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Summary 
 

This thesis investigates the transmission of health data with a focus on, how to promote the research. 

The ultimate focus is how the regulation should be, in order to achieve an efficient legal position.  

Initially the case of the thesis and the conceptual are described and explained. Firstly, the difference 

between data and health data is described and then it is clarified, that the focus in this thesis is health 

data and why that is. Then it is described what meaning research, describe and derive of health data 

have. This whole chapter should give an understanding of the basic concepts of this thesis and what 

it is derived from.   

In the legal analysis, the laws that regulate the processing, collecting and transmission of health data 

are analyzed. The legislation on this topic is complex and it takes a lot of effort for the researcher to 

fully understand the laws that regulates the processing, collecting and transmission of health data. 

Because the regulation is so hard to interpret, it can have enormous consequences for the research 

projects.       

In the economic analysis, firstly the principal and agent relationship are analyzed. There is a P/A 

relationship between the patients and the researchers. Secondly, the transactions cost of the two 

parties, patients and researchers, are analyzed. It is analyzed which cost they have and how it affects 

the relations between them. Lastly, game theory is used to derive how the different parties are acting 

in different situations.  

Lastly, the legal and economic analysis are combined in an integrated law and economic analysis, 

where the efficient legal position is found and described.  

Overall, it is concluded, that to find the efficient legal position, the laws that regulate the processing, 

collecting and transmission of health data should be changed. It takes to much of an effort for the 

researchers to interpret and understand the laws, that it can have enormous consequences for the 

projects. If the laws are being changed to something less complicated, it will be a lot easier for the 

researchers to use the laws correctly which means that the research will be promoted. 
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Kapitel 1 – Introduktion 

1.1.  Indledning 

Vi lever i en verden der er præget af datastyring 24 timer i døgnet. Stort set alle mennesker er med til 

at producere dataspor. Vi bruger, stort set, alle sociale medier i dag (Herefter SoMe1). Hver gang man 

opdaterer en SoMe kanal, har man produceret noget data der bliver lagret ude i universet. Derudover, 

har stort set alle smartphones i dag en app der tracker ens sundhedsdata i løbet af dagen.2 Disse data 

kan være vigtige for forskere der ønsker at forske, forbygge og helbrede sygdomme. Men hvad skal 

der til for at disse oplysninger kan bruges til at fremme forskningen på en efficient måde? 

Alle data kan være med til at fortælle noget om ens sundhed. Sundhedsvæsnet arbejder hver dag på 

at forske i disse sundhedsdata. For at kunne bekæmpe disse sygdomme og diagnoser, kræver det en 

masse viden og forskning. Denne viden er mest pålidelig, hvis den hentes hos befolkningen. Derfor 

skal der indhentes en masse data på befolkningen som kan bruges til forskning. Dette er ikke altid 

lige enkelt. Når en person går til lægen og får en konsultation, bliver der allerede der, indhentet en 

masse data omkring personen. Denne data lagrer lægen i patientens journal og dermed ligger denne 

data på nettet. Mange personer deltager også i forskningsprojekter. Her indvilliger personen, i at give 

en masse data omkring dem selv, til det formål at det må bruges til forskning. Dermed ligger der en 

masse oplysninger, omkring en masse personer, i forskellige databaser. Helt almindelige mennesker, 

der har været til konsultation hos lægen, ved ikke hvor disse oplysninger ender. Det samme gælder 

for personer der deltager i forskningsforsøg. Der kan derfor blive skabt en mistillid imellem 

befolkningen og sundhedsvæsnet. Det er meget personfølsomme oplysninger befolkningen skal give, 

for at sundhedsvæsnet kan bruge disse oplysninger til videre forskning og mange er usikre herved. 

Lovmæssigt, er der meget lovhjemmel sundhedsvæsnet skal holde sig indenfor, så snart de behandler, 

indhenter og videregiver sundhedsdata. Samtidig er denne sundhedsdata vigtig viden for forskningen. 

