besidder	rollen	som	principal	og	agent	 i	

relation	alt	efter	omstændighederne.		

	

Desuden	påvirker	dette	også	den	normale	antagelse	i	PA-teorien	om,	at	principalen	og	agen-

ten	har	 forskellige	risikopræferencer.	Principalen	antages	 traditionelt	 at	 være	 risikoneutral,	

hvorimod	 agenten	 antages	 at	 være	 risikoavers.178	 Denne	 antagelse	 stemmer	 således	 også	

overens	med	 de	 traditionelle	 offentlige-private	 samarbejder	 beskrevet	 foroven	 og	 det	 øko-

nomiske	rationale	for	risikoallokering.	Her	gælder	det,	at	risici	mest	efficient	allokereres	ved	

den	part,	der	bærer	den	bedst,	da	denne	skal	have	lavest	kompensation	for	at	påtage	sig	risici.	

179	Under	et	traditionelt	offentlig-privat	samarbejde	vil	det	offentlige,	qua	sin	risikoneutralitet,	

påtage	sig	risiciene	for	en	mindre	præmie.	Dette	gør	sig	dog	ikke	altid	gældende	ved	komplek-

se	 projekter,	 hvor	 risikoen	 er	meget	 høj	 og	usikkerheden	 er	 uigennemsigtig.180	 Samtidig	 er	

farmaceutiske	virksomheder	 ikke	per	se	risikoaverse,	nærmere	tværtimod,	da	de	opererer	 i	

en	industri,	der	er	karakteriseret	af	en	høj	grad	af	usikkerhed	og	risiko.	

	

Sammenholdes	dette,	med	at	begge	parter	besidder	principalroller	i	relationen,	og	det	faktum	

at	udviklingen	af	præcisionsmedicin	er	et	projekt,	der	netop	er	præget	af	høj	usikkerhed	og	

risiko,	er	dette	en	situation,	hvor	begge	parter	kan	karakteriseres	som	risikoneutrale.		

	

Udover	principal-agent	forholdet	mellem	det	offentlige	og	private	eksisterer	der	også	interne	

principal-agent	forhold	hos	de	respektive	parter.	Særligt	hos	det	offentlige	gør	dette	sig	gæl-

dende,	da	det	offentlige	repræsenterer	mange	instanser	i	samarbejdet	og	dermed	også	mange	

interesser.	Forholdet	vil	her	primært	være	struktureret	således,	at	NGC	agerer	principal,	der	

trækker	på	ydelser	fra	andre	offentlige	instanser,	herunder	offentlige	forskere,	hvorfor	disse	

påtager	sig	en	agentrolle	i	relation	til	samarbejdet.		

	

                                                
178	Laffont,	J.	&	Martimort,	D.	(2002)	The	theory	of	incentives:	the	principal-agent	model,	s.	153.	
179	Iossa,	E.	&	Martimort,	D.	(2012)	Risk	allocation	and	the	costs	and	benefits	of	pub-lic-private	partnerships,	The	
RAND	Journal	of	Economics,	Vol.	43,	No.	3,	s.	444.	
180	Iossa,	E.	&	Martimort,	D.	(2012)	Risk	allocation	and	the	costs	and	benefits	of	pub-lic-private	partnerships,	The	
RAND	Journal	of	Economics,	Vol.	43,	No.	3,	s.	445.	
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På	baggrund	af	de	gennemgåede	forhold	kan	det	konstateres,	at	samarbejdet	er	karakteriseret	

ved	 en	 kompleks	 og	 atypisk	 principal-agent	 struktur,	 hvor	 der	 vil	 være	 flere	 divergerende	

interesser	at	tage	højde	for,	hvilket	nu	vil	undersøges.		

	

5.1.2	Interessekonflikter	mellem	parterne		
For	at	forstå	hvilke	interessekonflikter	der	kan	opstå	i	et	samarbejde	mellem	det	offentlige	og	

private,	må	vi	først	og	fremmest	fremhæve	antagelserne	om,	at	organisationer	nyttemaksime-

rer.	Som	nævnt	tidligere	vil	det	sige,	at	det	private	profitmaksimerer,	mens	det	offentlige	vel-

færdsmaksimerer.		

	

Profitmaksimering	 for	det	private	består	 i	at	udvikle	de	virkemidler,	der	har	størst	salgspo-

tentiale,	og	dermed	kan	generere	den	største	profit	for	virksomheden.	Velfærdsmaksimering	

består	for	det	offentlige	i	at	effektivisere	sundhedssystemet	ved	hjælp	af	bedre	behandlings-

muligheder	og	derigennem	skabe	bedre	 folkesundhed.	Fælles	 for	de	 to	er,	 at	udviklingen	af	

præcisionsmedicin	 muliggør	 nyttemaksimeringen,	 eftersom	 profitmaksimeringen	 og	 vel-

færdsmaksimeringen	 opstår	 på	 baggrund	 af	 udviklingen	 af	 præcisionsmedicin.	Derfor	 eksi-

sterer	der	umiddelbart	en	overordnet	interesseforenelighed	mellem	de	to	parter,	da	det	er	det	

samme	succeskriterie	der	realiserer	parternes	mål.	På	trods	af	dette	kan	der	stadig	eksistere	

interessekonflikter,	da	det	der	profitmaksimerer	for	det	private,	ikke	nødvendigvis	velfærds-

maksimerer	for	det	offentlige.	Dette	kan	illustreres	ved,	at	det	private	vil	investere	sine	res-

sourcer	 og	 tid	 i	 de	 områder	 af	 præcisionsmedicin,	 hvor	 de	 finder	 det	 største	 kommercielle	

potentiale,	hvilket	kan	være	forskelligt,	fra	det	der	vil	have	den	største	positive	effekt	for	vel-

færden.	Desuden	ønsker	det	private	også	at	udvikle	en	generel	viden	om	anvendelse	af	præci-

sionsmedicin,	da	 det	 vil	 have	 en	 positiv	 effekt	 for	 velfærden	 at	mindske	 udgifter	 forbundet	

med	brugen	af	effektløst	medicin.	Dette	har	dog	ingen	profitmaksimerende	effekt	for	det	pri-

vate,	da	det	i	så	fald	kun	vil	betyde,	at	der	vil	blive	anvendt	mindre	medicin.	

	

En	anden	potentiel	interessekonflikt	består	i,	at	det	offentlige	også	har	andre	interessehensyn	

end	de	rent	økonomiske.	Dette	kan	bestå	i	samfundsmæssige,	politiske	og	etiske	hensyn,	der	

skal	 tages	hensyn	til	 for	at	kunne	opretholde	befolkningens	tillid.	Det	private	kan	derimod	i	

højere	grad	tillade	sig	at	prioritere	kommercielle	hensyn	alene.	
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Slutteligt	er	det	værd	at	bemærke,	at	der	kan	eksistere	interessekonflikter	internt	i	offentligt	

regi,	 som	 resultat	 af	 det	 nævnte	 principal-agent	 forhold	 mellem	 offentlige	 institutioner	 og	

NGC.	Dette	kan	komme	til	udtryk	ved,	at	et	af	formålene	for	NGC	er	at	bidrage	til	udviklingen	

af	præcisionsmedicin,	hvorefter	det	selvsagt	er	et	succeskriterie	for	NGC,	hvis	det	lykkes.	An-

dre	 offentlige	 institutioner,	 herunder	 deres	 forskere	 som	 i	 særdeleshed	 er	 bidragsydere	 til	

samarbejdet,	kan	dog	have	andre	 formål	og	succeskriterier.	Det	kan	i	højere	grad	tænkes,	at	

offentlige	 forskere	har	en	agenda	 i	at	 fremme	deres	egen	karrierer	og	anerkendelse,	hvilket	

typisk	sker	via	publiceringen	af	deres	arbejde.	De	har	som	sådan	ikke	nogen	direkte	nytte	af,	

at	et	virkemiddel	bliver	udviklet,	der	gavner	velfærden,	hvis	det	ikke	samtidig	afføder	en	form	

for	gevinst	for	dem	selv.	Anerkendelse	i	form	af	publiceringer	og	lignende	kan	samtidig	være	

konfliktende	med	 interesserne	hos	de	private	aktører.	Da	disse	muligvis	er	villige	til	at	dele	

viden	og	informationer	internt	i	relationen	for	at	bidrage	til	forskning	og	udvikling,	men	der-

imod	kan	have	forbehold	mod,	at	denne	viden	offentliggøres,	inden	den	er	beskyttet	af	et	pa-

tent	eksempelvis.		

	

Det	kan	på	baggrund	af	det	foregående	konkluderes,	at	selvom	der	i	overvejende	grad	eksiste-

rer	målkongruens	imellem	parterne	i	dette	samarbejde,	er	der	mulighed	for	at	interessekon-

flikter	vil	opstå.	Eksistensen	af	disse	interessekonflikter	kan	lede	til	manglende	tillid	i	relatio-

nen	mellem	parterne,	hvilket	videre	kan	føre	til,	at	en	part	ikke	handler	i	samarbejdets	fælles-

interesse,	men	 i	 stedet	udviser	opportunistisk	adfærd	 for	egen	vindings	 skyld.181	Det	vil	nu	

undersøges,	hvordan	 informationsasymmetri	 i	samarbejdet	der	kan	føre	til	denne	moral	ha-

zard	situation.	

	

5.1.3	Informationsasymmetri	i	samarbejdet	
Hvis	interessekonflikter	eksisterer,	samtidig	med	at	parterne	i	et	forhold	ikke	umiddelbart	

kan	kontrollere	eller	observere	modpartens	indsats	eller	handlinger,	vil	risikoen	for	moral	

hazard	opstå.182	Derfor	vil	afhandlingen	nu	undersøge,	hvilke	aspekter	af	samarbejdet	der	

risikerer	at	rammes	af	denne	situation	grundet	den	manglende	symmetri	i	information	og	

observeringsmuligheder.	Dette	gøres	for	efterfølgende	at	kunne	kvalificere,	hvorledes	moral	

hazard	problematikken	kan	mitigeres	ved	hjælp	af	incitamentspåvirkning.	

                                                
181	Sornn-Friese,	H.	(2007)	Hvad	er	en	virksomhed?:	Erhvervsøkonomisk	teori	og	analyse,	s.129.	
182	Laffont,	J.	&	Martimort,	D.	(2002)	The	theory	of	incentives:	the	principal-agent	model,	s.	145.	
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Som	 forklaret	 tidligere	 foreligger	 der	 et	 atypisk	 principal-agent	 forhold,	 da	 begge	 parter	 er	

gensidigt	bebyrdet	af	at	skulle	præstere	ydelser	til	hinanden	i	samarbejdet.	Dette	omhandler	

primært,	 at	 parterne	 deler	 deres	 viden,	 know-how	 og	 ekspertise	med	 hinanden,	 da	 det,	 jf.	

konklusionen	i	afhandlingens	del	4,	er	nøglen	til	at	skabe	den	bedste	innovation	i	samarbej-

det.	Dette	betyder	derfor,	at	risikoen	for	moral	hazard	går	begge	veje.			

	

Viden	er	immateriel	og	kan	dermed	være	svær,	hvis	ikke	umulig	at	observere.	Derfor	kan	det	

også	være	problematisk	at	vurdere,	hvorvidt	parterne	deler	den	relevante	viden,	de	besidder,	

eller	om	de	blot	deler	den	viden,	der	er	 tilstrækkelig	 til	 at	modparten	 ikke	 fatter	mistanke.	

Dette	kan	karakteriseres	som	et	free-riding	problem.	Det	private	kan	have	interesse	i	at	tilba-

geholde	information,	hvis	det	vurderes	at	have	særlig	stor	værdi	for	deres	forretning.	Det	kan	

dog	også	være	tilfældet,	at	de	tilbageholder	ny	viden	genereret	i	samarbejdet,	for	udelukken-

de	selv	at	drage	nytte	af	den.	Denne	problemstilling	går	også	den	modsatte	vej,	hvor	det	of-

fentliges	forskere	eksempelvis	kan	have	motiver	til	at	tilbageholde	ny	viden,	som	følge	af	den	

interessekonflikt	der	kan	eksistere	mellem	de	offentlige	institutioner.	De	kan	derfor	have	in-

teresse	 i	 at	 tilbageholde	 deres	 viden,	 da	 det	 potentielt	 kan	 have	 en	 negativ	 effekt	 på	 deres	

egen	gevinst	af	den.	

	

Free-riding	problemet	vurderes	 ikke	at	have	 særlig	betydning	 indledningsvis	 i	dette	 samar-

bejde.	Dette	vurderes	på	baggrund	af	analysen	i	afsnit	4.5,	som	kunne	konkludere,	at	der	vil	

være	størst	mulig	gevinst	i	samarbejdet,	hvis	begge	parter	bidrager	med	deres	viden.	Derfor	

vil	det	være	paradoksalt	 ikke	at	engagere	sig	 i	samarbejdet,	da	det	 i	sidste	ende	vil	have	en	

negativ	indvirkning	på	partens	eget	udbytte	af	samarbejdet.	Problemstillingen	om	free-riding	

er	dog	ikke	helt	uvæsentligt	at	inddrage,	som	samarbejdet	udvikler	sig	og	ny	viden	genereres.	

Her	eksisterer	risikoen	for	opportunisme	stadig,	ved	at	en	part	tilbageholder	nyudviklet	viden	

for	dermed	at	maksimere	egen	nytte.	En	sådan	opportunistisk	adfærd	vil	imidlertid	have	ne-

gative	konsekvenser	for	tilliden	i	samarbejdet	og	derigennem	også	de	fremtidige	resultater	af	

samarbejdet,	hvorfor	tabet	af	fremtidig	nytte	vil	overstige	nytten	vundet	på	kort	sigt.	Der	er	

således	tale	om	effekterne	af	reciprocitet.	
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Et	andet	element	af	informationsasymmetri	mellem	parterne	omhandler	allokeringen	af	deres	

ressourcer	i	samarbejdet.	Den	primære	risiko	for	opportunistisk	adfærd	er	her,	at	private	ak-

tører	udelukkende	vil	bruge	deres	ressourcer	i	de	områder	inden	for	præcisionsmedicin,	hvor	

de	 ser	 størst	 indtjeningspotentiale.	 Det	 offentlige	 er	 som	udgangspunkt	 interesseret	 i	 at	 af-

dække	de	områder,	der	har	størst	effekt	på	den	samlede	velfærd.	Selvom	disse	to	kan	være	

forenelige,	vil	de	ikke	altid	være	det,	da	det	offentlige	i	nogle	tilfælde	vil	have	større	gavn	af	

generel	 forskning	 inden	 for	 præcisionsmedicin,	 hvorimod	 det	 private	 primært	 har	 gavn	 af	

forskning,	der	kan	resultere	i	udviklingen	af	konkrete	produkter.	Da	der	er	tale	om	et	udvik-

lingssamarbejde,	hvor	målet	ikke	er	konkret	defineret	på	forhånd,	kan	det	være	svært	at	be-

dømme,	hvordan	ressourcer	er	allokeret,	da	der	ikke	i	samme	grad	kan	måles	på	produktivi-

tet,	som	der	typisk	vil	være	mulighed	for	i	samarbejder,	hvor	slutresultatet	kan	defineres	på	

forhånd.183	Dette	kan	endvidere	føre	til	et	hold-up	problem,	hvis	parterne	ikke	har	tilstrække-

lig	sikkerhed	for,	at	modparten	også	har	foretaget	de	påkrævede	investeringer	af	ressourcer.	

	

Det	er	herefter	et	spørgsmål	om,	at	samarbejdet	struktureres	så	parterne	har	incitament	til	at	

agere	efter,	hvad	der	er	bedst	for	deres	fælles	nytte	og	ikke	blot	deres	egen	nytte.	Det	vil	sige,	

at	de	investerer	de	rigtige	steder	og	bidrager	med	den	nødvendige	viden.		

	

5.1.4	Incitamentspåvirkning	
Analysen	har	nu	etableret,	hvilke	 interessekonflikter	der	eksisterer	 i	samarbejdet,	og	hvilke	

implikationer	dette	har	i	forbindelse	med	den	asymmetriske	information.	Afhandlingen	vil	nu	

undersøge,	hvilke	mekanismer	der	kan	anvendes	til	at	skabe	incitamentsforenelighed	mellem	

parterne.	

	

Når	en	relation	er	karakteriseret	ved,	at	der	både	eksisterer	informationsasymmetri	og	inte-

ressekonflikter	mellem	parterne,	 dikterer	 PA-teorien,	 at	 der	må	 udformes	 en	 kontrakt	 som	

skaber	 incitamentsforenelighed,	 og	 dermed	 fjerner	 interessekonflikter.	 Denne	 kontrakt	 må	

udformes	som	en	afvejning	mellem	omkostningen	ved	at	måle	adfærd	og	omkostningen	ved	at	

måle	resultater	samt	overføre	risiko	til	agenten.184	

                                                
183	Rossignoli,	C.	&	Ricciardi,	F.	(2015)	Inter-Organizational	Relationships:	Towards	a	Dynamic	Model	for	Under-
standing	Business	Network	Performance,	s.	26.	
184	Knudsen,		C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	219.	
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5.1.4.1	Adfærdsbaseret	vs.	Resultatbaseret		
Der	er	i	hovedreglen	to	måder	at	udforme	en	kontrakt,	der	kan	håndtere	moral	hazard.	Den	

første	foreskriver	investeringer	i	informationssystemer,	hvilket	i	teorien	ikke	er	defineret	som	

tekniske	løsninger,	men	som	sociale	og	organisatoriske	løsninger	der	effektiviserer	informati-

onsstrømmende	mellem	principal	og	agent.	Sådanne	investeringer	blotlægger	agentens	hand-

linger	 og	 bevæger	 forholdet	 nærmere	 fuldkommen	 information.	 Informationssystemer	 er	

mest	hensigtsmæssige	i	adfærdsbaserede	kontraker.185	

	

Den	anden	mulighed	er	at	 lave	en	 resultatbaseret	kontrakt.	En	 resultatbaseret	kontrakt	un-

derstøtter	adfærd	i	linje	med	principalens	præferencer,	men	er	også	forbundet	med	omkost-

ninger,	da	den	overfører	 risiko	 til	 agenten.	Problemet	med	 risiko	opstår,	når	 resultatet	kun	

delvist	afhænger	af	agentens	adfærd.	Ukontrollerbare	variationer	i	resultatet	kan	skyldes	flere	

forskellige	faktorer	såsom	regeringspolitik,	økonomisk	klima,	og	teknologisk	forandring.	Når	

resultat	usikkerheden	er	lav,	vil	omkostningerne	ved	at	placere	risiko	hos	agenten	også	være	

lav	 og	 resultatbaserede	 kontrakter	 er	 derfor	 attraktive.	 Når	 usikkerheden	 stiger,	 øges	 om-

kostningerne	ved	at	placere	risiko	hos	agenten,	på	trods	af	de	incitamentsfremmende	fordele	

ved	den	resultatbaserede	kontrakt.	I	overensstemmelse	med	dette	hævder	Eisenhardt,	at	re-

sultat	usikkerhed	er	positivt	relateret	til	adfærdsbaserede	kontrakter	og	negativt	relateret	til	

resultatbaserede	kontrakter.186	

	

5.1.4.1.1	Målkongruens,	opgavens	programmerbarhed,	resultat	målbarhed	og	relationens	læng-
de		
Yderligere	fire	faktorer	vil	nu	inddrages,	som	har	betydning	for	valget	mellem	den	adfærdsba-

serede	og	den	resultatbaserede	kontrakt.		

