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Abstract 

The aim of this Master Thesis is to obtain a legal and an economic understanding of the regu-

lation of genetic information in the context of insurance. Article 3 a of the Danish Insurance 

Contracts Act contains a prohibition of the insurer’s use of information obtained by genetic 

test. As of July 1st 2016 The Ministry of Justice has extended the prohibition to include medi-

cal history regarding the insured’s relatives. The prohibition of the use of genetic information 

in general is justified by an uncertainty regarding the information and a potential violation of 

human integrity related to genetic discrimination, sensitive personal data and individual 

autonomy in bioethical philosophy. 

The prohibition in article 3 a seems however to counteract the basic principle of insurance 

because the insurer consequently cannot distinguish between the individuals with different 

health risks and thereby segregate individuals with a hazardous risk. The Danish Insurance 

Association has stated that the regulation may lead to negative and unintended consequences 

for individuals with the need for insurance contracts with high coverage. In this respect eco-

nomic theory predicts a price increase associated with inefficient insurance and a potential 

market collapse provided that the proportion of high-risk individuals surpasses the proportion 

of low-risk individuals. To shed light on the question of whether or not the prohibition is effi-

cient in economic sense, this thesis examines possible consequences of a repeal of the prohi-

bition especially in respect to high coverages. A repeal of the prohibition might be efficient 

predominantly due to thwarting a market collapse. 

A partial repeal of the prohibition might violate fundamental rights when some individuals 

are forced to undergo genetic test in order to be insured because they will be denied their 

right to not to be informed of genetic predispositions and in addition compelled to provide 

sensitive information to form basis for genetic discrimination. This thesis concludes that due 

to the uncertainty of genetic information and also a development in treatments and prevention 

similar with the spread of genetic test, a market collapse will not offset fundamental rights 

why the prohibition must be upheld. 
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1. Indledning og problemformulering 

1.1. Lægevidenskabelig baggrund 

Det Humane Genom Projekt1 revolutionerede lægevidenskaben, da det i 2003 lykkedes for-

skerne i det nævnte forskningsprojekt at kortlægge 99 pct. af menneskets arvemasse. Det var 

bekendtskabet med sammenhængen mellem sygdomme og gener, der i sin tid dannede grund-

lag for projektet, hvor en kortlægning havde til hensigt at afklare genernes funktion med hen-

blik på at udvikle metoder til behandling af genetisk betingede sygdomme. 

En genetisk defekt refererer til et sygdomsfremkaldende gen. Genetisk betingede sygdomme 

kan imidlertid være forskelligt forbundet med en gendefekt, hvorved der skelnes mellem 

gendefekter, som indebærer en forhøjet risiko for at udvikle sygdom, og gendefekter, som 

med sikkerhed forårsager sygdom. Cystisk fibrose er et eksempel på sidstnævnte, hvilken er 

forbundet med en defekt i det såkaldte CFTR-gen. Ligeså er Huntingtons sygdom relateret til 

et HD-gen, hvilken sygdom forårsager tidlig død. Anderledes forholder det sig med eksem-

pelvis cancer, hvilken sygdom motiveres af en genetisk disponering for anormal celledeling. 

Brystkræft er i denne sammenhæng relateret til en defekt i et BRCA-gen, hvilken sygdoms-

udvikling mener at være forårsaget af et samspil med ikke-genetiske faktorer som miljøfakto-

rer.2 Det følger heraf, at en genetisk betinget sygdom kan være enten helt eller delvist forår-

saget af en gendefekt, hvilken defekt kan påvises ved gentest inden for lægevidenskabens 

rammer. En gendefekt kan imidlertid enten være nedarvet eller spontant opstået, hvor der for 

førstnævnte naturligt gælder en genteknisk sandsynlighed 50 pct. for arvelighed.3 Sygdom 

kan dog også opstå uafhængigt af genetiske forhold, således i fraværet af en gendefekt. 

1.2. Indledning - indkredsning af emne 

I forsikringssammenhæng er oplysninger genetiske betingelser for livstruende og invalide-

rende sygdomme væsentlige for forsikringsselskabet. Der er imidlertid indeholdt en kvalitativ 

                                                

1 Det Humane Genom Projekt er et internationalt samarbejde om kortlægning af menneskets genom. 
Der henvises i denne sammenhæng til www.genome.gov. 
2 Der refereres i denne sammenhæng til Kræftens Bekæmpelse på www.cancer.dk. 
3 Der henvises til Nørby (2012). 
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regulering af forsikringsselskabets adgang til helbredsmæssige oplysninger i forsikringsafta-

lelovens4 (i det følgende refereret til som FAL) § 3 a, i kraft af hvilken forsikringsselskabet 

forbydes at anvende oplysninger om arveanlæg. Forbuddet er anfægtet af forsikringsbranchen 

repræsenteret ved Forsikring & Pension tilbage i oktober 2014, hvor forsikringsbranchen 

fremlagde et ændringsforslag for Justsitsministeriet om lempelse af forbuddet.5 Forsikrings-

branchen frygter, at forbuddet skal give forsikringskunderne anledning til spekulation i hel-

bredsforsikring i takt med, at prædiktiv gentest udbredes samt at flere forsikringskunder bli-

ver oplyst om deres arveanlæg. 

Underdirektør for Forsikring & Pension anfører, at det er vigtigt for forsikringsselskaberne at 

have samme viden om forsikringskundens risiko, som forsikringskunden selv har, idet hun 

mener, at »forsikringsfællesskabet« skal sikres mod udnyttelse.6 En øget opmærksom om-

kring spørgsmålet om at tillade genetiske oplysninger i forsikringssammenhæng over for en 

grundlæggende integritetsbeskyttelse relateret til menneskets privatliv og selvbestemmelses-

ret samt spørgsmål om genetisk diskrimination har imidlertid fået Søren Pind til den 30. 

marts 2016 at fremsætte lovforslag L 1577 om udvidelse af forbuddet i FAL § 3 a, således at 

det omfatter oplysninger fra gentest samt tillige oplysninger om sygdomme hos forsikrings-

kundens slægtninge (i det følgende refereret til som »familieanamnese«8). Dette er tillige 

anfægtet af forsikringsbranchen.9 Lovforslaget er begrundet i oplysningernes fælles genetiske 

karakter samt på forskellig vis behæftede usikkerhed. Lovforslaget er vedtaget ved tredje 

behandling til ikrafttrædelse den 1. juli 2016. 

1.3. Problemidentifikation 

Lovforslaget L 157 som vedtaget indebærer en udvidelse af forbuddet i gældende ret i relati-

on til FAL § 3 a. Lovforslaget er umiddelbart begrundet i en opfattelse om oplysningernes 

                                                

4 Ved lovbekendtgørelse nr. 1237 af 9. november 2011 om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven). 
5 Se ændringsforslaget som fremlagt for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014, 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15.  
6 Se nyhedsindlægget ”Tryghed til alle, hvis sygdommen rammer” af 30. januar 2016 hos Forsikring 
& Pension på www.forsikringogpension.dk. 
7 Lovforslag L 157 af 30. marts 2016 om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med 
firmapensionskasser. 
8 Lægefaglig term som eksempelvis anvendt om klinisk genetisk udredning og rådgivning ved mis-
tanke om arvelig kræft eller anden alvorlig sygdom på www.sundhed.dk. 
9 Der henvises i denne sammenhæng til udvalgsbehandlingen af lovforslaget L 157, bilag 4 og 5. 
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manglende validitet og således uegnethed samt tillige oplysningernes grundlag for krænkelse 

af grundlæggende rettigheder relateret til menneskets integritet. 

Over for principielle og etiske spørgsmål om grundlæggende rettigheder er imidlertid 

spørgsmålet om forsikringskundernes adgang til spekulation til skade for forsikringssystemet, 

hvilket spørgsmål forstærkes i kraft af udbredelsen af prædiktiv gentest og det forventede 

større antal oplyste forsikringskunder. 

1.4. Problemformulering 

− Hvorvidt bør genetiske oplysninger tillades i helbredsforsikring? 

I problemformuleringen ligger implicit spørgsmålet om, hvilke overvejelser der bør indgå i 

ovennævnte spørgsmål. Der vil på den baggrund analyseres følgende juridiske og økonomi-

ske problemstillinger med henblik på at kvalificere en diskussion og besvarelse af problem-

formuleringen. 

Juridiske problemstillinger: 

− Hvad er ny gældende ret som følge af lovforslag L 157 i relation til FAL § 3 a? 

− Hvilke hensyn varetages i ny gældende ret i relation til FAL § 3 a? 

Retsøkonomiske problemstillinger: 

− Hvilken effekt har ny gældende ret i relation til FAL § 3 a på markedet for helbreds-

forsikring? 

− Vil det være efficient at tillade forsikringsselskabet anvendelse af genetiske oplysnin-

ger i forbindelse med tegning af helbredsforsikring? 

1.5. Afgrænsning 

Omdrejningspunktet for afhandlingen er tidspunktet for indgåelsen af en forsikringskontrakt, 

hvorfor der i afhandlingens afgrænses over for eventuelle spørgsmål ved ændringer eller ud-

videlser af en allerede indgået forsikringskontrakt samt spørgsmål om forsikringsselskabets 

adgang til at indhente oplysninger med henblik på at afklare forsikringsselskabets dæknings-

forpligtelse i forbindelse en forsikringsbegivenheds indtræden. 
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Der vil desuden afgrænses over for pensionsaftaler, selvom det forventes, at afhandlingens 

problemformulering er lige relevant for pensionsaftaler qua lovforslagets tilsvarende ændring 

i firmakasselovens § 9 a. 

Afhandlingen vil analysere spørgsmålet om genetiske oplysninger i individuel helbredsforsik-

ring, i hvilken forbindelse der indkredses til livsforsikringer, forsikringer ved tabt erhvervs-

evne og forsikringer ved visse kritiske sygdomme. Begrundelsen herfor er, at disse forsik-

ringskontrakter udløser erstatning ved svigtende helbred, hvilket gør dem til grunden for spe-

kulationsproblematikken i lyset af et forbud mod genetiske oplysninger. 

Forsikringsbranchen har over for Justitsministeriet løbende fremlagt flere forskellige æn-

dringsforslag i relation til FAL § 3 a, hvilket har været særligt udbredt under udvalgsbehand-

lingen af lovforslaget L 157. Det synes imidlertid velbegrundet, at afhandlingen ikke nærme-

re vil behandle det juridiske indhold af disse ændringsforslag, selvom forskellige udtalelser 

og oplysninger vil inddrages som pejlemærke for forsikringsbranchens funktion og behov. 

Dette angår især det af Forsikring & Pension oplyste, at det for forsikringsbranchen er signi-

fikant at have adgang til genetiske oplysninger, når forsikringskunder tegner »høje« dæknin-

ger i livsforsikringer, erhvervsevnetabsforsikringer og forsikringer ved visse kritiske syg-

domme, hvormed forstås dækninger over 2,5 mio. kr. henholdsvis over 450.000 kr. pr. år 

henholdsvis 200.000 kr. (kan i det følgende være refereret til som »beløbsgrænser«).10 

Der udbydes et utal af forskellige typer af genrelaterede tests på markedet for genetisk test-

ning. Det har set sig nødvendigt at afgrænse over for andre tests end dem af sundhedsvæsenet 

udførte, hvilke er den egentlige »gentest«, som kan påvise egentlige gendefekter forbundet 

med alvorlige livstruende eller invaliderende sygdomme. I Danmark er det kun sundhedsvæ-

senet, som udfører disse gentet. Der er imidlertid et marked for alternativ genetisk testning, 

hvor betegnelsen »gentest« bliver brugt flittigt. Dette kan angå analyser af biologiske proces-

sor, hvilke analyser markedsføres med at kunne afklare risici for eksempelvis kræft eller an-

dre alvorlige sygdomme. Det synes velbegrundet, at afhandlingen afgrænses over for såkaldte 

»gen-analyser«, idet det formodes at være oplysninger fra de af sundhedsvæsenet udførte 

gentests, som er væsentlige for forsikringsselskaberne. 

                                                

10 Første gang oplyst af forsikringsbranchen ved henvendelse af 21. april 2016 i forbindelse med an-
modning om foretræde ved lovforslaget L 157, jf. bilag 4 til udvalgsbehandling af lovforslaget. 
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2. Metodiske og teoretiske overvejelser samt struktur 

Metode kan overordnet defineres som et fags anvisning på, hvilken måde et genstandsfelt 

behandles på og evt. under hvilke forudsætninger.11 Det tages i denne sammenhæng for givet, 

at den pågældende faglige relevante metodiske tilgang er anvendelig, således at metoden er et 

anvendeligt redskab til problemløsning.12 Metode er imidlertid baseret på et eller flere valg, 

hvorfor det efterfølgende kan kritiseres. Dette gør valget af metode bærende for undersøgel-

sen af det pågældende genstandsfelt og således problemløsningen, og det er i den henseende 

hensigtsmæssigt at redegøre for valget af metode indledningsvist i nærværende afhandling. 

Afhandlingen er præget af en tværfaglighed, idet den oppebærer en juridisk faglighed såvel 

som en økonomisk faglighed. Det er hensigten med afhandlingen af lykkes med en integrati-

on af fagene, således at de to samfundsvidenskaber supplerer hinanden i en problemløsning.  

Afhandlingen vil opbygges således, at en juridisk analyse danner grundlag for en efterfølgen-

de retsøkonomisk analyse. Begge analyser vil endeligt indgå i en integreret analyse, hvor en 

integration af faglighederne skal kvalificere problemløsning i relation til problemformulerin-

gen. I det følgende vil der redegøres for valget af metode til de forskellige analyseafsnit rela-

tion til i strukturen som netop nævnt. 

2.1. Juridisk metode og retskilder til juridisk analyse 

Den retsdogmatiske fortolkning er den metodiske tilgang tilknyttet retsvidenskaben, der som 

videnskabelig disciplin har til formål at studere og analysere retssystemet og dets normer. 

Retsdogmatikken omfatter den juridiske metode, hvorved forstås måden hvorpå retssystemet 

analyseres. Den juridiske metode analyserer således retsgrundlaget i forhold til et givent juri-

disk spørgsmål. I afhandlingen vil den juridiske metode skulle anvendes i en juridisk analyse 

i kapitel 3. Det vil i dette kapitel være spørgsmålet, hvad ny gældende ret i relation til FAL  

§ 3 a i kraft af lovforslaget L 157 vil være. Dette spørgsmål indebærer en analyse af gælden-
                                                

11 Østergaard (2003) s. 270 
12 I videnskabsteorien skelner man mellem et fag- og et genstandsniveau, hvor fagniveauet, med sine 
teorier, modeller og empirisk viden, undersøger genstandsniveauet som dele eller aspekter af virkelig-
heden. Videnskabsteorien optræder i denne sammenhæng som en metateoretisk disciplin, hvis opgave 
er at klarlægge forholdet niveauerne imellem, således forholdet mellem et fag og dets genstandsområ-
de. Det er følgelig videnskabsteorien, der sikrer fagniveauets metodes anvendelighed på virkelighe-
den. Se nærmere Knudsen – Bind 1 (1994) s. 19-21. 
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de ret, på hvilken baggrund ny gældende ret kan analyseres ud fra de i lovforslaget indeholdte 

ændringer. Det fremgår heraf, at »gældende ret« vil referere til retstilstanden før lovændrin-

gen, mens »ny gældende ret« refererer til retsstillingen efter lovforslagets ikrafttrædelse pr. 1. 

juli 2016. I relation til afhandlingens problemformulering vil analysen imidlertid udstrækkes 

til at omfatte den dybere regelfragmentering til grund for den pågældende retsstilling, idet 

overvejelserne til grund for retsstillingen vil indgå i en integreret diskussion afslutningsvis i 

afhandlingens kapitel 6. 

Udtrykket »gældende ret« – de lege lata – skal forstås som det resultat en given domstol vil 

nå frem til ved anvendelsen af den juridiske metode.13 Det er i den henseende afgørende for 

analysen, at metoden følges, hvorved samme for-forståelse og fortolkningsstil skal fordre det 

samme resultat juristerne og domstolen imellem, således gældende ret.14 I den skandinaviske 

realistiske retsteori er retsgrundlaget bestående af fire retskilder15, i forhold til hvilke den 

juridiske metode bestemmer en rækkefølge for fortolkning.  

De fire retskilder omfatter: 

− Regulering 

− Retspraksis 

− Retssædvaner 

− Forholdets natur 

Den juridiske metode understøttes af retskildelæren, i kraft af hvilken det bestemmes, at alle 

fire retskilder har samme retskildeværdi.16 Gældende ret kan følgelig udledes af en hvilken 

som helst kilde, såfremt den vejer tungest i afvejningen af de retlige kilder. Retskilderne fun-

gerer således som juridiske argumenter, og herved karakteriseres den juridiske metode ved, at 

alle relevante retlige argumenter på en faglig korrekt måde er klarlagt og afvejet overfor hin-

anden med henblik på at give svaret på et retligt spørgsmål.17 Der kan dog være indlejret en 

rangorden for retskilderne hver især. Dette gælder for både regulering og retspraksis, i for-

hold til hvilke lex superior-princippet18 bestemmer, at en ”højere” regel eller ”højere” dom-

                                                

13 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 31. 
14 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 34. 
15 Jf. Alf Ross’ retskildelære. Se nærmere Tvarnø & Nielsen (2014) s. 434. 
16 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 73. 
17 Blume (2009) s. 59. 
18 Evald & Schaumburg-Müller (2004) s. 277. 
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stol går forud for henholdsvis en ”lavere” regel eller ”lavere” domstol. Herved går grundlo-

ven forud for loven, loven forud for bekendtgørelser mv., ligesom byretterne og landsretterne 

er underordnede retter i forhold til Højesteret.19 Rangordenen bekræftes af princippet om 

præjudikatsværdi, hvorefter en ny dom eller en dom afsagt af en højere instans skaber præce-

dens og således betydning for retsopfattelsen efterfølgende. Under hensyn til retskildernes 

interne principper for virkning bestemmer retskildelæren en umiddelbar ligeværdighed rets-

kilderne imellem, mens retsdogmatikken fordrer en metodisk rækkefølge for den juridiske 

analyse i forhold til at udlede gældende ret. Det gælder imidlertid, at speciallovgivning på et 

område går forud for lovgivning af mere generel karakter.20 

Retskildelæren i sin enkelthed udfordres af retskildernes polycentriske karakter21, således 

deres forskellighed retssystemerne imellem, hvorfor der argumenteres for ikke at være tale 

om en ensartet retskildelære for hele retssystemet. Forsikringsretten er i denne sammenhæng 

et retssystem, der skiller sig ud. I forsikringsretten skelnes mellem almindelige og specielle 

retskilder, hvoraf sidstnævnte adskiller sig fra den almindelige retskildelære og indbefatter 

retskilder, som ikke anerkendes inden for andre retsdiscipliner og således hovedsageligt kun 

anvendes inden for forsikringsretten.22 Forsikringsrettens specielle retskilder omfatter: 

− Forsikringsankenævnskendelser 

− Forsikring & Pensions responsa og henstillinger 

− Forsikringspraksis 

− Forbrugerombudsmandsafgørelser i forsikringssager 

− Retsgrundsætninger 

Retskilderne anerkendes ikke ubetinget. Deres anvendelighed afhænger af deres karakter i 

den forstand, at retten skal være bredt formuleret for at kunne anvendes i fortolkningen. 

Spørgsmålet er især relevant for Forsikring & Pensions henstillinger, der skal være generelle 

og ikke specifikt må omhandle en aktuel tvist.23 Under disse forudsætninger gør retskildernes 

                                                

19 Evald & Schaumburg-Müller (2004) s. 294. 
20 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 251. 
21 Zahle (1986) s. 752. 
22 Sørensen (2015) s. 32. 
23 Sørensen (2015) s. 33. 
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genstandsfelt dem naturligt relevante i forhold til forsikringsretlige spørgsmål, og det er i 

dette argument de anerkendes i retskildelæren. 

Retskildelæren suppleres desuden af EU-retten som international retskilde, der på forskellig 

vis har indvirkning i national ret og således modificerer de danske retskilder som indled-

ningsvist præsenteret. Der synes undertiden ikke at eksistere en generelt accepteret EU-

retsteori og EU-retlig metode.24 Det er almindeligt anerkendt, at de gængse retsteorier med en 

smule tilpasning kan udvides til at omfatte EU-ret, således at EU-retten i denne sammenhæng 

kan indpasses i den realistiske retsteori i det omfang, den finder anvendelse.25 EU-rettens 

retskilder omfatter primærret og afledt sekundærret, hvorunder hører EU- og EUF-Traktaten, 

Chartret om grundlæggende rettigheder og almindelige retsprincipper henholdsvis forordnin-

ger, direktiver og afgørelser.26 Desuden er der soft law omfattende ikke-bindende sekundær-

regulering samt praksis omfattende EU-Domstolens praksis.27 

I afhandlingen vil den juridiske analyse i relation til det første juridiske spørgsmål om, hvad 

ny gældende ret indebærer, overvejende inddrage FAL med tilhørende forarbejder samt lov-

forslaget L 157 med tilhørende bemærkninger og betænkning. Der vil desuden inddrages 

praksis i det omfang, det synes relevant i forhold til at eksemplificere retstilstanden såvel som 

ændringen i retstilstanden. I relation til det andet juridiske spørgsmål om de bagvedliggende 

hensyn og overvejelser til grund for den indeholdte retsstilling vil analysen udstrækkes til at 

omfatte internationale retskilder som EU-retten samt desuden øvrig national lovgivning end 

forsikringsaftaleloven, idet spørgsmålet berører retsområder inden for persondatabeskyttelse 

og patientrettigheder. 

2.2. Metode og teori til retsøkonomisk analyse 

Afhandlingens økonomiske spørgsmål angår virkningen af ny gældende ret i relation til FAL 

§ 3 a. Dette gør den retsøkonomiske disciplin relevant. Retsøkonomien beskæftiger sig med 

lovgivningen på den måde, at den dels søger at forklare udformningen af lovgivningen, dels 

                                                

24 Neergaard & Nielsen (2010) s. 112 
25 En del danske, EU-retlige forfattere anvender eksempelvis en tilpasset variant af Ross’ realistiske 
retsteori og definerer gældende EU-ret enten ved henvisning til, hvad EU-Domstolen må forventes at 
ville mene, eller mere generelt ved henvisning til de øverste EU-institutioners og nationale statsorga-
ners retsopfattelse.  
26 Neergaard & Nielsen (2010) s. 101-102. 
27 Ibid., s. 102. 
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søger at anslå virkningerne af lovgivningen.28 Retsøkonomien beskæftiger sig ydermere med 

en vurdering af lovgivningen, herunder en vurdering af hvorvidt lovgivningen er efficient i 

relation til spørgsmålet om, hvordan lovgivningen bør være.29 En retsøkonomisk analyse har 

grundlæggende to hovedspørgsmål at besvare, herunder:  

− Hvorfor er retsreglerne indrettet, som de er? 

− Hvilke retsregler bør vi have?30 

Det ligger implicit i disse hovedspørgsmål, hvilken virkning en given retsregel har.31 Dette 

spørgsmål vil være analysens omdrejningspunkt, idet reguleringen i FAL § 3 a har karakter af 

beskyttelsespræceptivitet. Det vil imidlertid også implicit være spørgsmålet i afhandlingen, 

hvordan den nævnte regulering bør være i lyset af dennes anslåede virkning. Spørgsmålet om 

virkningen af en retsregel er af deskriptiv karakter, idet analysen i denne sammenhæng for-

holder sig til, hvordan noget er. Spørgsmålet om, hvordan en given retsregel bør være, er 

derimod af normativ karakter, idet der i denne sammenhæng refereres til, hvorvidt retsreglen 

er ønskelig, og hvordan retsreglen eventuelt bør være anderledes.32 

Afhandlingens retsøkonomiske analyse vil overordnet inddeles i to hovedspørgsmål, hvorun-

der første spørgsmål angår virkningen af ny gældende ret, mens andet spørgsmål omfatter en 

efficiensbetragtning i spørgsmålet om, hvordan ny gældende ret bør være. De to hoved-

spørgsmål vil udfolde sig i kapitlerne 4 henholdsvis 5, for hvilke der vil redegøres for meto-

diske og teoretiske overvejelser i det følgende. 