Denne problemstilling åbner op for mange spørgsmål. Hvilke regler gælder for behandling, 

indhentning og videregivelse af sundhedsdata? Går der vigtig viden tabt grundet denne lovgivning?  

Er den nuværende lovgivning en forhindring for forskningen? Hvilke konsekvenser er der for 

patienterne ved at give data og hvilke konsekvenser er der for forskningen ved ikke at modtage disse 

oplysninger? 

Dette er alle spørgsmål der er interessante at undersøge og gå i dybden med, hvorfor denne afhandling 

vil bearbejde dette. 

 
1 SoMe = Sociale medier.  
2  Høyer (2019) – Forord.  
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1.2 Problemstilling 

Den problemstilling, der ligger til grund for denne afhandling, er problemstillingen omkring 

videregivelse af sundhedsdata med fokus på at fremme forskningen. Denne afhandling indeholder en 

overordnet integreret problemformulering, med tilhørende spørgsmål indenfor det juridiske område 

og det økonomiske område. 

Overordnet problemformulering 

- Hvilke tiltag kan fremme forskningen for at opnå en efficient retstilstand? 

Juridisk problemstilling 

- Hvilke lovmæssige tiltag er der taget i Danmark for behandling, indhentning og videregivelse 

af forskningsbiologisk materiale indenfor og udenfor komitéloven og hvilke muligheder og 

konsekvenser kan dette have for forskningen? 

Økonomisk problemstilling 

- I hvilket omfang er tiltagene der er taget i Danmark for behandling, indhentning og 

videregivelse af forskningsbiologisk materiale økonomisk efficient? 

 

1.3 Afgrænsning 

I den juridiske analyse, økonomiske analyse og integrerede analyse, er der lavet en negativ 

afgrænsning. Dette er gjort, for at begrænse hvad der vil blive behandlet i afhandlingen, så 

afhandlingen kan rette fokus på de områder, der er med til at besvare problemstillingen.  

Generelt er det gældende for hele afhandlingen, at den ikke vil berøre tvisten mellem medicinale 

virksomheder og sundhedspersonalet. Derfor vil afhandlingen ikke bearbejde business-to-business 

(herefter b2b) markedet, men derimod have fokus på tvisten mellem patienterne og 

sundhedspersonalet/forskerne og dermed vil afhandlingen kun bearbejde business-to-consumer 

(herefter b2c) markedet. 

1.3.1 Den juridiske afgrænsning 

Den juridiske analyse vil blive behandlet ud fra regulering der, omfatter personfølsomme oplysninger, 

hvorfor denne afhandling afgrænses fra at behandle almindelige oplysninger i sin helhed. Dog vil 

begrebet ”almindelige oplysninger” kort blive udledt, men kun i det omfang det findes relevant for 

denne afhandling. Afhandlingen har til formål at belyse situationen som den er i Danmark, herunder 
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national lovgivning og EU-lovgivningen der kan have indflydelse på den danske lovgivning, hvorfor 

der i denne afhandling afgrænses fra at benytte national lovgivning fra andre lande end Danmark. 

Den juridiske analyse vil have fokus på Databeskyttelse. Den Europæiske Menneskeretskonvention, 

herefter EMRK3 er med til at regulerer databeskyttelse i EU. Dog findes denne konvention ikke 

relevant for denne afhandling og derfor afgrænses der i denne afhandling fra at bearbejde EMRK. 

National lovgivning vil blive benyttet i denne afhandling. I denne afhandling er det primært 

Databeskyttelsesloven, lov nummer 503 af 23/05/20184, Sundhedsloven, Lovbekendtgørelse nr. 903 

af 26/08/20195 og Komitéloven, Lovbekendtgørelse nr. 1338 af 01/09/20206 der bliver benyttet. 