	

For	målkongruens	gælder,	at	des	højere	grad	der	eksisterer	mellem	principalen	og	agenten,	

des	lavere	vil	behovet	være	for	at	opstille	specifikke	incitamentsfremmende	resultatmålsæt-

ninger	 for	 agenten.	 Målkongruens	 er	 derfor	 positivt	 korreleret	 med	 den	 adfærdsbaserede	

kontrakt.	Opgavens	programmerbarhed	omhandler,	i	hvilken	udstrækning	det	kan	define-

res	på	forhånd,	hvad	der	er	en	passende	adfærd	for	agentens	udførelse	af	opgaven.	Her	gæl-
                                                
185	Eisenhardt,	K.	M.	(1989)	Agency	theory:	An	assessment	and	review.	Academy	of	Management	
Review,	Vol.	14,	No.	1,	s.	60-61.	
186	Eisenhardt,	K.	M.	(1989)	Agency	theory:	An	assessment	and	review.	Academy	of	Management	
Review,	Vol.	14,	No.	1,	s.	62.	
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der,	at	i	jo	højere	grad	dette	kan	defineres	på	forhånd,	jo	mere	passende	vil	den	adfærdsbase-

rede	 kontrakt	 være.	Målbarhed	 af	 resultater	 har	 også	 betydning	 for	 valg	 af	 kontrakttype.	

Nogen	opgaver	kan	tage	lang	tid	at	gennemføre,	kræve	en	fælles	indsat	eller	udmunder	i	ska-

belsen	af	immaterielle	resultater	som	viden.	I	disse	tilfælde	kan	det	være	svært	at	måle	resul-

tatet	af	agentens	indsats,	hvorfor	det	her	gælder,	at	den	adfærdsbaserede	kontrakt	er	at	fore-

trække.	 Slutteligt	 har	 relationens	 længde	 betydning.	 Flere	 studier	 har	 vist,	 at	 langsigtede	

relationer	styrker	troværdighed	i	forholdet,	og	bidrager	til	et	bedre	resultat.	Et	højt	niveau	af	

pålidelighed	er	vigtigt	for	at	etablere	en	relation	mellem	en	principal	og	agent.187	Når	princi-

paler	og	agenter	indgår	i	et	langsigtet	samarbejde,	er	det	sandsynligt,	at	principalen	vil	lære	

mere	om	agenten,	og	derfor	vil	være	i	stand	til	at	vurdere	agentens	adfærd	mere	præcist.	Der-

for	vil	en	adfærdsbaseret	kontrakt	være	at	foretrække	ved	en	længerevarende	relation.188	

	

5.1.4.1.2	Den	optimale	styringsmekanisme	i	et	interorganisatorisk	samarbejde		
På	baggrund	af	de	foregående	afsnit	kan	vi	overføre	de	gængse	antagelser	fra	PA-teorien,	om	

brugen	 af	 adfærdsbaserede	 og	 resultatbaserede	 kontrakter,	 til	 en	 interorganisatorisk	 kon-

tekst.	Den	adfærdsbaserede	kontrakt	vil	i	et	interorganisatorisk	samarbejde	være	mest	hen-

sigtsmæssig,	når	følgende	faktorer	gør	sig	gældende,	hvorimod	den	resultatbaserede	kontrakt	

selvsagt	vil	være	optimal,	hvis	det	modsatte	gør	sig	gældende.189	

	

1. Høj	resultat	usikkerhed:		

I	 forskning	 vil	 det	 generelt	 være	 svært	 at	 forudsige	 slutresultater,	 da	 der	 er	mange	

ukontrollerbare	faktorer,	der	har	betydning	for	udfaldet.	Inden	for	udvikling	af	medi-

cin	gør	dette	sig	i	endnu	højere	grad	gældende,	da	der	stilles	store	krav	til	evidensen	

bag	det	udviklede.	Et	samarbejde	om	udvikling	af	præcisionsmedicin,	vil	derfor	i	udtalt	

grad	være	præget	af	høj	resultatusikkerhed.		

2. Høj	målkongruens	mellem	parterne.		

Som	det	blev	undersøgt	 i	afsnittet	om	interessekonflikter,	vil	der	eksistere	elementer	

af	interessekonflikt	i	forholdet.	På	trods	af	dette	kunne	det	overordnet	konkluderes,	at	

                                                
187	Amagoh,	F.	(2009)	Information	asymmetri	and	the	contracting	out	process,	The	Innovation	Journal:	The	Public	
Sector	Innovation	Journal,	Vol.	14,	No.	2,	s.	8.	
188	Rossignoli,	C.	&	Ricciardi,	F.	(2015)	Inter-Organizational	Relationships:	Towards	a	Dynamic	Model	for	Under-
standing	Business	Network	Performance,	s.	20.	
189	Rossignoli,	C.	&	Ricciardi,	F.	(2015)	Inter-Organizational	Relationships:	Towards	a	Dynamic	Model	for	Under-
standing	Business	Network	Performance,	s.	28.	
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parterne	grundlæggende	har	 interesse	 i	at	arbejde	hen	 imod	det	samme	mål,	da	par-

ternes	 individuelle	udbytte	af	 samarbejdet	 er	afhængigt	 af	den	overordnede	 succes	 i	

samarbejdet.		

3. Høj	opgave	programmerbarhed.		

Det	er	gennem	analysen	blevet	fastlagt,	at	den	primære	kilde	til	værdiskabelse	i	sam-

arbejdet	 er	 vidensdeling.	 Ud	 fra	 dette	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 den	 passende	 adfærd	

kan	formuleres,	som	en	adfærd	der	fordrer	vidensdeling	og	afholder	parterne	fra	at	til-

bageholde	relevant	viden.	

4. Lav	målbarhed	af	resultater.	

I	 denne	 type	 komplekse	 udviklingssamarbejder,	 hvor	målet	 er	 at	 udvikle	 noget	 nyt,	

man	 ikke	kan	definere	på	kontraktindgåelsestidspunktet,	kan	det	være	svært	at	måle	

resultaterne	af	parternes	indsats	undervejs.	Dette	er	en	kombination	af,	at	det	kan	væ-

re	svært	at	kvantificere	effekten,	af	den	viden	parterne	indskyder	i	samarbejdet,	men	

det	kan	også	være	svært	at	kvalificere,	hvis	viden	der	har	haft	betydning	for	hvilke	re-

sultater.		

5. Længerevarende	relationer		

Samarbejdet	vil	som	tidligere	vist	være	af	 længerevarende	karakter,	da	det	 ikke	nød-

vendigvis	 begrænser	 sig	 til	 udviklingen	 af	 enkelte	 virkemidler,	 men	 er	 derimod	 et	

samarbejde,	 hvor	 viden	 genereret	 undervejs	 kan	 skabe	 nye	muligheder.	 Præcisions-

medicin	er	en	ny	måde	at	 tænke	medicin	på,	som	ultimativt	kan	blive	en	vedvarende	

fremtidig	ressource	for	begge	parter.		

	

Det	kan	med	udgangspunkt	i	ovenstående	konkluderes,	at	de	karakteristika	som	samarbejdet	

om	 udvikling	 af	 præcisionsmedicin	 besidder,	 fører	 til,	 at	 den	 adfærdsbaserede	 kontrakt	 er	

mest	hensigtsmæssig	at	anvende.	I	kontrast	til	den	resultatafhængige	kontrakt,	er	det	i	højere	

grad	vigtigt	at	fordre	den	rette	adfærd	fra	parterne	i	relationen,	og	i	mindre	grad	selve	resul-

taterne	af	samarbejdet	der	er	vigtige,	da	disse	 i	høj	grad	er	afhængige	af	andre	faktorer	end	

parternes	indsats,	og	derfor	ikke	kan	forudsiges	på	samme	måde.	Derfor	er	det	primært	vig-

tigt,	at	parterne	engageres	i	vidensdelingsrutiner,	eftersom	sandsynligheden	for	at	samarbej-

det	bliver	en	succes	afhænger	af	dette.		
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Udover	den	naturlige	incitamentsforenelighed	der	foreligger	i	relationen	til	at	dele	viden,	kan	

det	 være	 nødvendigt	med	 andre	 tiltag	 for	 at	mindske	 omkostninger	 forbundet	med	 risiko.	

Gennem	 risikoallokering	 kan	 der	 opstå	 incitamentsskabende	 effekter.	 Her	 er	 det	 vigtigt	 at	

vurdere,	hvem	der	er	nærmest	til	at	bære	en	given	risiko.	Risikoen	bør	fordeles	efter	den	part,	

som	har	størst	kendskab	til	den	pågældende	risiko	og	derved	også	mindst	mulige	omkostnin-

ger	ved	at	minimere	den.	 I	denne	 sondring	vil	man	normalt	også	 skulle	 inddrage	parternes	

risikopræference,	og	derved	hvem	der	er	bedst	egnet	til	at	være	risikoen,	men	da	vi	tidligere	

har	konkluderet,	at	begge	parter	er	risikoneutrale	findes	dette	ikke	at	være	relevant.	

	

En	af	fordelene	ved	den	adfærdsbaserede	kontrakt	er,	at	den	i	højere	grad	er	åben	for	løbende	

dialog	og	samarbejde,	som	konsekvens	af	at	det	er	svært	at	opsætte	målbare	kriterier.	Kon-

trakten	er	derfor	ikke	blot	et	styringsredskab,	men	også	et	dialogredskab	som	sikrer,	at	par-

terne	undervejs	kommunikerer.	Dette	kan	have	en	positiv	effekt	på	samarbejdet,	da	ny	viden	

kan	opstå,	som	ændrer	på	forudsætningerne	i	samarbejdet,	eller	skaber	nye	muligheder.	Dette	

kan	desuden	afhjælpe	moral	hazard	problematikken,	da	denne	netop	forekom	at	være	mest	

aktuel,	når	ny	viden	i	samarbejdet	blev	genereret.	Risikoen	for	at	en	part	handler	opportuni-

stisk	på	kort	sigt	og	maksimerer	egen	nytte,	kan	håndteres	ved	at	parterne	er	forpligtet	til	at	

genforhandle	 kontrakten	 ved	ændrede	 omstændigheder.	Dette	 er	 uagtet	 om	disse	ændrede	

omstændigheder	er	positive	eller	negative.	Dette	sikrer,	at	parternes	incitamenter	til	at	bidra-

ge	med	den	nødvendige	viden	opretholdes	på	længere	sigt,	og	derved	samtidig	mindsker	den	

asymmetriske	 information.	Derigennem	mindskes	parternes	nytte	ved	at	handle	opportuni-

stisk	på	den	korte	bane,	da	de	har	forsikring	for	større	nytte	på	længere	sigt.	Der	kan	derfor	af	

ved	den	adfærdsbaserede	kontrakt	med	relativt	simple	incitamentsskabende	tiltag,	sikres	en	

struktur,	hvor	parterne	vil	dele	 information	og	 ikke	maksimere	egen	nytte	på	bekostning	af	

parternes	samlede	nytte.		

5.2	Transaktionsomkostninger	
I	følgende	afsnit	redegøres	der	kort	for	elementerne	i	Williamsons	transaktionsomkostnings-

teori,	hvorefter	der	med	udgangspunkt	 i	 teorien	vil	 foretages	en	analyse	af	 transaktionsom-

kostninger	forbundet	med	samarbejdet	mellem	NGC	og	private	aktører.	Afhandlingen	vil	med	

udgangspunkt	i	dette	analysere,	hvad	der	for	denne	situation	vil	være	den	mest	efficiente	re-

guleringsstruktur.	
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5.2.1	Frekvens,	usikkerhed	og	aktivspecifitet	
For	at	gennemføre	en	analyse	af	transaktionsomkostninger	i	et	givent	forhold	må	man	ifølge	

Williamson	inddrage	følgende	tre	dimensioner	af	transaktionen;	frekvens,	usikkerhed	og	ak-

tivspecifitet,	hvor	sidstnævnte	anses	som	den	vigtigste.190	

	

5.2.1.1	Frekvens	
Frekvens	er	i	denne	sammenhæng	et	udtryk	for	antallet	eller	hyppigheden	af	identiske	trans-

aktioner.	En	identisk	transaktion	karakteriseres	som	en	transaktion,	der	i	udformning	og	be-

handlingsbehov	 kan	 organiseres	 inden	 for	 den	 samme	 reguleringsstruktur.	 Frekvens	 anses	

som	en	betydelig	dimension,	da	reguleringsstrukturer	 i	almindelighed	er	omkostningstunge,	

og	transaktionsspecialiserede	reguleringsstrukturer	i	særdeleshed	er	omkostningstunge.	Der-

for	har	frekvensen	af	en	transaktion	også	stor	betydning	for,	om	det	kan	betale	sig	at	etablere	

en	vedvarende	struktur	til	at	håndtere	transaktionerne.	Hvis	frekvensen	af	en	transaktion	er	

meget	lav,	vil	markedet	typisk	føre	til	de	laveste	transaktionsomkostninger,	mens	der	med	en	

høj	frekvens	med	fordel	kan	etableres	en	vedvarende	struktur	under	hierarkiet.	Ud	fra	et	om-

kostningsbetinget	 argument	 kan	 specialiserede	 reguleringsstrukturer	 derfor	 kun	 bæres	 af	

hyppige	 identiske	 transaktioner,	 da	 dette	 giver	 lavere	 transaktionsomkostninger	 pr.	 enhed,	

eller	såfremt	transaktionen	i	sig	selv	er	af	en	væsentlig	størrelse.191	Frekvensen	af	transaktio-

ner	har	foruden	reguleringsstrukturen	betydning	for	parternes	incitament	til	at	forpligte	sig	i	

relationen,	herunder	at	foretage	investeringer	i	relationsspecifikke	aktiver.192	

	

Betragte	frekvensdimensionen	i	samarbejde	mellem	NGC	og	private	aktører,	har	det	stor	be-

tydning,	hvordan	man	definerer	transaktionen	i	forholdet.	Man	kan	anse	det	som	værende	ét	

stort	projekt	mellem	parterne,	hvor	 formålet	er	at	realisere	potentialet	 i	præcisionsmedicin,	

og	at	alt	herunder	anskues	som	en	stor	transaktion.	For	at	dette	skulle	give	mening,	ville	alt	

informationsudveksling	 og	 al	 investering	 skulle	 foretages	 en	 enkelt	 gang	 ved	 samarbejdets	

start.	Under	denne	antagelse	vil	der	selvsagt	være	tale	om	en	transaktion,	der	vil	have	karak-

ter	af	lav	frekvens.	Mere	retvisende	vil	det	dog	være	at	anskue	det	som	en	række	af	transakti-

oner,	der	sker	løbende,	i	takt	med	at	forholdet	udvikler	sig.	Forstået	på	den	måde,	at	der	kon-
                                                
190	Riordan,	M.	H.	&	Williamson,	O.	E.	(1985)	Asset	Specificity	and	Economic	Organization,	The	International	Jour-
nal	of	Industrial	Organization,	Vol.	3,	s.	366.	
191	Lippert-Rasmussen,	M	&	Mols,	P.	(1993)	Transaktionsomkostningsteori	-	en	introduktion	til	Williamson.	s.	13.	
192	Dyer,	J.	H.	(1997)	Effective	interfirm	collaboration:	How	firms	minimize	transaction	costs	and	maximize	transac-
tion	value,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	18,	No.	7,	s.	535.	
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tinuerligt	vil	være	vidensdeling	og	ændret	forudsætning,	som	kræver	nye	investeringer	eller	

et	skift	af	 fokus	på	baggrund	af	samarbejdets	 løbende	resultater.	Ud	 fra	dette	kan	det	anses	

som	en	ny	identisk	transaktion	under	samme	kontraktforhold.	På	baggrund	heraf	vil	samar-

bejdet	være	karakteriseret	af	høj	frekvens,	hvilket	vil	være	udgangspunktet	i	den	videre	ana-

lyse.	

	

5.2.1.2	Usikkerhed		
En	anden	dimension	af	transaktionen	er	usikkerhed.	Usikkerhed	har	under	transaktionsøko-

nomien	tre	former;	1)	eksogen	usikkerhed	ved	tilstandens	udvikling,	2)	usikkerhed	afledt	af	

ufuldstændig	eller	 fejlagtig	kommunikation	af	 ikke-strategiske	årsager	og	3)	usikkerhed	for-

bundet	med	adfærdsbetinget	strategiske	handlinger,	der	enten	forvrænger,	tilbageholder	eller	

udelader	information.193	Er	usikkerheden	høj,	øges	transaktionsomkostningerne,	særligt	hvis	

transaktionen	kræver	specifikke	investeringer.	Det	skyldes,	at	en	virksomhed	må	afholde	om-

kostninger	 for	at	 reducere	usikkerheden,	 f.eks.	 ved	at	 indsamle	ekstra	 information	eller	op-

bygge	ny	viden.194	

	

I	konteksten	af	samarbejdet	kan	der	argumenteres	for,	at	et	projekt	med	denne	kompleksitet	

og	tidshorisont	i	sig	selv	udgør	en	eksogen	usikkerhed,	da	parterne	ved	samarbejdets	indgåel-

se	ikke	vil	kunne	anticipere	samtlige	fremtidige	begivenheder.	Eksempler	på	dette	kan	være	

ændringer	 i	 lovgivning,	politisk	eller	offentlig	modstand	af	samarbejdet.	Dog	kan	man	argu-

mentere	 for,	at	den	eksogene	usikkerhed	på	nuværende	tidspunkt	er	lav,	da	man	fra	det	of-

fentliges	side	allerede	har	foretaget	store	investeringer	i	infrastrukturen,	og	at	man	samtidig	

er	tæt	på	at	vedtage	de	fremtidige	lovgivningsrammer.		