Første spørgsmål 

Det første hovedspørgsmål i afhandlingens retsøkonomiske analyse angår virkningen af ny 

gældende ret, hvorved det er hensigten at anslå virkningen af et forbud mod forsikringssel-

skabets adgang til genetiske oplysninger på markedet for helbredsforsikring. Spørgsmålet er 

                                                

28 Eide & Stavang (2008) s. 11. 
29 Ibid. 
30 Eide & Stavang (2008) s. 12. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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af deskriptiv karakter, hvorfor analysen vil tilvejebringe deskriptive ytringer på baggrund af 

stiliserede modeller og teori for individuel adfærd.33 

I retsøkonomien gøres antagelser om aktørernes adfærd på et marked, hvilken adfærd skaber 

grundlag for markedsadfærd som empiri til økonomisk analyse.34 Det er i økonomisk teori 

anerkendt, at principal-agent relationen eksisterer i et forsikringskontraktforhold.35 Kernen i 

principal-agent teorien er asymmetrisk information, hvortil er forbundet usikkerhed. I afhan-

dlingen er usikkerheden forbundet med ex ante informationsasymmetri, hvilket i principal-

agent teorien fører til et informationsproblem, som i teorien er refereret til som »adverse se-

lection«36. Teoriens forudsætninger vil i afhandlingen finde anvendelse på kontraktforholdet 

forsikringsselskabet og forsikringskunden imellem. Det følger heraf, at forsikringsselskabet 

er risikoneutralt, mens forsikringskunden er risikoavers, idet forsikringskunden vil forsikre 

sig imod risikoen for udsving i sin formue hos forsikringsselskabet. Det følger desuden som 

forudsætning, at både principalen og agenten er begrænset rationelle og nyttemaksimerende, 

hvor ved de søger at maksimere egen nytte ud fra den information, de hver især har. På bag-

grund af disse aktørforudsætninger vil markedet for helbredsforsikring være genstand for 

analyse, hvilket marked vil være omfattet af nulprofitbetingelsen for et fuldkommen konkur-

rencedygtigt forsikringsmarked. 

Analysen i relation til første hovedspørgmål bygger som nævnt på en række aktørforudsæt-

ninger relateret til principal-agent teorien samt markedsforudsætningen om fuldkommen 

konkurrence. Spørgsmålet om, hvilken virkning forbuddet i ny gældende ret har, vil analyse-

res med udgangspunkt i markedsteorien om adverse selection, hvorunder hører George Aker-

lofs markedsteori, ”The Market for ”Lemons””37, om potentialet for markedskollaps forbun-

det med adverse selection problemet38, hvilken anvendelse af teorien i forsikringssammen-

hæng af Akerlof er anerkendt.39 

 

                                                

33 Shavell (2002) s. 1. 
34 Eide & Stavang (2008) s. 16. 
35 Knudsen – Bind 2 (1997) s. 165. 
36 Ibid. 
37 Akerlof (1970). 
38 Sammenhængen bekræftes i Knudsen – Bind 2 (1997) s. 166. 
39 Akerlof (1970) s. 492. 
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Andet spørgsmål 

Det andet hovedspørgsmål i afhandlingens retsøkonomiske analyse indebærer en vurdering 

af, hvordan ny gældende ret bør være i lyset af forsikringsmarkedets funktion. Der ligger 

implicit heri en vurdering af, hvorvidt forbuddet i ny gældende ret er ønskeligt. Det er i for-

bindelse med det første hovedspørgsmål blevet analyseret, hvilken virkning et forbud mod 

genetiske oplysninger kan have på forsikringsmarkedet. Omdrejningspunktet for afhandlin-

gen er spørgsmålet om, hvorvidt genetiske oplysninger bør tillades, hvorfor det er oplagt, at 

det i relation til en vurdering af ny gældende ret vil analyseres, hvilken virkning det vil have 

at tillade genetiske oplysninger. En vurdering af lovgivningen vil således i afhandlingen ud-

strækkes til at omfatte den anslåede virkning af ny gældende ret over for det alternativ, at ny 

gældende ret ikke gælder, således at genetiske oplysninger tillades. Til denne analyse vil ind-

drages Severin Borensteins teori og efficienskriterium for ”Costly Risk Sorting”40, i hvilken 

teori det gøres klart, hvornår helbredsmæssige oplysninger, som indbefatter helbredstest, bør 

tillades eller indføres i forsikringssammenhæng. Teorien vil anvendes i spørgsmålet om at 

tillade genetiske oplysninger, hvis tilvejebringelse almindeligvis indbefatter gentest. En gen-

test vil i denne sammenhæng forstås som et værktøj til screening af forsikringskunderne med 

henblik på at afværge adverse selection problemet. I teorien lægges det til grund for en effi-

ciensvurdering, at der på forsikringsmarkedet eksisterer en puljeligevægt, hvilken afføder en 

puljepris på forsikring. Det samme udgangspunkt gælder i den nævnte teori om adverse se-

lection og ”Lemon”. Dette vil således være udgangspunktet i afhandlingen, selvom det aner-

kendes, at eksistensen af en puljeligevægt er kritiseret af Rothschild og Stiglitz, lige så vel 

som eksistensen af en separatligevægt.41 

Det dominerende vurderingskriterium i retsøkonomisk teori er værdiskabelse.42 Det centrale 

bag kriteriet er individets egen opfattelse, hvilket således vil være afgørende for den sam-

fundsøkonomiske vurdering.43 Der skelnes i denne sammenhæng mellem Pareto-efficiens og 

Kaldor-Hicks-efficiens, hvor Pareto-efficiens angår en hypotetisk retstilstand, hvor ingen kan 

få det bedre uden at nogen får det værre, mens Kaldor-Hicks kriteriet vurderer en retsregels 

                                                

40 Borenstein (1989). 
41 Rothschild & Stiglitz (1976). 
42 Eide & Stavang (2008) s. 21. 
43 Ibid. 
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ønskelighed ud fra spørgsmålet, om den skaber nok værdi for vinderne til at kunne kom-

pensere taberne i retstilstanden (værdimaksimering).44 Der kan imidlertid foreligge en Pa-

reto-optimering, hvor mindst et individ får det bedre uden nogen får det værre.45 

I relation til det af Borenstein opstillede efficienskriterium vil der være tale om en sammen-

holdelse af to retstilstande, således en sammenholdelse af retstilstanden, hvor der gælder et 

forbud mod genetiske oplysninger, over for retstilstanden, hvor genetiske oplysninger til-

lades. Det er karakteristisk for Kaldor-Hicks kriteriet, at det karakteriserer en ændring i ret-

stilstanden.46 Borensteins efficienskriterium er således et udtryk for et Kaldor-Hicks krite-

rium, hvor det vurderes, hvilken retstilstand der er mest værdiskabende. Kaldor-Hicks krite-

riet er blevet kritiseret for at forudsætte, at alle relevante forhold er målbare.47 Dette er alle 

forhold naturligvis ikke, og det anerkendes, at det i afhandlingen ikke er muligt at kvantifice-

re de forskellige forhold nøjagtigt. Det er imidlertid hensigten med afhandlingen at kvalifice-

re en vurdering af lovgivningen på baggrund af økonomisk markedsteori, således at det med 

rette kan vurderes, hvordan lovgivningen bør udformes. 

2.3. Metode til integreret analyse og diskussion 

Afhandlingens juridiske og økonomiske analyse adskiller sig ved, at der i den økonomiske 

analyse gøres forudsætninger om aktøradfærd.48 Det er karakteristisk for en retsøkonomisk 

analyse, at denne indebærer en analyse af lovgivningen ud fra aktørforudsætninger med hen-

blik på at anslå den egentlige virkning af lovgivningen. Den juridiske analyse adskiller sig 

herved, idet den ikke er aktørafhængig. Den juridiske analyse behandler objektivt lovens 

rammer med henblik på at udlede gældende ret for et givent område og således ikke ud fra et 

specifikt marked. Det er herved hensigten med en integreret analyse at sammenføre den ikke-

aktørafhængige juridiske analyse og den aktørafhængige økonomiske analyse med henblik på 

en integration og kvalificeret diskussion i lyset af afhandlingens problemformulering, således 

til at kvalificere en besvarelse af spørgsmålet om, hvorvidt genetiske oplysninger bør tillades 

i forsikringssammenhæng. 

                                                

44 Eide & Stavang (2008) s. 21-22. 
45 Ibid., s. 22. 
46 Ibid., s. 23. 
47 Ibid. 
48 Østergaard (2003) s. 272. 
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2.4. Afhandlingens opbygning 

Afhandlingens juridiske analyse vil udfolde sig i det følgende kapitel 3. I denne analyse vil 

ny gældende ret i relation til FAL § 3 a i kraft af lovforslaget L 157 udledes, hvilken danner 

rammerne for de efterfølgende retsøkonomiske analyser i kapitlerne 4 og 5. Den juridiske 

analyse vil imidlertid udstrækkes til at omfatte den dybere regelfragmentering til grund for 

retstilstanden, idet disse overvejelser og hensyn vil indgå i en endelig diskussion i en integre-

ret analyse i kapitel 6. 

Afhandlingens retsøkonomiske analyse vil være opdelt i kapitlerne 4 og 5 afspejlende analy-

sens to hovedspørgsmål. I kapitel 4 vil det analyseres, hvilken virkning ny gældende ret må 

forventes at have på markedet for helbredsforsikring. I forlængelse heraf vil det i kapitel 5 

analyseres, hvorvidt det er efficient at ophæve forbuddet i ny gældende ret og således tillade 

genetiske oplysninger i forsikringssammenhæng. 

I afhandlingens kapitel 6 vil være en integreret analyse og diskussion af resultaterne af de 

forudgående analyser. Afhandlingens analyser vil sammenfattes i en konklusion i kapitel 7, 

hvorefter følger en perspektivering til svensk lovgivning samt Europarådets anbefalinger om-

kring afhandlingens spørgsmål, som er under udarbejdelse. 
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3. Ny gældende ret i relation til FAL § 3 a 

Folketinget vedtog den 26. maj 2016 lovforslaget L 157 om ændring af FAL § 3 a til ikraft-

trædelse den 1. juli 2016. FAL § 3 a er en undtagelsesbestemmelse til forsikringskundens 

almindelige oplysningspligt ved forsikringstegning. Lovforslaget indebærer en ny gældende 

retstilstand, som det vil være hensigten med dette juridiske kapitel 3 at udlede. Gældende ret i 

relation til FAL § 3 a vil imidlertid danne grundlag for analysen af ny gældende ret, hvorfor 

det i kapitlet først vil analyseres, hvad gældende ret er før lovforslagets ikrafttrædelse. Analy-

sen vil udstrækkes til at omfatte de bagvedliggende hensyn til grund for lovgivningen med 

henblik på en diskussion heraf i en integreret analyse i afhandlingens kapitel 6. 

Det juridiske kapitel 3 vil indledes med en introduktion til forsikringskundens oplysnings-

pligt i helbredsforsikring i afsnit 3.1., hvor rammerne for oplysningspligten vil sammenfattes 

i lyset af relevante forsikringsaftaleretlige principper. I afsnit 3.2. vil være en analyse af gæl-

dende ret i relation til FAL § 3 a, hvilken vil danne grundlag for en analyse af lovforslaget  

L 157 i afsnit 3.3. med henblik på at udlede ny gældende ret. I forlængelse heraf vil der i af-

snit 3.4. være en analyse af, hvilken regelfragmentering der ligger til grund for FAL § 3 a. 

Analysen vil sammenfattes i en konklusion på ny gældende ret samt heri varetagede hensyn i 

afsnit 3.5. 

3.1. Forsikringskundens oplysningspligt i helbredsforsikring 

I forsikringsretlig teori defineres en forsikringsaftale som ”en aftale om overtagelse af en 

økonomisk risiko for en forsikringsbegivenheds indtræden, mod et vederlag, der beregnes 

statistisk på grundlag af fordelingen af denne risiko på en flerhed af forsikringer”.49 Forsik-

ring kan forstås som en organiseret, kollektiv risikodækning.50 Forsikringsaftalens økonomi-

ske risikomoment adskiller forsikringsaftalen fra traditionelle kontraktsretlige aftaler, ligesom 

det forklarer aftalernes lovgivningsmæssige forskel. Forsikringsaftaler er underlagt forsik-

ringsaftalelovens regler som en særegen aftalelov, der regulerer kontraktforholdet mellem 

forsikringsselskabet51 og forsikringskunden under hensyn til de for forsikringsaftalen karakte-

                                                

49 Sørensen (2015) s. 57. 
50 Eyben & Isager (2015) s. 32. 
51 Det gælder som altovervejende hovedregel, at FAL omfatter de aftaler, der indgås med virksomhe-
der, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Se nærmere Sørensen (2015) s. 57. 
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ristiske forsikringstekniske principper, jf. FAL § 1. Den almindelige aftalelov52 vil alene fin-

de anvendelse i det omfang, et forhold ikke er reguleret i forsikringsaftaleloven, jf. lex spe-

cialis-princippet. I det omfang lovgivningen er deklaratorisk vil et forhold imidlertid kunne 

reguleres i forsikringsaftalen, hvorved kontrakten går forud for deklaratorisk lovgivning, uan-

set at lovgivningen er speciallovgivning. Forsikringsaftalens økonomiske risikomoment inde-

bærer, at forsikringsaftalens indgåelse og gyldighed er betinget af en række for forsikringsbe-

givenheden relevante og rigtige risikooplysninger, hvilke er reguleret i FAL §§ 4-7. 

Forsikringskunden er underlagt en oplysningspligt i medfør af FAL § 7, i kraft af hvilken det 

påhviler forsikringskunden at oplyse forsikringsselskabet om forhold af betydning for risiko-

vurderingen til grund for forsikringskontrakten. Oplysningspligten kan imidlertid indskræn-

kes til en svarpligt i tilfælde, hvor forsikringsselskabet anmoder forsikringskunden til at ud-

fylde en forsikringsbegæring.53 En sådan begæring kan i helbredsforsikring have form af en 

helbredserklæring54. 

Forsikringsaftaler typeinddeles ud fra det forsikrede objekt. Ved helbredsforsikring er det 

»personen«, der udgør dette objekt. Det følger af interesseprincippet i FAL § 35, at forsik-

ringsaftalen er underlagt et krav om en i lovens forstand »lovlig interesse«. Det forsikrede 

objekt skal følgelig lade sig ansætte i penge, jf. § 35, 1. pkt. Helbredsforsikring som person-

forsikringsprodukt opfylder interesseprincippet ved på tidspunktet for forsikringstegning at 

lade forsikringskunden ansætte sit liv og helbred i penge gennem valg af dækningsniveau.55 

Det er i denne sammenhæng almindeligt, at helbredsforsikring er summaforsikring56, hvoref-

ter erstatningens størrelse udgør en forudbestemt forsikringssum eller en del heraf. Helbreds-

                                                

52 Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens 
område (aftaleloven). 
53 Se Karnovs lovkommentar til bestemmelsen, note 37. 
54 Der er af Videncenter for Helbred og Forsikring udarbejdet en standardskrivelse for en helbredser-
klæring, hvilken forsikringsselskabet kan anvende, såfremt forsikringsselskabet er tilsluttet videncen-
teret. 
55 Eyben & Isager (2015) s. 34.   
56 De fleste personforsikringer er summaforsikringer, med mindre der er tale om en tandskadeforsik-
ring eller en kombineret forsikringsløsning, hvor en personforsikring tilmed dækker udgifter i forbin-
delse med personskaden, f.eks. en ulykkesforsikrings dækning af faktiske helbredsudgifter. Se nær-
mere Sørensen (2015) s. 419. 
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forsikring er på denne baggrund undtaget fra berigelsesforbuddet i FAL § 39, hvorefter er-

statningsudbetaling er betinget af et dokumenteret økonomisk tab.57 

I helbredsforsikring vil forsikringskundens svarpligt indebære, at den pågældende alene er 

forpligtet til at besvare de i denne erklæring indeholdte spørgsmål. I oplysningspligten såvel 

som svarpligten ligger dels en kvalitativ og dels en kvantitativ dimension, hvorved forsik-

ringskunden er forpligtet til at afgive så sandfærdige og fyldestgørende oplysninger som mu-

ligt. Det følger af FAL § 5 og § 7, at forsikringsselskabets dækningsforpligtelse består, så 

længe forsikringskunden er i god tro, og så længe der ikke er uoplyste forhold, som han burde 

være klar over skulle være oplyst ved forsikringstegning. En mangelfuld besvarelse vil udgø-

re en overtrædelse af svarpligten, hvilket vil pålægge forsikringsselskabet en reaktionspligt i 

forhold til at anmode om besvarelse eller uddybning. Pligten består såfremt forsikringssel-

skabet i tilfælde af manglende reaktion anses for at have givet afkald på oplysningerne,  

jf. forsikringsankenævnets praksis.58 Det kan normalt ikke forventes, at forsikringskunden 

skal foretage en nærmere vurdering af spørgsmålenes indhold med henblik på at sikre sig 

fyldestgørende besvarelse. Hensynet ligger implicit i retsstillingen, i kraft af hvilken det over-

lades til forsikringsselskabet at reagere på manglende oplysninger som netop anført. 

Ved forsikringskundens afgivelse af urigtige oplysninger er retsvirkningen ikke entydig. Det 

fremgår af FAL § 4, at forsikringsdækningen bortfalder, såfremt oplysningerne er afgivet 

svigagtigt. Heri ligger således en betingelse om ond tro hos forsikringskunden, hvilket forud-

sætter en konkret vurdering. Retsstillingen bekræftes af FAL § 5, stk. 1, der foreskriver, at 

forsikringsdækningen består, såfremt forsikringskunden var i god tro, og at det desuden ikke 

kan forventes, at den pågældende kender til den af denne afgivet urigtig oplysning. Det frem-

går imidlertid af § 6, at forsikringsdækningen bortfalder, såfremt forsikringsselskabet antage-

ligt ikke har villet overtage forsikringen, om det rette forhold havde været oplyst, hvorved det 

er uklart, hvad den egentlige retsvirkning er for afgivelse af urigtige oplysninger. For hel-

bredsforsikring angår oplysningsforpligtelsen helbredsmæssige oplysninger, som forsikrings-

kunden er forpligtet til at afgive til forsikringsselskabet. Oplysningsforpligtelsen er imidlertid 

                                                

57 Berigelsesforbuddet i FAL § 39 gælder for skadesforsikring, der oftest optræder som tingsforsik-
ring, hvor det er muligt at opgøre og dokumentere et økonomisk tab. 
58 Se eksempelvis forsikringsankenævnskendelse AKF 31.863/1992, hvor en forsikringskunde be-
kræftede at være blevet undersøgt eller behandlet på et hospital uden at uddybe nærmere omkring 
sygdom. Nævnet fandt i denne sammenhæng, at forsikringskunden ikke havde afgivet urigtige oplys-
ninger, fordi forsikringsselskabet måtte vurderes til at have givet afkald på besvarelsen ved ikke at 
reagere. 
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underlagt en kvalitativ regulering i FAL § 3 a, hvorved reglerne om risikooplysningernes 

rigtighed og fyldestgørenhed skal forstås i lyset heraf. 

3.2. Gældende ret i relation til FAL § 3 a 

Som bestemmende for de for forsikringsaftalen bærende risikooplysninger er der i de indle-

dende bestemmelser i FAL, og som gældende for alle forsikringsarter, indført59 en kvalitativ 

bestemmelse i § 3 a, der regulerer, hvilke helbredsmæssige oplysninger forsikringsselskabet 

må inddrage i deres risikobedømmelse af forsikringskunden. Bestemmelsen lyder som føl-

gende: 

 
”Selskabet må ikke i forbindelse med eller efter indgåelse af aftaler efter 

denne lov anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der 

kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage 

sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at 

tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om 

den pågældendes eller andre personers nuværende eller tidligere hel-

bredstilstand.” 

 

Med andre ord bestemmer § 3 a, hvilke helbredsmæssige oplysninger forsikringsselskabet i 

denne henseende ikke må lade være bestemmende for forsikringsaftalens vilkår, hvorved be-

stemmelsen er affattet som et ufravigeligt forbud i medfør af FAL § 3. Overtrædelse af be-

stemmelsen kan straffes med bøde efter FAL § 134. Der kan desuden pålægges forsikrings-

selskabet strafansvar efter reglerne i straffelovens60 kapitel 5, jf. FAL § 134, stk. 2. 

Bestemmelsen indebærer imidlertid en modificering af forsikringskundens oplysningsmæssi-

ge pligter i medfør af FAL §§ 4-7, hvorved forsikringskunden ved tegning af helbredsforsik-

ring alene er forpligtet efter de nævnte regler under iagttagelse af § 3 a. Bestemmelsen inde-

bærer i denne sammenhæng en indskrænkning af forsikringskundens oplysningspligt, idet de 

af forbuddet omfattede helbredsmæssige oplysninger er undtaget herfra. I overensstemmelse 

hermed udgør bestemmelsen en begrænsning af forsikringsselskabets spørgsmålsfrihed. Be-
                                                

59 Indsat ved lov nr. 413 af 10. juni 1997, jf. lovforslag L 163 om ændring af lov om forsikringsaftaler 
og lov om tilsyn med firmapensionskasser. 
60 Lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015 (straffeloven). 
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stemmelsen har desuden den betydning for lægen, der evt. skal videregive helbredsoplysnin-

ger til forsikringsselskabet, at denne skal udvise omhyggelighed i forhold til de oplysninger, 

der videregives til forsikringsselskabet. Det følger af journalføringsreglerne61, at lægen ved 

udfærdigelse af erklæringer eller attester i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson62 under 

strafansvar er forpligtet til at udvise både omhu og uhildethed, jf. autorisationslovens  

§ 20, stk. 1. 

3.2.1. Skelnen mellem oplysninger fra gentest og oplysninger om slægtninge 

Af ordlyden i FAL § 3 a fremgår det, at forsikringsselskabet forbydes adgang til oplysninger, 

der kan belyse forsikringskundens »arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig syg-

domme«, jf. 1. pkt. Det er imidlertid ikke klart, hvilke oplysninger eller undersøgelser der er 

udelukket efter bestemmelsen, og det hviler følgelig på en juridisk fortolkning at udlede det 

nærmere retlige indhold af forbuddet. Bestemmelsens uklarhed foranlediger en subjektiv for-

tolkning hos den dømmende instans, hvorved fortolkningsbidrag som lovforarbejderne må 

inddrages i en subjektiv formålsfortolkning af bestemmelsen. I praksis har der været anvendt 

en subjektiv lovfortolkningsmetodik som illustreret i forsikringsankenævnskendelse AKF 

76.025/2009, hvor Forsikringsankenævnet63 anlægger en subjektiv fortolkning ved inddragel-

se af det tilgrundliggende lovforslag og bemærkningerne til bestemmelsen med henblik på at 

fortolke bestemmelsen i overensstemmelse med dens formål. Det fremgår af lovforarbejderne 

til § 3 a, at bestemmelsen ikke er udformet som metoderegulering, hvorved forstås et forbud 

mod anvendelse af oplysninger, som er indhentet ved specifikke undersøgelsesmetoder. Det 

kan heraf udledes, at FAL § 3 a er formålsregulering. 

Oplysninger om en persons arveanlæg kan i praksis tilvejebringes ved adskillige undersøgel-

sesmetoder. I gentestudvalgets betænkning64 om helbredsmæssige oplysninger på arbejds-

                                                

61 Herved omfattet lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner 
og bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. 
62 Det følger af sundhedslovens § 6, at en »sundhedsperson« er en person, der er autoriseret i henhold 
til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses an-
svar. Læger og sygeplejersker, som er til stede ved genetisk undersøgelse, er følgelig omfattet, jf. 
Karnovs lovkommentar til bestemmelsen, note 4. 
63 Ankenævnet for Forsikring er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren, hvorved det er autorise-
ret til at behandle forsikringsklager. Ankenævnet har i vidt omfang overtaget domstolenes rolle som 
praksis- og retsskabende, når det gælder forsikringssager, og nævnets kendelser tillægges utvivlsomt 
retskildeværdi også ved domstolene. Se nærmere Sørensen (2015) s. 32. 
64 Gentestudvalgets betænkning nr. 1269 af 1994 til lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbreds-
oplysninger på arbejdsmarkedet. 
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markedet65, defineres en genetisk undersøgelse bredt som »en undersøgelse, der kan udvise 

noget om en persons arvemasse«.66 Det anføres i relation hertil, at en genetisk undersøgelse 

kan udføres på forskellige niveauer, det være sig på kromosom-, DNA-, RNA-, protein-, stof-

skifte-, helbreds- eller slægtsniveau, således familieanamnese, hvortil forskellige undersøgel-

sesmetoder er knyttet.67 Foruden DNA- og RNA-analyse, som er direkte analyse af arvemate-

rialet, kan variationer i kromosomers struktur påvise tilsvarende ændringer i en persons arve-

anlæg, hvorved der indiceres en genetisk defekt. Tilsvarende kan variationer i stofskiftepro-

cesser samt vævs- og blodtype indikere modstandsdygtighed over for infektioner, tilbøjelig-

hed til hjerte-kar-sygdomme, åreforkalkninger eller sukkersyge. En persons generelle hel-

bredsparametre som højde, vægt, blodtryk og urinsammensætning eller familieanamnese kan 

desuden rumme tilsvarende genetiske komponenter.68 De forskellige undersøgelsesmetoder 

giver alle mulighed for at fastslå en persons sandsynlighed for fremtidig sygdom, modtage-

lighed for ydre påvirkninger eller besiddelse af bestemte egenskaber som følge af, at ved-

kommende er bærer af bestemte arveanlæg.69 

Undersøgelsesmetoderne er utallige, og nye må antages at komme til. Det er følgelig ikke 

hensigten med bestemmelsen at udelukke enkelte undersøgelsesmetoder med den retsvirk-

ning, at bestemmelsen ikke efterlever sit umiddelbare formål om i videst udstrækning at be-

skytte forsikringskundens personlige integritet.70 Det fremgår af forarbejderne til FAL § 3 a, 

at der i forbuddet ligger et ligebehandlingshensyn, idet det synes at være et alvorligt skridt i 

                                                

65 Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet er resultatet af samme folketingsbeslut-
ning som forsikringsaftalelovens § 3 a, således folketingsbeslutning B 8 af 25. april 1991 om forbud 
mod anvendelse af genetiske tests i forbindelse med ansættelser og tegning af forsikringer og pensio-
ner. Det erkendes imidlertid, at der på forsikringsmarkedet gør sig særlige hensyn gældende, som må 
imødekommes i forsikringsaftalelovens § 3 a, jf. lovforarbejderne til § 3 a, hvorfor retsarbejdet ende-
ligt udmunder i to lovforslag, ansættelsesretligt henholdsvis forsikringsretligt, hvor enkelte helbreds-
oplysninger er undtaget fra forbuddet i forsikringsaftaleloven. Selvom retsreglernes kvalitative ind-
hold er forskelligt, er deres lovforarbejder tilnærmelsesvis sammenlignelig, hvorfor gentestudvalgets 
betænkning i ansættelsesretlig sammenhæng godt kan anvendes til fortolkning af samme forbud i 
forsikringsretten.  
66 Gentestudvalgets betænkning op. cit. s. 47. 
67 Ibid. s. 47-52. 
68 Gentestudvalgets betænkning op. cit. s. 52. 
69 Lovforslag L 163 af 1996 om ændring af forsikringsaftalelovens § 3 a, almindelige bemærkninger 
pkt. 2.1., afsnit 2. 
70 Lovforslaget L 163 op. cit. almindelige bemærkninger, pkt. 1. 
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retningen mod yderligere opdeling af befolkningen, hvis også arveanlæg skal danne grundlag 

for forskelsbehandling i forsikring.71 Det fremgår desuden, at forbuddet skal imødekomme et 

eventuelt pres hos forsikringskunden til at lade sig genetisk teste som en trussel mod dennes 

integritet.72 Det følger heraf, at en eventuel subsumbtionsproblematik i FAL § 3 a således 

søges løst gennem formålsregulering. 