Ydermere bliver Bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved 

videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. - BEK nr. 359 af 04/04/20197, benyttet. Da 

disse love kun vil blive benyttet i det omfang det findes relevant for afhandlingen, afgrænses disse 

love i afhandlingen til ikke at blive behandlet i deres helhed, men kun i det omfang det findes relevant 

for afhandlingen. 

Ydermere vil denne afhandling blive afgrænset i det omfang, at afhandlingen ikke vil omfatte andre 

forhold, end dem der findes relevant for afhandlingen og problemstillingen, der kan påvirke processen 

i behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata til forskningsbrug herunder f.eks. 

økonomiske interesser. Afhandlingens juridiske analyse omfatter derfor kun bearbejdelsen af 

lovmæssige tiltag der har relevans for den juridiske problemstilling. 

Da området omkring behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata stadig er et meget 

uudforsket område og der derfor ikke findes noget retspraksis der har relevans for afhandlingens 

formål, afgrænses denne afhandling fra at benytte retspraksis. 

Patientjournalbekendtgørelsen vil blive nævnt i denne afhandling i det omfang det har relevans og vil 

derfor ikke blive behandlet i sin helhed, hvorfor der afgrænses fra denne. 

 
3 EMRK - Den Europæiske Menneskeretskonvention. 
4 Databeskyttelsesloven - Lov nr. 503 af 23/05/2018. 
5 Sundhedsloven - Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26/08/2019. 
6 Komitéloven – Lovbekendtgørelse nr. 1338 af 01/09/2020. 

7 Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger m.v. - BEK nr. 359 af 04/04/2019. 
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1.3.2 Den økonomiske afgrænsning 

I pricipal-agentteorien, P/A teorien, afgrænses der fra at skelne imellem den normative teori og den 

positive teori, da grænsen imellem disse teorier er flydende. Ydermere afgrænses P/A teorien til at 

behandle forholdet imellem medicinalvirksomheder og forskningsenheder, men fokuserer kun på det 

forhold der foreligger imellem forskerne og patienterne. 

I den økonomiske analyse, ønskes det undersøgt hvordan transaktionsomkostningerne bliver påvirket 

af tiltagene indenfor behandling, indhentning og videregivelse af forskningsbiologisk materiale. 

Transaktionsomkostningsteorien afgrænses derfor fra Coase-teoremet. Coase-teoremet vil blive 

berørt i den integrerede analyse, da det her ønskes at påvise de problemer der kan opstå ved 

transaktionsomkostninger. Derfor er det kun relevant at analysere, om parterne har høje eller lave 

transaktionsomkostninger ved reguleringen i dag, da dette kan påvirke adfærden i spilteorien. 

I spillet bliver det sekventielle spil benyttet. Her vil parterne træffe deres beslutninger efter hinanden. 

I denne afhandling bliver det simultane spil derfor ikke benyttet, hvorfor der afgrænses fra dette. I 

simultane spil træffer parterne deres beslutninger samtidig. Ydermere afgrænses spilteorien fra at 

have fokus på situationer med perfekt information imellem parterne og spilteorien behandler derfor 

kun situationer hvor der er asymmetrisk information imellem parterne. 

1.3.3. Den integrerede afgrænsning 

I den integrerede analyse, ønskes det er udlede hvilke tiltag der kan fremme forskningen for at opnå 

en efficient retstilstand og derfor er formålet at udlede, om den nuværende lovgivning er efficient 

eller om en potentiel ændring vil skabe en mere efficient tilstand. Derfor afgrænses den integrerede 

analyse, i den forbindelse, fra Pareto-kriteriet. Dette gøres da Kaldor Hicks-kriteriets overordnede 

formål netop er at fokuserer på at udlede hvilken tilstand der vil være mest samfundsefficient, hvilket 

er afhandlingens formål. 