	

Den	adfærdsbetingede	usikkerhed	har	også	en	væsentlig	betydning,	hvilket	blev	 illustreret	 i	

det	foregående	afsnit	5.1	om	PA-teorien.	Et	eksempel	på	hvad	der	kan	frembringe	denne	usik-

kerhed,	er	mangel	på	vidensdeling	eller	en	strategisk	adfærd,	der	ikke	er	i	overensstemmelse	

med	medkontrahentens	forventning	til	relationen.	Principal-agent	afsnittet	viste	dog	også,	at	

der	vil	være	naturlige	elementer	af	incitamentsforenelighed	i	dette	samarbejde,	eftersom	det	

gavner	begge	parters	egen	nytte	at	mindske	den	asymmetriske	information	gennem	vidensde-
                                                
193	Lippert-Rasmussen,	M	&	Mols,	P.	(1993)	Transaktionsomkostningsteori	-	en	introduktion	til	Williamson.	s.	13.	
	
194	Williamson,	O.	E.	(1989)	Transaction	Cost	Economics,	s.	143-144.	
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ling.	På	trods	af	dette	vil	der	stadig	være	situationer,	hvor	incitamentsuforenelighed	kan	op-

stå,	og	risikoen	for	moral	hazard	derfor	vil	være	tilstede.		

	

Samlet	set	vurderes	det	på	baggrund	af	overstående,	at	der	vil	eksistere	en	vis	grad	af	usik-

kerhed	i	samarbejdet.	Dels	skyldes	dette	eksogene	faktorer,	men	derudover	skyldes	det	også	

den	adfærdsbaserede	usikkerhed,	der	kan	opstå	ved	incitamentsuforenelighed	og	som	resul-

tat	af	antagelserne	om	begrænset	rationalitet	og	opportunisme.	

	

5.2.1.3	Aktivspecificitet	
Som	nævnt	tidligere	er	aktivspecificitet	den	vigtigste	dimension	i	transaktionsøkonomien	og	

dermed	også	den	primære	faktor	 i	 forklaringen	af	 forskelle	 i	 transaktionsomkostninger.	Der	

vil	i	forbindelse	med	en	transaktion	typisk	være	investeret	i	forskellige	aktiver	til	at	facilitere	

transaktionen.195	Disse	aktiver	kan	i	denne	sammenhæng	kategoriseres	ved	graden	og	typen	

af	aktivspecifitet.	Aktivspecifitet	skildrer,	i	hvilket	omfang	et	aktiv	har	lavere	værdi	i	alterna-

tiv	anvendelse,	kontra	aktivets	værdi	i	den	tiltænkte	anvendelse.196	

	

5.2.1.3.1	Graden	af	aktivspecificitet	
Graden	af	aktivspecifitet	referer	til,	i	hvilket	omfang	et	aktiv	uden	omkostninger	kan	omstilles	

til	alternativ	anvendelse.	Det	kan	betragtes	som	et	spektrum,	der	strækker	sig	fra	ikke	speci-

fikke	 til	 fuldkommen	 specifikke,	 også	 kaldet	 idiosynkratisk,	 hvor	 alt	 her	 i	mellem	 vil	 være	

blandet	 specifikke.197	Det	 skal	 hertil	 bemærkes,	 at	 aktivspecifitet	 ikke	 er	 et	 teknologisk	 be-

greb.	Aktiver	der	er	baseret	på	standardiseret	teknologi	eller	viden,	vil	typisk	ikke	miste	vær-

di	ved	alternativ	anvendelse	eller	hos	alternative	brugere,	og	vil	således	have	lav	grad	af	ak-

tivspecifitet.	 Derimod	 vil	 et	 specialiseret	 aktiv,	 f.eks.	 kunne	 være	 en	 medarbejder,	 der	 har	

brugt	tid	på	at	tilegne	sig	viden,	der	kun	kan	bruges	i	en	specifik	relation.	Dette	kan	eksempel-

vis	være	 træning	 i	 en	modparts	 systemer	og	procedurer,	 eller	viden	om	 informationer,	der	

tilhører	den	anden	part.	Investeringer	i	disse	vil	have	meget	lav,	hvis	nogen,	værdi	i	alternativ	

anvendelse	og	er	dermed	karakteriseret	af	høj	aktivspecifitet.	Investeringer	i	aktivspecificitet	

medfører	øget	 transaktionsomkostningerne,	 idet	risikoen	for	udøvelse	af	opportunistisk	ad-

                                                
195	Riordan,	M.	H.	&	Williamson,	O.	E.	(1985)	Asset	Specificity	and	Economic	Organization,	The	International	Jour-
nal	of	Industrial	Organization,	Vol.	3,	s.	367.	
196	Williamson,	O.	E.	(1989)	Transaction	Cost	Economics,	s.	143-144.	
197	Lippert-Rasmussen,	M	&	Mols,	P.	(1993)	Transaktionsomkostningsteori	-	en	introduktion	til	Williamson.	s.	16.	
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færd	stiger,	hvilket	medfører	øgede	omkostninger	til	beskyttelsesforanstaltninger	også	kaldet	

safeguards.198		

	

5.2.1.3.2	Typen	af	aktivspecificitet	
Typen	af	aktivspecificitet	vedrører	aktivspecificitetens	karakteristika.	Her	skelnede	William-

son	oprindeligt	mellem	tre	former	af	aktivspecificitet;	1)	sted	specificitet,	2)	fysisk	specificitet	

og	3)	human	specificitet.	Williamson	udelukker	dog	 ikke,	 at	der	kan	være	andre	 former	 for	

aktivspecifitet	end	dem,	han	selv	har	fremhævet.199	

	

Sted	 specificitet	 determineres	 af	 aktivets	mobilitetsbegrænsninger,	 dvs.	 hvor	 omkostnings-

krævende,	det	er	fysisk	at	re-allokere	sit	aktiv.	Dette	har	normalt	større	betydning	i	klassiske	

produktionsforhold	 som	 f.eks.	 bilproduktion,	 hvor	 geografisk	 placering	 kan	 have	 stor	 ef-

fekt.200	I	samarbejdet	mellem	private	aktører	og	NGC	spiller	sted	specificitet	ikke	en	betyden-

de	 rolle,	 da	 samarbejdets	 primære	 omdrejningspunkt	 er	 informationsudveksling,	 der	 i	 sin	

natur	ikke	er	bundet	af	nogen	geografisk	placering.	Selvom	man	også	kan	argumentere	for,	at	

der	fra	det	offentliges	side	er	høj	grad	af	sted	specificitet	til	stede,	da	hele	sundhedssystemets	

infrastruktur	ligger	til	grund	for	samarbejdet,	og	dette	mere	eller	mindre	er	bundet	til	dansk	

jord.	Fra	den	private	parts	side	er	samarbejdet	primært	forbundet	med	menneskelige	aktiver,	

der	sammenlignet	med	fysiske	aktiver	ikke	i	samme	grad	er	omkostningstunge	at	flytte.		

	

Den	 fysiske	 specificitet	 refererer	 til	 aktivers	 fysiske	 egenskaber,	 der	 anvendes	 i	 transaktio-

nen.201	 Igen	kan	det	siges,	at	dette	 ikke	har	signifikant	betydning	 i	samarbejdets	 transaktio-

ner,	da	det	primært	er	det	offentlige,	der	har	investeret	i	de	fysiske	aktiver	i	form	at	forsker-

maskiner,	 it-infrastruktur,	 opbevaringsfaciliteter	 osv.	 Selvom	disse	 aktiver	 er	 en	 nøglekom-

ponent	 i	samarbejdet,	har	de	 i	 lige	så	høj	grad	anvendelse	og	nytte	 i	 forbindelse	med	andre	

forhold.	

	

                                                
198	Knudsen,	C.	(2014)	Erhvervsøkonomi.	s.	167.	
199	Riordan,	M.	H.	&	Williamson,	O.	E.	(1985)	Asset	Specificity	and	Economic	Organization,	The	International	Jour-
nal	of	Industrial	Organization,	Vol.	3,	s.	375.	
200	Williamson,	O.	E.	(1979)	The	Economics	of	Organization:	The	Transaction	Cost	Approach,	The	American	Journal	
of	Sociology,	Vol.	87,	No.	3,	s.	561.	
201	Williamson,	O.	E.	(1979)	The	Economics	of	Organization:	The	Transaction	Cost	Approach,	The	American	Journal	
of	Sociology,	Vol.	87,	No.	3,	s.	555.	
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Human	specificitet	opstår,	når	medarbejdere	erhverver	sig	 færdigheder,	know-how	og	kom-

petencer,	 som	 er	 rettet	mod	 en	 specifik	 relation	 eller	 transaktion	 og	 som	 derfor	 får	 større	

værdi	i	denne	relation	end	i	andre	relationer.	Human	specificitet	findes	som	regel	i	længere-

varende	 samarbejdsrelationer,	 hvor	 parterne	 gennem	 erfaring	 tilegner	 sig	 et	 særligt	 kend-

skab	til	hinandens	procedurer,	systemer	og	præferencer,	og	derved	udvikler	en	mere	effektiv	

samarbejdsrelation.202		

	

I	 tilknytning	 til	 det	 omtalte	 samarbejde	 vurderes	 det,	 at	 human	 aktivspecificitet	 har	 særlig	

betydning	 for	værdien	af	dette	samarbejde.	Dette	vurderes	på	baggrund	af	analysen	 i	 afsnit	

4.4.1,	der	viste,	at	vidensudveksling	mellem	parterne	er	den	primære	drivkraft	indenfor	den-

ne	type	innovationssamarbejde	med	høj	videns	kompleksitet.	Grundet	dette	kræves	der	netop	

høj	human	aktivspecificitet,	eftersom	det	er	disse	aktiver,	der	kan	formidle	viden	og	informa-

tion	mellem	parterne.	Udarbejdelse	af	vidensdelingsrutiner	er	en	måde,	hvorpå	parterne	kan	

investere	 i	 humanspecificiteten.	 Udvikles	 en	 effektiv	 vidensdelingsrutine	 vil	 parterne	 som	

afledt	effekt	forbedre	kommunikationen	mellem	sig,	hvilket	kan	bidrage	til	en	højere	grad	af	

tillid	og	troværdighed	i	relationen.203	Den	viden	der	er	relevant	at	få	kendskab	til	for	parterne,	

er	 i	 denne	 sammenhæng	hinandens	præferencer,	 arbejdsprocedurer,	 know-how,	 ekspertise	

og	 systemer.	 Grundet	 karakteren	 af	 samarbejdet,	 der	 bygger	 på	 information	 som	 en	 nøgle-

komponent,	må	det	vurderes,	at	der	er	en	naturlig	sammenhæng	mellem	incitament	til	at	in-

vestere	i	human	specificitet	og	forudsætningerne	for	samarbejdet.	Samtidig	er	det	understøt-

tende,	at	en	sådan	 investering	vil	anses	som	en	credible	commitment,	eftersom	enhver	 inve-

stering	i	et	relationsspecifikt	aktiv	fra	en	part	formodes	at	være	et	udtryk	for	denne	parts	cre-

dible	commitment	i	det	pågældende	samarbejdsforhold	og	derigennem	kan	risikoen	for	hold-

up	i	samarbejdet	reduceres.204	

	

På	baggrund	af	de	forskellige	former	for	aktivspecificitet	kan	det	konkluderes,	at	der	i	samar-

bejdet	vil	være	en	høj	grad	af	aktivspecifitet	grænsende	til	det	idiosynkratiske.	Om	end	ikke	i	

                                                
202	Williamson,	O.	E.	(1979)	The	Economics	of	Organization:	The	Transaction	Cost	Approach,	The	American	Journal	
of	Sociology,	Vol.	87,	No.	3,	s.	562-563.	
203	Dyer,	J.	H.	(1997)	Effective	interfirm	collaboration:	How	firms	minimize	transaction	costs	and	maximize	transac-
tion	value,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	18,	No.	7,	s.	538.	
204	Williamson,	O.	E.	(1983)	Credible	Commitments:	Using	Hostages	to	Support	Exchange,	The	American	Eco-nomic	
Review,	Vol.	73,	No.	4,	s.	519.	
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alle	tre	former	for	aktivspecificitet,	men	i	særdeleshed	i	graden	af	human	specificitet,	da	dette	

er	en	nødvendighed	for	parternes	udbytte	af	samarbejdet.	

	

5.2.2	Den	efficiente	reguleringsstruktur	
	

De	forrige	afsnit	indikerer,	at	et	samarbejde	mellem	det	offentlige	og	private	aktører	om	ud-

viklingen	af	præcisionsmedicin,	teoretisk	er	forbundet	med	betydelige	transaktionsomkost-

ninger.	Transaktionsomkostninger	opstår	som	følge	af	projektets	kompleksitet	og	langvarig-

hed	samt	den	usikkerhed,	der	vil	være	til	stede	i	forholdet	og	ikke	mindst	den	høje	grad	af	

aktivspecificitet,	der	er	påkrævet.	

	

Ud	 fra	 analysen	 af	 samarbejdets	 karakteristika	 vil	 sammenhængen	mellem	 transaktionsdi-

mensionerne,	 kontraktudformningen	 og	 de	 efficiente	 reguleringsstrukturer	 blive	 behandlet.	

Udgangspunktet	vil	være	nedestående	figur,	der	 illustrerer,	hvordan	man	 i	Williamson	teori	

udpeger	den	mest	efficiente	reguleringsstruktur	for	en	given	transaktion,	hvor	der	vil	være	et	

vist	niveau	af	usikkerhed	til	stede.	Med	mest	efficiente	reguleringsstruktur	menes	den	regule-

ring,	der	minimerer	 transaktionsomkostninger	mest	muligt.205	 I	 teorien	 skelnes	der	mellem	

tre	reguleringsformer;	1)	markedet,	2)	hybriden	og	3)	hierarkiet,	der	alle	tager	udgangspunkt	

i	 en	 særlig	 regulering,	der	knytter	 sig	 til	 forskellige	kontraktregimer.	Herunder	 skelnes	der	

mellem	tre	kontrakttyper;	1)	klassiske	kontrakter	der	er	karakteriseret	af	at	være	nøje	speci-

ficerede	og	at	modpartens	 identitet	 ikke	har	betydning.	Dette	knytter	sig	 til	markedsregule-

ring.	2)	Neo-klassiske	kontrakter,	der	tager	højde	for	mere	komplekse	forhold	og	dermed	er-

kender,	 at	 alle	 aftaler	 er	 inkomplette.	 Derfor	 indbygges	 fleksibilitet	 i	 aftalen,	 der	 muliggør	

nødvendige	 tilpasninger	 i	 længerevarende	 forhold.	 Dette	 knytter	 sig	 til	 hybriden,	 hvor	 der	

skelnes	mellem	den	trilaterale	og	bilaterale	regulering.	3)	intern	organisation	der	knytter	sig	

til	hierarkiet,	som	finder	anvendelse,	når	aktiver	bliver	så	specialiserede,	at	de	ikke	har	nytte	i	

andre	relationer.	Derfor	giver	det	mening	at	internalisere,	da	reguleringsstrukturen	harmoni-

serer	normer	og	værdisæt,	samt	skaber	større	målkongruens,	og	dermed	modsvarer	opportu-

nistisk	adfærd.206		

	

                                                
205	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	168.	
206	Williamson,	O.	E.	(1989)	Transaction	Cost	Economics,	s.	154.	
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Figur	8:	Den	efficiente	reguleringsstruktur.207	

	
	

Figuren	synliggør,	hvordan	samarbejdet	bør	organiseres	for	at	opnå	den	mest	efficiente	regu-

leringsstruktur,	 på	 baggrund	 af	 de	 pågældende	 aktiver	 og	 frekvensen	 af	 transaktionen.	Hy-

bridformerne	bør	anvendes,	når	niveauet	af	aktivspecificitet	er	over	lav,	men	samtidig	er	un-

der	det	idiosynkratiske	niveau.208	Følgende	afsnit	vil	nu	undersøge	foreneligheden	mellem	en	

hybridregulering	og	det	pågældende	samarbejde.	

	

Hybriden	dækker,	som	illustreret	i	figuren,	både	over	den	trilaterale	og	bilaterale	regulering,	

hvor	 frekvensen	 er	 det	 determinerende	 forhold	 for	 valget	mellem	de	 to	 reguleringsformer.	

Hybriden	danner	grundlag	 for	en	 lang	række	forskellige	 længerevarende	samarbejdsformer.	

Klassiske	samarbejdsformer	inden	for	hybriden	er	franchise	og	joint-ventures,	da	disse	både	

indeholder	 egenskaber	 fra	 markedet	 og	 fra	 hierarkiet.209	 Som	 nævnt	 inkorporerer	 neo-

klassiske	kontrakter	kompleksiteten	og	usikkerheden,	der	 som	udgangspunkt	altid	vil	 være	

tilstede	i	længerevarende	relationer.	Derfor	udformes	sådanne	kontrakter	med	en	vis	fleksibi-

                                                
207	Knudsen,	C.	(2013)	Erhvervsøkonomi,	s.	170.	
208	Lippert-Rasmussen,	M	&	Mols,	P.	(1993)	Transaktionsomkostningsteori	-	en	introduktion	til	Williamson.	s.	27-
28.	
209	Noorderhaven,	N.	(1994)	Transaction	cost	analysis	and	the	explanation	of	hybrid	vertical	interfirm	relations,	
Re-view	of	Political	Economy,	Vol.	6,	No.	1,	s.	31.	
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litet,	der	muliggør	 tilpasninger	 for	at	 imødekomme	aftalens	ufuldstændighed.	Neo-klassiske	

kontrakter	foreskriver	typisk	måder,	hvorpå	tvister	håndteres,	inden	de	eskaleres	til	konflikt-

niveau,	da	det	er	værdifuldt	for	parterne	at	fastholde	deres	relationelle	forhold	grundet	den	

høje	aktivspecificitet.210	Oprindeligt	henregnede	Williamson	kun	den	trilaterale	regulering	til	

den	neo-klassiske	kontrakt,	men	efter	den	 relationelle	kontrakt	er	udgået	af	hans	analyser-

amme	 er	 den	 neo-klassiske	 kontraktlov	 nu	 udvidet	 til	 også	 at	 støtte	 den	 bilaterale	 regule-

ring.211	Hensynet	under	den	bilaterale	regulering	er	i	endnu	højere	grad	på	relationens	konti-

nuitet,	hvilket	medfører,	at	kontrakterne	udformes	med	et	stærkere	relationelt	fokus,	og	der-

for	i	højere	grad	forsøger	at	undgå	tredjeparts	indblanding.	Da	der	vil	være	en	vis	grad	af	ak-

tivspecificitet	under	den	bilaterale	regulering,	antages	parterne	at	have	en	fælles	interesse	i,	

at	relationen	fortsætter	således,	at	det	fulde	udbytte	af	de	aktivspecifikke	investeringer	reali-

seres.	Parterne	opretholdes	dog	stadig	som	selvstændige	autonome	enheder,	hvorfor	det	må	

forventes,	at	forskellige	målsætninger	kan	opstå.	Disse	kan	give	anledning	til	konflikt,	da	ad-

færdsantagelserne	stadig	gør	sig	gældende.	