I bemærkningerne til § 3 a fremgår det i denne sammenhæng, at forbuddet i praksis omfatter 

oplysninger fra gentests som DNA- og RNA-analyse og andre undersøgelser som test af visse 

proteinstoffer samt vævstype- og blodtypeundersøgelser, der på forskellig vis kan indikere 

den i den pågældende henseende raske persons risiko for at udvikle sygdom senere i livet.73 

Dette skal formentlig ses som værende udtryk for, at disse undersøgelsesmetoder i praksis har 

givet anledning til konkret vurdering, i hvilken forbindelse oplysningernes anvendelse i for-

sikringssammenhæng er vurderet til at være uforenelige med forbuddets formål. 

Bestemmelsen forbyder forsikringsselskabet at »anmode om, indhente eller modtage og bru-

ge« de af 1 pkt. omfattede oplysninger. Forbuddet om at »anmode om« består i, at forsik-

ringsselskabet ikke må betinge præmiestørrelse eller tegning af forsikringen af, at der foreta-

ges genetisk undersøgelse som prædiktiv gendiagnostik.74 Det fremgår af bemærkningerne til 

§ 3 a, at forbuddet indebærer, at forsikringsselskabet ikke må stille spørgsmål til en prædiktiv 

diagnostisk undersøgelse, herunder hvorvidt en sådan har været foretaget, og desuden 

spørgsmål, som det kun er muligt at besvare på grundlag af en sådan udført undersøgelse.75 

Forbuddet om at »modtage og bruge« indebærer, at selskabet skal nægte at modtage og an-

vende oplysninger, som forsikringskunden på eget initiativ søger at fremlægge.76 

Oplysninger om »andre personers nuværende eller tidligere helbredstilstand« er imidlertid 

undtaget fra forbuddet, jf. § 3 a, 2. pkt., hvorved forsikringsselskabet tillades at anvende op-

lysninger om sygdomme hos forsikringskundens slægtninge. Oplysningerne er i lægefaglig 

term betegnet »familieanamnese«, hvilket i gentestudvalgets betænkning om helbredsmæssi-

ge oplysninger på arbejdsmarkedet anføres som genetisk undersøgelse på slægtsniveau. Fa-

                                                

71 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 2. 
72 Lovforslaget L 163 op. cit., afsluttende bemærkninger. 
73 Karnovs lovkommentar til § 3 a, note 20. 
74 Lovforslaget L 163 op. cit. bemærkningerne til lovforslagets § 1 pkt. 6. 
75 Karnovs lovkommentar op. cit., note 19. 
76 Lovforslaget L 163 op. cit. 
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milieanamnese anvendes i lægesammenhæng som forundersøgelse til en gentest, hvormed 

familieanamnese har til hensigt at indikere en genetisk defekt. Oplysningernes fælles geneti-

ske karakter77 danner grundlag for en udbredt kritik omkring deres forskellige tilhør til FAL  

§ 3 a, idet lovgivningen af mange synes uklar. 

Forskellen mellem oplysninger fra gentest og oplysninger om familieanamnese er imidlertid, 

at oplysningerne tilvejebringes ved forskellig genetisk undersøgelse. Undersøgelsesmetoder-

nes forskellighed gør, at familieanamnese kan forstås som at udgøre en prognostisk indikati-

on af en gendefekt, mens prædiktiv gentest verificerer tilstedeværelsen af en genetisk defekt, 

hvortil der er knyttet statistisk estimeret sygdomsrisiko.78 Til illustration er forsikringsanke-

nævnskendelse AKF 76.025/2009, hvor en forsikringskunde får afvist en udvidelse af sin 

pensionsordning på grund af hyppig forekomst af kræft i tyktarmen hos vedkommendes 

slægtninge. Forsikringstegningen afvises således på grund af den pågældendes familieanam-

nese, der indicerer en familiær, evt. genetisk betinget, disposition for tarmkræft, og ikke på 

grund af en ved prædiktiv gentest påvist genetisk defekt. I sagen optræder en påfaldende 

sammenhæng mellem oplysningerne om familieanamnese og oplysningerne om prædiktiv 

gentest. Oplysningerne er imidlertid forskelligt omfattet af FAL § 3 a, hvorfor forsikrings-

kunden i den konkrete sag kunne blive afvist forsikringstegning på grund af familieanamnese. 

Familieanamnese har været beskrivende for slægtninges helbredstilstande, hvorudfra ube-

kræftede genetiske sammenhænge har kunne sluttes og berettige afvisning. Der gælder såle-

des en skelnen mellem gentest og familieanamnese relateret til genetiske oplysninger i gæl-

dende ret i relation til FAL § 3 a. 

3.2.2. Helbredsoplysninger 

Oplysninger om »den pågældendes (…) nuværende eller tidligere helbredstilstand« er undta-

get fra forbuddet, jf. § 3 a, 2. pkt. Forsikringsselskabet tillades herved at anvende oplysninger 

om bestående sygdom og symptomer samt generelle helbredsparametre hos forsikringskunde, 

hvilke er beskrivende for forsikringskundens aktuelle helbredstilstand. 

                                                

77 Se gentestudvalgets betænkning op. cit. s. 47-52, hvor oplysninger om gentest såvel som oplysnin-
ger om familieanamnese anses for værende genetiske oplysninger tilvejebragt ved genetisk undersø-
gelse. 
78 Se nærmere afhandlingens afsnit 6.2. 
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Der kan undertiden påvises forandringer hos personen, før den pågældende i klinisk forstand 

lider af sygdom, som er forklarende for symptomerne. Sådanne forandringer, som kan være 

forhøjet kolesteroltal eller forhøjet blodtryk, er ikke i sig selv udtryk for, at en sygdom er 

under udvikling.79 Forandringerne kan øge risikoen for sygdomsudvikling, men kan imidler-

tid ikke sidestilles med en genetisk defekt. De er beskrivende for forsikringskundens tidligere 

eller aktuelle helbredstilstand, hvorfor de er omfattet af undtagelsen i § 3 a, 2. pkt., jf. be-

mærkningerne til § 3 a80 og til illustration forsikringsankenævnskendelse AKF 27.957/199181 

om forhøjet kolesteroltal.  

De til forbuddet undtagne oplysninger hviler på hensynet til forsikringssystemets funktion, 

der forudsætter en udveksling af elementære risikooplysninger. Forsikringsselskabet foreta-

ger således en risikovurdering af forsikringskunden på et omfattende aktuarisk og forsik-

ringsmedicinsk grundlag, der løbende ajourføres på baggrund af den nyeste medicinske viden 

om diagnosticering og behandlingsmuligheder.82 Det er naturligt, at det er forsikringskundens 

fremtidige helbredstilstand, som er i forsikringsselskabets interesse, idet det er den, der op-

træder i forsikringstiden og således er afgørende for selskabets dækningsforpligtelse. Oplys-

ningerne relateret til tidligere eller aktuelle helbredstilstande, som herved omfattet af undta-

gelsesbestemmelsen i 2. pkt., vil i mere eller mindre grad indikere vedkommendes fremtidige 

helbredstilstand. Det gælder især i det tilfælde, hvor en person har en kronisk lidelse eller 

anden sygdom, som man forventer, vil true helbredet i fremtiden.83 

Forandringer som forhøjet kolesteroltal eller generelle helbredsparametre som vægt og blod-

tryk vil som nævnt tillige kunne indicere den pågældendes fremtidige helbred. Det er imidler-
                                                

79 Karnovs lovkommentar til § 3 a, note 21. 
80 Ibid. 
81 Forsikringskunden fik i AKF 27.957/1991 konstateret forhøjet kolesteroltal, i hvilken forbindelse 
vedkommende tegnede en sygeforsikring med erklæringen om, at vedkommende var fuldkommen 
rask og ikke havde noget fast forbrug af medicin og ikke led af nogen hyppigt tilbagevendende syg-
dom eller legemsvaghed. En speciallæge udtalte, at tilstanden ikke var at betegne som sygdom, men 
en øget risikofakor for udvikling af iskæmisk hjertesygdom. Ankenævnets flertal fandt, at klageren 
havde udvist en så betydelig uagtsomhed, at selskabet kunne påberåbe sig en overtrædelse af forsik-
ringstagerens oplysningspligt i medfør af forsikringsaftalelovens § 7, jf. § 6, stk. 1. 
82 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt., almindelige bemærkninger pkt. 2.2. 
83 Til illustration er en igangværende sag om en forsikringssøgende, der ikke kan tegne sygeforsik-
ring, fordi hun 10 år tilbage har lidt af den psykiske sygdom anoreksi (anorexia nervosa). Se udsen-
delse hos TV2 Go’aften Danmark af 4. januar 2016 om Mathilde Falck. Sygdommens alvor i forsik-
ringsmæssig sammenhæng bekræftes af Forsikringsankenævnet i forsikringsankenævnskendelse AKF 
63.064/2004, hvor anoreksi ikke var oplyst som tidligere helbredstilstand, hvilket gav selskabet ad-
gang til opsigelse af forsikringen med tilbagevirkende kraft. 
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tid uden betydning, på hvilken måde helbredsoplysningerne er tilvejebragt, idet forsikrings-

selskabet ikke afskæres fra oplysning om, at vedkommende lider af kræft, selvom denne di-

agnose er stillet på grundlag af en gentest, jf. bemærkningerne til lovforslaget.84 Forsikrings-

selskabet må i denne forbindelse alene gøre sig bekendt med diagnosen, hvorved der forby-

des adgang til indhentelse og anvendelse af oplysninger om den genetiske undersøgelse.85 

Det bemærkes hertil, at DNA- og RNA-analyse i dag anvendes som led i diagnosticering, 

behandling og efterkontrol af forskellige kræftformer, hvorved det formentlig vil blive al-

mindeligt i sundhedsvæsenet at anvende disse metoder med henblik på præsymptomatisk at 

diagnosticere en genetisk betinget sygdomsdisposition hos raske personer samt at vurdere 

helbredstilstanden hos allerede syge personer, hertil mulighederne for helbredelse og efter-

følgende kontrol af, om patienten er helbredt.86 Udbredelsen af gentest, det være sig genetisk 

screening, skal således ikke stå i vejen for forsikringssystemets funktion, hvorved oplysnin-

ger om nuværende eller tidligere helbredstilstande står som elementært grundlag for forsik-

ringsaftalen. 

3.3. Ny gældende ret ved lovforslag L 157 

Ny gældende ret i relation til FAL § 3 a er bestemt ved lovforslag L 157 som vedtaget til 

ikrafttrædelse den 1. juli 2016. Det fremgår af lovforslagets § 1, at »eller andre personer« 

udgår af FAL § 3 a, 2. pkt., hvormed ny gældende ret i relation til FAL § 3 a lyder som føl-

gende: 

 ”§ 3 a. Selskabet må ikke i forbindelse med eller efter indgåelse af afta-

ler efter denne lov anmode om, indhente eller modtage og bruge oplys-

ninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle 

eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er 

nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog 

ikke oplysninger om den pågældendes eller andre personers nuværende 

eller tidligere helbredstilstand.” 

 

                                                

84 Lovforslaget L 163 op. cit. de almindelige bemærkninger pkt. 4. 
85 Ibid., bemærkningerne til lovforslagets § 1 pkt. 6. 
86 Ibid., de almindelige bemærkninger pkt. 4. 
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3.3.1. Genetiske oplysninger 

Lovforslaget synes at indebære en kvalitativ ændring, idet »eller andre personer« udgår fra 

undtagelsen i gældende ret i relation til FAL § 3 a, 2. pkt. Ændringen indebærer, at oplysnin-

ger om familieanamnese ikke vil være omfattet af forbuddet i undtagelsesbestemmelsen i 1. 

pkt., hvorved der ikke i ny gældende ret vil være en skelnen mellem oplysninger fra gentest 

og oplysninger om familieanamnese. En eventuel uklarhed relateret til spørgsmålet om, hvor-

vidt familieanamnese er omfattet af forbuddet, vil således forsvinde. Det er i den forudgående 

analyse af nugældende ret konstateret, at det gældende forbud i forsikringsaftalelovens § 3 a 

omfatter gentests som DNA- og RNA-analyse og andre undersøgelser som test af visse prote-

instoffer samt vævstype- og blodtypeundersøgelser, der på forskellig vis kan indikere den i 

den pågældende henseende raske persons risiko for at udvikle sygdom senere i livet. I kraft af 

lovforslaget vil disse undersøgelsesmetoder således udstrækkes til at omfatte genetisk under-

søgelse på slægtsniveau87. Oplysningerne vil naturligt kunne refereres til som »genetiske op-

lysninger«. 

Ny gældende ret vil på denne baggrund have den konsekvens, at tilfælde som ankenævns-

kendelse AKF 76.025/2009 om afvist udvidelse af pensionsordning på grund af familieanam-

nese med tarmkræft ikke vil ske i fremtiden. Det bemærkes blandt andet i denne sammen-

hæng i bemærkningerne til lovforslaget, at familieanamnese kan være et fejlagtigt og mangel-

fuldt oplysningsgrundlag, når det hviler på forsikringskundens hukommelse samt oplysning 

om den pågældendes familie, hvilket synes at være en uhensigtsmæssig usikkerhed.88 Ny 

gældende ret vil følgelig imødekomme kritikken om uklarhed. Oplysningerne kritiseres desu-

den for ikke at være valide og dermed uegnede i forsikringssammenhæng.8990 Et hensyn til 

ligebehandling synes tilsvarende at ligge til grund for ny gældende ret qua oplysningernes 

fælles genetiske karakter som grundlag for forskelsbehandling. Ny gældende ret er desuden 

begrundet med, at der tillige synes at være et behov for at beskytte slægtninges helbredsop-

lysninger, hvilke i denne sammenhæng vil være af genetisk karakter til at vurdere forsik-

ringskunden.91 

                                                

87 Der refereres i denne sammenhæng til anvendte begreber i gentestudvalgets betænkning op. cit. 
88 Lovforslag L 157 op. cit., pkt. 2.2. 
89 Ibid. 
90 Se nærmere afhandlingens afsnit 6.2. 
91 Lovforslaget L 157 op. cit., pkt. 2.2. 
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3.3.2. Helbredsoplysninger 

Som det er konstateret i det netop forudgående afsnit, indebærer lovforslaget L 157 en udvi-

delse af det i gældende ret indeholdte forbud i FAL § 3 a. Forbuddet udvides til foruden gen-

test også at omfatte familieanamnese, således genetisk undersøgelse på slægtsniveau. Dette 

indebærer, at forsikringsselskaberne pr. 1. juli 2016 kun må anvende oplysninger om forsik-

ringskundens nuværende eller tidligere helbredstilstand til grund for en risikovurdering ved 

forsikringstegning. Disse oplysninger omfatter som bekendt diagnosticerede sygdomme92 

samt generelle helbredsparametre og »forandringer«, hvoraf helbredsparametre som vægt og 

blodtryk og forandringer som forhøjet kolesteroltal ikke i sig selv er udtryk for sygdom under 

udvikling men beskrivende for forsikringskundens bestående helbredstilstand.93 

3.4. Hvilke beskyttelseshensyn er indeholdt i FAL § 3 a? 

Forbuddet mod genetiske oplysninger er som nævnt begrundet i en integritetsbeskyttelse af 

det enkelte menneske.94 Som det er konstateret i den forudgående analyse, indebærer lovfors-

laget L 157 en indholdsmæssig ændring af gældende ret, således at der i ny gældende ret er 

varetaget samme hensyn som i gældende ret. Det er hensigten med dette afsnit i forlængelse 

af den forudgående analyse at afklare, hvilke hensyn der ligger til grund for ny gældende ret. 

3.4.1. Hensynet til ligebehandling 

Det er vurderet i lovforarbejderne til FAL § 3 a, at det synes at være et alvorligt skridt i ret-

ningen mod yderligere opdeling af befolkningen, hvis også arveanlæg skal danne grundlag 

for forskelsbehandling, når forsikringsselskabet i forvejen har adgang til gennem lægeunder-

søgelser at udskille dem, som har udviklet en helbredstilstand betegnet som »dårlige liv«.95 

Der kan heraf udledes et ligebehandlingshensyn, hvilket har vejet tungere end forsikringssel-

                                                

92 Se lovforslaget L 163 op. cit. de almindelige bemærkninger pkt. 4., hvoraf det fremgår, at diagno-
sticerede sygdomme er undtaget fra forbuddet, selvom de er forbundet med en gendefekt. Det vil 
imidlertid kun være diagnosen, som forsikringsselskabet må blive oplyst om. 
93 Karnovs lovkommentar, note 21. 
94 Lovforslaget L 163 op. cit. almindelige bemærkninger, pkt. 1. 
95 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 2. 
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skabets adgang til forskelsbehandling i forhold til en risikovurdering af forsikringskunden. 

Spørgsmålet er i diskussionsfora refereret til som »genetisk diskrimination«.96 

Forskelsbehandling er imidlertid kernen i forsikringsvirksomhed.97 Dette opvejes som et for-

sikringsteknisk hensyn i vurderingen af, hvilke oplysninger forsikringsselskabet skal have 

adgang til at anvende i en risikovurdering. Ny gældende ret i relation til FAL § 3 a tillader 

forskelsbehandling af forsikringskunderne på baggrund af deres nuværende eller tidligere 

helbredstilstand samt generelle helbredsparametre. Det kan heraf udledes, at forskelsbehand-

ling på denne baggrund tillades i et omfang, hvor det således ikke anfægtes som diskriminati-

on. 

Diskrimination udgør i almindelighed en krænkelse af den personlige integritet, idet forskels-

behandling almindeligvis indebærer en begrænsning i forhold til helt grundlæggende friheds-

rettigheder. Et generelt forbud mod diskrimination følger af Den Europæiske Menneskeret-

tighedskonvention98 (i det følgende refereret til som EMRK) art. 14, hvorefter det er en 

grundlæggende menneskeret ikke at blive diskrimineret. Forbuddet favner i denne sammen-

hæng bredt i beskyttelsen af det enkelte menneske og forskellighederne mennesker imellem. 

I erkendelsen af den genteknologiske udvikling har Europarådet imidlertid udarbejdet en 

konvention om beskyttelse af menneskets integritet i forbindelse med anvendelse af biologi 

og lægevidenskab, Konventionen om Menneskerettigheder og Biomedicin (i almindelig tale 

refereret til som Bioetikkonventionen)99 (i afhandlingen refereret til som BIOEK), hvilken 

har til hensigt at videreføre grundlæggende menneskerettigheder i medfør af EMRK i biolo-

gisk og lægevidenskabelig sammenhæng.100 BIOEK forbyder enhver forskelsbehandling be-

grundet i genetisk arv, jf. konventionens art. 11. Konventionen er ratificeret af Danmark101, 

hvorved dansk ret forpligtes at varetage en beskyttelse mod genetisk diskrimination i over-

ensstemmelse med konventionen.  

                                                

96 Se eksempelvis nyhedsbrevet nr. 7 fra maj 2002 af BIOSAM (et samarbejdsorgan mellem eksiste-
rende råd og komitéer, som behandler spørgsmål knyttet til den bioteknologiske udvikling), hvor der 
anføres en frygt for »genetisk diskrimination« ved anvendelsen af gentest i forsikrings- og ansættel-
sessammenhæng. 
97 Se nærmere afhandlingens kapitel 4. 
98 Konventionen er implementeret i dansk ret ved lov nr. 285 af 29. april om Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention. 
99 Europarådets konvention af 4. april 1997 om menneskerettigheder og biomedicin. 
100 Se præamblen i BIOEK. 
101 BIOEK er ratificeret af Danmark ved bekendtgørelse nr. 65 af 11. december 2000. 
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Professor Alexandre Mauron102 anfører i sit indlæg til Europa-Parlamentets betænkning om 

humangenetik, at genetisk forskelsbehandling forudsætter en fejlfri risikovurdering, idet for-

sikringssystemets princip om fairness foreskriver, at ”alle skal behandles i forhold til den 

risiko, de udgør for det forsikrede kollektiv”.103 Det følger heraf, at forskelsbehandling er 

berettiget, når det er begrundet i forhold, hvis udgjorte risiko er pålidelig. Det bemærkes i 

lovforarbejderne til § 3 a, at genetiske oplysninger er behæftet med usikkerhed, idet konstate-

ringen af en gendefekt ikke forsikrer fremtidig sygdom. En gendefekt er i de fleste sammen-

hænge alene et udtryk for en sygdomsmæssig disposition, hvorved forstås en disposition for 

at udvikle sygdom, typisk i samspil med miljømæssige faktorer. Oplysningen er således et 

udtryk for en risiko, hvorved den ikke fortæller noget om, hvorvidt sygdom vil opstå, eller 

hvornår det i givet fald vil ske.104 Det fremgår af lovforarbejderne, at lovgiver er bekymret 

for den risiko, at der fæstes for stor tillid til genetiske undersøgelser, hvis resultaterne heraf 

tillægges afgørende betydning for forsikringsaftaler.105 Det kan heraf udledes, at usikkerhe-

den forbundet med genetiske oplysninger i en vis grad begrunder opretholdelsen af et forbud 

mod anvendelsen af disse oplysninger i forsikringssammenhæng, hvilket harmonerer med et 

princip om ligebehandling. 

3.4.2. Hensynet til privatliv og følsomme personoplysninger 

Alle mennesker er forskellige, og det er denne forskellighed, som skaber grundlaget for for-

skelsbehandling og diskrimination. Det grundlæggende diskriminationsforbud følger af 

EMRK art. 14., hvilket søger at sikre mennesket lige adgang til de i konventionen indeholdte 

grundlæggende rettigheder og friheder, hvorunder hører privatlivet. Det er almindeligt aner-

                                                

102 Alex Mauron er lektor ved det lægevidenskabelige universitet i Genéve, hvor han underviser medi-
cinstuderende i etik. Han begyndte sit arbejde med bioetik i 1988, siden hvornår han har beskæftiget 
sig med etiske spørgsmål vedrørende humangenetik, herunder genterapi, diagnostik og sociale impli-
kationer af genetiske data. Han er medlem af flere etiske råd, herunder blandt andet det centrale etiske 
råd ved det schweiziske lægevidenskabelige akademi. Han har udgivet en lang række publikationer 
om genetik og reproduktion samt om klinisk etik og har deltaget i udformningen af etiske retningslin-
jer og andre politiske dokumenter om forskellige bioetiske emner. 
103 Se prof. Maurons indlæg til Europa-Parlamentets betænkning om de etiske, juridiske, økonomiske 
og sociale følger af humangenetik af 8. november 2001 i Det Midlertidige Udvalgs møde den 26. 
marts 2001 om Humangenetik og Andre Nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab, s. 7. 
104 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 2.3. 
105 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 2.3. 
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kendt, at personoplysninger af en vis følsom karakter106 tillægges beskyttelse med det formål 

at undgå misbrug og krænkelse af den enkeltes privatliv. Det følger af EMRK art. 8, at men-

nesket har ret til respekt for ”sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance”. Der 

kan heraf udledes en bred beskyttelse af menneskets privatliv. 