For at udlede hvilke konsekvenser transaktionsomkostningerne har for parterne, anvendes Coase-

teoremet, hvorfor der afgrænses fra at benytte den stærke version af coase teoremet. Den svage 

version af coase vil i stedet blive benyttet, hvorfor Pareto-kriteriet kort vil blive benævnt. Der 

afgrænses dog fra Pareto-kriteriet i sin helhed, da afhandlingen overordnede formål er at udlede den 

Kaldor-Hicks efficiente tilstand. Pareto-kriteriet benævnes derfor kun kort til at udlede de 

lovgivningsmæssige konsekvenser i forbindelse med transaktionsomkostningerne. 
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1.4 Teori og metodevalg 

Teori og metodevalg afsnittet, vil i denne afhandling indeholde alle de metoder og teorier som 

opgavens problemstilling vil blive besvaret ud fra. Problemstillingerne vil blive besvaret ud fra en 

juridisk analyse, en økonomisk analyse og en integreret analyse. Disse metoder og teorier vil blive 

brugt i opgavens kapitler 3-5. Igennem de valgte teorier og metoder, vil der igennem afhandlingen 

undersøges, analyseres og konkluderes afhandlingens problemstilling. I den første analyse, den 

juridiske analyse, vil analysen primært foregå deskriptivt.8 Ved denne metode ønskes det at beskrive 

de juridiske retsregler, der regulerer retsområdet omkring behandling, indhentning og videregivelse 

af sundhedsdata. Den økonomiske analyse vil primært også blive udledt deskriptivt. Her ønskes det 

at beskrive i hvilket omfang tiltagende der er taget i Danmark, er økonomisk efficiente. 

Den integrerede analyse vil blive udledt både normativt og deskriptivt. Her ønskes det at undersøge 

hvilke tiltag der kan fremme forskningen for at opnå en efficient retstilstand. Analysen vil både blive 

udledt ud fra et normativt og deskriptivt perspektiv, da det deskriptivt vil blive udledt hvilke tiltag 

der rent retsøkonomiske kan fremme forskningen på en samfundsmæssig efficient måde. Dette vil 

blive gjort igennem Kaldor Hicks-kriteriet. Der udover vil analysen også have en normativ tilgang, 

da det rent retspolitisk, ønskes at udlede hvordan lovgivningen bør være for at fremme forskningen. 

1.4.1 Den juridiske metode og teori 

For at udlede hvilke lovmæssige tiltag er der taget i Danmark for behandling, indhentning og 

videregivelse af forskningsbiologisk materiale indenfor og udenfor komitéloven, vil der i den 

juridiske analyse blive udledt gældende ret fra den danske lovgivning. 

Den juridiske analyse vil blive udledt ud fra den retsdogmatiske metode9. Igennem denne metode, vil 

alle de relevante retskilder i dansk ret blive udledt, de lege lata10.  Ud fra de relevante retskilder vil 

problemstillingen blive besvaret. Det bliver gjort igennem en analyse af de retskilder der har relevans 

for afhandlingen. Derudover vil der foreligge en fortolkning af de valgte retskilder. Denne fortolkning 

vil være en ordlydsfortolkning af bestemmelserne. Jf. lex superior-princippet, har nogle retskilder 

forrang fremfor andre retskilder11, medmindre lex speciales princippet er gældende. Såfremt der er 

tale om lex superior princippet har; EU-retten forrang for national ret og almindelig lov har forrang 

for bekendtgørelser. Alf Ross har opdelt de forskellige retskilder i fire forskellige kategorier, disse 

 
8 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 377.  
9 Ibid. s. 29.  
10 Ross (2013) Kap. 2. 
11 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 48. 
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kategorier er; regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur. Efter den rets realistiske teori, 

inddeles disse retskilder ikke i et hierarki.12  

Behandlingen, indhentningen og videregivelsen af sundhedsdata er et meget omfattende reguleret 

område. Én bestemmelse indenfor området, der vil blive behandlet i den juriske analyse, understøtter 

at ved behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata, skal lex speciales princippet 

benyttes hvorfor at sundhedsloven og komitéloven går forud for både den EU-retslige regulering, som 

er databeskyttelsesforordningen og den nationale lovgivning Databeskyttelsesloven. Da 

Sundhedsloven og komitéloven er lex speciales, behandles de derfor frem for databeskyttelsesloven, 

hvis begge love finder anvendelse. 