	

Med	 ovenstående	 in	 mente	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 det	 forestående	 samarbejde	 besidder	

egenskaberne	til	at	reguleres	efter	hybriden.	Dette	fordi	at	der	i	samarbejdet	vil	være	en	na-

turlig	 investering	 i	human	specificitet	 fra	 begge	 parters	 side.	 Samtidig	må	 det	 forventes,	 at	

frekvensen	af	transaktioner	i	samarbejdet	vil	være	høj	i	takt	med,	at	samarbejdets	vidensde-

lingsrutiner	udvikler	 sig,	 og	ny	viden	opstår,	der	 fordrer	mere	vidensudveksling	og	dermed	

flere	transaktioner.	Det	langvarige	samarbejde	styres	derfor	mest	efficient	gennem	den	bilate-

rale	regulering,	der	baserer	sig	på	særligt	relationelle	neoklassiske	kontrakter.	

	

Grundet	den	høje	grad	af	aktivspecificitet	bevæger	den	mest	efficiente	reguleringsstruktur	sig	

dog	i	spændingsfeltet	mellem	bilateral	og	intern	regulering.		Der	kan	derfor	argumenteres	for	

en	 efficient	 reguleringsstruktur,	 der	 kombinerer	 egenskaber	 fra	 hybriden	 og	 hierarkiet.	 I	

praksis	er	det	dog	ikke	sikkert,	at	dette	er	en	realiserbar	reguleringsstruktur.	Dette	fordi	der	

kan	være	begrænsninger	i	handlefriheden	for	en	offentlig	institution	som	NGC.	Afhandlingen	

vil	 nu	 inddrage	 ressourceperspektivet	 i	 tillæg	 til	 transaktionsomkostningsteorien,	 for	 at	 af-

dække	de	vertikale	begrænsninger	for	samarbejdet,	men	også	for	at	undersøge	om	hybriden	

                                                
210	Lippert-Rasmussen,	M	&	Mols,	P.	(1993)	Transaktionsomkostningsteori	-	en	introduktion	til	Williamson.	s.	24.	
211	Lippert-Rasmussen,	M	&	Mols,	P.	(1993)	Transaktionsomkostningsteori	-	en	introduktion	til	Williamson.	s.	28.	
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er	den	optimale	reguleringsstruktur,	med	ressourceperspektivet	in	mente.	Barney	argumen-

terer	for,	at	transaktionsomkostningsteorien	kommer	til	kort,	hvis	man	ikke	samtidig	inddra-

ger	anskuelsen	om	værdien	af	ressourcer,	hvorfor	afhandlingen	nu	vil	vise	hvilken	effekt,	hvis	

nogen,	inddragelsen	af	ressourceperspektivet	vil	have	på	den	efficiente	regulering.212	

5.3	Ressourceperspektivet	
Som	 foregående	 afsnit	om	 transaktionsomkostninger	 viste,	 var	 der	under	 forskellige	 forud-

sætninger	grund	 til	 at	 regulere	 transaktionerne	efter	henholdsvis	markedet,	hierarkiet	 eller	

en	hybrid	af	disse,	og	dermed	blev	organisationers	vertikale	grænser	skitseret.	Transaktions-

omkostningsteorien	har	dog	historisk	set	haft	tendens	til	at	overse	organisationers	ressourcer	

og	kapaciteter	i	beslutningen	om,	hvorledes	transaktioner	skal	reguleres.213	Der	er	heller	ikke	

i	det	 foregående	afsnit	 taget	stilling	til	de	ressourcer	og	kapaciteter,	som	en	organisation	og	

dens	udvekslingspartner	besidder.	Den	ressourcebaserede	teori	fokuserer	eksplicit	på	organi-

sationers	ressourcer	og	kapaciteter.	Den	undersøger	muligheden	for,	at	valget	af	regulerings-

struktur	ikke	kan	adskilles	fra	at	analysere,	hvordan	udvekslingen	af	materielle	og	immateri-

elle	 ressourcer	mellem	 organisationer	 skaber	 værdi.214	 Formålet	med	 følgende	 afsnit	 er	 at	

belyse	under	hvilke	omstændigheder,	en	organisations	valg	af	reguleringsstruktur	bør	påvir-

kes	af	de	ressourcer	og	kapaciteter	som	den	selv	besidder,	og	de	som	den	potentielle	udveks-

lingspartner	besidder.		

	

5.3.1	Ressource	og	kapacitets	overvejelser	i	vurderingen	af	en	organisations	ver-
tikale	grænse		
Der	 findes	umiddelbart	 tre	 tilføjelser	 til	 transaktionsomkostningslogikken,	der	 fører	 til	kon-

klusionen,	at	ressourcer	og	kapaciteter	er	en	bestemmende	faktor	for	en	organisations	verti-

kale	grænser.	Først	og	fremmest	kan	der	være	situationer,	hvor	en	organisation	ikke	besidder	

alle	de	ressourcer	og	kapaciteter,	som	den	behøver	for	at	opnå	succes.	Dernæst	kan	det	være	

svært	eller	omkostningstungt	 for	en	organisation	 selv	at	 skabe	denne	manglende	 ressource	

eller	kapacitet.	Endeligt	kan	det	være	svært	eller	omkostningstungt	for	organisationen	at	til-

egne	sig	den	manglende	ressource	eller	kapacitet	ved	at	købe	en	anden	organisation,	der	be-
                                                
212	Barney,	J.	B.	&	Clark,	D.	N.	(2007)	Resource-based	theory:	Creating	and	sustaining	competitive	advantage,	s.	
161.	
213	Barney,	J.	B.	&	Clark,	D.	N.	(2007)	Resource-based	theory:	Creating	and	sustaining	competitive	advantage,	s.	
162-163.	
214	Barney,	J.	B.	(1999)	How	a	firm's	capabilities	affect	boundary	decisions,	Sloan	Management	Review,	Vol.	40,	No.	
3,	s.	138.	
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sidder	 den.	 Når	 disse	 tre	 præmisser	 er	 til	 stede,	 medfører	 anvendelse	 af	 den	 traditionelle	

transaktionsomkostningslogik	 risiko	 for,	 at	 en	 organisation	 vil	 vælge	 en	 inefficient	 regule-

ringsstruktur,	 hvilket	 ultimativt	 vil	 skade	 organisationens	 konkurrenceevne.215	Under	 disse	

forudsætninger	 giver	 den	 ressourcebaserede	 teori	 et	 andet	 perspektiv	 på	 reguleringsvalget	

end	transaktionsomkostningsteorien.	I	særdeleshed	vil	organisationer	under	disse	forudsæt-

ninger	 finde	 det	 nødvendigt	 at	 benytte	 andre	 reguleringsstrukturer	 end	hierarkiet	 for	 at	 få	

adgang	til	de	nødvendige	ressourcer	og	kapaciteter.	Dette	selvom	disse	reguleringsstrukturer	

vil	eksponere	dem	for	en	højere	grad	af	opportunisme,	end	de	ellers	vil	finde	optimal	under	

transaktionsomkostningsteorien.216	

	

5.3.2	Ressource	og	kapacitets	forskelle	mellem	organisationer		
Transaktionsomkostningsteorien	anerkender	implicit,	at	organisationer	kan	have	signifikante	

forskelle	i	deres	ressourcer	og	kapaciteter.	Uden	disse	forskelle	ville	der	ikke	være	nogen	po-

tentielle	gevinster	ved	at	handle	med	andre	organisationer.	Uden	potentielle	gevinster	i	han-

del	vil	der	ydermere	ikke	være	behov	for	at	engagere	sig	i	en	udveksling,	der	kræver	regule-

ring	mellem	 af	 parterne.	 Derfor	ændrer	 ressourceperspektivet	 grundlæggende	 ikke	 ved	 de	

underliggende	 forudsætninger	 i	 transaktionsomkostningsteorien.217	 Dog	 formår	 transakti-

onsomkostningsteorien	 ikke	at	 indregne	den	 faktor,	 at	 en	organisation	kan	have	et	 særskilt	

behov	for	en	ressource	eller	kapacitet,	den	ikke	umiddelbart	besidder	for	at	være	konkurren-

cedygtig.	Når	dette	er	tilfældet,	står	den	overfor	tre	valg;	1)	Den	kan	samarbejde	med	en	an-

den	 organisation,	der	 besidder	 de	ønskede	 egenskaber,	 2)	 den	 kan	 skabe	 det	 ønskede	 selv,	

eller	3)	den	kan	tilegne	sig	det	ønskede	via	opkøb.	De	to	sidstnævnte	vil	falde	under	den	hie-

rarkiske	reguleringsstruktur.	Disse	vil	dog	ikke	altid	være	mulige	alternativer.218	

	

Der	kan	være	flere	grunde	til,	at	det	kan	være	svært	at	skabe	ressourcer	og	kapaciteter	selv.	

En	af	disse	er,	at	det	kan	være	historisk	betinget,	at	en	organisation	besidder	ressourcer	og	

kapaciteter	grundet	forudsætninger,	som	var	til	stede	på	ét	tidspunkt,	men	sidenhen	har	æn-
                                                
215	Barney,	J.	B.	(1999)	How	a	firm's	capabilities	affect	boundary	decisions,	Sloan	Management	Review,	Vol.	40,	No.	
3,	s.	140.	
216	Barney,	J.	B.	&	Clark,	D.	N.	(2007)	Resource-based	theory:	Creating	and	sustaining	competitive	advantage,	s.	
162-163.	
217	Barney,	J.	B.	&	Clark,	D.	N.	(2007)	Resource-based	theory:	Creating	and	sustaining	competitive	advantage,	s.	
167.	
218	Barney,	J.	B.	(1999)	How	a	firm's	capabilities	affect	boundary	decisions,	Sloan	Management	Review,	Vol.	40,	No.	
3,	s.	140.	
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dret	sig.219	Dette	kan	i	høj	grad	siges	at	være	tilfældet	for	hos	det	offentlige.	De	ressourcer	og	

kapaciteter,	som	det	offentlige	besidder,	beror	på	mange	års	systematisk	indsamling	af	sund-

hedsdata	 i	det	offentlige	sundhedssystem.	Disse	har	med	tiden	akkumuleret	sig	 til,	at	man	 i	

dag	har	den	højeste	kvalitet	af	sundhedsdata	på	en	befolkning	i	verden.	Dette	er	historisk	be-

tinget	med	 indførelsen	af	CPR-registeret	 for	50	år	siden,	uagtet	 at	man	dengang	 ikke	havde	

indregnet,	hvilke	ressourcer	og	kapaciteter	dette	ville	udvikle	sig	til	sidenhen.220	Hvis	en	or-

ganisation	 skulle	 kopiere	 disse	 ressourcer	 og	kapaciteter,	 ville	 det	 tage	mange	 år	og	 kræve	

store	investeringer.	Det	ville	i	så	fald	kræve,	at	det	var	en	organisation,	der	havde	faciliteter	til	

at	kunne	indsamle	enorme	mængder	data	fra	mange	individer	samt	kompetencer	og	erfarin-

ger	til	at	kunne	systematisere	og	formidle	store	datamængder.	Det	er	svært	at	forestille	sig	en	

organisation,	der	ville	kunne	gøre	dette	 i	dag.	Det	er	dog	 ikke	utænkeligt,	at	dette	kan	ske	 i	

fremtiden,	når	man	ser	på	den	teknologiske	udvikling	og	anskuer,	hvad	de	store	datadrevne	

virksomheder	allerede	er	i	stand	til.		

	

At	tilegne	sig	de	ønskede	ressourcer	og	kapaciteter	via	opkøb	kan	være	meget	bekosteligt.	Det	

er	velkendt,	at	man	i	almindelige	virksomhedsoverdragelser	er	tvunget	til	at	betale	en	ekstra	

præmie	for	at	kunne	erhverve	den	ønskede	virksomhed.221	Derfor	er	det	også	nødvendigt,	at	

summen	af	købsprisen	 ikke	overstiger	de	vundne	 fordele	ved	at	 tilegne	 sig	de	ønskede	 res-

sourcer	og	kapaciteter.	Eftersom	NGC	er	en	offentligejet	instans,	komplicereres	et	køb	yderli-

gere.	Dette	i	sig	selv	umuliggør	dog	ikke	et	køb,	hvilket	eksempelvis	er	set	ved	frasalget	af	en	

del	af	Statens	Serum	Institut	i	2017.222	Et	opkøb	af	NGC	er	dog	væsentlig	mere	komplekst,	da	

NGC	bliver	en	integreret	del	af	sundhedssystemet,	hvorefter	der	vil	være	væsentligt	flere	juri-

diske	og	politiske	problemstillinger,	der	ville	umuligøre	et	salg.		

	

Omvendt	kan	det	også	anskues	fra	det	offentliges	perspektiv.	Hvis	man	fra	det	offentlige	skul-

le	tilegne	sig	de	kapaciteter	og	ressourcer,	som	de	private	aktører	er	i	besiddelse	af,	herunder	

produktudvikling	 og	 kommercialisering	 heraf,	 ville	 det	 kræve	 enorme	 økonomiske	 investe-
                                                
219	Barney,	J.	B.	(1999)	How	a	firm's	capabilities	affect	boundary	decisions,	Sloan	Management	Review,	Vol.	40,	No.	
3,	s.	141.	
220	Leapcraft	(2015)	Mapping	the	Healthcare	Data	Landscape	in	Denmark,	s.	5.	
221	Barney,	J.	B.	&	Clark,	D.	N.	(2007)	Resource-based	theory:	Creating	and	sustaining	competitive	advantage,	s.	
171.	
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ringer.	Dette	vil	næppe	være	realistisk	eller	kunne	retfærdiggøres,	da	det	ligger	langt	fra	det	

offentliges	kernekompetencer	og	formål.	

	

For	begge	parter	vil	det	derfor	være	urealistisk	eller	under	alle	omstændigheder	meget	om-

kostningstungt	at	skulle	tilegne	sig	de	ressourcer	og	kapaciteter,	som	modparten	besidder	til.	

	

5.3.3	Inkorporering	af	ressourceperspektivet	i	reguleringsvalget	
Når	det	gør	sig	gældende,	at	en	organisation	ikke	besidder	de	ressourcer	og	kapaciteter,	som	

den	behøver,	samt	at	disse	vil	være	omkostningstunge	at	skabe	eller	købe	sig	til,	kan	det	æn-

dre	hvilken	 reguleringsstruktur,	der	er	mest	efficient	efter	 transaktionsomkostningsteorien.	

Dette	 skyldes	 ikke,	 at	 adfærdsantagelserne	 ikke	 længere	 er	 relevante	 for	 reguleringsvalget,	

men	nærmere	at	der	er	andre	hensyn,	der	vægter	højere.	Navnligt	vil	det	kunne	 illustreres	

ved,	at	selvom	der	vil	være	en	høj	grad	af	aktivspecifitet,	hvilket	peger	mod	den	hierarkiske	

reguleringsstruktur	som	den	mest	efficiente	under	transaktionsomkostningsteorien,	kan	det-

te	vise	sig	at	være	 inefficient	med	ressourceperspektivet	 in	mente.	Dette	skyldes,	at	det	kan	

være	omkostningstungt	 for	en	organisation	at	vælge	en	hierarkisk	 reguleringsstruktur,	hvis	

de	tidligere	benævnte	faktorer	gør	sig	gældende.223		

	

Man	kan	opsummere	det	således,	at	det	er	en	afvejning	af	værdien	af	at	få	adgang	til	ressour-

cer	og	kapaciteter,	og	risikoen	og	omkostningerne	forbundet	med	opportunistisk	adfærd	ved	

høj	aktivspecificitet,	kontra	omkostningerne	ved	selv	at	skabe	eller	købe	ressourcerne	og	ka-

paciteterne.		

	

5.3.4	Ressourcer	og	kapaciteter	indenfor	medicinudvikling	
De	tidligere	omtalte	forudsætninger	vil	ofte	være	til	stede	i	industrier,	der	er	karakteriseret	af	

at	være	hurtigt	udviklende	og	højteknologiske,	hvilket	må	siges	at	være	tilfældet	inden	for	den	

farmaceutiske	 industri.	Da	 lægevidenskaben,	og	derfor	også	behandling	og	medicinering,	 er	

under	konstant	forandring,	vil	der	opstå	forskelle	mellem	organisationers	ressourcer	og	kom-

petencer,	 eftersom	 de	 homogeniserende	 effekter	 af	 industristruktur,	 ikke	 på	 samme	måde	
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tager	til	på	grund	af	det	hurtigt	skiftende	miljø.224	Derfor	finder	organisationer	i	denne	indu-

stri	ofte,	at	de	har	brug	for	ressourcer	og	kompetencer,	som	de	ikke	besidder.	Studier	fra	den	

farmaceutiske	 industri	 viser,	 at	 nogle	 organisationer	 er	meget	 dygtige	 til	 at	 integrere	 pro-

duktudvikling	på	tværs	af	mange	forskellige	videnskabelige	discipliner,	mens	andre	organisa-

tioner	har	sværere	ved	at	beherske	dette.	Dette	er	et	eksempel	på	en	kapacitet,	der	vil	være	

omkostningskrævende	at	tilegne	sig	på	kort	sigt,	da	den	grunder	i	sociale	komplekse	forskelle	

mellem	organisationer.225	

5.4	Den	efficiente	reguleringsstruktur	–	med	ressourceperspek-
tivet		
På	baggrund	af	ovenstående	analyse	kan	det	konkluderes,	at	det	kan	være	relevant	at	samar-

bejde	med	andre	organisationer	via	enten	markedet	eller	en	hydridstruktur,	hvis	den	givne	

samarbejdspartner	har	nogle	ressourcer	og	kompetencer,	som	ikke	er	umiddelbart	tilgænge-

lige	for	organisationen	på	nogen	anden	omkostningseffektiv	måde.	Selv	når	transaktionsom-

kostningsteorien	dikterer,	at	hierarkiet	vil	være	den	mest	efficiente	reguleringsform,	kan	om-

kostninger	 forbundet	med	 opportunistisk	 adfærd	 opvejes	 af	 de	 omkostninger,	 der	 vil	 være	

ved	selv	at	skulle	tilegne	sig	ressourcerne.	Derfor	handler	valget	af	reguleringsform	ikke	ude-

lukkende	om	at	anskue	transaktionsomkostningerne,	men	også	om	at	anskue	den	værdi	der	

skabes	af	at	samle	den	korrekte	kombination	af	ressourcer	og	kompetencer	gennem	både	hie-

rarkiske	og	 ikke	hierarkiske	reguleringsformer.	Det	samme	gør	sig	gældende	 i	det	konkrete	

samarbejde,	hvor	en	hierarkisk	 reguleringsform	 i	overvejende	grad	vil	 være	 forbundet	med	

høje	omkostninger,	hvorfor	det	er	usandsynligt,	at	det	vil	kunne	betale	sig	for	en	virksomhed	

at	skulle	anskaffe	sig	de	ressourcer	og	kapaciteter,	som	det	offentlige	 i	denne	sammenhæng	

besidder	og	vice	versa.	