Helbredsmæssige oplysninger er knyttet til menneskets informationelle privatliv.107 I dansk 

ret optræder beskyttelsen af menneskets privatliv alene som en fysisk privatlivsbeskyttelse i 

grundlovens § 72, hvorefter boligen er ukrænkelig108. Beskyttelsen er begrænset til det fysi-

ske privatliv omfattende kommunikationshemmeligheden, hvorfor der i den juridiske littera-

tur stilles spørgsmålstegn ved, om personoplysninger er omfattet heraf, således at der er tale 

om en privatlivsbeskyttelse som grundrettighed efter dansk ret.109 Det er imidlertid tvivlsomt. 

EMRK optræder i denne sammenhæng som en surrogatgrundlov110, hvormed privatlivsbe-

skyttelsen omfatter det informationelle privatliv og udstrækkes til at beskytte personfølsom-

me helbredsoplysninger i dansk ret.111 Den Europæiske Menneskeretsdomstol anser beskyt-

telsen af personlige oplysninger, herunder i særdeleshed helbredsoplysninger, for at være helt 

centralt for individets ret til privatliv.112 Beskyttelsen er ikke alene vigtig i forhold til privat-

livets fred, men også for at bevare tilliden til sundhedssektoren. Det følger af bestemmelsen, 

at myndigheder er afskåret fra indgriben i udøvelsen af privatlivsretten, når ikke deres ind-

greb sker med hjemmel i klart retsgrundlag eller særlige legitime hensyn, jf. art. 8, stk. 2. 

Bestemmelsen er formuleret som en negativ rettighed, der indebærer et forbud mod statens 

indgreb. Det antages undertiden, at bestemmelsen tillige har tilegnet sig en positiv karakter, i 

                                                

106 Personoplysninger er forskelligt forbundet med den enkeltes identitetsdannelse, og der indestås 
således en integritetsmæssig forskel og et forskelligt behov for retlig beskyttelse, hvorfor der i lovgiv-
ningen skelnes mellem almindelige og følsomme oplysninger, hvoraf sidstnævnte er genstand for 
privatlivsbeskyttelsen og den deraf afledte regulering, jf. Blume (2013) s. 158. 
107 I persondataretten typeopdeles privatlivsbeskyttelsen, hvorved der skelnes mellem fysisk privatliv, 
informationelt privatliv, kommunikationelt privatliv og territorialt privatliv. Det informationelle pri-
vatliv, som i forsikringsretlig sammenhæng er særligt interessant, vedrører informationen om det en-
kelte individ og dennes integritet, herunder helbredsmæssige oplysninger. 
108 »Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papi-
rer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen 
undtagelse, alene ske efter en retskendelse«, jf. Danmarks Riges Grundlov (ved lov nr. 169 af 5. juni 
1953) § 72. 
109 Spørgsmålet diskuteres i Blume & Herrmann (2013) s. 24-27. 
110 Blume & Herrmann (2013) s. 27. 
111 Kjølbro (2010) s. 607. 
112 Kjølbro (2010) s. 670. 
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kraft af hvilken staten forpligtes til at realisere privatlivsbeskyttelsen i praksis, herunder for-

anledige nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af privatlivet.113 Dette gælder også i for-

holdet mellem private, hvorved privatlivsbeskyttelsen som positiv rettighed i praksis indebæ-

rer en pålagt fortrolighed og begrænsninger i forhold til videregivelse af personoplysnin-

ger.114  

I Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder115 (i det følgende refereret 

til som Chartret) er optaget er tilsvarende privatlivsbeskyttelse i art. 7. Til forskel fra EMRK 

art. 8, hvor personfølsomme oplysninger er omfattet af en generel privatlivsbeskyttelse, er 

databeskyttelsen selvstændiggjort i Chartret. Det følger således af Chartrets artikel 8, at en-

hver har ret til beskyttelse af egne personoplysninger, jf. stk. 1. Oplysningerne skal behandles 

rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke 

eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag, jf. stk. 2. Der kan heraf udledes en for-

målsbestemthed som kendt som »finalité-princippet«.116 Det følger desuden heraf, at enhver 

har ret til adgang og berigtigelse af de oplysninger, der er indsamlet om den pågældende,  

jf. artikel 8, stk. 2, 2. pkt. Der er delte meninger om selvstændiggørelsen af persondatabeskyt-

telsen i Chartret117, men alt andet lige synes det at illustrere en øget principiel betydning af 

                                                

113 Kjølbro (2010) s. 624. 
114 Enkelte rettigheder, som fra start var ment som negative rettigheder, er med tiden blevet udvidet 
med positive træk, således at de nu foruden at beskytte borgernes ret til, at staten undlader at gribe ind 
i rettigheden, også i et vist omfang kræver, at staten yder noget aktivt til beskyttelse af rettigheden. 
Sondringen mellem positive og negative pligter spiller en betydelig rolle i forhold til anvendelsen af 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention mellem private og diskuteres af Marianne Nørre-
gaard i ”Menneskerettighedskonventionens anvendelse mellem private” (jf. Nørregaard (2004)). Af 
hendes diskussion baseret på Domstolens praksis konstateres en sammenhæng mellem positive rettig-
heder og deres virke i forholdet mellem private, og der argumenteres i den forbindelse for, at artikel 8 
er en positiv rettighed, jf. Nørregaard (2004) s. 77. 
115 EF-Tidende 2010/C 83/02. 
116 »Finalité-princippet« er et helt grundlæggende princip inden for persondataretten, der følger af 
persondatadirektivets artikel 6, stk. 1, litra b som implementeret i dansk ret ved persondatalovens § 5, 
stk. 2. Princippet indebærer en formålsbestemthed, hvorefter behandling af personoplysninger skal 
ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Princippet søger at sikre en åbenhed og klarhed om-
kring databehandlingen med henblik på at beskytte den »registrerede«, således at behandlingen ikke 
kan ske til usaglige formål eller andre formål, som er uforenelige med det formål, oplysningerne op-
rindeligt blev indsamlet til.  
117 Peter Blume omtaler selvstændiggørelsen af databeskyttelsesretten som dels en svækkelse og dels 
en styrkelse af rettigheden, jf. Blume (2013) s. 95. 
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persondatabeskyttelsen, som ved Chartrets artikel 8 er gjort til en selvstændig grundrettighed 

i EU-retten. 

Lissabontraktaten (i det følgende refereret til som TEU eller TEUF)118 har integreret Chartret 

ved TEU art. 6, hvorved unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der er 

indeholdt i Chartret, som tilmed udtrykkeligt angives at have samme juridiske status som 

traktaterne. Persondatabeskyttelsen styrkes herved, og den er tilmed i overensstemmelse 

hermed affattet som et selvstændigt mål i TEUF art. 16. Som heraf afledt sekundærret er per-

sondatadirektivet.119 Direktivets formål er at sikre et højt databeskyttelsesniveau i Den Euro-

pæiske Union, hvormed direktivet kan betragtes som den europæiske databeskyttelsesrets 

grundlov.120 Formelt set er den frie dataoverførsel direktivets hovedformål. Direktivet kan 

imidlertid anskues således, at det beskytter individet i dets position som deltager i marke-

det.121 Direktivet er implementeret i dansk ret ved persondataloven122 (i det følgende refereret 

til som PDL), hvis regler forudsættes at være direktivkonforme. Personoplysninger nyder 

følgelig en grundlæggende beskyttelse efter PDL. Det følger af  PDL § 7, at helbredsmæssige 

oplysninger er af en sådan følsom og privat karakter, at der i udgangspunktet gælder et be-

skyttende forbud mod behandling. Behandling skal i denne forbindelse forstås som enhver 

håndtering af oplysningerne.123 Behandling tillades imidlertid af blandt andet et af den »regi-

strerede« udtrykkeligt afgivet samtykke i overensstemmelse med PDL § 3, nr. 8 og desuden 

finalité-princippet i § 5, jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Persondataretten søger således at varetage en 

grundlæggende beskyttelse af det informationelle privatliv gennem et samtykkekrav, der ind-

befatter den pågældendes samtykke og således indvilligelse, hvorved individet sikres en kon-

trol med personlige oplysninger. 

                                                

118 Lissabontraktaten af 1. december 2009, EFT 2007/C 306/01: Traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). 
119 Direktiv 95/46/EF. 
120 Blume (2013) s. 98. 
121 Direktivet har i sag C 101/01  (Lindqvist-dommen) fastslået, at direktivets formål ikke er ensbety-
dende med, at alle direktivets regler direkte er relateret til dette formål, idet et ønske om generelt at 
regulere databeskyttelsen kan begrunde nogle af reglerne. Sådanne bestemmelser skal blot fortolkes i 
overensstemmelse med direktivets formål, jf. betragtning 40. 
122 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. 
123 Jf. definitionen af »behandling« i persondatalovens § 3, nr. 2. 
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I behandlingssituationen beskyttes helbredsoplysninger efter sundhedsloven124 (i det følgende 

refereret til som SHL). Beskyttelsen optræder i denne sammenhæng som en patientrettighed, 

idet oplysningerne tilvejebringes ved lægelig behandling og således indbefatter lægens op-

lysning som værende den eneste risiko for misbrug og krænkelse af den enkeltes privatliv. 

Ved forsikringstegning er forsikringsselskabets indhentelse af supplerende helbredsoplysnin-

ger fra den forsikringssøgendes læge, speciallæge eller anden sundhedsperson125 betinget af 

et af den forsikringssøgende afgivet skriftligt samtykke, jf. jf. SHL § 44, stk. 1.126 Samtykke-

kravet udspringer af hensynet i lovens § 40, hvorefter en patient har krav på, at sundhedsper-

soner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får for-

modning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplys-

ninger. Oplysningerne er at betragte som »fortrolige« efter straffelovens § 152, stk. 3, hvor-

ved tavshedspligten er underlagt strafansvar. Tavshedspligten i sundhedslovens § 40 er imid-

lertid en videreførelse af § 23 i den dagældende lov om patienters retsstilling (i almindelig 

tale refereret til som patientretsstillingsloven)127 (i det følgende refereret til som PRL), jf. 

forarbejderne. Det følger af lovforarbejderne til SHL, at reglerne er videreført uændret128, 

hvorfor det forudsættes, at bemærkningerne til § 34 i PRL kan overføres til SHL § 40. Tavs-

hedspligten er en fundamental regel, der sikrer en fortrolighed mellem patienten og sund-

hedspersonen, hvorved fortrolige oplysninger ikke videregives til uvedkommende.129 Det 

følger af lovforarbejderne til PRL § 23, at tavshedspligten udspringer af et grundlæggende 

princip om, at patienten har krav på beskyttelse af sit privatliv.130 Retten er desuden afgøren-

de for patientens etablering af et tillidsforhold til sundhedspersonen, både af hensyn til pati-

                                                

124 Lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 (sundhedsloven). 
125 Det følger af sundhedslovens § 6, at en »sundhedsperson« er en person, der er autoriseret i henhold 
til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses an-
svar. Læger og sygeplejersker, som er til stede ved genetisk undersøgelse, er følgelig omfattet, jf. 
Karnovs lovkommentar til bestemmelsen, note 4. 
126 Det kan i denne sammenhæng oplyses, at Forsikring & Pension i samarbejde med Lægeforeningen 
har udarbejdet en samtykkeerklæring til anvendelsen af forsikringsselskabets indhentelse af helbreds-
oplysninger fra sundhedsvæsenet. 
127 Lov nr. 482 af 1. juli 1998, hvilken er ophævet pr. 1. januar 2007 i kraft af sundhedslovens ikraft-
trædelse, jf. SHL § 277, stk. 2, nr. 1. 
128 Lovforslaget L 74 af 2004 til sundhedsloven, de almindelige bemærkninger pkt. 3. 
129 Ibid. 
130 Lovforslag L 15 af 1997 til lov om patienters retsstilling, bemærkningerne til § 23. 
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entens behandling og for at sikre en tilstrækkelig tiltro og respekt for sundhedspersonalet, og 

dermed også for at skabe en tillid hos befolkningen til sundhedsvæsenet.131 Beskyttelsen af 

personfølsomme helbredsoplysninger i behandlingssituationen hviler følgelig på et hensyn til 

den enkeltes privatliv, der i praksis varetages gennem en pålagt tavshedspligt hos sundheds-

personalet og et krav om skriftligt samtykke fra patienten i medfør af SHL § 40 og §§ 43-44. 

Det følger af lovforarbejderne til patientretsstillingsloven, at reglerne om tavshedspligt og 

samtykkekrav ved videregivelse af helbredsoplysninger er omfattet af direktivet, hvorved 

sundhedslovens kapitel 9 tillige antages at være direktivkonform.  

Det følger af lovforarbejderne til patientretsstillingsloven, at det har været hensigten med 

loven at understrege Danmarks forventede tilslutning til Bioetikkonventionen.132 Der forven-

tes følgelig at være en tilsvarende overensstemmelse i sundhedsloven, hvilken viderefører 

patientretsstillingslovens regler. Det fremgår af præamblen til Bioetikkonventionen, at kon-

ventionen delvist udspringer af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i for-

bindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (i almindelig tale refereret til 

som Persondatakonventionen133), hvori helbredsmæssige oplysninger omfattes af art. 6. Det 

fremgår af Persondatakonventionens artikel 1, at det tungtvejende hensyn i databeskyttelsen 

er retten til privatlivets fred. Formålet harmonerer med BIOEK art. 10, der hjemler en speci-

fik privatlivsbeskyttelse relateret til helbredsmæssige oplysninger, hvorved det bestemmes, at 

enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sund-

hedstilstand, jf. BIOEK art. 10, stk. 1. Helbredsmæssige oplysninger er således beskyttet i et 

privatlivsperspektiv efter grundlæggende menneskerettigheder. Der udspringer heraf en data-

retlig regulering, hvilken er videreført i sundhedsretten i forhold til beskyttelse af helbreds-

mæssige oplysninger tilvejebragt i forbindelse med lægelig behandling. Beskyttelsen optræ-

der som nævnt som et samtykkekrav, hvilket er videreført i forsikringssammenhæng, idet 

forsikringsselskabet ved forsikringstegning skal indhente samtykke fra forsikringskunden for 

at kunne indhente supplerende helbredsoplysninger hos sundhedsvæsenet. 

Det kan heraf udledes, at der i FAL § 3 a er varetaget en beskyttelse af følsomme personop-

lysninger og privatlivet i lyset af en formodentlig glidebane effekt samt i overensstemmelse 

                                                

131 Ibid. 
132 Lovforslaget til patientretsstillingsloven op. cit., de almindelige bemærkninger pkt. 4. 
133 Europarådets konvention nr. 108 af 28. januar 1982 om beskyttelse af det enkelte menneske i for-
bindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger som ratificeret af Danmark ved be-
kendtgørelse nr. 59 af 16. maj 1991 (Persondatakonventionen). 
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med andre hensyn ved at forbyde oplysningerne i forsikringssammenhæng. Til støtte herfor 

kan det oplyses, at der gælder et tilsvarende forbud mod genetiske oplysninger i ansættelses-

sammenhæng, hvilket forbud er begrundet i samme beskyttelseshensyn og reguleret i lov om 

brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet.134 

3.4.3. Hensynet til selvbestemmelse 

Det fremgår af lovforarbejderne til FAL § 3 a, at det helt centrale formål med bestemmelsen 

er at forhindre, at personer i forbindelse med sædvanlige forsikringsaftaler presses til at frem-

skaffe oplysninger, som uden relation til aktuelle eller tidligere sygdomme har til formål at 

belyse den pågældendes arveligt betingede risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme i 

fremtiden.135 Der kan heraf udledes et behov for at sikre, at personer, som ikke ønsker at få 

foretaget genetisk undersøgelse, ikke stilles ringere i forhold til muligheden for at kunne teg-

ne sædvanlig forsikring end personer, der lader sig undersøge.136  

Muligheden for et »pres« udgør efter regeringens opfattelse en trussel mod den personlige 

integritet.137 Kendskabet til eget arveanlæg og sygdomsrisiko kan for nogen være en psykisk 

belastning, hvorved uvillig oplysning udgør integritetskrænkelse. Den enkelte har ret til ikke 

at vide noget om, hvilke sygdomme der kan ramme den pågældende i fremtiden. Retten til 

ikke-viden udspringer af sundhedsretten, hvor en selvbestemmelsesret er indeholdt i princip-

pet om informeret samtykke. Princippet anerkender patienten autonomi eller selvbestemmel-

se, hvilken ret indebærer en fundamental ret til at træffe beslutninger om egen behandling.138 

Princippet er hjemlet i SHL § 15, hvorefter behandling forudsætter et af patienten afgivet 

samtykket, der er givet på grundlag af fyldestgørende information, jf. § 15, stk. 3. Samtykket 

er betinget af tilstrækkelig information, hvorved informationen kvalificerer samtykket.139 

Bestemmelsen er en videreførelse af patientretsstillingslovens § 6, jf. lovforarbejderne til 

SHL § 15.140 I bemærkningerne til patientretsstillingslovens § 6 fremgår det, at princippet om 

                                                

134 Se lov nr. 286 af 24. april 1996 om lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet. 
135 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 4. 
136 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 4. 
137 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 4. 
138 Kristensen (2000) s. 36. 
139 Kristensen (2000) s. 38. 
140 Lovforslag nr. 74 af 2004 til sundhedsloven, bemærkningerne til § 15 (på det tidspunkt § 16). 
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informeret samtykke varetager patientens mest grundlæggende rettigheder, der indbefatter en 

selvbestemmelsesret og en respekt for individets værdighed og ukrænkelighed.141 

Respekten for patientens integritet gør ethvert indgreb i patientens frihed til at træffe beslut-

ninger vedrørende sit eget liv til en strafbar og erstatningspådragende krænkelse af patientens 

ret til selvbestemmelse.142 Patientretsstillingsloven sammenfatter samtykket og den informa-

tion, der ligger til grund for samtykket, som to begreber, der er helt centrale for patientens 

retsstilling.143 Princippet om informeret samtykke indbefatter således en ret til viden. Retten 

til viden er imidlertid selvstændigt indeholdt i sundhedslovens § 16, hvorefter patienten har 

ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmuligheder, herunder risi-

ko for komplikationer og bivirkninger. Reglen er en videreførelse af patientretsstillingslovens 

§ 7, i forhold til hvilken det bestemmes, at informationen omfatter alle for patienten relevante 

oplysninger om helbred, sygdom, undersøgelsesmetoder, forebyggelses- og behandlingsmu-

ligheder, sygdomsprognoser, risici, bivirkninger, komplikationer, mulighed for pleje m.m.144 

Det bemærkes i denne sammenhæng, at informationen om risiko for komplikationer og bi-

virkninger er særligt nævnt i lovteksten, fordi det udgør en vigtig faktor i patientens overve-

jelse af et behandlingstilbud.145 Princippet om informeret samtykke i sundhedslovens § 15 

understøttes således af lovens § 16 om patientens ret til viden om egen helbredstilstand. Det 

følger imidlertid af § 16, stk. 2, at patienten har ret til at frabede sig information efter stk. 1. 

Det bemærkes i denne sammenhæng af lovforarbejderne til den tilsvarende bestemmelse i 

patientretsstillingslovens § 7, stk. 2, at patientens selvbestemmelsesret udstrækkes til at om-

fatte patientens ønske om at ville afstå fra information om sin helbredstilstand. Patientens 

ønske om ikke-viden udgør et bevidst valg om begrænset information i samtykkesituationen, 

hvorfor dette tilsvarer den fornødne informationen efter princippet om informeret samtyk-

ke.146 Princippet om informeret samtykke er således opfyldt, når den begrænsede information 

er et bevidst valg hos patienten. Patientens ønske om ikke-viden i medfør af SHL § 16, stk. 2 

vil betegnes som et informeret samtykke i overensstemmelse med princippet i SHL § 15. 

                                                

141 Lovforslag til patientretsstillingsloven, bemærkningerne til kapitel 2. 
142 Kristensen (2000) s. 36. 
143 Ibid. 
144 Jf. lovforslag til patientretsstillingsloven, bemærkningerne til § 7. 
145 Ibid. 
146 Lovforslag til patientretsstillingsloven, bemærkningerne til § 7, stk. 2. 
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Det følger som grundlæggende menneskeret af BIOEK art. 10, stk. 2, at en enkeltpersons 

ønske om at få kendskab såvel som ikke at få kendskab til oplysninger om eget helbred skal 

respekteres. Retten til ikke-viden er således formuleret som menneskerettighed, hvorved 

dansk ret forpligtes til at garantere individet beskyttelse af sin personlige integritet herved, jf. 

BIOEK art. 1. Sundhedslovens regler om informeret samtykke samt retten til viden og retten 

til ikke viden understøttes af menneskeretten qua patientretsstillingslovens overensstemmelse 

med konventionen. Reglerne hviler følgelig på grundlæggende menneskerettigheder, hvis 

beskyttelsesmæssige indhold varetages gennem FAL § 3 a i forsikringssammenhæng.  

Det skal desuden bemærkes, at det følger af BIOEK art. 12, at »tests, som kan forudsige ge-

netiske sygdomme, eller som enten kan identificere personen som bærer af et gen, der er an-

svarlig for en sygdom, eller afdække en genetisk prædisposition eller modtagelighed for en 

sygdom, må kun udføres af helbredsmæssige grunde eller i forbindelse med forskning med et 

sundhedsmæssigt formål og under forudsætning af passende genetisk rådgivning«. Der kan i 

denne sammenhæng stilles spørgsmålstegn ved, om det tillige vil udgøre en indirekte kræn-

kelse heraf, hvis forsikringskunden presses til gentest, idet forsikringskunden indvilger sig i 

genetisk testning i lyset af forsikringstegning, selvom testen udføres hos sundhedsvæsenet. 

3.5. Delkonklusion 

Gældende ret i relation til FAL § 3 a indeholder et forbud mod forsikringsselskabets adgang 

til at indhente og anvendelse oplysninger fra gentest ved forsikringstegning, hvilket forbud er 

vedtaget til udvidelse ved lovforslaget L 157, således at forbuddet i ny gældende ret tillige 

omfatter familieanamnese. Det fremgår af bemærkningerne til FAL § 3 a, at gentest i praksis 

omfatter DNA- og RNA-analyse og andre undersøgelser som test af visse proteinstoffer samt 

vævstype- og blodtypeundersøgelser, der på forskellig vis kan indikere den i den pågældende 

henseende raske persons risiko for at udvikle sygdom senere i livet.147 Ny gældende ret udvi-

der forbuddet til at omfatte genetisk undersøgelse på slægtsniveau på lige fod med netop 

nævnt genetisk testning. 

Det kan modsætningsvis sluttes af lovforslaget L 157, at forsikringsselskabet har adgang til 

helbredsoplysninger som oplysninger om forsikringskundens nuværende og tidligere hel-

bredstilstand, hvorunder hører oplysninger om helbredsmæssige forandringer som forhøjet 
                                                

147 Karnovs lovkommentar til § 3 a, note 20. 
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kolesteroltal og generelle helbredsparametre som vægt og blodtryk. Dette er imidlertid be-

grundet i et forsikringsteknisk hensyn, der tillader forsikringsselskabet at forskelsbehandle 

forsikringskunderne relateret til forskellige helbredsrisici i lyset af forsikringssystemets funk-

tion. Over for dette hensyn hviler beskyttelsesmæssige hensyn relateret til grundlæggende 

integritetsbeskyttelse som grundlag for det i ny gældende ret indeholdte forbud. Forbuddet 

synes at være begrundet i et hensyn til ligebehandling, idet oplysninger om gentest såvel som 

oplysninger om familieanamnese vurderes til at være behæftet med en tilstrækkelig usikker-

hed til, at de ikke synes at skulle ligge til grund for genetisk forskelsbehandling. Der kan her-

af udledes et forbud mod genetisk diskrimination. I forlængelse heraf synes forbuddet tillige 

at varetage en beskyttelse af menneskets informationelle privatliv i form af en persondatabe-

skyttelse af følsomme personoplysninger, idet der i persondataretten gælder et forbud mod 

unødig behandling af helbredsoplysninger. Vurderingen omkring oplysningernes uforenelig-

hed med risikovurderingen i forsikringssammenhæng synes i denne sammenhæng at begrun-

de et forbud mod databehandling heraf. 