Alle overstående lovgivninger vil dog blive behandlet i afhandlingen, dog i den rækkefølge der har 

relevans for afhandlingen, ligesom lex specialis princippet vil blive fulgt. 

I det kommende afsnit vil den retlige regulering, der findes relevant i denne afhandling, blive 

behandlet. 

Selvom afhandlingen vil følge lex speciales princippet, vil den første regulering der bliver 

gennemgået i nedenstående afsnit, være den EU-retslige regulering. Dernæst vil de relevante 

nationale retskilder for denne afhandling blive behandlet og derefter den relevante bekendtgørelse. 

Indenfor databeskyttelsesretten, herunder lovmæssige tiltag til beskyttelse af forbrugeren ved 

indhentning af data, findes der nogle retskilder der både har national karakter og EU retlig karakter. 

Ved reguleringen der har EU-retslig karakter, bliver denne regulering opdelt i primære og sekundære 

kilder.13 

Under de primære retskilder, er det gældende at det kan være principper, rettigheder og traktater. 

Under de sekundære retskilder, er det gældende at det kan være forordninger, direktiver og 

beslutninger.14 

Forordninger vil altid være bindende for medlemsstaterne og gyldige i al almenhed. Direktiver er 

også bindende for medlemsstaterne, men direktiver skal implementeres i national ret jf. TEUF-artikel 

28815. 

Den EU-retslige regulering, der findes relevant i denne afhandling er Databeskyttelsesforordning, 

som har stor betydning for databeskyttelsen. Denne forordning har til formål at beskytte 

 
12 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 56.  
13 Ross (2013) s. 270.  
14 Ibid s. 270.  
15 TEUF art. 288.  
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personoplysninger.16 Denne forordning er implementeret i den danske lov, Databeskyttelsesloven, 

hvorfor både den EU-retslige regulering og den nationale lovgivning vil blive behandlet i denne 

afhandling. Databeskyttelsesforordningen vil blive benyttet til at udlede reguleringen til behandlingen 

af sundhedsdata og vil også blive berørt når afhandlingen skal udlede forskningsbegrebet. 

Denne afhandling vil derfor primært tage udgangspunkt i dansk lovgivning. Der er flere forskellige 

danske relevante love, der vil blive behandlet i denne afhandling. Den relevante lovgivning indenfor 

databeskyttelse er Databeskyttelsesloven, lov nr. 503 af 23/05/2018. Forordningen er blevet 

implementeret i denne lov, som dog indeholder supplerende bestemmelser.17 Derudover vil den 

danske lov Sundhedsloven, Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26/08/201918, blive benyttet. 

Ydermere vil Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, Komitéloven – 

Lovbekendtgørelse nr. 1338 af 01/09/202019 blive benyttet. Afslutningsvis vil bekendtgørelse om 

information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger m.v. blive benyttet.20Disse love vil tilsammen blive benyttet til at besvare den 

juridiske problemstilling.  

Overordnet set, vil Databeskyttelsesforordningens præamblens betragtning nr. 159 blive benyttet. 

Ydermere vil artikel 6, artikel 6 (1a), artikel 6 (1e), artikel 9 (2j) og artikel 89, stk.1 og stk. 2 i 

Databeskyttelsesforordningen vil også blive benyttet. I Databeskyttelsesloven vil §§ 10 og 1, stk. 3 

blive benyttet. I sundhedsloven vil §§ 6, 15, 42 d, stk. 1, 42 e, stk.1-3, 43 og 46 blive benyttet. I 

Komitéloven vil §§ 2, stk. 1, nr.8, 3, 5, stk. 1 og 14 blive benyttet. 