5.5	Delkonklusion	
Ud	fra	analysen	kan	det	konkluderes,	at	samarbejdet	mellem	det	offentlige	og	private	kan	ka-

rakteriseres	som	et	komplekst	og	atypisk	principal-agent	forhold,	hvor	der	vil	være	flere	di-

vergerende	 interesser	at	 tage	højde	 for.	Overordnet	set	er	samarbejdet	præget	af	 interesse-

forenelighed	mellem	parterne,	da	det	er	til	alles	gavn	at	udvikle	præcisionsmedicin.	Underlig-

gende	eksisterer	der	dog	stadig	 interessekonflikter	 i	 forholdet,	da	det	der	profitmaksimerer	
                                                
224Barney,	J.	B.	&	Clark,	D.	N.	(2007)	Resource-based	theory:	Creating	and	sustaining	competitive	advantage,	s.	180.	
225Henderson,	R.	&	Cockburn,	I	(1994)	Measuring	Competence?	Exploring	Firm	Effects	in	Pharmaceutical	Re-
search,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	15,	s.	77.	
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for	det	private,	ikke	nødvendigvis	velfærdsmaksimerer	for	det	offentlige.	I	kombination	med	

den	asymmetriske	information,	der	er	tilstede	i	forholdet,	udgør	disse	interessekonflikter,	at	

risikoen	 for	moral	hazard	opstår.	Moral	hazard	kommer	primært	 til	udtryk	 i	 forholdet	som	

free-riding,	hvor	parterne	kun	modtager	viden,	men	ikke	deler	den	viden	de	besidder.	Derud-

over	kan	den	private	part	handle	opportunistisk	ved	kun	at	allokere	ressourcer	til	de	områ-

der,	de	finder	kommercielt	interessante,	hvilket	kan	være	til	skade	for	parternes	fælles	nytte.	

		

På	baggrund	af	 samarbejdets	karakteristika	kan	det	konkluderes,	 at	det	vil	 være	mest	hen-

sigtsmæssigt	 at	 anvende	 en	 adfærdsbaseret	 kontrakt	 for	 at	 afhjælpe	 disse	 problematikker.	

Denne	findes	mest	optimal	til	at	fordre	den	rette	adfærd	associeret	med	vidensdeling,	som	er	

særligt	vigtigt	 i	relationen.	Den	adfærdsbaserede	kontrakt	 findes	også	mest	hensigtsmæssig	

til	at	opretholde	incitamenter	til	vidensdeling	på	den	lang	sigt,	da	den	inkorporerer	fleksibili-

tet	og	mulighed	for	omstrukturering	af	samarbejdets	præmisser.			

	

Ydermere	kan	det	konkluderes,	at	samarbejdet	ud	fra	et	transaktionsomkostningsperspektiv	

reguleres	mest	hensigtsmæssigt	 gennem	en	hybrid	af	markedet	og	hierarkiet.	Dette	 skyldes	

graden	af	usikkerhed	i	samarbejdet	kombineret	med	en	høj	grad	af	human	aktivspecificitet	og	

høj	 frekvens	 af	 transaktioner	 i	 forholdet.	 Samarbejdet	 udformes	 herefter	 mest	 efficient	 på	

baggrund	af	den	neoklassiske	kontraktlov	med	et	særligt	relationelt	fokus.	Som	resultat	af	den	

høje	grad	af	aktivspecificitet,	kan	der	dog	argumenteres	for,	at	hierarkiet	er	den	mest	efficien-

te	reguleringsform	ud	fra	en	transaktionsomkostningsovervejelse.	Inddragelsen	af	ressource-

perspektivet	viser	dog,	at	en	hierarkisk	regulering	ville	være	 forbundet	med	uforholdsmæs-

sigt	 store	 omkostninger,	 der	 ikke	 kan	 opveje	 de	 øgede	 transaktionsomkostninger.	 Det	 kan	

dermed	ikke	betale	sig	for	nogen	af	parterne	at	tilegne	sig	modpartens	ressourcer	og	kapaci-

teter	for	at	minimere	transaktionsomkostninger.	 	
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Del	6	-	Aftaleparadigmet	
6.1	Indledning	til	aftaleparadigmet	
I	følgende	afsnit	vil	der	på	baggrund	af	de	forudgående	analyser	udformes	et	aftaleparadigme	

med	det	formål,	at	man	med	kontrakten	som	styringsredskab	i	bedste	fald	kan	opnå	relations-

rente.226	 Der	 vil	 på	 den	 baggrund	 foreslås	 en	 række	 kontraktbestemmelser,	 som	 slutteligt	

sammenfattes	i	et	aftaleparadigme.	Aftaleparadigmet	er	centreret	om	bestemmelser,	som	sik-

rer	udveksling	af	strategisk	information	og	viden.	Dette	er	vigtige	betragtninger,	som	parterne	

bør	inddrage	ved	udformning	af	den	fremtidige	aftalemodel.	Denne	aftalemodel	er,	som	nævnt	

indledningsvist	i	afhandlingen,	stadig	under	udformning,	og	derfor	kan	aftaleparadigmets	be-

stemmelser	 bidrage	 til	 udformningen.	 Bestemmelserne	 i	 aftaleparadigmet	 baseres	 på	 sam-

spillet	mellem	pro-	og	reaktive	bestemmelser.	Disse	er	kvalificeret	gennem	den	økonomiske	

analyse,	hvorefter	disse	inddrages	under	hensyntagen	til	de	juridiske	aspekter	som	også	ana-

lyseret.	

	

Grundlæggende	argumenterer	Dyer	og	Singh	 i	deres	artikel	om	relationsrente	 for,	 at	 tillid	 i	

relationen	er	en	proces,	der	går	videre	end	kontrakten.227	De	argumenterer	videre,	at	kontrak-

ten	 er	 unødvendig,	 da	 parterne	 gennem	 selvhåndhævelse	 ved	 formelle	 og	 uformelle	 sa-

feguards	sikrer	en	effektiv	styringsform.228	Kontrakter	skal	dog	nødvendigvis	 ikke	betragtes	

som	en	forhindring	til	at	opbygge	tillid.229	Kontrakten	kan	i	høj	grad	komplimentere	fremfor	

at	hindre	relationel	styring	herunder	også	opbygning	af	tillid.230	

	

Hvorvidt	 selvhåndhævelse	 overflødiggør	 formelle	 kontrakter	 er	 derfor	 et	 åbent	 spørgsmål.	

Det	 er	 dog	 veldokumenteret,	 at	 uanset	 at	 formelle	 kontrakter	 har	 ex	 ante	 transaktionsom-

kostninger,	reducerer	det	ofte	 transaktionsomkostninger	ex	post,	da	der	på	den	måde	tages	

                                                
226	Petersen,	B.	&	Østergaard,	K.	(2018)	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	strategic	
contracting.	Research	paper	(forthcoming	in	Journal	of	business	and	industrial	marketing.	s.	9.	
227	Dyer,	J.	H.	&	Singh,	H.	(1998)	The	Relational	View:	Cooperative	Strategy	and	Sources	of	Interorganizational	
Competitive	Advantage.	s.	670.	
228	Dyer,	J.	H.	&	Singh,	H.	(1998)	The	Relational	View:	Cooperative	Strategy	and	Sources	of	
Interorganizational	Competitive	Advantage.	s.	671.	
229	Petersen,	B.	&	Østergaard,	K.	(2018)	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	strategic	
contracting.	Research	paper	(forthcoming	in	Journal	of	business	and	industrial	marketing.	s.	10.		
230	Petersen,	B.	&	Østergaard,	K.	(2018)	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	strategic	
contracting.	Research	paper	(forthcoming	in	Journal	of	business	and	industrial	marketing.	s.	3.	
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stilling	 til	 uforudsete	 omstændigheder.231	 Det	 synes	 desuden	 usandsynligt,	 at	 samarbejdet	

mellem	 private	 aktører	 og	 NGC,	 udelukkende	 baseres	 på	 selvhåndhævelse.	 Dette	 skyldes	

blandt	 andet	 de	 regulatoriske	 krav,	 som	 følger	 af	 Databeskyttelsesforordningen.	 Analysen	

viste	i	afsnit	2.1.4,	at	der	stilles	større	krav	til	behandling	af	persondata,	hvor	særligt	behand-

lingsprincipperne	vil	have	indflydelse	på,	hvordan	samarbejdet	struktureres.	Det	vurderes	på	

den	 baggrund,	 at	 aftaleparadigmet	 bør	 baseres	 på	 en	 kombination	 af	 selvhåndhævelse	 og	

tredjepartshåndhævelse.	

6.2.	Aftaleparadigme	
Da	udgangspunktet	i	dansk	ret	er	aftalefrihed,	indebærer	dette,	at	parterne	frit	kan	indgå	afta-

ler	på	den	måde	og	med	det	 indhold,	 som	parterne	ønsker	efter	aftalelovens	§	1,	 stk.	1,	nr.	

1.232	Herefter	vil	kontrakten	være	bindende	jf.	Danske	Lov	5-1-1	og	5-1-2.233	Det	står	herefter	

parterne	frit	for	at	vælge	de	bestemmelser,	som	er	mest	fordrende	for	samarbejdet.	I	afhand-

lingen	er	det	 centrale	videns-	og	 informationsdeling,	hvilket	primært	omhandler	behandlin-

gen	af	sundhedsdata.	Det	er	derfor	de	regulatoriske	rammer	for	 tilgængeligheden	og	anven-

delse	af	disse	i	samarbejdet,	som	vil	være	genstand	for	de	juridiske	begrænsninger	og	mulig-

heder	i	aftaleparadigmet.	

	

Udover	de	regulatoriske	krav	er	det	ligeledes	vigtigt,	at	der	i	udformningen	af	bestemmelser-

ne	 tages	udgangspunkt	 i	nødvendigheden	af	 et	 åbent	 samarbejde,	hvor	 tillid	er	vigtig	 for	at	

opnå	det	rette	niveau	af	vidensdeling.	Bestemmelserne	skal	derfor	bidrage	til,	at	parterne	sø-

ger	at	optimere	fælles	nytte	fremfor	egen	nytte,	og	dermed	skabes	de	bedste	forudsætninger	

for	at	at	udvikle	præcisionsmedicin.	Med	disse	indledende	betragtninger,	vil	der	i	det	følgende	

afsnit	introduceres	en	række	bestemmelser,	som	tilsammen	udgør	afhandlingens	aftalepara-

digme.	

	

                                                
231	Petersen,	B.	&	Østergaard,	K.	(2018)	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	strategic	
contracting.	Research	paper	(forthcoming	in	Journal	of	business	and	industrial	marketing.	S.	18.	
232	Lovbekendtgørelse	nr.	781	af	26.	august	1996	om	aftaler	og	andre	retshandler	på	formuerettens	område,	som	
ændret	ved	lov	nr.	1376	af	28.	december	2011.	
233	Kong	Christian	den	Femtis	Danske	Lov	af	15.	april	1683	dom	ændret	ved	lov	nr.	336	af	14.	maj	1992,	lov	nr.	
469	af	30	juni	1993,	lov	nr.	383	af	22.	maj	1996	og	lov	nr.	522	af	6.	juni	2007.	
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6.2.1.	Parternes	bidrag	
Første	 bestemmelse	 omhandler	 hvilke	 forpligtigelser,	 parterne	 har	 i	 samarbejdet.	 Parterne	

forpligter	sig	 til	at	stille	 teknologisk	udstyr	 til	rådighed	for	samarbejdet.	Parterne	 forpligtes	

derudover	til	at	dedikere	forskere	specifikt	til	samarbejdet,	for	som	analysen	om	absorptions-

kapacitet	viste,	 er	det	vigtigt,	at	de	rette	medarbejdere	udvælges.	Parterne	skal	derfor	 inve-

stere	i	at	skabe	den	nødvendige	og	mest	optimale	sammensætning	af	medarbejdere.	

	

Endvidere	 forpligtes	parterne	 til	 at	 stille	 relevante	vidensressourcer	 til	 rådighed	 for	samar-

bejdet.	De	tilgængelige	vidensressourcer	begrænser	sig	derved	ikke	til	udelukkende	at	omfat-

te	de	dedikerede	forskere.	Dette	er	en	vigtig	bestemmelse,	da	analysen	har	vist,	at	det	er	nød-

vendigt	med	stor	vidensdiversitet,	og	da	parterne	 ikke	ved	samarbejdets	begyndelse	kender	

til	alle	de	nødvendige	vidensressourcer	for	at	kunne	udvikle	præcisionsmedicin,	er	det	derfor	

vigtigt	at	andre	vidensressourcer	senere	kan	blive	involveret	i	samarbejdet.	

	

Den	centrale	ressource,	udover	viden,	er	de	komplekse	datasæt,	som	NGC	er	 i	besiddelse	af.	

Disse	 datasæt	 er	 omdrejningspunktet	 i	 samarbejdet,	 og	 det	 er	 derfor	 vigtigt,	 at	de	 vil	 være	

tilgængelige.	 Det	 offentlige,	 som	 rettighedshaver	 over	 sundhedsdatabaser	 og	 registre,	 skal	

derfor	forpligte	sig	til	at	stille	sundhedsdata	til	rådighed	for	samarbejdet	i	det	omfang,	at	det	

er	muligt	efter	SL	§	46.	En	del	af	den	forpligtelse	er	processen	for	indhentning	af	tilladelser	og	

sikring	af	korrekt	videregivelse	af	disse	i	samarbejdet.		

	

Som	analysen	 i	afsnit	2.1.4.1	viste,	stiller	den	nye	Databeskyttelsesforordning	større	krav	til	

dokumentation	af	overholdelse	af	behandlingsprincipperne.	Parterne	 forpligtes	på	den	bag-

grund	til	i	fælleskab	at	investere	i	processer,	som	sikrer	at	samarbejdet	opfylder	Databeskyt-

telsesforordningens	grundlæggende	behandlingsprincipper.		

	

6.2.2.	Rettighedsfordeling	
Anden	bestemmelse	omhandler	rettighedsfordeling,	såfremt	der	genereres	ny	viden	eller	im-

materielle	rettigheder	i	samarbejdet.	Det	der	skabes	i	samarbejdet,	er	sket	ved	en	fællesind-

sats	og	er	dermed	fælles	eje.	Dog	skal	der	ske	en	fordeling	af	rettighederne,	som	afspejler	par-

ternes	 interesse.	 Parternes	 interesse	 er	 baseret	 på	 henholdsvis	 profitmaksimering	 og	 vel-

færdsmaksimering.	Med	 udgangspunkt	 i	 dette	 er	 det	mest	 hensigtsmæssigt,	 at	 den	 private	
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aktør	 får	de	kommercielle	 rettigheder	 til	 opfindelser,	 og	at	NGC	opnår	rettigheder	 til	 at	 an-

vende	viden	udvundet	 i	 samarbejdet	 i	 forskningssammenhæng,	og	dermed	kan	grundforsk-

ningen	 gavne	 velfærden	 i	 andre	 henseender.	 Det	 står	 dog	 parterne	 frit	 for	 at	 allokere	 ret-

tighederne	anderledes,	hvis	en	anden	fordeling	i	en	given	situation	findes	mere	hensigtsmæs-

sig	for	parternes	fælles	nytte.	Ved	at	tage	højde	for	parternes	interesser	ved	fordeling	af	ret-

tigheder,	 forebygges	 også	 potentielle	 interessekonflikter	 og	 deraf	 afledt	 opportunistisk	 ad-

færd,	som	analysen	i	afsnit	5.1	viste.	

	

6.2.3	Ændrede	omstændigheder	
Den	tredje	bestemmelse	i	aftaleparadigmet	er	centreret	om	de	ændringer	i	samarbejdets	om-

stændigheder,	der	kan	opstå.	Som	redegjort	for	i	afsnit	6.2	foreligger	der	aftalefrihed,	det	lig-

ger	derfor	parterne	 frit	 for	 til	 enhver	 tid	at	 genforhandle	kontrakten.	På	den	baggrund	kan	

parterne	i	den	initiale	kontrakt	tage	højde	for	efterfølgende	omstændigheder	uden,	at	de	nød-

vendigvis	kender	til	det	eksakte	indhold.	

	

Dette	kan	gøres	gennem	anvendelsen	af	hardship	og	gevinstklausuler.	Hardshipklausulen	skal	

medvirke	til	at	mindske	de	omkostninger,	der	er	forbundet	med,	at	kontrakten	er	blevet	mere	

byrdefuld	for	den	ene	part.	Gevinstklausulen	derimod	skal	medvirke	til,	at	økonomiske	mulig-

heder,	som	ikke	var	kendt	ved	kontraktindgåelsestidspunktet,	efterfølgende	kan	blive	realise-

ret.234		

	

Som	analysen	 i	 afsnit	5.1	om	principal-agent	problematikken	viste,	 kan	der	ved	at	 anvende	

hardship-	og	gevinstklausuler	skabes	en	incitamentsstruktur,	der	mindsker	nytten	for	parter-

ne	ved	at	handle	opportunistisk	og	dermed	øger	parternes	 fælles	nytte.	Derigennem	undgår	

samarbejdet	at	rammes	af	hold-up,	og	incitamentet	til	forsat	at	dele	viden	opretholdes.	Disse	

klausuler	vil	i	de	to	følgende	afsnit	blive	gennemgået		

	

6.2.3.1	Anvendelse	af	hardshipklausul	
Det	 følgende	 omhandler	 hardshipklausulen.	 Her	 vil	 der	 blive	 redegjort	 for	muligheden	 for	

anvendelse	samt	hvilke	situationer,	der	kunne	aktivere	denne.	Anvendelse	af	hardshipklausul	

forudsætter,	at	tre	kumulative	betingelser	er	opfyldt.		

                                                
234	Østergaard,	K.	(2016)	Strategisk	kontrahering	–	efterfølgende	omstændigheder,	retfærd,	37(3149).	s.	7.		
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1.	Den	efterfølgende	omstændighed	er	ikke	kendt	på	aftaletidspunktet	

2.	Den	efterfølgende	omstændighed	væsentligt	forrykker	kontraktens	balance	

3.	Den	efterfølgende	omstændighed	skyldes	en	eksogen	faktor,	og	er	altså	uden	for	bebyrde-

des	kontrol.	235	

	

I	nærværende	samarbejde	kan	eksogene	 faktorer	eksempelvis	være	politiske	tiltag,	som	po-

tentielt	kan	ændre	 samarbejdets	 struktur.	Der	kan	 ske	ændringer	 i	den	 rolle	og	det	 formål,	

som	NGC	tiltænkes	i	den	offentlige	sundhedsinfrastruktur	og	behandling	af	sundhedsdata.	