Det er som et andet tungtvejende hensyn anført i lovforarbejderne til grund for FAL § 3 a 

samt desuden i forbindelse med udvalgsbehandlingen af L 157, at et forbud mod genetiske 

oplysninger i forsikringssammenhæng er, at forsikringskunden ikke skal opleve et pres i for-

hold til at lade sig genetisk teste som et brud på en grundlæggende selvbestemmelsesret rela-

teret til retten til ikke-viden. Et tilsvarende hensyn hviler i retten til viden, idet forsikrings-

tegning ikke må afskrække forsikringskunden til at lade sig genetisk undersøge privat i fore-

byggelses- og behandlingssammenhæng. 
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4. ”The Market for Gene Defects” 

Der er i forsikringsaftalelovens § 3 a indeholdt en beskyttelsespræceptiv bestemmelse, hvil-

ken kontraktforholdet mellem forsikringsselskabet og forsikringskunden underlægges. Det 

følger af den juridiske analyse i det forudgående kapitel 3, at ny gældende ret i relation til 

forsikringsaftalelovens § 3 a indebærer et forbud mod forsikringsselskabets adgang til at ind-

hente og anvende oplysninger fra gentest samt oplysninger om familieanamnese. Genetiske 

oplysninger kan i forskellig grad afsløre forsikringskundens anlæg for livstruende eller inva-

liderende sygdom, og vurderes af forsikringsbranchen til at være væsentlige for en risikovur-

dering i helbredsforsikring.148 

Forsikringsbranchen frygter, at oplyste forsikringskunder spekulerer i forsikringstegning i 

den forstand, at de tegner forhøjet forsikringsdækning, fordi de kender deres genetiske betin-

gelser for alvorlig sygdom. Det er af forsikringsbranchen postuleret, at ny gældende ret vil 

have negative og utilsigtede konsekvenser for forsikringskunderne.149 Forbuddet i ny gæl-

dende ret vil i dette kapitel 4 være genstand for en retsøkonomisk analyse, hvormed det er 

hensigten at anslå virkningerne af det indeholdte forbud i lyset af spørgsmålet, om ny gæl-

dende ret er ønskelig.150 

4.1. Forsikringsidéen 

Forsikring indebærer, at forsikringsselskabet i en forsikringskontrakt med forsikringskunden 

overtager en af forsikringskunden uvis økonomisk risiko for en forsikringsbegivenheds ind-

træden mod vederlag. Vederlaget udmønter sig i en forsikringspræmie beregnet på baggrund 

af en statistisk estimeret risiko151 i lyset af den valgte forsikringsdækning, der er et spørgsmål 

                                                

148 Dette bekræftes af Forsikring & Pensions deltagelse i udvalgsbehandlingen af lovforslaget L 157 
samt desuden på baggrund af deres nyhedsindlæg som henvist til i afhandlingens kapitel 1. 
149 Der refereres i denne sammenhæng til bilag 4 og 5 i udvalgsbehandlingen af lovforslaget L 157. 
150 Vurderingen vil udfolde sig i det efterfølgende kapitel 5.   
151 Ved individuel forsikringstegning vurderes den individuelle risiko for forsikringsbegivenhedens 
indtræden på baggrund af risikooplysninger afgivet af den enkelte forsikringskunde, som i en stati-
stisk belysning giver et estimat for den individuelle risiko. 
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om forsikringssummens størrelse til udbetaling ved forsikringsbegivenhedens indtræden152. 

Forenklet algebraisk kan sammenhængen opstilles som 

P = p ⋅ Q153, 

hvor forsikringspræmien P udgør en funktion af den individuelle risiko p til en af forsik-

ringskunden valgt forsikringsdækning Q. Forsikringsidéen indebærer med andre ord en over-

ensstemmelse mellem forsikringskundens samlede præmiebetalinger og forsikringsselskabets 

forventede betalingsforpligtelse. Det er i denne sammenhæng afgørende, at den estimerede 

risiko er et realistisk skøn af forsikringskundens reelle risiko, således at der med præmiebeta-

lingerne skabes tilstrækkeligt økonomisk grundlag for forsikringsselskabets betalingsforplig-

telse. Det skal imidlertid bemærkes, at det er grundtanken i forsikring, at forsikringskunden 

ikke på forhånd kender sin risiko, hvorfor der er tale om en uvis risiko. Til vurderingen af 

kundens risiko er det afgørende således, om forsikringskunden kan vurderes til at have en 

forhøjet risiko, der med rette vil indebære en forhøjet forsikringspræmie i medfør af for-

sikringsidéen.154 

4.2. Teorien om asymmetrisk information 

Asymmetrisk information karakteriserer et kontraktforhold, når den ene kontraktpart har me-

re for kontrakten relevant information end den anden. Asymmetrisk information er kernen i 

principal-agent teorien, hvor et karakteristisk principal-agent forhold er gældende.155 Det er i 

dette forhold centralt, at der eksisterer en interessekonflikt mellem parterne, hvilken udsprin-

ger af, at agenten, som den ene kontraktpart, skal handle på vegne af principalen, som den 

anden kontraktpart.156 Det afgørende i denne sammenhæng er, at agenten skal handle i prin-

cipalens interesse, hvormed kontraktforholdet problematiseres af asymmetrisk information, 

idet agenten da vil have mulighed for at følge sine egne interesser frem for principalens og 

                                                

152 Der inddrages i denne sammenhæng ikke spørgsmålet om indskrænkning i de forsikringsbegiven-
heder, der kan udløse forsikringssummen, hvormed der med ”skærpede” vilkår refereres til en forhø-
jet forsikringspræmie. 
153 Der tages i denne sammenhæng ikke stilling til administrative omkostninger, som naturligvis vil 
indgå i ligningen og således have indflydelse på risikopræmien. 
154 Brabrand (2011) s. 27. 
155 Posner (2000) s. 1. 
156 Posner (2000) s. 4. 
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således handle diskretionært uden at blive opdaget af principalen.157 Det lægges i teorien til 

grund for agentens opportunistiske adfærd, at denne handler rationelt med henblik på at mak-

simere egen nytte. Principalen vil i kontraktforholdet være afhængig af agentens indsats, 

hvorved det med principal-agent modellen er hensigten at nå til udformning af en incita-

mentsforenelig kontrakt158, således at det i videst muligt omfang bliver i agentens egeninte-

resse at handle i principalens interesse.159 Det er i økonomisk teori anerkendt, at teoriens 

principper med fordel kan finde anvendelse i spørgsmålet om udformning af lovgivning. 

I teorien sondres tidsmæssig mellem asymmetrisk information ex ante og asymmetrisk in-

formation ex post tidspunktet for kontraktindgåelse.160 Det følger af principal-agent teorien, 

at asymmetrisk information foranlediger opportunistisk adfærd.161 I teorien er informations-

asymmetri ex ante forbundet med prækontraktuel opportunisme, som skaber grundlag for 

adverse selection, hvilket indebærer skjult information forud for kontraktindgåelse. Værktø-

jer til at afværge skjult information er signaling og screening, hvilke værktøjer i denne sam-

menhæng søger at afsløre informationen.162 Informationsasymmetri ex post er omvendt for-

bundet med postkontraktuel opportunisme relateret til moral hazard163, hvilket informations-

problem indbefattende skjulte handlinger søges afværget gennem monitoring164. Spørgsmålet 

om moral hazard er imidlertid uden for afhandlingens område for analyse165, og det vil såle-

des kun være adverse selection, der følger nedenfor. 

                                                

157 Knudsen – Bind 2 (1997) s. 164. 
158 Et eksempel herpå er ansættelseskontrakter. Se eksempelvis nærmere om »the mixed contract« hos 
Posner (2000), s. 3. 
159 Knudsen – Bind 2 (1997) s. 165. 
160 En ex ante betragtning angår en tilstand før en begivenhed, hvortil er knyttet forventede konse-
kvenser i modsætning til ex post, der refererer til situationen efter en begivenheds indtræden. 
161 Knudsen – Bind 2 (1997) s. 165. 
162 Milgrom & Roberts (1992) s. 154-159. 
163 Knudsen – Bind 2 (1997) s. 167. 
164 Milgrom & Roberts (1992) s. 185-187. 
165 Se dog spørgsmålet i afhandlingens perspektivering i kapitel 9. 
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4.2.1. Adverse selection 

Det er et alment kendt fænomen i forsikringsbranchen, at udvalget af personer, der køber 

forsikring, ikke vil være et tilfældigt udvalg af befolkningen, men derimod personer, som 

forventer at få en overgennemsnitlig udbetaling fra en given forsikringsordning.166 Fænome-

net er betegnet adverse selection, hvilket informationsproblem som begreb stammer fra for-

sikringsbranchen, hvor forsikringskunderne i helbredsforsikring har skjult information om sit 

helbred og således helbredsrisiko. 

Forenklet kan det forklares således, at såfremt forsikringskunde β ved, at han vil dø tidligt, da 

vil en forsikring med en præmie beregnet på baggrund af den gennemsnitlige befolkning væ-

re en favorabel kontrakt for ham. En forsikringskunde B, som ved, at hun vil leve længere 

end gennemsnittet, vil derimod ikke se den samme kontrakt som favorabel. Det er på den 

baggrund sandsynligt, at forsikringskunde B ikke ser kontrakten som attraktiv, hvorfor hun 

ikke vil købe forsikringen. Såfremt dette er udtalt, således at det kun er forsikringskunderne 

β, som køber forsikring, vil forsikringsselskaberne til den gennemsnitligt beregnede forsik-

ringspræmie tabe penge på at udbyde forsikringskontrakten. Dette foranlediger forsikrings-

selskabet til at sætte prisen op, således at forsikringsselskabets betalingsforpligtelser kan 

dækkes af de betalte forsikringspræmier. 

Severin Borenstein167 definerer en puljeligevægt, hvilken er udtryk for den gennemsnitlige 

forsikringspræmie, når ikke forsikringsselskabet kan skelne mellem forsikringskunderne. 

Puljeligevægten er baseret på et forsimplet forsikringsmarked, hvor forsikringskunderne en-

ten har en lav risiko L eller høj risiko H. Proportionen af højrisiko-forsikringskunder fastsæt-

tes til at være β, hvor 0 <  β < 1, således at lavrisiko-forsikringskunderne er (1 – β). Forsik-

ringskunderne antages at være risikoaverse med nyttefunktioner, der er strengt konkave i ind-

komst, hvormed forsikringskunderne har nedadskrånede efterspørgselskurver. Deres efter-

spørgselskurver forventes i denne sammenhæng at adskille sig i et omfang, der afspejler de-

res forskellige risiko, som her er et spørgsmål om defineret lav eller høj risiko. Efterspørg-

selskurverne er illustreret i figur 1 nedenfor, hvoraf det fremgår, at højrisiko-

                                                

166 Knudsen – Bind 2 (1997) s. 165. 
167 Se Borenstein (1989). 
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forsikringskunden med efterspørgselskurven DH har en større efterspørgsel på forsikring end 

lavrisiko-forsikringskunden med efterspørgselskurven DL.168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 1. Puljeligevægt og adverse selection169 

 

Forsikringskontrakten er i teorien defineret ved et antal af en dækningssum på $ 1, således at 

antallet følger af x-aksen i figur 1, mens prisen pr. dækningssum på $ 1 følger op ad y-aksen. 

Det er således naturligt, at et højere antal vil indebære en højere pris, hvormed der er tale om 

konstant skalaafkast.170 På denne baggrund er markedets puljeligevægt P af Borenstein defi-

neret ved  

,171 (hvor L < P < H). 

                                                

168 Antagelsen er blevet kritiseret af Dixit og Picard i forbindelse med en modificering af modellen af 
Rothschild og Stiglitz om forsikringskundens signalering af sin risiko i relation til adverse selection-
problemet. Diskussionen er uden for nærværende afhandling. Se Dixit & Picard (2003) og Rothschild 
& Stiglitz (1967) for nærmere belysning. 
169 Borenstein (1989) s. 27, figur 2. 
170 Borenstein (1989) s. 26. 
171 Borenstein (1989) s. 28, ligning (1). 
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Puljeligevægten medfører en prisfastsættelse til en puljepris. Som det fremgår af figur 1 vil 

puljeligevægten i markedet indebære, at lavrisiko-forsikringskunden underforsikrer sig til 

kontrakten DL´(P), mens højrisiko-forsikringskunden overforsikrer sig til kontrakten DH´(P) 

sammenlignet med kontrakterne DL(L) henholdsvis DH(H).172 Udbuddet af forsikringskon-

trakter vil således ikke harmonere med markedets efterspørgsel, hvilket vil indebærer et død-

vægtstab i markedet som konsekvens af over- og underforsikring. Dette er det klassiske ad-

verse selection problem.173 

I det omfang adverse selection problemet er udtalt risikerer puljeprisen overvejende at til-

trække højrisiko-forsikringskunder, idet disse som anse en given forsikringskontrakt til den 

definerede puljepris som mere attraktiv.174 På grund af forsikringskundernes høje risiko vil 

forsikringsselskabets betalingsforpligtelse forventes at stige, hvorved forsikringsselskabet 

behøver at øge prisniveauet yderligere. Til en nærmere defineret break even price175 punkt vil 

prisen risikere kun at tiltrække højrisiko-forsikringskunder, og da vil markedet risikere at 

kollapse.176 

4.2.2. “The Market for ”Lemons””177 – af Akerlof 

George Akerlof har introduceret den klassiske teori ”The Market for ”Lemons””, hvilken 

illustrerer teorien om markedskollaps forbundet med adverse selection. Hans teori bruger 

brugtbilsmarkedet som eksempel, hvor sælgeren af en brugt bil har skjult information om-

kring bilens kvalitet, således at der mellem køber og sælger er asymmetrisk information og 

således usikkerhed omkring bilens kvalitet på markedet. 

På markedet er fire typer af biler. Der er nye biler og brugte biler, hvilke er af heterogen kva-

litet, idet de kan være af god eller dårlig kvalitet. Dårlige biler er af Akerlof betegnet som 

”Lemon”. Det kan imidlertid både være en ny bil som en brugt bil, der viser sig at være dår-

lig. Køber af en brugt bil kan ikke skelne mellem gode og dårlige biler. Sælger kender imid-

lertid til bilens kvalitet, hvorfor der foreligger asymmetrisk information ex ante imellem dem. 

                                                

172 Borenstein (1989) s. 28. 
173 Borenstein (1989) s. 28. 
174 Milgrom & Roberts (1992) s. 150. 
175 For algebraisk forklaring henvises til Milgrom & Roberts (1992) s. 151-152, herunder ligning (5.1) 
og (5.2) samt figur 5.1. 
176 Milgrom & Roberts (1992) s. 150-151. 
177 Akerlof (1970) s. 488-500. 
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Køber ved, at der med sandsynligheden q er tale om en god bil, hvormed det med sandsyn-

ligheden (1 – q) er en dårlig bil. De brugte biler sælges til samme pris, hvilken under usikker-

hed vil fastsættes i en puljeligevægt ud fra proportionen af gode og dårlige biler.178 

Hvis vi antager, at der på brugtbilsmarkedet udbydes lige mange gode og dårlige biler, såle-

des at proportionen og således sandsynligheden for en god bil q er 0,5, da vil prisen på en 

brugt bil fastsættes til P50/50 som illustreret i figur 2. Det skal bemærkes i denne sammen-

hæng, at det ideelle marked med fuld information vil sælge en god bil til Pgod og en dårlig bil 

til Pdårlig. Usikkerheden omkring bilens kvalitet hiver således gennemsnitsprisen ned. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 2. The Market for ”Lemons” 

 

Sælgerens viden omkring bilen vil selvfølgelig skabe en reservationspris, hvorved sælgeren 

af en god bil ikke vil afsætte denne til en pris, der medfører sælgeren et tab svarende til, hvad 

bilen er værd. Sælgeren kan naturligvis prøve at overbevise køber omkring bilens gode kvali-

tet. Der er imidlertid ingen garanti herfor, idet sælgeren af en dårlig bil vil forsøge at gøre det 

samme med henblik på at maksimere egen nytte. 

Usikkerheden omkring bilernes kvalitet på markedet bevirker således til en markedspris, 

P50/50, hvilken pris vil føre til, at sælgeren af en god bil vil være mindre villig til at sælge 
                                                

178 Akerlof (1970) s. 489, afsnit A. 
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denne. Prisen vil med andre ord påvirke udbuddet af biler af forskellig kvalitet på marke-

det179, hvilket er illustreret i figur 2 som D’. Antallet af solgte dårlige biler stiger til  

D’dårlig kvalitet, mens antallet af solgte gode biler falder til D’god kvalitet af gode biler. Idet propor-

tionen af gode biler q stiger, da vil proportionen af dårlige biler (1 – q) falde, hvilket hiver 

prisen endnu længere ned. Herved risikeres det, at gode biler ender med helt at udgå fra mar-

kedet, hvormed markedet for brugte biler til sidst risikerer at kollapse, når der ikke længere er 

gode brugte biler tilbage på markedet, det såkaldte ”Lemon”-problem. 

4.2.3. Afledt teori: “The Market for Gene Defects” 

Det er af Akerlof anerkendt, at hans ”Lemon”-teori med rette kan finde anvendelse på mar-

kedet for helbredsforsikring.180 Han anfører, at det eksempelvis er almindeligt anerkendt, at 

det er vanskeligt for personer over 65 år at blive godkendt til at tegne helbredsforsikring. Det-

te forklarer han med, at forsikringskunden, som er over 65, vil have en anseelig høj risiko 

sammenlignet med gennemsnittet, hvormed det må forventes, at forsikringskundens præmie-

betalinger langt fra rækker til at dække forsikringsselskabets forventede betalingsforpligtelse. 

Det vil med andre ord resultere i et tab, hvis forsikringsselskabet forsikrer forsikringskunden, 

hvilket tab vil danne grundlag for generel prisstigning.181 

På markedet for gendefekter kan forsikringskunden med en gendefekt betragtes som en i 

Akerlofs teori betegnet ”Lemon” (i denne teori benævnt ”Gene Defect”). En gendefekt inde-

bærer en forhøjet risiko eller sikkerhed for at udvikle livstruende eller invaliderende sygdom, 

hvilket således indebærer en forhøjet helbredsrisiko. Forsikringskunder med en gendefekt, 

såkaldt Gene Defects, vil således ikke være attraktive forsikringskunder for forsikringssel-

skabet. Sammenlignet med Gene Defects vil forsikringskunder uden en gendefekt have en 

forholdsvis lav risiko, hvilken risiko forsikringsselskabet gerne vil forsikre. På markedet for 

gendefekter vil forsikringsselskabet således afvise Gene Defects, hvis det er muligt.182 

I det tilfælde at der på markedet for gendefekter er asymmetrisk information, således at for-

sikringsselskabet ikke kan udskille Gene Defects, da vil prisfastsættelsen falde i en puljelige-

vægt, hvilken omfatter Gene Defects og således forsikringskunder uden en gendefekt. Der vil 

                                                

179 Akerlof (1970) s. 490. 
180 Akerlof (1970) s. 493. 
181 Akerlof (1970) s. 493-494. 
182 Dette underbygges af forsikringsselskabets nuværende praksis. Se afhandlingens kapitel 3. 
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således udbydes forsikringskontrakter til en pris, der er ens for Gene Defects og forsikrings-

kunder uden en gendefekt. Dette prisniveau vil naturligt være mere profitabelt for Gene De-

fects, hvormed det er sandsynligt, at disse vil købe forsikring og eventuelt mere forsikring til 

en puljepris. Jo større proportionen af Gene Defects er, desto større risiko for, at forsikrings-

kunder uden en gendefekt glider ud af markedet. Tendensen skaber grundlag for markedskol-

laps, som det af Akerlof er bevist. 

4.3. Hvilken virkning har ny gældende ret? 

Ny gældende ret i relation til forsikringsaftalelovens § 3 a indebærer som nævnt et forbud 

mod oplysninger fra gentest og oplysninger om familieanamnese, hvilket forbud indebærer, 

at forsikringsselskabet ikke har mulighed for at udskille183 de forsikringskunder, der (sand-

synligvis184) har en gendefekt og en hermed forbundet forhøjet risiko eller sikkerhed185 for at 

udvikle livstruende eller invaliderende sygdom. 

Forsikringsselskabet har tidligere kunne lade oplysninger om familieanamnese være indikator 

for, hvorvidt der foreligger en familiær disposition for alvorlig sygdom.186 Oplysningerne er 

imidlertid blevet kritiseret for deres usikkerhed. Alt andet lige vil forbuddet i ny gældende ret 

indebære, at forsikringsselskabet ikke længere kan bruge den indikator, der er relateret til 

forsikringskundens slægtninge. Der er flere alvorlige arvelige sygdomme, hvor sandsynlighe-

den for, at den videreføres til afkom, er 50 pct., fordi den formodes enten at komme fra mor 

eller far. Det kan således tænkes, at en vurdering på baggrund af familieanamnese vil føre til 

afvisning af flere forsikringskunder end ønsket, idet en forsikringskunde kan have en familie-

historie med en indikation uden selv at have arvet dispositionen for sygdom. Det kan imidler-

tid også tænkes, at vurderingen vil føre til færre afvisninger sammenlignet med adgangen til 

oplysninger fra gentest, idet der skal være en temmelig klar indikation hos slægtninge, førend 

der synes at kunne sluttes en genetisk disposition. Forbuddet i ny gældende ret omfatter som 

                                                

183 Det følger af forsikringsbranchens praksis, at forsikringskunder med en formodet gendefekt over-
vejende afvises tegning af helbredsforsikring. 
184 Der henvises i denne sammenhæng til afhandlingens afsnit 3.3., hvor usikkerheden forbundet med 
familieanamnese lægges til grund for udvidelsen af forbuddet i ny gældende ret. 
185 Huntingtons sygdom er et eksempel på en gendefekt i HD-genet, hvilken forsikrer sygdom, mens 
brystkræft er et eksempel på en gendefekt i et BRCA-gen, hvilken giver en livstidsrisiko på 70-90 pct. 
186 Der henvises i denne sammenhæng til afhandlingens afsnit 3.2. 
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nævnt alle genetiske oplysninger, hvilket indebærer, at flere forsikringskunder end tidligere 

vil have mulighed for at tegne forsikring. I det omfang de oplever deres helbredsrisiko som 

høj, er det desuden sandsynligt, at de søger en højere forsikringsdækning. I kraft af udbredel-

sen af prædiktiv genetisk testning vil flere som patienter blive oplyst omkring forbindelsen 

mellem sygdom og gener, eventuelt i deres familie, således at flere bliver prædiktivt gente-

stet. Dette betyder, at flere potentielle forsikringskunder i fremtiden vil blive bekendt med 

deres eventuelle arveanlæg for alvorlig sygdom. Der vil på denne baggrund være en risiko 

for, at flere oplyste forsikringskunder med en gendefekt – hvad enten de tidligere er blevet 

afvist på grund af familieanamnese eller fordi de nu er blevet oplyst ved prædiktiv gentest – 

vil forsikre sig, sandsynligvis til høj dækning. 

Kombinationen af et udvidet forbud i ny gældende ret samt udbredelsen af prædiktiv genetisk 

testning vil kunne resultere i en generel prisstigning på forsikringsmarkedet, idet det forven-

tes at hvile i en puljeligevægt. Det er sandsynligt, at oplyste forsikringskunder med en gende-

fekt som følge heraf vil overforsikre sig.187 Ligeledes er det sandsynligt, at oplyste forsik-

ringskunder uden en gendefekt såvel som uoplyste forsikringskunder vil underforsikre sig. 

Dette er inefficient, fordi udbuddet på forsikringsmarkedet ikke harmonerer med forsikrings-

kundernes efterspørgsel svarende til deres risiko. 

Det er af forsikringsbranchen opråbt, at ny gældende ret vil have negative og utilsigtede kon-

sekvenser for forsikringskunder med et behov for at tegne helt høje forsikringsdækninger188, 

hvilke eksempelvis bruges til kompagnonforsikring189. Det er af forsikringsbranchen vurde-

ret, at denne gruppe af forsikringskunder svarer til omkring 5 pct. af markedet.190 Det kan på 

denne baggrund tænkes, at en eventuel risiko for markedskollaps191 vil omfatte disse forsik-

ringskontrakter med helt høje dækninger i det tilfælde, at forsikringsselskaberne ender med 

ikke at ville udbyde kontrakterne. Dette skulle forudsætte, at forsikringskunderne med en 

gendefekt søger disse forsikringsdækninger, således at prisen vil stige og forsikringskunderne 

uden en gendefekt, men med et kommercielt behov, ikke vil anse kontrakten som attraktiv på 
                                                

187 Der refereres i denne sammenhæng til teorien om adverse selection i afhandlingens afsnit 4.2.1. 
188 Se beløbsgrænser i afhandlingens afsnit 1.5. 
189 »Kompagnonforsikring« betegner den situation, hvor ejerne af en virksomhed forsikrer hinanden 
eller en nøglemedarbejder med henblik på at sikre virksomhedens overlevelse i tilfælde af, at en per-
son af helbredsmæssige grunde ikke længere kan være en del af virksomheden. 
190 Se Forsikring & Pensions opfølgning på foretræde op. cit. af 29. april 2016, bilag 5 til udvalgsbe-
handlingen af lovforslaget L 157. 
191 Der refereres i denne sammenhæng til teorien om ”Lemons” i afhandlingens afsnit 4.2.2. 
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grund af prisstigningen. Der vil med andre ord være en risiko for, at forsikringskunderne 

uden en gendefekt og en således formodet lav helbredsrisiko vil glide ud af markedet og i 

stedet søge et alternativ i selvforsikring, hvormed der er en risiko for markedskollaps for dis-

se forsikringsdækninger. Dette forudsætter imidlertid, at proportionen af forsikringskunder 

med en gendefekt og en hermed forbundet forhøjet helbredsrisiko er større end proportionen 

af forsikringskunder uden en gendefekt. Et eventuelt markedskollaps vil indebære, at forsik-

ringsselskaberne taber kontrakter. Det kan desuden tænkes, at de tilmed vil tabe øvrige kon-

trakter i det tilfælde, at forsikringskundens gendefekt ikke reelt indebærer den risiko, som er 

statistisk vurderet.192 

                                                

192 Der henvises i denne sammenhæng til afhandlingens afsnit 6.2., hvor oplysningernes validitet dis-
kuteres. 
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5. ”Costly Risk Sorting” 

I det forudgående kapitel 4 er der i en retsøkonomisk analyse af ny gældende ret anslået mu-

lige konsekvenser af et forbud mod genetiske oplysninger i forsikringssammenhæng. I for-

længelse heraf vil det i dette kapitel 5 analyseres, hvorvidt det i modsætning hertil vil være 

efficient at tillade genetiske oplysninger, således oplysninger fra gentest såvel som oplysnin-

ger om familieanamnese. 