Afslutningsvis vil §§ 8, stk. 1-3 og 10, stk. 1-3 blive benyttet i Bekendtgørelsen om information og 

samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger 

m.v. 

Der er meget regulering, der har indflydelse på behandling, indhentning og videregivelse af 

sundhedsdata, hvorfor der både findes hjemmel i EU-reguleringen og i forskellige nationale 

 
16 Databeskyttelsesforordningen.  
17 Databeskyttelsesloven - Lov nr. 503 af 23/05/2018. 
18 Sundhedsloven - Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26/08/2019. 
19 Komitéloven – Lovbekendtgørelse nr. 1338 af 01/09/2020. 

20 Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger m.v. 
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lovgivninger. Da den retlige regulering er at finde i forskellige love, kan den være meget kompleks 

at forstå. 

1.4.2 Den økonomiske metode og teori 

I den økonomiske analyse, ønskes det at udlede i hvilket omfang tiltagene der er taget i Danmark for 

behandling, indhentning og videregivelse af forskningsbiologisk materiale er økonomisk efficient. 

Når den økonomiske problemstilling skal besvares, vil dette blive gjort igennem økonomiske teorier. 

Dette vil blive gjort ud fra den deduktive metode21. Den deduktive metode stammer fra det latinske 

ord ”deducere”. Dette ord betyder at ”føre bort fra”. Ved den deduktive metode, tages der 

udgangspunkt i nogle bestemte teorier og reglerne i disse teorier overholdes, men stiler hen imod en 

konklusion.22 

For at besvare den økonomiske problemstilling vil der indledningsvis blive udledt Principal-agent 

teorien (herefter P/A teorien). Derudover vil den økonomiske teori omkring 

transaktionsomkostninger blive benyttet.  Ydermere vil spilteori blive benyttet. 

Ud fra P/A teorien vil der indledningsvis blive udledt det forhold der foreligger imellem forskerne og 

patienterne. 

Derefter vil der ud fra transaktionsomkostningerne, blive udledt hvilke omkostninger parterne har ud 

fra lovgivningen som den er i dag. 

Afslutningsvis vil parternes nyttefunktion blive opstillet igennem spilteori. Lovgivningen kan være 

med til at påvirke parternes adfærd og dette vil påvirke payoff, hvorfor det ses relevant med en 

spilteoretisk analyse. 

1.4.2.1 P/A teorien 

I denne afhandling vil P/A teorien, blive benyttet til at udlede forholdet imellem forskerne og 

patienterne. Denne afhandling vil have fokus på den klassiske principal-agent model. 

P/A teorien er en økonomisk teori, der kan benyttes til at analysere forskellige incitamenter imellem 

parter. Ross beskrev i 1973 helt generelt principal-agent problemet som ”one of the oldest and 

commonest codified modes of social interaction”23. Lige så snart en part, som kan betegnes som 

agenten, handler på vegne af en anden part, som kan betegnes som principal, opstår der en principal-

agent relation imellem de to parter. Den måde som agenten agerer på, påvirker principalen. I den 

 
21 Knudsen (1994) s. 56-58.  
22 Knudsen (1991) s. 58. 
23 Hansen (2007) s. 113.  
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klassiske principal-agent model, er problemet en risikodeling imellem parterne. Her er der en 

principal der ønsker at agenten foretager nogle handlinger for principalen. I sådan en situation 

foreligger der asymmetrisk information og der vil være en usikkerhed imellem agentens arbejde for 

principalen. Derudover har principalen og agenten forskellige mål og begge parter handler rationelt. 