	

Adgangen	til	vidensressourcer	og	sundhedsdata	er	yderst	vigtig	for	samarbejdet,	og	selv	min-

dre	ændringer	kan	have	stor	indflydelse	på	samarbejdets	muligheder.	Uanset	at	NGC	repræ-

senterer	det	offentlige,	anses	det	som	en	eksogen	begivenhed,	såfremt	en	politisk	beslutning	

påvirker	NGC,	da	NGC	ingen	indflydelse	har	på	dette.	Ved	sådanne	begivenheder	skal	parterne	

derfor	forpligtes	til	at	genforhandle,	her	kræves	det,	at	parterne	forhandler	loyalt,	når	der	op-

står	omstændigheder,	der	kræver	genforhandling.236	

	

Udover	de	eksogene	faktorer	kan	der	argumenteres	for,	at	samarbejder	hvor	de	relationsspe-

cifikke	investeringer	er	centreret	om	humanaktivspecificitet,	medfører	at	de	endogene	fakto-

rer	i	højere	grad	statuerer,	hvornår	der	bør	foreligge	hardship.237		

	

Denne	betragtning	gør	sig	gældende	for	samarbejdet,	da	det	centrale	i	samarbejdet	omhand-

ler	udveksling	af	strategisk	information	via	parternes	videnskapaciteter.	Der	 foreligger	altså	

en	reel	risiko	for	at	nøglemedarbejdere	siger	op	eller	bliver	langtidssygemeldt.	Der	kan	derfor	

forekomme	situationer,	hvor	endogene	faktorer	gør,	at	parterne	forpligtes	til	at	genforhandle	

kontraktens	omstændigheder.		

	

6.2.3.2	Anvendelse	af	gevinstklausul	
Gevinstklausulen	vedrører	positive	efterfølgende	omstændigheder.	Formålet	med	at	anvende	

gevinstklausulen	er,	at	der	på	kontraktindgåelsestidspunktet	foreligger	imperfekt	information	

                                                
235	Østergaard,	K.	(2016)	Strategisk	kontrahering	–	efterfølgende	omstændigheder,	retfærd,	37(3149).	s.	12.	
236	Petersen,	B.	&	Østergaard,	K.	(2018)	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	strategic	
contracting.	Research	paper	(forthcoming	in	Journal	of	business	and	industrial	marketing.	s.	18.	
237	Østergaard,	K.	(2016)	Strategisk	kontrahering	–	efterfølgende	omstændigheder,	retfærd,	37(3149).	s.	12.	
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om	fremtidige	muligheder	for	at	opnå	yderligere	relationsrente.238	Da	processen	ved	at	udvik-

le	præcisionsmedicin	er	særlig	dynamisk,	er	denne	klausul	relevant	at	inddrage	i	aftalepara-

digmet.		

	

Vidensgenerering	er	en	dynamisk	proces,	hvor	resultatet	ikke	kendes	på	forhånd.	I	denne	in-

novationsproces	kan	der	genereres	viden,	som	gør,	at	nye	muligheder	opstår,	og	derfor	kan	

det	være	relevant	for	parterne	at	skifte	retning	i	samarbejdet	eller	forme	et	sideløbende	pro-

jekt.		

	

Parterne	 skal	 efter	 bestemmelsen	 forpligtes	 til	 at	 oplyse,	 såfremt	 der	 på	 baggrund	 af	 viden	

genereret	 i	 samarbejdet	opstår	muligheder,	 som	kan	skabe	merværdi	 for	parterne.	En	øko-

nomisk	fordelingsnøgle	er	som	udgangspunkt	ikke	nødvendig,	da	parterne	har	forskellige	in-

teresser,	som	nævnt	tidligere.	Derudover	har	parterne	jf.	afsnit	5.1.2	en	lav	grad	af	interesse-

konflikt,	hvorfor	der	gennem	loyal	forhandling	kan	skabes	den	bedste	fordeling	for	samarbej-

det.	

	

6.2.4	Risiko	og	Ansvar		
Den	fjerde	bestemmelse	omhandler	risiko	og	ansvar	for	anvendelse	af	sundhedsdata	i	samar-

bejdet.	Som	analysen	i	afsnit	5.1.4	viste,	kan	der	gennem	risikoallokering	opnås	incitaments-

skabende	 effekter.	 Her	 fandtes	 det,	 at	 det	 ved	 fordelingen	 af	 risiko	 var	 vigtigt	 at	 vurdere,	

hvem	der	er	nærmest	til	at	bære	en	given	risiko,	da	denne	har	de	bedste	forudsætninger	til	at	

kunne	påvirke	omstændigheden,	og	derfor	mest	omkostningseffektivt	vil	kunne	håndtere	ri-

sikoen.239240	

	

Ved	 strategisk	 kontrahering	 anses	 det	 derudover	 som	værende	 effektivt,	 at	 allokeringen	 af	

risici	reflekterer	parternes	risikovillighed.241	Som	analysen	i	afsnit	5.1.1	viste,	er	der	dog	tale	

om	et	gensidigt	principal-agentforhold,	hvorfor	det	vurderes,	at	begge	parter	i	forhold	til	risi-

                                                
238	Østergaard,	K.	(2016)	Strategisk	kontrahering	–	efterfølgende	omstændigheder,	retfærd,	37(3149).	s.	15.	
239	Petersen,	B.	&	Østergaard,	K.	(2018)	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	strategic	
contracting.	Research	paper	(forthcoming	in	Journal	of	business	and	industrial	marketing.	s.	14.	
240	Østergaard,	K.	&	Berger-Walisser,	G.	(2012)	Proactive	law.	s.	101.	
241Petersen,	B.	&	Østergaard,	K.	(2018)	Reconciling	formal	contracts	and	relational	governance	through	strategic	
contracting.	Research	paper	(forthcoming	in	Journal	of	business	and	industrial	marketing.	s.	15.	
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ko	kan	anses	som	værende	risikoneutrale.	Dermed	har	dette	ikke	nogen	betydning	for	forde-

lingen	af	risiko	i	dette	samarbejde.		

	

På	baggrund	af	ovenstående	udformes	således	to	bestemmelser,	som	tager	stilling	til	risiko	og	

ansvar	for	behandling	af	sundhedsdata.	

	

Ansvar	 for	 egne	 fejl	 er	 udgangspunktet	 i	 samarbejdet,	 her	 vil	NGC	 som	dataansvarlig,	 bære	

ansvaret	for,	at	de	data	der	videregives	til	samarbejdet	sker	efter	overholdelse	af	de	regulato-

riske	begrænsninger	der	foreligger.		

	

Risikoens	overgang	 vedrører	den	videre	behandling	af	 sundhedsdata	 i	 samarbejdet.	 Såfremt	

der	er	sket	korrekt	videregivelse,	vil	ansvaret	for	overholdelse	af	Databeskyttelsesforordnin-

gens	 behandlingsregler	 overgå	 til	 parterne	 i	 fælleskab.	 Denne	 bestemmelse	 skal	 ses	 i	 sam-

menhæng	med	afsnit	6.2.1,	hvor	parterne	forpligtes	til	at	investere	i	processer	som	sikrer	at	

samarbejdet	overholder	de	regulatoriske	krav	for	behandling	af	sundhedsdata.		

	

6.2.5	Vidensdeling	
Den	femte	og	sidste	bestemmelse	i	aftaleparadigmet	er	centreret	om	vidensdeling.	Som	analy-

sen	i	afhandlingens	del	4	viste	er	vidensdeling	helt	central	i	samarbejdet	om	udvikling	af	præ-

cisionsmedicin.	 Der	 skal	 derfor	 nedfældes	 konkrete	 bestemmelser,	 som	 sikrer	 det	 rette	 ni-

veau	af	vidensdeling.		

	

Vidensdelingsrutiner	har	til	formål	at	sikre	løbende	udveksling	af	viden.	Vidensdelingsrutiner-

ne	udformes	således,	at	de	indeholder	krav	om	informationsdeling	og	gensidig	læring.	På	den	

måde	sikrer	parterne,	at	de	kan	observere	hinandens	løbende	præstation,	dele	vigtig	informa-

tion	under	udviklingsfasen	og	derigennem	opbygge	tillid.242	

	

Endvidere	kan	etableringen	af	de	 rette	vidensdelingsrutiner	mindske	den	asymmetriske	 in-

formation	i	forholdet.	Som	afsnit	5.1.4	viste,	understøtter	dette	de	incitamentsskabende	effek-

ter,	da	risikoen	for	opportunistisk	adfærd,	herunder	moral	hazard,	mindskes.243	

                                                
242	Østergaard,	K.	&	Berger-Walisser,	G.	(2012)	Proactive	law.	s.	90.	
243	Tvarnø,	C.	D.	(2014)	Negotiating	Efficient	PPP	Contracts.	s.	12.	
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Information	er	særlig	vigtig	i	vidensgenereringsprocessen,	hvor	forskellige	typer	af	informati-

on	kan	vise	sig	nødvendig	for	at	skabe	de	rette	vidensdelingsprocesser.244	Den	private	aktør	

forpligtes	på	den	baggrund	til	at	dele	information	om	eksisterende	immaterielle	rettigheder,	

som	har	relevans	for	samarbejdet.	NGC	forpligtes	ligeledes	til	at	videregive	relevante	informa-

tioner,	som	er	tilgængelige	fra	den	offentlige	infrastruktur.	

	

Know-how	 er	 kompleks	 og	 til	 tider	 svært	 at	 definere.	Den	 viden	 som	 en	 part	 besidder,	 har	

nødvendigvis	 ikke	den	samme	betydning	 for	den	anden	part.	Derudover	kan	viden,	som	har	

lav	værdi	uden	vidensintegrering	have	stor	værdi	ved	at	indgå	i	kombinationer	af	eksisteren-

de	viden.	Det	er	derfor	svært	at	vide,	hvad	der	skal	deles,	når	parterne	ikke	på	forhånd	kender	

potentialet	af	den	kombinerede	viden.	Parterne	forpligtes	på	baggrund	af	denne	kompleksitet	

derfor	til	at	skabe	de	rigtige	rammer,	som	sikrer	hyppig	dialog,	hvor	der	gives	mulighed	for,	at	

tilfældig	viden	kan	opstå.		

	

Fysisk	beliggenhed	og	møder.	De	 fysiske	rammer	skal	biddrage	til,	at	de	rette	vidensdelings-

processer	skabes.	Derfor	skal	parterne	benytte	sig	af	eksisterende	beliggenheder	eller	skabe	

nye,	hvor	parternes	dedikerede	forskere	og	videnskapaciteter	får	deres	daglige	gang.	Derud-

over	 skal	der	skabes	 regelmæssige	møderutiner	med	de	eksterne	videnskapaciteter	 fra	den	

offentlige	infrastruktur,	for	at	sikrer	det	rette	niveau	af	vidensdiversitet	i	samarbejdet	er	til-

stede,	og	at	samarbejdsparterne	arbejder	i	samme	retning.	

	 	

                                                
244	Tvarnø,	C.	D.	(2014)	Negotiating	Efficient	PPP	Contracts.	s.	12.	
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6.2	Aftaleparadigmet	
Aftaleparadigmet	

Bestemmelse	 Indhold	

Parternes	bidrag	 Parterne	forpligtes	til:		
• At	stille	nødvendigt	teknolo-

gisk	udstyr	til	rådighed.	
• At	stille	de	rigtige	forskere	og	

andet	personale	til	rådighed.	
• At	investere	i	processer	som	

sikrer	overholdelse	af	de	
grundlæggende	behand-
lingsprincipper	i	Databeskyt-
telsesforordningen.	

• At	udvise	åbenhed,	tillid	og	
fælles	optimering.	

• For	NGCs	vedkommende	at	
stille	nødvendige	sundheds-
data	til	rådighed	som	muligt	
jf.	SL.	§	46.		

Rettighedsfordeling	
	

• Immaterielle	rettigheder	til-
faldes	i	udgangspunktet	den	
private	aktør.	

• Det	offentlige	har	ret	til	at	
anvende	udvunden	viden	og	
grundforskning	i	andre	
sammenhænge	

Ændrede	omstændigheder		 • Hardshipklausul		
• Gevinstklausul	

Risiko	og	Ansvar		 • Parterne	er	alene	ansvarlige	
for	egne	fejl	og	forsømmel-
ser.	

• Parterne	har	fælles	ansvar	
for	behandlingen	af	sund-
hedsdata	i	samarbejdet.	

Vidensdeling	 • Parterne	forpligter	sig	til	at	
optimere	mulighederne	for	
vidensdeling	og	videns	gene-
rering	

• Parterne	deler	viden	og	tek-
nologi	bag	relevante	patenter	

• Gensidig	læring	
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Del	7	-	Relationsrente	i	samarbejdet		
Afhandlingen	vil	nu,	med	udgangspunkt	i	Dyer	og	Singhs	analyseramme,	undersøge	kilderne	

til	 interorganisatoriske	 fordele,	 samt	undersøge	hvordan	 relationsrente	 skabes	og	oprethol-

des.	Dernæst	vil	der,	vurderes	grundlaget	for	skabelsen	af	relationsrente	mellem	det	offentlige	

og	NGC	i	relation	til	præcisionsmedicin	på	baggrund	af	de	 foregående	analyser.	Afslutnings-

vist	vil	afhandlingen	vurdere,	 i	hvilken	grad	det	 foreslåede	aftaleparadigme	bidrager	til	ska-

belsen	og	fastholdelsen	af	relationsrente.	

	

Dyer	og	Singh	definerer	relationsrenten	som:	

”	We	define	a	relational	rent	as	a	supernormal	profit	jointly	generated	in	an	exchange	relation-

ship	that	cannot	be	generated	by	either	firm	in	isolation	and	can	only	be	created	through	the	

joint	idiosyncratic	contributions	of	the	specific	alliance	partners.”245	

	

Derudover	 fremhæver	de	 forskellige	elementer,	der	har	 indflydelse	på	skabelse	af	relations-

rente	mellem	parterne.	 I	korte	træk	kan	det	opsummeres	således,	at	skabelsen	af	relations-

rente	på	et	grundlæggende	niveau	er	mulig,	når	parterne	kombinerer,	udveksler	og	investerer	

i	idiosynkratiske	aktiver,	viden	og	ressourcer/kompetencer.	Derudover	kræves	det,	at	samar-

bejdet	reguleres	af	en	effektiv	styringsform,	der	sænker	transaktionsomkostningerne	og	for-

drer	skabelsen	af	relationsrente	gennem	synergiskabende	kombinationer	af	aktiver,	viden	og	

kapaciteter.	Tilsammen	udgør	skabelsen	af	relationsrente	følgende	4	kategorier,	som	vil	blive	

gennemgået	i	det	følgende:	

	

1. Relationsspecifikke	investeringer	

2. Vidensdeling	

3. Komplementære	ressourcer		

4. Effektiv	styringsform	

7.1	Relationsspecifikke	investeringer	
For	at	et	aktiv	skal	kunne	skabe	rente246	er	det	en	nødvendig	betingelse,	at	aktivet	er	speciali-

seret.	 En	måde	 at	 skabe	 denne	 specialisering	er	 ved	 at	 udvikle	 relationsspecifikke	 aktiver	 i	

                                                
245	Dyer,	J.	H	&	Singh,	H.	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	com-
petitive	advantage;	Academy	of	Management	Review,	vol.	21,	no.	4,	side	662.			
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samarbejde	med	en	anden	organisation.247	Som	redegjort	for	i	afsnit	5.2	om	transaktionsom-

kostninger	er	aktivspecificitet	udtryk	 for	en	 investering	 i	 en	bestemt	 relation,	hvor	 investe-

ringen	vil	have	væsentlig	lavere	værdi	i	alternativ	anvendelse.	Relationsspecifikke	investerin-

ger	vil	derfor	være	karakteriseret	som	investeringer	med	høj	aktivspecificitet.	En	høj	grad	af	

aktivspecificitet	medfører	i	de	fleste	tilfælde	højere	transaktionsomkostninger,	da	risikoen	og	

omkostningerne	forbundet	med	opportunistisk	adfærd	vil	opstå.	Investeringer	i	relationsspe-

cifikke	aktiver	kan	dog	også	medføre	produktivitetsforøgelser,	hvorfor	det	er	et	spørgsmål	om	

disse	 opvejer	 de	 øgede	 transaktionsomkostninger.248	 Dyer	 argumenterer	 desuden	 for,	 at	

transaktionsomkostningerne	ikke	nødvendigvis	stiger	ved	en	forøgelse	af	relationsspecifikke	

investeringer,	og	at	sådanne	investeringer	ofte	medfører	bedre	performance	og	højere	værdi-

skabelse.249		

	

Der	er	to	bestemmende	faktorer	for	parternes	evne	til	at	skabe	relationsrente	på	baggrund	af	

relationsspecifikke	 investeringer.	Den	 ene	 omhandler	 rækkeviden	 og	 længden	 af	 beskyttel-

sesforanstaltninger	mod	opportunistisk	adfærd,	også	kaldet	safeguards.	Parterne	er	mere	til-

bøjelige	til	at	investere	i	relationsspecifikke	aktiver,	hvis	der	er	effektive	safeguards	til	stede	

og	disse	strækker	sig	over	et	vis	tidsrum.	Dernæst	er	incitamentet	til	at	udskifte	standardise-

rede	aktiver	med	specialiserede	aktiver	 influeret	 af	mængden	og	omfanget	af	 transaktioner	

mellem	parterne.	Ligesom	specialiserede	aktiver,	i	takt	med	at	volumen	stiger,	kan	øge	stor-

driftsfordelene	 for	produktionsvirksomheder,	vil	de	gennemsnitlige	 transaktionsomkostnin-

ger	 falde	 for	de	specialiserede	aktiver	 i	 takt	med,	at	volumen	af	 transaktioner	 i	samarbejdet	

stiger.250	

	

For	at	parterne	kan	opnå	fordelene	ved	relationsspecifikke	investeringer,	kræver	det	således,	

at	 de	 rette	 styringsmekanismer	 regulerer	 forholdet,	 og	 at	 transaktionsomkostningerne	 her-

                                                                                                                                                            
246	Rente	forstås	i	denne	sammenhæng	som	forskellen	mellem	et	aktivs	værdi	i	dets	bedste	og	næstbedste	an-
vendelse.		Dette	er	også	kendt	som	kvasirente.	
247	Amit,	R.	&	Schoemaker,	P.	(1993)	Strategic	assets	and	organizational	rent,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	
14,	No.	1,	s.	44.	
248	Williamson,	O.	E.	(1985)	Asset	Specificity	and	Economic	Organization,	The	International	Journal	of	Industrial	
Organization,	Vol.	3,	s.	375.	
249	Dyer,	J.	H.	(1997)	Effective	Interfirm	Collaboration:	How	Firms	Minimize	Transaction	Costs	and	Maximize	
Transaction	Value,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	18,	No.7,	s.	551.	
250	Dyer,	J.	H.	(1997)	Effective	Interfirm	Collaboration:	How	Firms	Minimize	Transaction	Costs	and	Maximize	
Transaction	Value,	Strategic	Management	Journal,	Vol.	18,	No.7,	s.	543.	
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ved	ikke	overstiger	den	øgede	værdi,	som	investeringerne	skaber.	Afhandlingen	vil	nu	under-

søge	 de	 relationsspecifikke	 investeringer	mellem	NGC	 og	 private	 aktører,	 og	 hvorledes	 det	

foreslåede	aftaleparadigme	udgør	en	effektivstyringsmekanisme,	der	ikke	øger	transaktions-

omkostningerne	uforholdsmæssigt.		