5.1. Teorien om costly risk sorting – et efficienskriterium af Borenstein193 

Borenstein har introduceret et efficienskriterium, der fastslår, hvornår det er efficient at tilla-

de helbredsmæssige oplysninger i forsikringssammenhæng. Det er hans pointe, at det ikke 

altid er efficient at tillade helbredsmæssige oplysninger, når oplysningernes tilvejebringelse 

indbefatter omkostninger som kan opveje dødvægtstabet i markedet. Han argumenterer på 

denne baggrund, at det ligefrem kan være efficient i lovgivningen at forbyde oplysninger.194 

5.1.1. Borensteins efficienskriterium: Helbredstest 

Borensteins efficienskriterium bygger på en simpel model for et konkurrencedygtigt forsik-

ringsmarked med to typer af forsikringskunder, hvilket forsikringsmarked er fremstillet i af-

handlingens forudgående afsnit 4.2.1. På dette forsikringsmarked er udgangspunktet, at der 

eksisterer en puljeligevægt, hvilken danner grundlag for en efficiensbetragtning i spørgsmålet 

om at indføre helbredstest. Helbredstest optræder i denne sammenhæng som værktøj til 

screening af forsikringskunder, hvilket anføres som et alternativ til en separatligevægt.195 

I Borensteins model indføres en valgfri helbredstest i forsikringssammenhæng. Helbredste-

sten er ikke en betingelse for at tegne forsikring, men i fraværet af en helbredstest vil forsik-

ringskunden, som enten har en høj eller lav risiko, blive kategoriseret som højrisiko-

forsikringskunde. Helbredstesten har således til formål enten at bekræfte eller afkræfte en i 

udgangspunktet højrisiko-kategorisering af forsikringskunden. Det anføres, at helbredstesten 

                                                

193 Borenstein (1989) s. 28, ligning (1). 
194 Borenstein (1989) s. 29, resultat nr. 1. 
195 Borenstein (1989) s. 30. 
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er forbundet med omkostningen T, der i hans teori afholdes af forsikringskunden.196 Hel-

bredstesten er som nævnt valgfri, og det forventes således på denne baggrund kun at være 

lavrisiko-forsikringskunder, som under valgfrihed vil lade sig teste.197 Det lægges til grund 

herfor, at forsikringskunderne på forhånd kender sin egen risiko, hvormed højrisiko-

forsikringskunden ikke vil afholde omkostningen T for at blive bekræftet i en højrisiko. Høj-

risiko-forsikringskunder forventes at ville lade sig afskrække af testen, også selvom den kun 

indføres tilfældigt som stikprøve.198 

I lyset af dødvægtstabet forbundet med adverse selection som følge af markedets puljelige-

vægt199 argumenterer Borenstein, at det kun vil være efficient at indføre en helbredstest, så-

fremt 

(1 – β) ⋅ T < (1 – β) ⋅ DWLL + β ⋅ DWLH
200. 

Det følger heraf, at adverse selection problemet, bestemt ved DWLL og DWLH og som anført i 

ligningens højre side, skal være større end de forventede omkostninger forbundet med hel-

bredstest, som anført i ligningens venstre side. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at 

det i relation til ligningens venstre side forudsættes, at det kun er lavrisiko-forsikringskunder, 

som vil lade sig teste og således afholde omkostningerne. 

Borenstein argumenterer, at forsikringsselskaberne på et konkurrencedygtigt forsikringsmar-

ked på grund af priskonkurrencen vil blive presset til alle sammen at indføre helbredstesten, 

hvis den tillades, fordi lavrisiko-forsikringskunderne vil vove sig ud i at tage den. Lavrisiko-

forsikringskunden vil tage testen, hvis 

T < (DL(P) ⋅ (P – L) + DWLL).201 

                                                

196 Borenstein argumenterer, at det ikke gør nogen forskel i et samfundsperspektiv, hvem der afholder 
omkostningen ved helbredstesten, idet markedets efficiens er baseret på en samlet betragtning af om-
kostningerne på markedet. Se nærmere Borenstein (1989) s. 28, fodnote 3. 
197 Borenstein (1989) s. 28, fodnote 5. 
198 Ibid. 
199 Se afhandlingens afsnit 4.2.1. 
200 Borenstein (1989) s. 28, ligning (2). Der henvises desuden til afhandlingens figur 1. 
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Det kan imidlertid indebære omkostninger for højrisiko-forsikringskunderne, der som følge 

af lavrisiko-forsikringskundernes indvilgelse i helbredstest afkræves en høj forsikringspræ-

mie H i stedet for en puljepris P, når ingen tager en test. I et samfundsmæssigt perspektiv vil 

det imidlertid både være dødvægtstabet forbundet med lavrisiko-forsikringskundens under-

forsikring såvel som dødvægtstabet forbundet med højrisiko-forsikringskundens overforsik-

ring, som skal vejes op imod omkostningerne ved helbredsmæssig testning af lavrisiko-

forsikringskunderne, før testen bør indføres. Med andre ord opfyldes efficienskriteriet ikke, 

hvis ikke samfundets samlede dødvægtstab er med i vurderingen. Det vil i lyset heraf kunne 

være efficient at forbyde helbredstest, når denne afløser dødvægtstabet med en større sum 

omkostninger.202 

5.1.2. Afledt efficienskriterium: Gentest 

Som forudsætning for anvendelse af Borensteins efficienkriterium i spørgsmålet om geneti-

ske oplysninger er det nødvendigt at gøre en række modificerede antagelser, idet omstændig-

hederne for en gentest er anderledes sammenlignet med en helbredstest. Det er for forsik-

ringsselskaberne et spørgsmål om at udskille forsikringskunder med en gendefekt, idet der 

hermed er forbundet en forhøjet risiko eller sikkerhed for livstruende eller invaliderende syg-

dom, hvilken risiko for forsikringsselskabet er uattraktiv at forsikre. 

Genetiske oplysninger omfatter som nævnt oplysninger fra gentest og oplysninger om syg-

domme hos forsikringskundens slægtninge. Forsikringsselskabet vurderer forsikringskunden 

på baggrund af de oplysninger der er tilgængelige, hvorfor forsikringskunden i fraværet af en 

gentest vil blive vurderet på baggrund af den pågældendes slægtninge. Denne vurdering er 

blevet kritiseret af blandt andet Lægeforeningen, der argumenterer, at vurderingen er et læge-

fagligt værktøj betegnet »familieanamnese«, som fungerer som forundersøgelse til gentest.203 

Det er på denne baggrund sandsynligt, at der er et sammenfald mellem forsikringsselskabets 

og lægens vurdering, hvoraf affødes en forventning om, at forsikringskunden vil kunne kvali-

ficere sig til en gentest hos sundhedsvæsenet i det tilfælde, at forsikringsselskabet afviser 

forsikringskunden på grund af vedkommendes slægtninge. Dette er kun sandsynligt, idet det 

er uvist, hvordan det vil være, hvis oplysninger fra gentest tillades i forsikringssammen-

                                                                                                                                                  

201 Borenstein (1989) s. 29, fodnote 8. 
202 Borenstein (1989) s. 29. 
203 Se afhandlingens kapitel 1. 
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hæng.204 Det vil alt andet lige antages i analysen, at der er et sammenfald baseres på forsik-

ringsselskabets og lægens fælles – og dog forskellig – interesse i at afvise forsikringskunder 

med en gendefekt henholdsvis ikke at afvise forsikringskunder med en gendefekt.205 

En gentest vil ikke indføres tilsvarende en helbredstest i nærværende situation. Det vil imid-

lertid være sammenligneligt, hvor forsikringskunden eventuelt oplever et pres til at lade sig 

teste. Dette er således spørgsmålet i lyset af de omkostninger, som en gentest indebærer. 

5.1.2.1. Hvilke forsikringskunder vil lade sig presse til gentest? 

Det følger af Borensteins efficienskriterium, at det er omkostningerne for dem, som bliver 

presset, således hvor forsikringsselskabets valg af forsikringstegning er skyld i, at gentest 

udføres, og at omkostningerne forbundet hermed afholdes. Det vil således undersøges i det 

følgende, hvor udtalt det vil være, at forsikringskunderne lader sig presse. Afklaringen af 

denne gruppe af forsikringskunder skal efterfølgende danne grundlag for en vurdering af om-

kostningerne forbundet med gentest af netop disse forsikringskunder.  

5.1.2.1.1. Forsikringskunden uden indikation hos slægtninge 

Hvis ikke der hos forsikringskundens slægtninge kan udledes en indikation for en gendefekt, 

da vil der ikke være grundlag for forsikringsselskabet til at vurdere, at forsikringskunden har 

en genetisk betinget forhøjet risiko eller sikkerhed for at udvikle alvorlig sygdom. Forsik-

ringskunden vil således ikke forventes at blive afvist på dette grundlag, og det kan således 

heller ikke forventes, at forsikringskunden vil lade sig presse til en gentest. 

5.1.2.1.2. Forsikringskunden med en ved gentest konstateret gendefekt 

Forsikringskunden med en ved gentest konstateret gendefekt og en hermed forbundet forhøjet 

risiko eller sikkerhed for at udvikle alvorlig sygdom forventes af forsikringsselskabet at blive 

                                                

204 Det er imidlertid anført hos www.etik.dk, at sundhedsvæsenets afvisning af patienter for genetisk 
testning forårsager deres henvendelse til udenlandske udbydere af gentest. Se artiklen ”Private gentest 
kan true sundhedsvæsenet” af 1. november 2012. 
205 Det forventes, at forsikringsselskabet vil undgå at godkende forsikringskunder med en familie-
anamnese, hvorfor de formentlig kan være mere tilbøjelige til at afvise en forsikringskunde, hvor der 
synes at være en risiko. Tilsvarende må det forventes, at lægen hellere vil teste en patient, hvor det er 
tvivlsomt, end at risikere at afvise test af en patient, som har en gendefekt. 
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afvist, idet risikoen ikke for forsikringsselskabet vil være attraktiv at forsikre.206 Det er natur-

ligt, at denne forsikringskunde ikke er relevant i spørgsmålet om omkostninger, når denne i 

forvejen er testet. 

5.1.2.1.3. Forsikringskunden med indikation hos slægtninge og således vurderet gendefekt 

Hvis der hos forsikringskundens slægtninge kan udledes en indikation for en gendefekt rela-

teret til alvorlig sygdom, da forventes indikationen at skabe grundlag for forsikringsselska-

bets afvisning af forsikringskunden og således grundlag for et eventuelt pres. 

Det er naturligt, at der en genteknisk sandsynlighed på 50 pct.207 for, at en gendefekt videre-

føres til afkom. Der er med andre ord 50 pct. sandsynlighed for, at forsikringskunden, som 

afvises forsikringstegning på baggrund af slægtninge, ved gentest vil kunne afkræfte formod-

ningen om, at den pågældende har arvet en gendefekt. Baseret på forsikringsselskabernes 

praksis synes det at være en risiko, forsikringsselskabet ikke løber. Det kan imidlertid være 

en chance, som forsikringskunden kan tage, såfremt denne har et incitament til at tegne for-

sikring. I forsikringssituationen vil forsikringskunden ikke kunne stå værre, hvis forsikrings-

selskabets praksis er, at forsikringskunden oplever en afvisning. Omkostningerne ved en gen-

test afholdes af sundhedsvæsenet208, mens omkostninger i form af tid samt psykologiske om-

kostninger afholdes af forsikringskunden. Såfremt forsikringskunden ikke bærer psykiske 

omkostninger ved at blive gentestet, hvilke ville kunne afholde forsikringskunden fra at lade 

sig teste, da er det sandsynligt, at forsikringskunden har incitament til at lade sig teste, idet 

prioriteret tid på en gentest ikke forventes at opveje gevinsten ved at få adgang til at tegne 

forsikring. Incitamentet skal findes i, at forsikringskunden eksempelvis har behov for en al-

mindelig livsforsikring for at kunne optage et realkreditlån i banken eller behov for en ual-

mindelig høj forsikringsdækning for at afdække arveafgiften ved generationsskifte af en fa-

milieejet virksomhed. Det er således sandsynligt, at denne forsikringskunde lader sig presse 

til genetisk testning med henblik på at lykkes med at afkræfte forsikringsselskabets formod-

ning om en gendefekt. 

                                                

206 Baseret på afhandlingens afsnit 4.2.3. om Gene Defects. 
207 Se afhandlingens afsnit 1.1. 
208 Der refereres i denne sammenhæng til afhandlingens bilag 1. 
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5.1.2.2. Hvad er omkostningerne forbundet med en gentest? 

I Danmark209 tilbydes genetisk testning alene i forbindelse med genetisk udredning hos en 

Klinisk Genetisk Klinik210 i det offentlige sundhedsvæsen, hvilken test er betinget af en læge-

faglig vurderet indikation i familieanamnese, således forundersøgelse. 

En gentest har i udgangspunktet to priskomponenter, herunder genetisk rådgivning og labora-

toriearbejde.211 Der skelnes i denne sammenhæng mellem to forskellige måder for genetisk 

undersøgelse. Som det netop er nævnt forudsætter en gentest en lægefaglig vurderet indikati-

on. Denne betingelse indebærer, at en gentest er målrettet i sin søgen efter en gendefekt, idet 

det er kendt, hvilken specifik sygdom en eventuel gendefekt ville kunne være årsag til. En 

sygdomsramt patient kan undersøges, hvis det lægefagligt vurderes til at være sandsynligt, at 

sygdommen er forårsaget af en gendefekt. Tilsvarende kan en rask patient undersøges præ-

symptomatisk, hvis en lægefaglig vurdering af familieanamnese bekræfter en sandsynlighed. 

Begge undersøgelser vil indebære en søgen efter en gendefekt, der skulle være årsag til speci-

fik sygdom, hvilken søgen kan indbefatte flere mulige gener. Anderledes vil det være, hvis en 

patient er slægtsmæssigt forbundet med en, som i forvejen er blevet testet positiv. Her vil 

man kende gendefekten, hvorfor en gentest indkredses til at omfatte undersøgelse af et speci-

fikt gen. Førstnævnte undersøgelse er således naturligt mere omfattende, hvorfor den vurde-

res til at koste omkring 30.000 kr., mens sidstnævnte vurderes til at koste 13.000 kr. Klinisk 

lektor og genetisk rådgiver ved Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet Birgitte Rode Di-

ness anfører som mellemregning til disse prisanslag, at laboratoriearbejdet samt de indleden-

de øvelser i form af optegning af stamtræ samt indhentning af oplysninger for førstnævnte 

undersøgelse koster 10.000-20.000 kr., mens laboratoriearbejdet isoleret set for en prædiktiv 

gentest med forudgående kendskab til en gendefekt koster omkring 5.000 kr. 

Foruden genetisk rådgivning og laboratoriearbejde, hvilke omkostninger afholdes af sund-

hedsvæsenet, vil en gentest for patienten eller forsikringskunden indebære prioriteret tid til en 

                                                

209 Birgitte Rode Diness oplyser, at der ikke er tilbud om prædiktiv gentest i det private sundhedsvæ-
sen. Se afhandlingens bilag 1. 
210 En Klinisk Genetisk Klinik er en højtspecialiseret enhed, som diagnosticerer, behandler og rådgi-
ver patienter med genetisk betingede sygdomme. Se om Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet på 
www.rigshospitalet.dk. 
211 Til støtte for dette henvises til møde med klinisk lektor og genetisk rådgiver Birgitte Rode Diness i 
afhandlingens bilag 1. 
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række konsultationer med genetisk rådgivning samt blodprøvetagning. Det er som udgangs-

punkt obligatorisk, at der er en indledende konsultation212 og en opfølgende konsultation213. 

Det er ikke en nyhed for nogen, at konsultationer eller for den sags skyld blodprøvetagning 

hos det offentlige sundhedsvæsen kan indebære ventetid, hvorfor prioriteret tid med største 

sandsynlighed kan omfatte arbejdsdage. Derudover kan en gentest for patienten indebære en 

omkostning i form af en psykisk belastning, hvilket omfang er sværere at anslå. Det er meget 

subjektivt, hvorvidt en person vil føle en psykisk belastning som konsekvens af resultatet af 

en gentest. Alt andet lige er det udtalt, at nogle patienter frabeder sig informationen om at 

blive oplyst om sit arveanlæg. 

5.1.2.3. Hvornår vil det være efficient at tillade genetiske oplysninger? 

Det af Borenstein opstillede efficienskriterium indebærer en afvejning mellem dødvægtstabet 

i forbindelse med et forbud mod genetiske oplysninger og omkostningerne forbundet med 

genetisk testning under en ophævelse af det nævnte forbud. På baggrund af den forudgående 

analyse relateret til genetisk testning kan det konstateres, at tilladelsen af genetiske oplysnin-

ger kan indebære, at nogle forsikringskunder lader sig presse til gentest. Denne gruppe af 

forsikringskunder vil være dem, som har et behov for en given helbredsforsikring, hvilken 

forsikringsselskabet afviser dem i at tegne med begrundelse i en indikation hos slægtninge. 

Disse forsikringskunder vil påføre sundhedsvæsenet omkostninger lige så vel som de selv vil 

tvinges til at afholde omkostninger. Omfanget af disse omkostninger synes i medfør af Bo-

rensteins efficienskriterium at skulle være mindre end dødvægtstabet under et forbud mod 

genetiske oplysninger, hvis oplysningerne således skal tillades i forsikringssammenhæng. 

Der kan muligvis være en gevinst ved, at forsikringskunder med en indikation bekræfter den-

ne ved gentest, idet det da vil indebære, at forsikringsselskabet udskiller en forsikringskunde 

med en gendefekt. Spørgsmålet er i denne sammenhæng, om gevinsten herved kan opveje 

omkostningerne ved, at forsikringskunden lader sig teste. Omkostningerne ved en gentest er 

vurderet til at ligge et sted imellem 13.000-30.000 kr., hvortil skal tillægges de omkostninger, 

som afholdes af forsikringskunden. Såfremt det forventede tab ved at godkende forsikrings-

kunden opvejes af omkostningerne ved, at den pågældende lader sig teste, da vil det kun være 
                                                

212 Den indledende konsultation indbefatter en afklaring af, hvad resultatet af en gentest egentlig bety-
der. Konsultationen imødekommer herved princippet om informeret samtykke. Se herom i afhandlin-
gens kapitel 3.  
213 En opfølgende konsultation indebærer resultatet af en gentest samt eventuelt tilbud om kontrol- 
og/eller forebyggelsesprogrammer. 
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omkostningerne for de forsikringskunder, der afkræfter en indikation, som skal holdes op 

imod dødvægtstabet i markedet. Det vil med andre ord kun være omkostningerne forbundet 

med gentest af forsikringskunder uden en gendefekt, således hvor gentesten afkræfter en in-

dikation, som skal være mindre end dødvægtstabet, førend det er efficient at tillade genetiske 

oplysninger. 

5.2. Vil det være efficient at tillade genetiske oplysninger? 

Det følger af den forudgående analyse i kapitel 5, at forbuddet i ny gældende ret kan indebæ-

re et dødvægtstab som følge af markedsfejl og i værste fald markedskollaps i lyset af udbre-

delsen af prædiktiv genetisk testning. Som følge af, at forbuddet i ny gældende ret udvides til 

at omfatte oplysninger om slægtninge, vil forsikringskunder med en potentiel gendefekt i 

fremtiden kunne tegne forsikring. Dette vil i sig selv indebære en risiko for en generel pris-

stigning i puljeligevægt. I kraft af udbredelsen af prædiktiv genetisk testning forventes det 

desuden, at flere forsikringskunder i fremtiden vil blive oplyst om et eventuelt anlæg for al-

vorlig sygdom. Såfremt oplyste forsikringskunder med en gendefekt tegner helbredsforsik-

ring, og tilmed tegner høj forsikringsdækning, vil det kunne indebære en endnu større pris-

stigning, som for helt høje forsikringsdækninger vil kunne betyde, at forsikringskunder uden 

en gendefekt glider ud af markedet og således søger alternative løsninger i det tilfælde, at 

deres forsikring fungerer som kompagnonforsikring eller eksempelvis har til hensigt at dække 

en arveafgift for en familieejet virksomhed. Der vil med andre ord være en risiko for, at for-

sikringsselskaberne i fremtiden ikke vil udbyde disse forsikringskontrakter, hvormed der i 

økonomisk teori tales om egentligt markedskollaps. Det er i denne sammenhæng af forsik-

ringsbranchen vurderet, at forbuddet mod genetiske oplysninger i alvorlig grad angår helt 

høje forsikringsdækninger214, for hvilke der alene synes at være en risiko for markedskollaps. 

Det kan på baggrund af den netop forudgående analyse i dette kapitel udledes, at tilladelsen 

af genetiske oplysninger i forsikringssammenhæng med henblik på at afværge dødvægtstabet 

forbundet med adverse selection kan indebærer tilsvarende omkostninger, hvilke skal være 

mindre end dødvægtstabet, førend det kan vurderes til at være efficient at tillade oplysninger-

ne. I det tilfælde at forsikringskunden har et behov for helbredsforsikring, hvilket behov ska-

ber fornødent incitament til at tage chancen og lade sig genetiske teste med henblik på at af-

                                                

214 Der refereres i denne sammenhæng til afhandlingens afsnit 1.5. 
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kræfte en af forsikringsselskabet vurderet disposition på baggrund af slægtninge, da vil tilla-

delsen af genetiske oplysninger indebære et pres hos enkelte forsikringskunder, som således 

pålægger sundhedsvæsenet nogle omkostninger lige såvel som de selv må afholde nogle om-

kostninger. Disse omkostninger skal afvejes i forhold til dødvægtstabet i markedet som følge 

af opretholdelsen af forbuddet mod genetiske oplysninger. 

Det er som nævnt af forsikringsbranchen anerkendt, at forbuddet mod genetiske oplysninger i 

alvorlig grad alene er et problem for helt høje forsikringsdækninger. Der vil på den baggrund 

kunne tænkes en fremtidig praksis, hvor forsikringskunder med en gendefekt kun afvises dis-

se forsikringsdækninger. Såfremt dette vil ske, vil der kun være tale om en mindre gruppe af 

forsikringskunder, som risikerer at føle sig presset til gentest. Det vil således kun være forsik-

ringskunder, der har behov for helt høj forsikringsdækning. Det er naturligt, at gruppen af 

forsikringskunder, som behøver høj forsikring til at dække arveafgift eller til kompagnonfor-

sikring (vurderet til at være 5 pct.) er større end gruppen af forsikringskunder, som behøver 

almindelig livsforsikring til eksempelvis optagelse af et realkreditlån. Det vil således afhænge 

af forsikringsselskabernes fremtidige praksis, hvor mange forsikringskunder der potentielt vil 

lade sig presse til gentest og således hvor store omkostningerne forbundet med genetisk test-

ning vil være. 

I lyset af udbredelsen af prædiktiv genetisk testning forventes det, at flere potentielle forsik-

ringskunder i fremtiden vil være oplyste om deres arveanlæg. Det kan på denne baggrund 

tilmed forventes, at færre potentielle forsikringskunder vil lade sig presse til genetisk test-

ning, idet genetisk undersøgelse og gentest udføres i anden sammenhæng. Der vil her indgå 

den faktor, at forsikringskunden i privat sammenhæng sandsynligvis vælger at frabede sig 

oplysningerne og således gentesten. Det er muligt, at den pågældende under visse forudsæt-

ninger i forsikringssammenhæng vil lade sig presse, selvom gentesten er tidligere er frabedt. 

Udbredelsen af prædiktiv genetisk testning synes alt andet lige at skabe potentiale for, at om-

kostningerne forbundet med gentest i forsikringssammenhæng nedbringes. 