		

7.1.1	Relationsspecifikke	investeringer	i	præcisionsmedicin	
Som	redegjort	for	tidligere	sondres	der	mellem	3	former	for	aktivspecificitet,	hvor	det	kunne	

konkluderes,	at	human	aktivspecificitet	var	den	form,	som	havde	størst	relevans	i	det	pågæl-

dende	samarbejde.	Specificiteten	i	de	humane	aktiver	øges	i	takt	med,	at	samarbejdspartnere	

udvikler	erfaring	med	at	arbejde	sammen	og	akkumulere	specialiseret	information,	sprog	og	

know-how.	Dette	muliggør	en	effektiv	kommunikation,	hvilket	sænker	kommunikationsfejl	og	

dermed	 øger	 kvalitet	 og	 optimerer	 tidsforbrug.251	 Når	man	 betragter	 viden	 og	 information	

som	nøglekomponenten	 i	samarbejdet,	 tydeliggøres	det,	hvor	essentielt	det	er	 for	samarbej-

det	at	investere	i	humanaktivspecificitet,	da	det	er	de	humane	aktiver,	der	skal	formidle	viden	

og	information	mellem	parterne.		

	

Betragtes	aftaleparadigmets	bestemmelse	om	at	dedikere	medarbejdere	eksklusivt	til	samar-

bedet,	konstituerer	dette	en	investering	i	humanspecifikke	aktiver.	Derudover	vil	udarbejdel-

sen	 af	 vidensdelingsrutiner	 yderligere	 understøtte	 denne	 investering.	 Eftersom	bestemmel-

sen	 forpligter	begge	parter	 til	at	allokere	medarbejdere,	og	da	vidensdelingsrutiner	kun	kan	

etableres	på	baggrund	af	en	fælles	indsats,	vurderes	det,	at	truslen	for	opportunistisk	adfærd	

vil	være	lav	som	resultat	af	den	gensidigt	bebyrdende	forpligtelse.	Denne	vurdering	vil	yderli-

gere	 medføre,	 at	 transaktionsomkostningerne	 vil	 være	 lave	 ved	 denne	 relationsspecifikke	

investering,	 hvilket	 også	 skyldes,	 at	 parternes	 overholdelse	 af	 deres	 forpligtelser	 vil	 være	

åbenbare,	og	der	dermed	er	lav	grad	af	asymmetrisk	information.	

	

Ydermere	vil	aftaleparadigmets	bestemmelse	om	genforhandling	ved	ændrede	omstændighe-

der	bidrage	til	øget	incitament	for	parterne	til	at	lave	disse	relationsspecifikke	investeringer,	

da	det	udgør	en	safeguard	for,	at	samarbejdet	ikke	kommer	til	et	pludseligt	ophør,	hvilket	ville	

gøre	investeringerne	til	en	sunk	costs.	På	baggrund	af	disse	vurderinger	kan	det	konkluderes,	

                                                
251	Dyer,	J.	H.	(1996)	Specialized	supplier	networks	as	a	source	of	competitive	advantage:	Evidence	from	the	auto	
industry,	Strategic	Management	Journal,	Vol.17,	s.	274-275.	



 110 

at	der	som	Dyer	argumenterede	for,	ikke	altid	vil	være	en	stigning	i	transaktionsomkostnin-

gerne	efter	den	initiale	investering	i	specialisering	af	de	humane	aktiver,	da	der	kan	være	an-

dre	mekanismer	der	reducerer	effekterne,	der	 fører	 til	 transaktionsomkostninger.	Derfor	er	

det	også	realistisk,	at	der	i	det	pågældende	samarbejde,	vil	være	mulighed	for	at	skabe	relati-

onsrente	via	de	foreslåede	relationsspecifikke	investeringer,	da	gevinsterne	herved	sandsyn-

ligvis	vil	overstige	transaktionsomkostningerne,	der	medfølger.	

7.2	Vidensdeling	
En	anden	kilde	til	relationsrente	er	vidensdeling	mellem	organisationer.	Interorganisatoriske	

vidensdelingsrutiner	defineres	som	et	regelmæssigt	mønster	af	interaktioner	mellem	to	par-

ter,	der	muliggør	overførsel,	kombinering	og	skabelsen	af	specialiseret	viden.	Disse	er	således	

interorganisatorisk	 institutionaliserede	 processer	 designet	 med	 det	 formål	 at	 facilitere	 vi-

densudveksling	mellem	parterne.252	En	organisations	samarbejdspartnere	har	i	mange	tilfæl-

de	vist	sig	at	være	den	mest	betydningsfulde	kilde	til	nye	idéer	og	information,	der	medvirker	

til	at	forbedre	teknologi	og	innovation.	Samarbejdspartnere	kan	derfor	generere	relationsren-

te	ved	at	investere	i	forbedring	af	vidensdelingsrutiner.253	

	

Evnen	til	at	udvikle	og	drage	nytte	af	disse	videndelingsrutiner,	og	dermed	høste	relationsren-

te,	 afhænger	dog	også	af	 andre	 faktorer	end	blot	det	 at	 etablere	vidensdelingsrutiner.	En	af	

disse	er	en	organisations	absorptionskapacitet,	hvilket	som	tidligere	redegjort	for	er	evnen	til	

at	genkende	ny	ekstern	viden,	assimilere	den	og	anvende	den	kommercielt.	Herunder	har	det	

især	betydning	for	skabelsen	af	relationsrente,	hvilken	grad	af	partnerspecifik	absorptionska-

pacitet	der	er	tilstede	parterne	imellem.254		

	

Yderligere	er	evnen	til	at	skabe	relationsrente	gennem	vidensdeling	afhængig	af	tilpasning	af	

parternes	incitamenter	til	at	være	transparente	og	dele	deres	viden.	I	særdeleshed	må	parter-

ne	 have	 incitament	 til	 at	 allokere	 ressourcerne,	 der	 er	 nødvendige	 til	 at	 overføre	 viden,	 da	

                                                
252	Grant,		R.	(1996)	Prospering	in	Dynamically-Competitive	Environments:	Organizational	Capability	as	Know-
ledge	Integration,	Organization	Science,	Vol.	7	No.	4,	s.384.	
253	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	665.			
254	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	665.			
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dette	vurderes	at	være	mere	omkostningstungt	end	at	modtage	viden	og	indebærer	en	risiko	

for	free-riding.255	

	

7.2.1	Vidensdeling	i	samarbejdet	
Som	analysen	i	afhandlingens	del	4	viste,	kan	der	være	store	fordele	forbundet	med	udveks-

ling	af	viden	og	 information	med	det	eksterne	miljø	 for	en	organisation,	der	beskæftiger	sig	

indenfor	 forskning	og	udvikling	med	høj	videnskompleksitet.	 Som	belyst	 tidligere	gør	disse	

karakteristika	sig	netop	gældende	for	udviklingen	af	præcisionsmedicin.	Derfor	kan	man	med	

fordel,	inden	for	dette	område,	benytte	vidensudveksling	med	samarbejdspartnere	til	at	acce-

lerere	innovationen	og	ultimativt	øge	sandsynligheden	for	at	skabe	af	relationsrente.	

	

Den	partnerspecifikke	 absorptionskapacitet	 er	 ifølge	Dyer	og	Singh	en	 funktion	af	 i	hvilken	

grad,	der	er	overlap	i	parternes	vidensbase,	og	i	hvilken	grad	parterne	har	udviklet	interakti-

onsrutiner,	der	maksimerer	frekvensen	og	intensiteten	af	sociotekniske	interaktioner.256	Som	

analysen	i	afsnit	4.6.2	viste,	kan	dette	dog	yderligere	nuanceres.	Det	er	således	forskelle	i	vig-

tigheden	af	overlappende	viden	og	kernekompetencer,	når	man	sondrer	mellem	samarbejder	

med	interorganisatorisk	læring	som	fokus	på	den	ene	side,	og	samarbejder	hvor	sideløbende	

specialiseringen	er	i	fokus,	men	med	forskellige	slutmål,	på	den	anden	side.	Som	konkluderet	i	

analysen	vil	der	i	det	pågældende	samarbejde	være	tale	om	det	sidste.	Parterne	har,	på	trods	

af	det	overordnede	mål	om	udviklingen	af	præcisionsmedicin,	forskellige	forhåbninger	til	re-

sultaterne.	Her	gælder	det,	at	det	private	i	høj	grad	har	et	mål	om	at	kunne	udvikle	ny	paten-

terbar	medicin,	hvorimod	det	offentliges	mål	er,	at	den	generelle	udvikling	indenfor	præcisi-

onsmedicin	kan	bidrage	til	et	mere	effektivt	og	omkostningsreducerende	sundhedsvæsen.	

	

For	 et	 samarbejde	 med	 sideløbende	 specialisering	 er	 det	 mest	 optimalt	 for	 udbyttet,	 hvis	

samarbejdspartnerne	har	 store	overlap	 i	 overordnede	kapaciteter,	men	 ikke	 store	overlap	 i	

deres	kernekompetencer.	Som	konkluderet	tidligere	vurderes	det,	at	der	mellem	det	offentli-

ge	og	private	er	gode	forudsætninger	for,	at	netop	dette	vil	gøre	sig	gældende	mellem	parter-

                                                
255	Szulanski	et	al.	(1996)	Exploring	internal	stickiness:	Impediments	to	the	transfer	of	best	practice	within	the	firm,	
Strategic	Management	Journal,	Vol.	17,	s.	38.	
256	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	665-666.			
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ne,	hvorfor	det	herefter	kan	konkluderes,	 at	der	vil	 eksistere	en	høj	 grad	af	partnerspecifik	

absorptionskapacitet	i	forholdet,	hvilket	vil	muliggøre	skabelsen	af	relationsrente	via	videns-

deling.		

	

På	 trods	 af	 tilstedeværelsen	 af	 disse	 forudsætninger,	 afhænger	 skabelsen	 af	 relationsrente	

dog	af,	om	parterne	har	de	rette	incitamenter	til	at	handle	transparent	ved	at	dele	deres	viden	

og	ikke	free-ride.	Som	princiapal-agent	afsnittet	synliggjorde,	eksisterer	der	asymmetrisk	in-

formation	i	forholdet,	hvilket	i	værste	konsekvens	medfører	opportunistisk	adfærd.		Det	viste	

dog	også,	at	der	på	trods	af	dette	eksisterer	naturlige	incitamenter	mellem	parterne	til	at	dele	

information	 og	 viden,	 da	 det	 ville	 skade	 deres	 eget	 udbytte	 af	 samarbejdet	 ikke	 at	 bidrage	

med	deres	viden.	Som	det	argumenteres	for	flere	gange	i	afhandlingen,	besidder	parterne	ikke	

i	sig	selv	kompetencer	og	ressourcer	til	at	udvikle	præcisionsmedicin.	Derfor	er	det	en	nød-

vendighed,	at	begge	parter	bidrager	med	deres	viden	og	evner,	for	at	skabe	de	bedste	forud-

sætninger	for	at	der	kommer	et	udbytte	af	samarbejdet.	Med	dette	in	mente	har	parterne	ind-

ledningsvis	et	naturligt	 incitament	til	 vidensdeling.	 Sammenholdes	dette	med	aftaleparadig-

mets	 forpligtelse	til	at	 investere	 i	vidensdelingsrutiner,	vurderes	det,	at	parterne	ex	ante	vil	

have	tilstrækkelige	incitamenter	til	at	dele	viden	og	ikke	free-ride.		

	

Der	følger	dog	en	anden	problemstilling	ex	post	kontraktindgåelse,	der	omhandler	oprethol-

delse	af	incitamenterne,	så	vidensdelingen	også	forsætter	kontinuerligt	efter	der	i	samarbej-

det	skulle	opstået	ny	værdifuld	viden.	Denne	problemstilling	blev	ligeledes	behandlet	i	princi-

pal-agent	 afsnittet.	Her	 fandtes	 det,	 at	 der	 ved	 eventuelle	 opdagelser	 potentielt	 ville	 kunne	

opstå	interessekonflikter	eller	incitamentsuforenelighed,	hvilket	afledt	heraf	ville	kunne	føre	

til	moral	hazard.	På	trods	af	at	begge	parter	 forsat	vil	være	afhængige	af	hinandens	kompe-

tencer	og	færdigheder	for	at	kunne	forsætte	med	at	udvikle	og	innovere,	vil	den	begrænsede	

rationalitet	og	opportunistiske	adfærd	risikere	at	medføre,	at	en	af	parterne	vil	se	bort	fra	de	

langsigtede	 gevinster	 ved	 at	 kapitalisere	 på	 ny	 viden	 her	 og	 nu	 på	 bekostning	 af	 parternes	

fælles	 nytte.	 	 Løsningen	 på	 at	 skabe	 langsigtet	 incitamentsforenelighed	 findes	 i	 aftalepara-

digmets	bestemmelser	om	ændrede	omstændigheder,	hvor	der	både	sker	genforhandling	ved	

positive	og	negative	ændrede	omstændigheder.	Her	vil	det	ved	hjælp	af	hardship-	og	gevinst-

klasuler	være	muligt,	at	reallokere	uforudsete	omkostninger	og	udnytte	potentielle	mulighe-

der	mest	effektivt	til	gavn	for	samarbejdets	samlede	nytte.	
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Det	vurderes	derfor,	at	betingelserne	for	at	skabe	relationsrente	via	vidensdeling	er	til	stede,	

hvis	parterne	forpligter	sig	til	at	investere	i	vidensdelingsrutiner,	og	anvender	de	foreslåede	

proaktive	bestemmelser	til	at	skabe	vedvarende	incitamentsforenelighed	for	dermed	forsat	at	

tilskynde	 deling	 af	 viden	 og	 information	 i	 relationen.	Dette	 sammenholdt	med	de	 naturlige	

incitamenter	der	ex	ante	er	tilstede	i	forholdet	og	den	partnerspecifikke	absorptionskapacitet	

parterne	besidder,	danner	et	solidt	grundlag	for	skabelse	af	relationsrente	gennem	vidensde-

ling.	

7.3	Komplementære	ressourcer	
En	 anden	 kilde	 til	 skabelsen	 af	 relationsrente	 er	 udnyttelse	 af	 komplementære	 ressourcer	

mellem	samarbejdspartnere.	I	nogen	tilfælde	er	en	organisations	mulighed	for	at	skabe	rente,	

udelukkende	på	baggrund	af	egne	ressourcer,	minimal.	Derimod	vil	der	 i	 flere	tilfælde	være	

større	 sandsynlighed	 for	 at	 skabe	 denne	 rente,	 hvis	 ressourcerne	 benyttes	 i	 samspil	 med	

komplementære	ressourcer	fra	en	anden	organisation.	Derfor	er	komplementære	ressourcer	

også	af	mange	blevet	identificeret	som	en	afgørende	faktor	for	afkast	i	samarbejder.257	

	

Dyer	 og	 Singh	 definerer	 komplementære	 ressourcer	 som	 distinkte	 ressourcer	 hos	 samar-

bejdspartnere,	der	i	samspil	skaber	større	rente	end	summen	af	den	rente,	de	ville	skabe	iso-

leret	hos	hver	part.258	For	at	disse	ressourcer	skal	kunne	skabe	rente	i	samspil,	er	det	en	nød-

vendig	forudsætning,	at	det	ikke	er	muligt	for	parterne	at	tilegne	sig	de	relevante	ressourcer	

på	et	andet	marked.	Derudover	skal	ressourcerne	være	uadskillelige,	så	der	samlet	set	eksi-

sterer	et	 incitament	 for	begge	parter	 til	at	 indgå	 i	samarbejdet	 for	at	kunne	få	adgang	til	de	

komplementære	ressourcer.	Strategiske	samarbejder	muliggør	på	denne	baggrund	adgangen	

til	 aktiver,	 kompetencer	og	 kapaciteter,	 som	 ikke	 er	 umiddelbart	 tilgængelige	 på	markedet,	

herunder	især	ekspertise	og	immaterielle	aktiver.259	

	

                                                
257	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	666.				
258	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	667.				
259	Oliver,	C.	(1997)	Sustainable	competitive	advantage:	Combining	institutional	and	resource-based	views,	Strate-
gic	Management	Journal,	Vol.	18,	No.	9,	s.	711.	
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Værd	at	bemærke	er	det,	at	ikke	alle	ressourcer	hos	samarbejdspartnere	vil	være	komplemen-

tære.	I	vurderingen	af	om	to	parter	kan	skabe	relationsrente	ved	at	kombinere	deres	ressour-

cer,	 er	 det	 væsentligt	 at	 bedømme	 niveauet	 af	 synergifølsomme	 ressourcer,	 der	 eksisterer	

mellem	parterne.	Dette	er	grundet	i	at	mængden	af	synergifølsomme	ressourcer	mellem	par-

terne	har	betydning	 for,	hvor	stort	potentialet	 for	relationsrente	er	 i	parternes	komplemen-

tære	ressourcer.260	

	

7.3.1	Komplementære	ressourcer	mellem	parterne		
Som	følge	af	argumentation	i	afsnit	5.3,	om	inddragelsen	af	ressourceperspektivet	i	transakti-

onsomkostningsteorien,	 kan	 der	 være	 uforholdsmæssigt	 store	 omkostninger	 ved	 at	 skulle	

tilegne	sig	ressourcer	og	kompetencer,	som	man	ikke	umiddelbart	besidder	i	sin	organisation.	

Dette	er	på	trods	af,	at	det	ud	fra	et	transaktionsomkostningssynspunkt	kan	være	mest	hen-

sigtsmæssigt	 at	 internalisere	 de	 ressourcer	 eller	 kompetencer,	 som	man	 behøver.	 Det	 kan	

derfor	blive	relevant,	ud	fra	et	omkostnings-	og	tilgængelighedssynspunkt,	at	søge	et	samar-

bejde	 med	 en	 organisation,	 der	 besidder	 de	 ønskede	 ressourcer.	 Dette	 er	 netop	 tilfældet	 i	

denne	situation,	da	henholdsvis	det	offentlige	og	private	hver	især	mangler	nogle	kompeten-

cer	og	ressourcer	som	modparten	besidder.	Samtidig	med	at	det	 for	begge	parter	ville	være	

svært	tilgængeligt	at	tilegne	sig	modpartens	ressourcer	og	kompetencer.		