Baseret på forsikringsselskabernes praksis bør det imidlertid inddrages i en efficiensvurde-

ring, i hvilket omfang tilladelsen af genetiske oplysninger fører til forsikringsselskabets af-

visning af forsikringskunder. Såfremt det vil være forsikringsselskabernes fremtidige praksis 

at afvise alle forsikringskunder med en gendefekt, da kan det indebære et tab af så mange 

kontrakter, at tilladelsen af genetiske oplysninger ikke kan vurderes til at være efficient. Dette 

perspektiv er især interessant, hvis Lægeforeningens afkræftelse af statistisk vurderede risici 

viser sig at være sand. Det er desuden et interessant perspektiv, hvor lægevidenskaben tillader 
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vellykket forebyggelse og kontrol af genetiske sygdomsdispositioner, således at den kliniske 

risiko ikke lever op til niveauet for den statistisk vurderede risiko. Såfremt det derimod vil 

være forsikringsselskabernes fremtidige praksis kun at afvise forsikringskunderne højere 

dækninger, eventuelt tillade almindelige dækninger på skærpede vilkår, da kan det tænkes, at 

det omvendt tænkes at være efficient at tillade oplysningerne. Denne praksis vil med andre 

ord kunne forhindre forsikringskunder med en gendefekt i at tegne høje forsikringsdæknin-

ger, mens det tilmed vil kunne sikres, at der ikke tabes for mange kontrakter med almindelig 

dækning. 

I lyset af udbredelsen af prædiktiv genetisk testning forventes det således, at omkostningerne 

forbundet med genetisk testning i forsikringssammenhæng nedbringes, hvormed det i stedet 

vil være et spørgsmål om, hvorvidt forsikringsselskabernes praksis vil indebære et tab af kon-

trakter. Det vurderes på denne baggrund kun at være efficient at tillade genetiske oplysninger 

i forsikringssammenhæng, såfremt forsikringsselskabets fremtidige praksis vil være at tillade 

forsikringskunder med en gendefekt at tegne almindelige forsikringsdækninger, eventuelt på 

skærpede vilkår. 

5.3. Delkonklusion 

Forbuddet mod genetiske oplysninger i ny gældende ret indebærer, at forsikringsselskabet 

ikke har mulighed for gennem oplysninger om slægtninge at udskille forsikringskunder med 

en formodet gendefekt, hvis helbredsrisiko er uattraktiv for forsikringsselskabet at forsikre. 

Dette indebærer, at forsikringskunder med en formodet gendefekt således ville kunne tegne 

forsikring, hvorved forventes en generel prisstigning i markedet. Prisstigningen risikerer at 

medføre, at forsikringskunder uden en gendefekt oplever forsikringskontrakterne for mindre 

attraktive. Der er herved en risiko for, at disse forsikringskunder vil underforsikre sig, mens 

forsikringskunder med en gendefekt forventes at overforsikre sig til prisniveauet. I det tilfæl-

de, at det er udtalt, at forsikringskunder uden en gendefekt glider ud af markedet, vil den stør-

re proportion af forsikringskunder med en gendefekt forårsage yderligere prisstigning, hvilket 

skaber grundlag for potentielt markedskollaps. 

Det er imidlertid anerkendt af forsikringsbranchen, at informationsproblemet i alvorlig grad 

alene er et problem for helt høje forsikringsdækninger, på hvilken baggrund det kan forven-

tes, at et eventuelt markedskollaps kun vil omfatte markedet for disse forsikringsdækninger. I 

takt med udbredelsen af prædiktiv genetisk testning, hvormed flere potentielle kunder bliver 
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oplyst om deres arveanlæg, vurderes det til at være efficient at tillade genetiske oplysninger i 

det omfang, at det kun fører til forsikringsselskabernes afvisning af forsikringskunder med en 

gendefekt for høje forsikringsdækninger. Der vurderes at være en risiko for, at et utal af for-

sikringskontrakter tabes i det tilfælde, at forsikringsselskaberne under en ophævelse af for-

buddet mod genetiske oplysninger vil afvise forsikringskunderne med en gendefekt enhver 

forsikringsdækning. Det vurderes således til at være efficient at tillade genetiske oplysninger 

i forsikringssammenhæng, når dette fører til forsikringsselskabets adgang til at afvise forsik-

ringskunder med en gendefekt høje forsikringsdækninger. 
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6. Integreret diskussion og afvejning af hensyn 

Dette kapitel 6 vil omfatte en integration af afhandlingens forudgående analyser med henblik 

på at kvalificere retspolitiske overvejelser i en diskussion og analyse af spørgsmålet om at 

tillade genetiske oplysninger i helbredsforsikring. 

Der er i det forudgående juridiske kapitel 3 konstateret et forbud mod forsikringsselskabets 

adgang til at indhente og anvende oplysninger om gentest og oplysninger om familieanamne-

se ved forsikringstegning. Det er desuden konstateret, at forbuddet er forbundet med en 

grundlæggende integritetsbeskyttelse af det enkelte menneske, hvilken er relateret til genetisk 

ligebehandling, beskyttelse mod unødig behandling af genetiske oplysninger i et privatlivs-

perspektiv og beskyttelse af menneskets selvbestemmelsesret i forhold til at vide besked om 

eget arveanlæg for sygdom. Det er omvendt konstateret i de forudgående økonomiske kapit-

ler 4 og 5, at et altomfattende forbud risikerer at have negative og utilsigtede konsekvenser 

for forsikringskunder med behov for »høje« dækninger215 i helbredsforsikring som eksem-

pelvis livsforsikring. I lyset af udbredelsen af prædiktiv genetisk testning synes det økono-

misk velbegrundet at tillade genetiske oplysninger for »høje« forsikringsdækninger, således 

at et adverse selection problem afværges samt et markedskollaps for disse forsikringsdæk-

ninger undgås. 

Dette integrerede kapitel 6 vil på baggrund af det netop anførte følgelig diskutere spørgsmålet 

om at tillade genetiske oplysninger for »høje« dækninger i helbredsforsikring. Der vil heri 

indgå en analyse af, i hvilket omfang tilladelsen af genetiske oplysninger for dette dæknings-

niveau indebærer en realitetsændring i integritetsbeskyttelsen af det enkelte menneske. Denne 

analyse vil udfolde sig i et afsnit 6.1. I et efterfølgende afsnit 6.2. vil oplysningernes validitet 

og egnethed diskuteres. I forlængelse heraf vil være en diskussion af en hensynsafvejning i 

retspolitisk belysning i afsnit 6.3. Endeligt vil diskussionen sammenfattes i en konklusion i 

afsnit 6.4. 

                                                

215 Der henvises i denne sammenhæng til de anførte beløbsgrænser i afhandlingens afsnit 1.5. 
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6.1. I hvilket omfang vil tilladelse af genetiske oplysninger for »høje« forsik-

ringsdækninger indebære en realitetsændring i beskyttelsen af menneskets 

integritet? 

I det ovenstående spørgsmål ligger implicit en afvejning af beskyttelseshensyn relateret til det 

enkelte menneske samt forsikringstekniske hensyn relateret til forsikringsmarkedets funktion. 

Det er således hensigten med spørgsmålet at vurdere, i hvilket omfang en opretholdelse af 

forsikringsmarkedets funktion vil indebære en krænkelse af menneskets integritet forbundet 

med grundlæggende rettigheder og friheder. 

6.1.1. Retten til ligebehandling 

Forbuddet i ny gældende ret indebærer, at forsikringsselskaberne ikke kan skelne mellem 

forsikringskunderne og således ikke udskille de forsikringskunder, der har en genetisk betin-

get høj helbredsrisiko for alvorlig sygdom. Det er anført i lovforarbejderne, at det er hensig-

ten hermed er at forhindre en yderligere opdeling af befolkningen i form af udskillelse af for-

sikringskunder med en gendefekt i forsikringssammenhæng, når forsikringskundernes for-

skellige helbredstilstand i forvejen giver anledning til forskelsbehandling. 

Forskelsbehandling er imidlertid kernen i forsikringsvirksomhed. Det er forsikringsidéen, at 

en forsikringskunde med en forhøjet risiko afkræves en tilsvarende forhøjet forsikringspræ-

mie, således at forsikringskundens præmiebetalinger harmonerer med forsikringsselskabets 

forventede betalingsforpligtelse. Det er desuden grundtanken i forsikring, at forsikringskun-

den forsikrer sig mod en uvis risiko, således en risiko for en forsikringsbegivenheds indtræ-

den, hvilken risiko forsikringskunden ikke er bekendt med. Forsikringssystemet synes i denne 

sammenhæng at være udfordret af lægevidenskaben og udbredelsen af prædiktiv genetisk 

testning, idet flere potentielle forsikringskunder i fremtiden naturligt kan forventes at være 

oplyst om deres arveanlæg for alvorlig sygdom, hvilket faktum strider imod grundtanken i 

forsikring, og risikerer at true forsikringssystemet216 under et forbud mod oplysningerne. 

Et princip om ligebehandling er indeholdt i det grundlæggende diskriminationsforbud i 

EMRK art. 14. Princippet er videreført i biologisk og lægevidenskabelig sammenhæng i 

BIOEK art. 11, hvorefter det forbydes at forskelsbehandle mennesker på grund af genetisk 

arv. Det følger af BIOEK art. 12, at prædiktive genetiske test i denne sammenhæng udeluk-

                                                

216 Der refereres i denne sammenhæng til afhandlingens afsnit 4.2. 
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kes som grundlag for forskelsbehandling. Det ligger implicit i princippet om lige behandling 

af mennesker, at forskelligheder skal behandles forskelligt, idet ligebehandling af forskellig-

heder ikke er lige behandling. Spørgsmålet er i denne sammenhæng, om forsikringskunderne 

med rette kan behandles forskelligt, hvad angår »høje« forsikringsdækninger, når de har en 

forskellig helbredsrisiko, således at forsikringskunder med forskellig risiko ikke behandles 

ens under en puljeligevægt 

Det anføres imidlertid af Professor Alexandre Mauron i et indlæg til Europa-Parlamentets 

betænkning om humangenetik, at ”genetisk diskrimination er uretfærdig i det omfang, den 

omfatter begrænsninger i forhold til fordele, som samfundet har besluttet, at alle skal have 

lige adgang til”.217 Baseret på forsikringsselskabernes praksis vil genetisk forskelsbehandling 

indebære, at forsikringskunder med en gendefekt overvejende afvises forsikringstegning og 

således udelukkes helbredsforsikring på grund af arveanlæg. En almindelig livsforsikring kan 

være en betingelse for at optage et realkreditlån. Der vil formentlig ikke kunne argumenteres 

for, at et realkreditlån er en defineret samfundsmæssig frihed eller rettighed. Det kan dog 

tænkes, at der kan argumenteres for, at det vil være en glidebane, hvis forsikringsselskaber-

nes risikovurdering skal være afgørende for den umiddelbare ”frihed” til at optage lån, hvil-

ket i udgangspunktet burde være betinget af en individuel økonomisk vurdering. I den tænke-

lige retstilstand, hvor genetiske oplysninger kun tillades for »høje forsikringsdækninger«, vil 

alle forsikringskunder imidlertid have mulighed for at tegne ”almindelig” livsforsikring såvel 

som anden helbredsforsikring. Det vil her kun være forsikringskunder med behov for »høj 

forsikringsdækning«, for hvem forskelsbehandling vil være en realitet. Det er af forsikrings-

branchen oplyst, at denne gruppe af forsikringskunder hovedsageligt tegner disse forsikrings-

kontrakter med henblik på kompagnonforsikring for at sikre en virksomheds overlevelse eller 

tilsvarende for at dække arveafgiften ved et generationsskifte af en familieejet virksomhed. 

Den sidstnævnte gruppe udgør 5 pct. af forsikringskunderne, hvorudfra modsætningsvis kan 

sluttes, at 95 pct. af forsikringskunderne tegner ”almindelig” helbredsforsikring. Der kan så-

ledes stilles spørgsmålstegn ved, om det vil udgøre en krænkelse af en grundlæggende ret til 

ligebehandling, hvis forskelsbehandling tillades for ”ualmindelig” »høje forsikringsdæknin-

ger«, hvor adgangen til ”almindelig” forsikringstegning bevares. 

                                                

217 Se prof. Maurons indlæg til Europa-Parlamentets betænkning om de etiske, juridiske, økonomiske 
og sociale følger af humangenetik af 8. november 2001 i Det Midlertidige Udvalgs møde den 26. 
marts 2001 om Humangenetik og Andre Nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab, s. 6. 
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6.1.2. Retten til privatliv og følsomme personoplysninger 

Tilladelse af genetiske oplysninger for »høje forsikringsdækninger« indebærer en behandling 

heraf. Det er imidlertid anført i lovforarbejderne som støtte til forbuddet i ny gældende ret, at 

følsomme personoplysninger som genetiske oplysninger alene bør behandles, såfremt det er 

nødvendigt og relevant. Følsomme personoplysninger er i udgangspunktet beskyttet af  

PDL § 7, hvilken beskyttelse er integreret i SHL § 40 og §§ 4, stk. 1, hvormed sundhedsper-

sonens videregivelse af helbredsmæssige oplysninger til forsikringsselskabet et betinget af et 

af forsikringskunden afgivet samtykke.218 Beskyttelsen er forbundet med en grundlæggende 

privatlivsbeskyttelse i EMRK art. 8. Retten til respekt for sit privatliv i forhold til helbreds-

mæssige oplysninger er desuden videreført i biologisk og lægefaglig sammenhæng i BIOEK 

art. 10. I den tænkelige retstilstand, hvor oplysningerne kun tillades ved tegning af »høj for-

sikringsdækning«, vil spørgsmålet imidlertid kun angå de forsikringskunder, der har behov 

for dette dækningsniveau. 

Der er på selskabsrettens område for nyligt indført Det Offentlige Ejerregister, hvori danske 

kapitalejere blandt andet skal registreres med navn og adresse, med henblik på at skabe åben-

hed og gennemsigtighed i forhold til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet i form af ek-

sempelvis selskabstømning219, jf. selskabslovens §§ 55-58, hvilken ajourføring det førhen har 

været op til ledelsen i selskabet at registrere i selskabets interne ejerbog. Tilsvarende er op-

lysninger om ledelsen, herunder navn og adresse, offentligt tilgængeligt i det centrale virk-

somhedsregister220, selvom en person har beskyttet adresse i privat regi. Genetiske oplysnin-

ger er naturligt af en anden følsom karakter end oplysninger om navn og adresse. Alt andet 

lige er det personlige oplysninger, hvis offentliggørelse er begrundet i et hensyn, der er vur-

deret til at veje tungere end den enkelte persons privatliv i denne sammenhæng. Der kan i 

denne sammenhæng tænkes det argument, at privatlivets fred og databeskyttelse opvejes af et 

forsikringsteknisk hensyn, når der er tale om forsikringstegning i kommerciel sammenhæng. 

Forsikringsselskabet er desuden underlagt lov om finansiel virksomhed221 (i det følgende 

refereret til som FIL), jf. FIL § 1, stk. 1, jf. § 5, nr. 1, e, hvorefter forsikringskunden nyder en 

                                                

218 Se nærmere afhandlingens afsnit 3.4.2. 
219 Sellskabstømning indbefatter oprettelsen af skraldespandsselskaber, hvis begrænsede hæftelse skal 
give selskabsejerne en udspekuleret gevinst. 
220 Se nærmere CVR.dk. 
221 Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015 om finansiel virksomhed. 
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supplerende beskyttelse til persondatalovens bestemmelser. Lov om finansiel virksomhed 

indeholder særregler om tavshedspligt og videregivelse, der går forud for persondatalovens 

regler, hvorved forsikringstager såvel som forsikringssøger opnår en bedre retsstilling i be-

skyttelsen af personfølsomme oplysninger.222 Persondataloven finder således ikke anvendelse 

for forsikringsselskabets håndtering af personoplysninger, når den registrerede opnår en bed-

re retsstilling efter lov om finansiel virksomhed, jf. PDL § 2. Der pålægges forsikringsselska-

bet en tavshedspligt i medfør af FIL § 117, hvorefter forsikringskunden vil nyde beskyttelse 

gennem et forbud mod forsikringsselskabets videregivelse og udnyttelse af fortrolige oplys-

ninger. Udgangspunktet er, at videregivelse af helbredsoplysninger ikke må videregives uden 

et af den pågældende afgivet skriftligt samtykke i medfør af FIL § 123, jf. § 119, såfremt 

videregivelse ellers ikke anses for »berettiget«223 efter § 117, stk. 1 eller § 118, stk. 2. Det 

kan i lyset heraf tænkes, at forsikringskunden kan opnå en beskyttelse af oplysningerne i for-

sikringssammenhæng, som er sammenlignelig med sundhedsvæsenet, hvilken fortrolighed 

formodentlig er sværere i ansættelsessammenhæng, hvor genetiske oplysninger utvivlsomt 

forbydes.224 

6.1.3. Retten til viden og retten til ikke-viden 

Det følger af det grundlæggende princip om informeret samtykke i sundhedsretten, at forsik-

ringskunden som patient har ret til viden såvel som ret til at frabede sig viden omkring sin 

helbredstilstand. Dette er forbundet med en selvbestemmelsesret, hvilken er videreført i bio-

logisk og lægevidenskabelig sammenhæng i BIOEK art. 10, stk. 2. Det fremgår i overens-

stemmelse hermed af lovforarbejderne til FAL § 3 a, at det indeholdte forbud har til hensig-

ten at sikre forsikringskunderne imod et eventuelt »pres« til at lade sig genetisk teste med 

henblik på at tilvejebringe genetiske oplysninger til forsikringsselskabet. Såfremt forsikrings-

kunden i fraværet af et forbud vil føle sig presset, vil det således udgøre en krænkelse af 

selvbestemmelsesretten forbundet med menneskets personlige integritet. 

                                                

222 Karnovs lovkommentar til § 117 i lov om finansiel virksomhed, note 985. 
223 Det følger af Karnovs lovkommentar til § 117, at der som typetilfælde kan være tale om videregi-
velse af oplysninger til Finanstilsynet, skattemyndigheder eller andre typetilfælde, jf. retspraksis, jf. 
Karnovs lovkommentar til § 117. 
224 Se nærmere i helbredsloven, jf. lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger mv. 
på arbejdsmarkedet. 
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Det fremgår af BIOEK art. 12, at »tests, som kan forudsige genetiske sygdomme, eller som 

enten kan identificere personen som bærer af et gen, der er ansvarlig for en sygdom, eller 

afdække en genetisk prædisposition eller modtagelighed for en sygdom, må kun udføres af 

helbredsmæssige grunde eller i forbindelse med forskning med et sundhedsmæssigt formål og 

under forudsætning af passende genetisk rådgivning«. I Danmark udføres gentest imidlertid 

kun hos sundhedsvæsenet, hvilket som nævnt forudsætter en lægefaglig vurderet sandsynlig-

hed for en gendefekt. Der vil således alt andet lige være et sundhedsmæssigt formål, idet en 

konstateret gendefekt vil medføre efterfølgende genetisk rådgivning samt eventuelle forebyg-

gelses- og kontrolprogrammer. Det kan således forstås som en gråzone, hvor gentest er moti-

veret af spørgsmålet om adgangen til forsikringstegning. Det vil alt andet lige kunne indebæ-

re et pres hos den forsikringskunde, der på baggrund af familieanamnese får afvist helbreds-

forsikring. I det tilfælde at forsikringskunden kun bliver afvist »høje forsikringsdækninger« 

kan det ikke forventes, at forsikringskunden vil lade sig presse.225 Det fremgår desuden af 

lovforarbejderne, at det helt centrale formål med forbuddet er at undgå et pres, hvad angår 

»sædvanlige forsikringsaftaler«226, hvilke ”almindelige” forsikringsdækninger kan argumen-

teres for at være, idet de angår 95 pct. af befolkningen, og giver adgang til ”sædvanlige” kon-

traktaftaler som realkreditlån. Der kan med andre ord stilles spørgsmålstegn ved, om tilladel-

se af genetiske oplysninger for »høje forsikringsdækninger« vil udgøre en krænkelse af selv-

bestemmelsesretten? Det kunne det tyde på, at det ikke ville. 

Tilsvarende kan spørgsmålet stilles i relation til retten til viden og sygdomsforebyggelse. Det 

er af Lægeforeningen anført, de er bekendt med beretninger om patienter, der helt afholder 

sig fra at få foretaget screeningsundersøgelse og mulighed for kortlægning af genetisk dispo-

nering for bestemte særlige arvelige sygdomme som hjerte- og kræftsygdomme af frygt for, 

at de ikke kan tegne en forsikring.227 I et sundhedsmæssigt såvel som forskningsmæssigt per-

spektiv er det vigtigt, at personer tør deltage i sygdomsforebyggende foranstaltninger som 

prædiktiv genetisk testning. Det vil udgøre en krænkelse af retten til viden og en grundlæg-

gende ret til behandling og sygdomsforebyggelse i medfør af SHL § 7, hvis forsikringssel-

skabets adgang til genetiske oplysninger afskrækker patienter og afholder dem fra at indvilge 

                                                

225 Se afhandlingens kapitel 5. 
226 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 4. 
227 Lægeforeningens bemærkninger til Forsikring & Pensions forslag af 21. oktober 2014 op. cit. den 
5. maj 2015, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15, bilag 1396, s. 4. 



  

 

 70 

i behandling og undersøgelse. Dette er formentlig nærmere en bekymring, der relaterer sig til 

uvisheden omkring lovgivningen i fremtiden. 

6.2. Oplysningernes validitet og egnethed 

Spørgsmålet om genetiske oplysningers egnethed i forsikringssammenhæng synes at være 

forbundet med spørgsmålet om oplysningernes validitet. Oplysninger om forsikringskundens 

slægtninge er naturligt forbundet med en genteknisk usikkerhed, idet en indikation for en 

arvelig sygdomsdisposition i familieanamnese ikke er ensbetydende med, at den pågældende 

forsikringskunde har arvet en given disposition. Dertil hører, at en ved gentest konstateret 

gendefekt kan være forbundet med usikkerhed, idet en gendefekt i de fleste tilfælde alene 

indebærer en sygdomsmæssig disposition, hvorved forstås en disposition for at udvikle syg-

dom, typisk i samspil med miljømæssige faktorer. Det fremgår af lovforarbejderne, at lovgi-

ver er bekymret for den risiko, at der fæstes for stor tillid til genetiske undersøgelser, hvis 

resultaterne heraf tillægges afgørende betydning for forsikringsaftaler.228 

Det er Lægeforeningens vurdering, at langt fra mange »genbærere« udvikler sygdom. Læge-

foreningen udtaler, at ”fokus på resultatet af en gentest er en forsimpling, idet vi ved, at inter-

aktion med andre faktorer, som vi blot endnu ikke kender, såsom andre gener og genvarian-

ter, miljø og øvrige biologiske parametre for alle disse sygdomme, har afgørende betydning 

for forløbet”.229 Usikkerheden, som er forbundet med oplysningerne fra en gentest, betyder 

altså, at oplysningerne ikke i udgangspunktet er egnede til en forsikringsmæssig risikovurde-

ring. Det spiller i denne sammenhæng en rolle, at et øget fokus på forebyggelse indebærer, at 

langt de fleste arvelige sygdomme behandles og bremses, før de når at udvikle sig.230 Læge-

foreningen understreger, at en gentest i mange tilfælde vil kunne afkræfte familiære disposi-

tioner, men at det er yderst sjældent, at en konstateret gendefekt vil føre til sygdom. Lægefor-

eningen understreger desuden, at ”det er hævet over enhver tvivl, at den vigtigste enkeltstå-

ende prognostiske faktor er, hvorvidt personen deltager i et relevant forebyggende pro-

gram”.231 

                                                

228 Lovforslaget L 163 op. cit. pkt. 2.3. 
229 Lægeforeningens bemærkninger op. cit. s. 4. 
230 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedr. lovforslag L 157, den 28. april 2016. 
231 Lægeforeningens bemærkninger op. cit. s. 4. 
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Flere forsikringsankenævnskendelser angår kræftsygdom, i forhold til hvilken sygdom det 

anerkendes, at det er vurderet til kun at være 5 pct. af alle kræfttilfælde, som skyldes arvelige 

forhold.232 I et nyt studie kategoriseres kræft som en vestlig livsstilssygdom.233 Det er i denne 

sammenhæng bemærkelsesværdigt, at det af Kræftens Bekæmpelse er anerkendt, at eksem-

pelvis brystkræft er væsentligt hyppigere i vestlige lande end Asien, hvilken forekomst af 

flere studier er begrundet med forskelle i kost og livsstil.234 En livsstilssygdom kan imidlertid 

vise sig i familieanamnese uden at være forbundet med en gendefekt, idet den naturligt er 

forbundet med livsstil. Denne sammenhæng er også forklaret ved andre sygdomme, hvor der 

tænkes en arvelighed, uden at den kan påvises.235 Det er muligt, at en given gendefekt over-

skygger øvrige helbredsrisici, således at gendefekten udgør helbredsrisikoen. Det er imidler-

tid også muligt, at forsikringskunden uden en gendefekt rammes af uforudsigelig livstruende 

eller invaliderende sygdom, ligesom det er muligt at forsikringskunden med en gendefekt 

rammes af sygdom, som ikke er forbundet med denne defekt. Det er således tvivlsomt, hvor-

vidt oplysningerne er egnede i forsikringssammenhæng, selvom det anerkendes, at en gende-

fekt indebærer en højere risiko for at udvikle en hertil forbundet sygdom sammenlignet med 

en forsikringskunde uden denne gendefekt. 