	

Ydermere	har	analysen	i	afsnittet	om	OI	vist,	at	de	kompetencer	og	ressourcer	som	det	offent-

lige	og	private	hver	især	besidder	har	stort	potentiale	for	tilsammen	at	kunne	accelerere	ud-

viklingen	af	præcisionsmedicin,	hvorfor	det	er	tydeligt,	at	der	er	potentiale	for	at	der	kan	op-

stå	store	synergieffekter	ved	at	kombinere	dem.	

7.4	Effektiv	styringsform	
Den	 sidste	 kilde	 til	 at	 generere	 relationsrente	 er	 en	 effektiv	 styringsform.	 En	 effektiv	 styr-

ringsform	kan	skabe	relationsrente	ved	enten	at	sænke	transaktionsomkostningerne	eller	ved	

at	skabe	 incitamenter	til	værdiskabende	 initiativer	såsom	investeringer	 i	relationsspecifikke	

aktiver,	vidensdeling	eller	kombinering	af	komplementære	ressourcer.261	I	det	første	tilfælde	

opnår	 parterne	 en	 fordel	 ved	 at	 have	mere	 effektive	 beslutnings-	 og	 tvistløsningsprocesser	
                                                
260	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	667.			
261	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	668.			
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samt	ved	at	minimerer	moral	hazard,	hvilket	vil	sænke	transaktionsomkostninger.	I	det	andet	

tilfælde	kan	den	effektive	styringsform,	ved	hjælp	af	eksempelvis	tillid,	bidrage	til,	at	parter-

nes	villighed	til	at	investere	i	relation	øges,	hvilket	parterne	i	andre	tilfælde	måske	vil	afholde	

sig	fra	grundet	de	høje	omkostninger	forbundet	med	at	forsikre	denne	investering.	Det	samme	

kan	være	tilfældet,	hvis	parterne	er	uvillige	til	at	dele	værdifuld	viden	eller	ressourcer	med	

hinanden,	hvis	de	ikke	har	troværdig	forsikring	om,	at	det	ikke	vil	blive	misbrugt	eller	videre-

givet.262	 En	 effektiv	 styringsform	har	 dermed	direkte	 betydning	 for	materialiseringen	 af	 de	

øvrige	kilder	til	relationsrente.	

	

Dyer	og	Singh	sondrer	mellem	to	former	for	styringsmekanismer	mellem	samarbejdspartne-

re:	1)	Styring	gennem	tredjeparts	håndhævning,	hvilket	kan	være	kontrakter,	hvor	tvists	afgø-

res	gennem	eksempelvis	domstolene,	og	2)	styring	gennem	selvhåndhævelse	mellem	parter-

ne,	som	sker	gennem	safeguards,	hvor	ingen	tredjepart	involveres	i	tilfælde	af	tvists.	Indenfor	

den	 selvhåndhævende	 styringsmekanisme	 skelnes	 der	mellem	 de	 formelle	 og	 de	 uformelle	

safeguards.	

	

De	 formelle	 safeguards	 består	 af	 økonomiske	 gidsler.	 Et	 eksempel	 på	 dette	 er	 symmetriske	

investeringer	i	specialiserede	aktiver,	som	udgør	en	synlig	sikkerhedsstillelse,	der	afstemmer	

parternes	økonomiske	incitamenter	og	fjerner	risikoen	for	hold-up.	Det	faktum	at	værdien	af	

investeringerne	vil	falde,	hvis	en	part	handler	opportunistisk,	giver	incitament	for	parterne	til	

at	handle	mere	troværdigt,	og	dermed	bliver	det	et	økonomisk	gidsel.	Ydermere	vil	der	være	

øget	 incitament	 for	 parterne	 til	 at	 engagere	 sig	 i	 værdiskabende	 initiativer,	 da	 det	 kan	 øge	

værdien	af	deres	 investering,	hvis	de	 samarbejder.263	De	uformelle	 safeguards	omfatter	ek-

sempelsvis	 tillid	og	omdømme.	Disse	 fremhæves	 som	værende	de	mest	effektive	og	mindst	

omkostningstunge	 måder	 at	 skabe	 safeguards	 for	 specialiserede	 investeringer	 og	 facilitere	

komplekse	udvekslinger	som	f.eks.	viden	og	know-how.264		

	

                                                
262	Williamson,	(1985)	Asset	Specificity	and	Economic	Organization,	The	International	Journal	of	Industrial	Orga-
nization,	Vol.	3,	s.	376.	
263	Dyer,	J.	H.	&	Ouchi,	W.	G	(1993)	Japanese	style	business	partnerships:	Giving	companies	a	competitive	edge.	
Sloan	Management	Review,	Vol.	35,	No.	1,	s.	60.	
264	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	669.			
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Generelt	kan	det	siges	at	den	selvhåndhævende	styringsmekanisme	er	mere	effektiv	end	tred-

jepartshåndhævning,	 både	 når	 det	 kommer	 til	 at	 minimere	 transaktionsomkostninger	 og	 i	

forhold	 til	 at	 skabe	 incitamenter	 til	 værdiskabende	 initiativer.	 Dette	 skyldes,	 at	 der	 ikke	 er	

omkostninger	forbundet	med	at	skrive	lange	detaljerede	kontrakter,	og	at	monitoreringsom-

kostningerne	er	lavere,	fordi	disse	hviler	på	selvmonitorering,	og	der	dermed	ikke	er	omkost-

ninger	forbundet	med	at	monitorere	og	dokumentere	modpartens	adfærd	overfor	en	tredje-

partsinstans.	 Derudover	 sænker	 selvhåndhævende	 aftaler	 omkostningerne	 forbundet	 med	

komplekse	 tilpasninger,	hvilket	 tillader,	 at	parterne	kan	 justere	aftalen	 løbende	 i	 forhold	 til	

uforudsete	begivenheder.	Desuden	er	de	selvhåndhævende	aftaler	ovelegene	til	at	minimere	

transaktionsomkostninger	 i	det	 lange	 løb,	da	de	 ikke	er	begrænset	af	 at	 være	 tidsbestemte,	

hvilket	der	typisk	vil	være	i	tredjepartshåndhævelsesaftaler.265	

	

På	trods	af	at	den	selvhåndhævende	styringsform	har	det	største	potentiale	for	at	skabe	rela-

tionsrente,	er	den	også	underlagt	to	centrale	forudsætninger:	1)	den	kræver	betydelig	tid	at	

udvikle,	da	der	skal	have	været	en	forudgående	historik	af	interaktioner	og	opbygning	af	rela-

tionen,	ii)	den	er	underlagt	tillidens	paradoks,	hvilket	betyder	at	selvom	tillid	etablerer	nor-

mer	og	forventninger	til	adfærd	og	dermed	sænker	opfattelsen	af	risiko,	giver	det	også	mulig-

hed	for	misbrug	gennem	opportunistisk	adfærd.	Derfor	ses	det	også	i	praksis,	at	man	i	effekti-

ve	samarbejder	bruger	flere	styringsmekanismer	samtidigt.266	Analysen	vil	nu	se	nærmere	på	

hvorledes	det	foreslåede	aftaleparadigme	kan	udgøre	en	effektiv	styringsform	og	dermed	bi-

drage	til	skabelse	af	relationsrente.	

	

7.4.1	Effektiv	styringsform	gennem	aftaleparadigmet		
Som	 afsnittet	 om	 transaktionsomkostninger	 illustrerede	 var	 det	 ud	 fra	 et	 transaktionsom-

kostningsperspektiv	 mest	 hensigtsmæssigt	 at	 regulere	 samarbejdet	 gennem	 en	 hybrid	 af	

markedet	og	hierarkiet.	Hensynet	under	hybriden	er	til	relationens	kontinuitet,	hvilket	er	for-

søgt	anskueliggjort	ved	aftaleparadigmets	stærke	relationelle	 fokus.	Grundet	niveauet	af	ak-

tivspecificitet	under	hybriden,	vil	parterne	have	en	fælles	interesse	i,	at	relationen	fortsætter	

således,	at	det	fulde	udbytte	af	de	aktivspecifikke	investeringer	realiseres.	Parterne	oprethol-

                                                
265	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	670-671.			
266	Dyer	&	Singh,	(1998)	The	relational	view:	cooperative	strategy	and	sources	of	interorganizational	competitive	
advantage,	Academy	of	Management	Review,	Vol.	21,	No.	4,	s.	671.			
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des	dog	stadig	som	selvstændige	autonome	enheder,	hvorfor	der	forventes	at	forskellige	mål-

sætninger	kan	opstå,	som	giver	anledning	til	konflikt.	

	

Sammenholdes	dette	med	argumentationen	for	nødvendigheden	af	elementer	af	tredjeparts-

håndhævning	i	samarbejdet,	er	det	godtgjort,	at	aftaleparadigmets	fundamentale	styringsme-

kanisme	derfor	er	udformet	med	henblik	på	delvis	tredjepartshåndhævelse.	Aftaleparadigmet	

omfatter	dog	i	et	større	omfang	selvhåndhævende	styringsmekanismer.	Af	formelle	selvhånd-

hævende	safeguards	kan	nævnes	den	løbende	samarbejdsperiode,	der	dermed	ikke	begræn-

ser	samarbejder	til	et	vist	tidsrum.	Derudover	indgår	også	forpligtelsen	til	symmetriske	aktiv-

specifikke	 investeringer,	og	etableringen	 af	 vidensdelingsrutiner.	Dette	 signalerer	per	 se	en	

vis	 tillid	og	 vilje	 til	 investering	 i	 relationen	 og	 samarbejdet,	 hvilket	 videre	 kan	 underbygge	

grundlaget	for	og	brugen	af	uformelle	selvhåndhævende	safeguards.		

	

De	 øgede	 omkostning	 der	 er	 forbundet	med	 specialisering	 af	 parternes	 aktiver,	 og	 dermed	

også	risikoen	for	opportunisme	og	hold-up,	reduceres	som	følge	af	den	sammenkoblede	natur	

af	 parternes	 investeringer	 og	 den	 deri	 liggende	 tillid	 mellem	 parterne.	 Aftaleparadigmets	

konstruering	 af	målkongruens	 faciliterer,	 at	 selvhåndhævende	 safeguards	medfører,	 at	 par-

terne	undgår	at	 afholde	omkostninger	 til	 særlige	kontrolforanstaltninger	 til	brug	 for	 tredje-

partshåndhævelse.	Samlet	set	vil	aftaleparadigmet	således	mindske	risikoen	for	 inddragelse	

af	tredjepartshåndhævelse,	og	dermed	også	omkostningerne	forbundet	med	dette,	som	følge	

af	den	stærkere	incitamentsforenelighed.		

	

Endvidere	 vil	 incitamentsforeneligheden	 opretholdes	 i	 samarbejdet	 ved	 at	 der	 i	 aftalepara-

digmet	 er	 inddraget	 elementer	 af	 den	 adfærdsbaserede	 kontrakt,	 som	 belønner	 den	 rettet	

adfærd	og	lægger	mindre	vægt	på	de	resultater	parterne	skaber.	Hvor	den	rette	adfærd	i	dette	

samarbejde	er	den	der	deler	viden	og	dermed	mindsker	den	asymmetriske	information.	Der-

udover	er	der	inkorporeret	 foranstaltninger,	der	 tager	højde	 for	parternes	 individuelle	 inte-

resser,	og	derved	muliggør	en	mere	fleksibel	koncipering	af	aftalen,	så	parterne	løbende	kan	

kontrahere	sig	frem	til	en	efficient	løsning	for	de	situationer	som	ikke	udtømmende	kan	gøres	

op	 på	 forhånd.	 Dette	 bidrager	 til	 at	 opretholde	 incitamentsforeneligheden	 på	 længere	 sigt.	

Samlet	set	kan	det	vurderes	at	aftaleparadigmet	har	flere	elementer	der	bidrager	til	at	sænke	
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transaktionsomkostninger	 samtidig	 med,	 at	 det	 fordrer	 incitamenter	 til	 værdiskabende	 til	

tiltag.	

7.5	Relationsrente	gennem	aftaleparadigmets		
Ud	fra	den	foregående	analyse	vurderes	det,	at	der	er	gode	forudsætninger	til	stede	for	ska-

belsen	af	relationsrente	 i	samarbejdet	om	udviklingen	af	præcisionsmedicin.	Dette	vurderes	

på	baggrund	af,	at	analysen	har	vist,	at	der	er	forudsætninger	tilstede	i	samarbejdet,	der	un-

derstøtter	alle	4	elementer,	der	har	betydning	for	skabelsen	af	relationsrente.	Ydermere	vur-

deres	det,	at	der	gennem	aftaleparadigmet	kan	etableres	en	effektiv	styringsform,	der	bevir-

ker	materialiseringen	af	de	øvrige	kilder	til	relationsrente	og	dermed	implementerer	 forud-

sætningerne	 for,	 at	 relationsspecifikke	 investeringer,	 videndeling	 og	 komplementære	 res-

sourcer	bliver	udnyttet	i	samarbejdet.		
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Del	8	-	Konklusion	
Afhandlingens	omdrejningspunktet	 har	 været	 at	 undersøge,	 hvorledes	man	 gennem	anven-

delsen	af	strategisk	kontrahering	kan	skabe	de	bedste	rammer	for	samarbejde	mellem	private	

aktører	og	Nationalt	Genom	Center	om	udvikling	af	præcisionsmedicin	og	derigennem	bidra-

ge	til	skabelsen	af	relationsrente	i	forholdet.		

	

Den	grundlæggende	forudsætning	 for	eksistensen	af	samarbejdet	er	adgangen	til	sundheds-

data.	Denne	adgang	vedrører	både,	i	hvilken	grad	Nationalt	Genom	Center	kan	tilegne	sig	en	

tilstrækkelig	mængde	 sundhedsdata,	men	 også	 om	der	 lovgivningsmæssigt	 er	 adgang	 til	 at	

dele	denne	 sundhedsdata	med	private	aktører.	Til	det	kan	det	 konkluderes,	 at	der	vil	 være	

stor	 tilgængelighed	til	sundhedsdata	 for	NGC,	da	der	 ikke	behøves	samtykke	 fra	 individerne	

før,	at	disse	data	kan	 indsamles	 fra	andre	offentlige	 instanser.	Derudover	kan	det	konklude-

res,	at	der	kan	ske	videregivelse	af	sundhedsdata	fra	Nationalt	Genom	Center	til	private	aktø-

rer	med	hjemmel	i	sundhedslovens	§	46.	Endvidere	kan	det	konkluderes,	at	der	med	databe-

skyttelsesforordningens	ikrafttræden	vil	stilles	strengere	krav	til	behandlingen	af	sundheds-

data,	hvorfor	dette	også	skal	tages	højde	for	og	efterleves	i	samarbejdet.	Det	vurderes	desu-

den,	at	 indsamlingen	af	sundhedsdata	 i	registrer	og	databaser	 indebærer,	at	der	 tildeles	det	

offentlige	en	ophavsretlig	beskyttelse	af	disse.	Som	følge	heraf,	tildeles	det	offentlige	eneret-

ten	til	at	råde	over	disse	sundhedsdata,	og	dermed	også	retten	til	at	kommercialisere	dem	i	

samarbejde	med	private	 aktører,	hvilket	ultimativt	kan	udmønte	 sig	 i	 et	patent,	hvortil	 ret-

tighederne	 til	 den	 forskningsmæssige	 og	 kommercielle	 udnyttelse	 af	 patentet	 kan	 fordeles	

efter	aftale	mellem	parterne.	

	

Udviklingen	 af	 præcisionsmedicin	 er	 forbundet	 med	 stor	 videnskompleksitet,	 og	 forskning	

inden	for	dette	felt	stiller	derfor	store	krav	til	vidensdiversitet.	Derudover	kræver	forskning	i	

præcisionsmedicin	også	en	stor	mængde	sundhedsdata,	hvorfor	man	kan	konkludere,	at	par-

terne	kan	have	stor	gavn	af	hinandens	viden,	information	og	ressourcer,	hvis	man	ønsker	at	

accelerere	udviklingen	af	præcisionsmedicin.	Sammenholdes	dette	med	den	høje	grad	af	part-

nerspecifik	absorptionskapacitet	parterne	besidder,	kan	det	samtidig	konkluderes,	at	parter-

ne	med	fordel	kan	basere	deres	samarbejde	på	en	Interactive	Coupled	Open	Innovation	tilgang.	
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Ved	at	 gøre	dette	 skabes	de	mest	optimale	 forhold	 for	udveksling	af	 viden	og	 information	 i	

samarbejdet.	

	

Ud	 fra	 et	kontraktøkonomisk	perspektiv	kan	 det	ydermere	konkluderes,	 at	det	 er	vigtigt	 at	

strukturere	samarbejdet	på	en	måde,	der	skaber	incitament	for	at	dele	viden	og	derved	ned-

bringe	den	asymmetriske	information,	samtidig	med	at	transaktionsomkostninger	forbundet	

med	opportunistisk	adfærd	holdes	på	et	minimum.	Dette	gøres	mest	hensigtsmæssigt	ved	at	

benytte	 elementer	 fra	 den	 adfærdsbaserede	 kontrakt	 og	 den	 neoklassiske	 kontraklov.	 Her	

bedømmes	parterne	 ikke	udelukkende	på	 baggrund	af	 resultater,	men	bliver	også	belønnet	

for	at	udvise	den	rette	adfærd,	der	i	dette	tilfælde	primært	vil	være	vidensdeling.	Derudover	

indarbejder	disse	aftaler	større	fleksibilitet	til	fordel	for	kontinuiteten	i	samarbejdet,	og	ned-

sætter	risikoen	for	opportunistisk	adfærd.	Resultatet	af	denne	form	for	regulering	samarbej-

de,	 vil	 være	 en	 forøgelse	 af	 transaktionsomkostninger,	 hvilket	 primært	 vil	 skylde	 den	 høje	

grad	af	human	aktivspecifitet.	Transaktionsomkostningerne	opvejes	dog	af	de	alternative	om-

kostninger,	der	ville	være	for	parterne,	hvis	de	selv	skulle	tilegne	sig	modpartens	ressource	og	

kapaciteter.	

	

Det	kan	slutteligt	konkluderes,	at	der	gennem	aftaleparadigmet	er	gode	forudsætninger	for	at	

skabe	 relationsrente	 i	 samarbejdet.	Dette	vurderes,	 idet	 aftaleparadigmet	ved	at	kombinere	

reaktive	 og	 proaktive	 bestemmelse	 kvalificeret	 gennem	den	økonomiske	 analyse,	 formår	 at	

udgøre	en	effektiv	styringsform,	der	understøtter	relationsspecifikke	investeringer,	vidensde-

ling	 og	 udnyttelsen	 af	 komplementære	 ressourcer	mellem	 parterne	 og	 derigennem	 danner	

grundlag	for	skabelse	af	relationsrente.	
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