6.3. Hensynsafvejning 

Det følger af den forudgående analyse af spørgsmålet om realitetsændring i beskyttelsen af 

menneskets integritet ved en partiel ophævelse af forbuddet i ny gældende ret, at der i et om-

fang kan argumenteres for, at grundlaget for at tegne »høje forsikringsdækninger« kan beret-

tige genetisk forskelsbehandling. Argumentationen skal ses i lyset af, at den enkelte forsik-

ringskunde vil have adgang til at tegne forsikring under dette dækningsniveau, hvilket for-

mentlig vil forudsætte et forbud mod forsikringsselskabets anvendelse af oplysningerne i 

denne sammenhæng. 

                                                

232 Se nærmere hos Kræftens Bekæmpelse under ”Fakta om kræft”, ”Dokumenterede årsager” på 
www.cancer.dk. 
233 Se f.eks. ”Kinastudiet” af T. Colin Campbell og Thomas M. Campbell, der er en omfattende un-
dersøgelse af vestlige livsstilssygdomme i relation til ernæring. 
234 Se nærmere hos Kræftens Bekæmpelse under ”Årsager” og ”Livsstilsfaktorer”. 
235 Et eksempel herpå er Crohns sygdom, hvilken tarmsygdom der mistænkes for at være arvelig, fordi 
den opstår i samme familier, selvom dette ikke kan påvises. Det mistænkes i denne sammenhæng, at 
arveligheden er forbundet med livsstil. 
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En partiel ophævelse af forbuddet i ny gældende ret formodes at afværge adverse selection 

problemet og risikoen for markedskollaps, hvilket økonomisk teori forudser. Hvorvidt det vil 

indebære negative konsekvenser for markedet at opretholde forbuddet i ny gældende ret, af-

hænger af forsikringskundernes adfærd i form af, om de reelt spekulerer i tegning af høje 

forsikringsdækninger som følge af oplysningen om en eventuel gendefekt. Økonomisk teori 

indikerer denne adfærd hos forsikringskunderne baseret på, at de oplever en forhøjet hel-

bredsrisiko som følge af oplysningen, hvormed de vil forsikre sig fuldt ud i overensstemmel-

se hermed. I lyset af et potentielt markedskollaps for »høje forsikringsdækninger«, vil der 

således argumenteres for en partiel ophævelse, når ikke det synes at være integritetskrænken-

de i et omfang, som skulle opveje forsikringsmarkedets svækkelse. 

Det er imidlertid et principielt spørgsmål at krænke menneskerettigheder og grundlæggende 

beskyttelse af det enkelte menneske, idet der potentielt er forsikringskunder med behov for 

»høj forsikringsdækning« i forbindelse med eksempelvis en familieejet virksomhed, som på 

grund af indikation i familieanamnese presses til at lade sig teste eller i værste fald afvises 

forsikringstegning, hvormed den enkelte forsikringskunde ikke kan sikre familievirksomhe-

dens overlevelse. Dette spørgsmål er især alvorligt, hvor en given gendefekt kan forebygges 

og kontrolleres, således at den ikke indebærer den reelle helbredsrisiko, som statistisk er vur-

deret. Det er desuden et principielt spørgsmål, om arveanlæg skal danne grundlag for for-

skelsbehandling, som risikerer at begrænse det enkelte individ. 

Det følger af forsikringsselskabernes praksis, at en gendefekt for livstruende eller invalide-

rende sygdom overvejende fører til afvisning. Det er imidlertid for nyligt anerkendt, at forsik-

ringskunder med arvelige hjertesygdomme i dag tillades forsikringstegning, hvilket de ikke 

har kunne tidligere.236 Hvis forsikringsselskabernes fremtidige praksis anerkender lægeviden-

skabens muligheder for forebyggelse, kontrol og behandling på lige fod med konstateringen 

af en gendefekt og risikoen forbundet hermed, kan det tænkes, at et markedskollaps ikke er 

realistisk.237 Det afhænger imidlertid af forsikringsselskabernes villighed til at udbyde kon-

trakterne ”i blinde”. Det vil i lyset af deres anerkendelse af forebygning m.v. være et princi-

                                                

236 Forsikring & Pensions opfølgning på foretræde op. cit. af 29. april 2016, s. 2. 
237 Videncenter for Helbred & Forsikring som refereret til i det forudgående kapitel 3 stiller sin eks-
pertviden til rådighed for livs- og pensionsforsikringer, hvormed dets formål er at sikre, at forsik-
ringskunder med en forøget helbredsrisiko så vidt muligt kan tilbydes forsikring på et tilstrækkeligt 
statistisk og lægeligt grundlag.  
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pielt forkert skridt at tillade genetiske oplysninger for »høje forsikringsdækninger«, når dette 

risikerer at krænke enkelte forsikringskunder i relation til helt grundlæggende rettigheder, 

uagtet denne gruppe af forsikringskunder er lille. 

Lægevidenskaben medfører ikke blot en udbredelse af prædiktiv genetisk testning. Den inde-

bærer også bedre muligheder for forebyggelse, kontrol og behandling, hvilket minimerer hel-

bredsrisikoen. Det er imidlertid kendt, at der er forskellige former for gendefekter, hvoraf 

nogle giver en forhøjet risiko, mens andre giver en sikkerhed for sygdom. Uagtet deres gen-

tekniske karakter, synes det at være et tungtvejende perspektiv, at lægevidenskaben tillader 

bedre forebyggelse m.v. Gruppen af forsikringskunder med en gendefekt med sikkerhed for 

sygdom kan desuden tænkes at være en mindre gruppe, som således i mindre omfang vil risi-

kere at forårsage markedskollaps. 

Ikke nok med at oplysninger om familieanamnese er behæftet med usikkerhed samt at en 

gendefekt med en forhøjet risiko er behæftet med usikkerhed i forhold til forsikringskundens 

reelle risiko, så er lægevidenskaben i fremtiden også usikker. Usikker i den forstand, at den 

på nuværende tidspunkt indikerer en fortsat revolution i kraft af al den forskning, der sker 

lige nu. Det synes på den baggrund – og i lyset af et etisk og principielt perspektiv på grund-

læggende rettigheder – ikke at kunne berettige en ophævelse af ny gældende ret og således 

den heri varetagede beskyttelse, hverken helt eller partielt.. 
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7. Konklusion 

Forsikringsselskabets adgang til helbredsmæssige risikooplysninger i helbredsforsikring er 

reguleret i FAL § 3 a, hvilken indeholder et formålsreguleret forbud mod oplysninger, der 

kan belyse forsikringskundens arveanlæg for sygdom. Forbuddet omfatter i praksis gentest 

som DNA- og RNA-analyse og andre undersøgelser som test af visse proteinstoffer samt 

vævstype- og blodtypeundersøgelser, der på forskellig vis kan indikere den i den pågældende 

henseende raske persons risiko for at udvikle sygdom senere i livet. Det følger af FAL § 3 a, 

2. pkt., at oplysninger om forsikringskundens nuværende og tidligere helbredstilstand samt 

oplysninger om familieanamnese er undtaget fra forbuddet, hvormed oplysningerne er tilladt 

i forsikringssammenhæng. Folketinget har imidlertid vedtaget en udvidelse af forbuddet i 

FAL § 3 a i medfør af lovforslaget L 157, i kraft af hvilket forbuddet udvides til foruden gen-

test tillige at omfatte familieanamnese. Det forventes på denne baggrund at være ny gældende 

ret pr. lovforslagets ikrafttrædelse den 1. juli 2016, at forsikringsselskabernes forbydes ad-

gang til at indhente og anvende oplysninger om gentest såvel som oplysninger om familie-

anamnese, hvormed forsikringsselskabet alene har mulighed for at vurdere forsikringskunden 

på baggrund af dennes nuværende og tidligere helbredstilstand. 

Oplysninger om gentest og oplysninger om familieanamnese har en fælles genetisk karakter, 

hvilken naturligt er forbundet med en usikkerhed, idet det ikke altid er sikkert, at en genetisk 

sygdomsdisposition forårsager sygdom. Særligt ikke sammenlignet med den almindelige be-

folkning, som vil kunne rammes af samme sygdom uden en gendefekt. Usikkerheden forbun-

det med oplysningerne begrunder oplysningernes uegnethed i forsikringssammenhæng, hvor-

ved den tillige er begrundelse for forbuddet i ny gældende ret. Forbuddet synes tillige at være 

begrundet i grundlæggende beskyttelseshensyn relateret til menneskets integritet. Genetiske 

oplysninger er helbredsmæssige oplysninger, der nyder en grundlægges persondatabeskyttel-

se relateret til menneskets privatliv. Der gælder som hovedregel et forbud mod behandling af 

følsomme personoplysninger i persondataretten, hvilket i forsikringssammenhæng tillige skal 

beskytte forsikringskunden mod genetisk diskrimination. Forbuddet varetager desuden en 

beskyttelse af menneskets selvbestemmelsesret, idet fraværet af et forbud vil kunne indebære 

et pres hos forsikringskunden til at lade sig genetisk teste med henblik på at tilvejebringe ge-

netiske oplysninger til forsikringsselskabet. Der refereres i denne sammenhæng til en ret til at 

frabede sig information om sit arveanlæg, hvilket tillige kan udarte sig i en ret til viden i det 
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tilfælde, at forsikringskunden lader sig afskrække af forsikringsselskabets adgang til at an-

vende foreliggende genetiske oplysninger ved forsikringstegning. 

Forbuddet mod genetiske oplysninger forhindrer imidlertid forsikringsselskabet i at udskille 

forsikringskunder, hvis helbredsrisiko forbundet med en gendefekt vurderes til at udgøre en 

trussel for forsikringssystemet. Det følger af forsikringsselskabernes praksis, at familieanam-

nese i gældende ret har dannet grundlag for afvisning af forsikringskunder med en formodet 

gendefekt. Forbuddet i ny gældende ret vil forhindre forsikringsselskaberne i dette i fremti-

den, hvilket forventes at danne grundlag for en spekulationsproblematik samtidigt med ud-

bredelsen af prædiktiv gentest og således en stigning i antallet af forsikringskunder med en 

ved gentest påvist gendefekt. Det kan på denne baggrund forventes, at forsikringskunder, som 

tidligere er blevet afvist på grund af familieanamnese, i fremtiden vil kunne tegne forsikring. 

Det kan desuden tænkes, at enkelte forsikringskunder lader sig spekulere i forsikringstegning, 

således at de med en forhøjet helbredsrisiko tegner forsikring med forhøjet dækning. Forsik-

ringsmarkedet vil prisfastsættes ud fra en puljeligevægt, hvilken risikerer at medføre prisstig-

ninger for forsikringskunder uden en gendefekt. Det følger af puljeligevægten i markedet, at 

prisen på forsikring forventes at være opleves dyrere og således mindre attraktiv for forsik-

ringskunden uden en gendefekt og tilsvarende billigere og mere attraktiv for forsikringskun-

den med en gendefekt. Puljeligevægten vil med andre ord risikere at medføre et inefficient 

forsikringsmarked med under- og overforsikring for forsikringskunden uden en gendefekt 

henholdsvis forsikringskunden med en gendefekt. Informationsproblemet er det såkaldte ad-

verse selection problem, hvilket i markedssammenhæng risikerer at danne grundlag for mar-

kedskollaps i det tilfælde, at proportionen af forsikringskunder med en gendefekt overgår 

proportionen af forsikringskunder uden en gendefekt, således at sidstnævnte glider ud af 

markedet. Det er imidlertid anført af forsikringsbranchen, at forbuddet i ny gældende ret i 

alvorlig forventes at være et problem for høje forsikringsdækninger svarende til dækninger 

over 2,5 mio. kr. i livsforsikring, over 450.000 kr. om året i erhvervsevnetabsforsikring og 

over 200.000 kr. i forsikring ved visse kritiske sygdomme. Der synes på denne baggrund at 

være grundlag for vurderingen om, at et eventuelt markedskollaps i givet fald vil ske for de 

netop nævnte høje forsikringsdækninger. 

Idet genetiske oplysninger tilvejebringes ved gentest, vil en eventuel ophævelse af forbuddet i 

ny gældende ret risikere at indebære omkostninger i form af genetisk testning af forsikrings-

kunder, der, som følge af en afvisning på grund af familieanamnese, har en potentiel mulig-

hed for ved gentest at afkræfte forsikringsselskabets formodning om en gendefekt og således 
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grundlaget for forsikringsselskabets afvisning. Der synes imidlertid kun at være grundlag for 

et sådan incitament, hvor forsikringskunden har et behov for helbredsforsikring. I overens-

stemmelse med det tænkelige potentielle markedskollaps for høje forsikringsdækninger, vil 

det for disse forsikringskunder, hvilken gruppe vurderes til at omfatte 5 pct. af alle forsik-

ringskunder, udgøre et incitament relateret til eksempelvis kompagnonforsikring eller for at 

afdække arveafgiften ved generationsskifte af en familieejet virksomhed. I lyset af udbredel-

sen af prædiktiv genetisk testning samt den mindre gruppe af forsikringskunder, forventes det 

ikke, at omkostningerne forbundet med genetisk testning opvejer dødvægtstabet ved et ineffi-

cient forsikringsmarked og i værste fald markedskollaps, hvorfor det i en økonomisk betragt-

ning vurderes til at være efficient at tillade genetiske oplysninger for disse kontrakter. 

En partiel ophævelse af forbuddet vil imidlertid stride imod de i FAL § 3 a indeholdte beskyt-

telseshensyn og grundlæggende rettigheder. Det kan tænkes, at der for høje forsikringsdæk-

ninger kan argumenteres for, at den enkelte forsikringskunde må tåle en afvisning på grund af 

arveanlæg i lyset af, at den pågældende har adgang til forsikringstegning under dette dæk-

ningsniveau. Det kan desuden tænkes, at forsikringskunden må tåle at afgive følsomme per-

sonoplysninger til forsikringsselskabet, som det da er forsikringsselskabets ansvar i medfør af 

FIL at beskytte efterfølgende. En partiel ophævelse af forbuddet vil imidlertid kunne presse 

forsikringskunden til at lade sig genteste med henblik på at afkræfte familieanamnese, hvilket 

alt andet lige vil indebære en krænkelse af selvbestemmelsesretten relateret til retten til viden. 

Såfremt forsikringskunden har adgang til at tegne forsikringsdækning under det nævnte høje 

dækningsniveau vil der formentlig ikke være et lige så stort incitament til at afkræfte en even-

tuel indikation i familieanamnese og følgelig ikke en lige så stor risiko for krænkelse, hvor-

ved det er tvivlsomt, hvorvidt en partiel ophævelse i realiteten vil indebære integritetskræn-

kelse. Genetiske oplysninger, hvad enten de er tilvejebragt ved gentest eller konstateret ved 

familieanamnese, synes dog at være behæftet med usikkerhed, hvilket gør dem uegnede i 

forsikringssammenhæng. I forlængelse heraf synes den lægevidenskabelige udvikling angå-

ende behandling og forebyggelse desuden at argumentere for, at det er usikkert, hvorvidt ge-

netiske forhold vil have en egentlig indvirkning på forsikringskundens reelle helbredsrisiko i 

fremtiden. Det synes på denne baggrund at være principielt forkert ud fra den foreliggende 

lægevidenskab at tillade genetiske oplysninger i et omfang, som potentielt en krænkelse af 

grundlæggende menneskerettigheder. Det kan på den baggrund konkluderes, at der ikke er 

grundlag for ophævelse af forbuddet i ny gældende ret i noget omfang. 
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8. Perspektivering 

Erfaringer i Sverige 

I Sverige er en lov om genetisk integritet238 indført pr. 1. januar 2007, hvorefter svenske for-

sikringsselskaber tillades adgang til at indhente og anvende foreliggende genetiske oplysnin-

ger for fastsatte høje forsikringsdækninger.239 Det følger af lovgivningen, at der generelt gæl-

der et forbud mod anvendelse af genetiske oplysninger i forsikringssammenhæng, jf. lovens  

§ 1. Der gælder imidlertid en undtagelsesbestemmelse i § 2, hvorefter forsikringsselskabet 

tillades adgang til oplysningerne på visse betingelser. Det bestemmes, at forsikringskunden 

skal være fyldt 18 år, og at forsikringskunden skal have ansøgt om forsikringsdækning, der 

overstiger »30 prisbasbelopp« ved engangserstatning og »4 prisbasbelopp per år« ved perio-

disk erstatning. Niveauet for »prisbasbelopp« fastsættes af staten, hvilket for 2016 er bereg-

net til at være SEK 44.300.240 Dette betyder, at der eksempelvis for livsforsikring med en 

forudbestemt engangserstatning tillades genetiske oplysninger, såfremt forsikringsdækningen 

overstiger et beløb på SEK 1.329.000. Undtagelsesbestemmelsen i lovens § 2 indkredses 

imidlertid til kun at omfatte oplysninger fra gentests, som er udført af det svenske sundheds-

væsen, jf. lovens § 5. 

Den svenske Socialstyrelse har i en rapport241 fulgt op på lovændringen, hvor 29 svenske 

forsikringsselskaber har været genstand for undersøgelse. Det fremgår af rapporten, at der 

ikke kan konstateres at have været særlige ændringer i antallet af købte forsikringskontrak-

ter.242 Det fremgår, at der i 2006 sammenlagt var 3.812 forsikringskunder, som tegnede hel-

bredsforsikring, hvoraf 3 forsikringskunder blev afvist forsikringsdækning over beløbsgræn-

serne på grund af genetiske oplysninger, mens der efter lovens ikrafttrædelse i 2007 var 4.369 

nytegnede forsikringskontrakter, hvoraf kun 2 forsikringskunder blev afvist.243 Dette kunne 

                                                

238 Lagen (2006:351). 
239 Forud for indførelsen har det i en periode været tilladt at anvende genetiske oplysninger for Hun-
tingtons sygdom. Se nærmere i rapport om ”Genetisk information i försäkringssammanhang” udar-
bejdet af Socialstyrelsen i Sverige i juni 2008. 
240 Se om ”Prisbasbelopp för år 2016” hos Sveriges Statistik ”Statistiska Centralbyrån” på 
www.scb.se. 
241 Rapport om ”Genetisk information i försäkringssammanhang” udarbejdet af Socialstyrelsen i Sve-
rige i juni 2008. 
242 Rapport op. cit. s. 21-22. 
243 Ibid., s. 22-23. 
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således stille spørgsmålstegn ved en spekulationsproblematik. Det fremgår, at 500 flere for-

sikringskunder blev nægtet forsikring i 2007 end i 2006, men at afvisningen var af andre 

grunde end genetiske oplysninger. Det anføres, at årsagen kan være forbundet med oplysnin-

ger fra patientjournaler, helbredserklæringer samt desuden vurderinger ud fra den individuel-

le forsikringskundes økonomiske situation.244 Det følger således heraf, at lovgivningen ikke 

har givet anledning til et utal af afviste forsikringskunder. 

Udsigt til anbefalinger fra Europarådet om anvendelse af helbredsoplysninger i for-

sikringssammenhæng 

En komité under Europarådet har i december 2015 udarbejdet et udkast til en rekommandati-

on vedrørende anvendelse af helbredsoplysninger i forbindelse med tegning af forsikringer. 

Det anbefales heri, at hverken prædiktive gentests eller oplysninger om forsikringstagerens 

slægtninge anvendes ved forsikringstegning. 

Det foreligger som begrundelse herfor, at forsikringsselskabernes nuværende praksis med 

anvendelsen af oplysninger om blandt andet familieanamnese giver anledning til en lang 

række betænkeligheder i forhold til relevans, proportionalitet og beskyttelse af personoplys-

ninger. Anbefalingerne forventes forelagt for Ministerkomiteen i september 2016. 

Det synes således at være udsigten, at man går i retningen mod at understrege beskyttelsen af 

genetiske oplysninger i forsikringssammenhæng. 

Hvor er vi på vej hen? 

En undersøgelse fra det anerkendte sundhedsinstitut American Academy of Sports Medicine 

peger på en trend med kropsnær teknologi for sundhedsåret 2016, hvilken tillader løbende 

målinger af forskellige aktiviteter, således at man kan få feedback på sundhed, fysisk form 

m.m.245 Den kropsnære teknologi er forbundet med gadgets til smartphones, hvilket marked 

for såkaldt »mHealth« (sundheds-apps) er opgjort til mere end 11,5 milliarder dollar.246 Det 

forventes at være fremtiden, at man ved hjælp af den kropsnære teknologi løbende kan få 

feedback på alt fra motion, kost og kolesteroltal til blodtryk, blodsukker og puls, således at 

                                                

244 Ibid., s. 23 
245 Artikel hos Jyllandsposten op. cit. om ”Teknologien med til træning”. 
246 Ibid. 
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man løbende kan få rådgivning om, hvordan man kan forbedre sit helbred.247 Flere steder i 

verden synes forsikringsselskaber at bruge nye teknologiske muligheder til at skaffe sig op-

lysninger om forsikringskunderne.248 I Sydafrika kan man eksempelvis få rabat på sin livsfor-

sikring, hvis man via en smartphone-app giver forsikringsselskabet fuld adgang til oplysnin-

ger om sine bevægelser, hvor forskellig slags aktivitet som træning kan udløse rabat.249 

Spørgsmålet er, om dette udarter sig i en slags overvågning af forsikringskunderne.250 

                                                

247 Artikel hos Jyllandsposten op. cit. om ”Selvovervågning døgnet rundt” 
248 Se artikel ” Forsikringsselskaber vil have adgang til kundernes gentest” hos Berlingske Nyhedsbu-
reau af 10. maj 2015 på www.b.dk. 
249 Ibid. 
250 Informationsproblemet moral hazard har ikke nærmere været behandlet i afhandlingen. Det er 
imidlertid anerkendt som et informationsproblem som følge af asymmetrisk information ex post i 
forsikringskontraktforholdet, hvilket skaber grundlag for spørgsmålet om udformningen af en incita-
mentsforenelig forsikringskontrakt i relation til principal-agent teorien. 
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Internetsider 

www.genome.gov (Instituttet for Det Humane Genom Projekt) 

www.sundhed.dk 

www.tekno.dk (BIOSAM – samarbejdsforum for bioteknologi) 

www.karnov.dk 

www.eur-lex.europa.eu 

www.forsikringogpension.dk (Forsikring & Pension) 

www.laeger.dk (Lægeforeningen) 

www.cancer.dk (Kræftens Bekæmpelse) 

www.helbredogforsikring.dk (Videncenter for Helbred & Forsikring) 
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Bilag 1. Omkostninger forbundet med genetisk testning 

Samtale med klinisk lektor og genetisk rådgiver Birgitte Rode Diness den 25. 

april 2016 på Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet: 

Birgitte blev stillet spørgsmålet, hvad det koster sundhedsvæsenet at udføre genetisk testning 

af syge såvel som raske patienter. Der skelnes i denne sammenhæng mellem genetisk testning 

som led i udredning af en gendefekt hos en patient, som allerede er ramt af sygdom, og præ-

diktiv genetisk testning af raske slægtninge til en sygdomsramt patient. 

Birgitte anfører to priskomponenter tilknyttet genetisk testning, herunder den lægelige råd-

givning og fortolkning samt laboratoriearbejdet. Hun vurderer, at prædiktiv genetisk testning, 

således en undersøgelse for en gendefekt, som allerede er påvist i familien (f.eks. BRCA) 

koster omkring 5.000,00 kr. i laboratoriet. Genetisk udredning, som indbefatter genetisk 

screening, from scratch koster derimod op imod 10.000,00-20.000,00 kr., idet det indbefatter 

en søgen i laboratoriet efter dét gen, hvori der kan være en gendefekt. 

Birgitte anfører, at rådgivnings- og fortolkningsdelen kan laves på meget forskelligt niveau 

(fra ”plattenslager” til ”ekspert”). Hun mener, at det typisk koster 8.000,00 kr. for en ”sim-

pel” risikovurdering og en gentest, og 7.000,00 kr. mere, hvis der skal tegnes stamtræ og ind-

hentes oplysninger om andre familiemedlemmer. 

På denne baggrund vurderer Birgitte, at det for en person, der møder op i afdelingen og bliver 

testet for en kendt mutation i familien, samlet ser koster i omegnen af 13.000,00 kr, mens det 

for den første person i familien, hvor der skal ledes efter en gendefekt og tegnes stamtræ, 

nærmere koster 30.000 kr. 

Birgitte anfører desuden, at sundhedsvæsenets tilbud om f.eks. arvelig kræft går gennem den 

Klinisk Genetiske Afdeling, og at der ikke er tilbud hos det offentlige til prædiktiv genetisk 

testning, hvis ikke der lægefagligt findes indikation for undersøgelse. Hun anfører, at der 

desuden heller ikke er tilbud i privat regi. 