Løsningen vil være en incitamentskontrakt imellem de to parter.24 

1.4.2.2 Transaktionsomkostninger 

I denne afhandling vil transaktionsomkostningerne anvendes til at analysere de omkostninger hhv. 

forskerne og patienterne har ved den lovgivning der er i dag. Forskerne kan have nogle omkostninger 

ved at skulle forholde sig til denne lovgivning og patienterne kan have nogle omkostninger ved at 

skulle beslutte om de vil give samtykke til at forskerne kan benytte sig af deres sundhedsdata. 

Udgangspunktet for den teoretiske tilgang til hele transaktionsomkostningsteorien blev først 

fremstillet af Ronald Coases i 1937 da han skrev artiklen ”The Nature of the Firm”25. Efterfølgende 

publicerede økonomen Oliver Williamson i 1975 bogen ”Markets and Hierarchies” Her blev 

transaktionsomkostningsteorien for første gang nogensinde præsenteret som et forskningsprogram 

der var sammenhængende.26 

Transaktionsomkostninger kan inddeles i tre punkter; Søgeomkostninger, forhandlingsomkostninger 

og kontrolomkostninger. Søgeomkostninger er de omkostninger der kan være før en forhandling går 

i gang. Forhandlingsomkostninger er derimod de omkostninger der kan være under forhandlingen. 

Til sidst er der kontrolomkostninger. Det er de omkostninger der er at finde efter en forhandling. 

Ved at inddrage transaktionsomkostningsteorien i denne afhandling, vil det blive udledt hvilke 

økonomiske transaktioner, der kan forekomme imellem parterne, som senere vil kunne påvirke 

parternes adfærd og payoff som vil blive udledt i spilteorien. 

1.4.2.3 Spilteori 

Spilteorien bliver benyttet til at analysere situationer imellem to eller flere parter. Disse parter er 

rationelle, har asymmetrisk information og de handlinger parterne foretager vil have indflydelse på 

den anden part.27 Under den neoklassiske teori, finder man spilteori. Her er agenterne rationelle.28 

Spillets elementer er spillerne, der er parterne i spillet. Derudover er der nogle forskellige 

 
24 Hansen (2007) s. 117.  
25 Knudsen (1991) s. 294. 
26 Knudsen (1997) s. 206. 
27 Pindyck og Rubinfeld (2018) Kap. 13. 
28 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 433.  
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handlemuligheder, de forskellige parter har mulighed for at vælge. Ud fra disse handlemuligheder, få 

parterne nogle forskellige payoffs. Begge parter vil hver især være i besiddelse af nogle informationer 

igennem spillet. Til sidst kan spillet løses, ved at finde ud af om der er en ligevægt i spillet29 I den 

økonomiske analyse opstilles parternes nyttefunktion. Formålet med spillet er at udlede, hvordan 

forholdet mellem parterne, samt transaktionsomkostningerne påvirker parternes adfærd. 

I spilteori er der mange vigtige elementer. De to spillere er; forskerne og patienterne. Disse to spillere 

har hver især nogle handlemuligheder og ud fra disse handlemuligheder, får spillerne nogle payoffs. 

Ud fra disse payoffs, kan man løse spillet og få resultatet ved at finde ligevægten. 

I denne afhandling antages det at spillerne har asymmetrisk information og dermed ikke kender til 

hinandens valg af strategi og derudover vil spillerne vælge den strategi der stiller dem selv bedst, 

altså den strategi der giver spillerne den største nytte. 

Ud fra overstående, bruges spilteorien i denne afhandling, derfor til at opstille et spil der viser to 

forskellige situationer. Begge situationer viser hvordan parternes adfærd og payoffs påvirkes af 

forholdet mellem parterne, samt af de transaktionsomkostninger parterne har ved at lovgivningen er 

som den er i dag. I den første situation er det muligt for patienterne at observere, om forskerne har 

lagt en høj eller lav effort i deres arbejde, til slut i forskningsprocessen. I den anden situation er det 

ikke muligt for patienterne på noget tidspunkt at observere hvilken effort forskerne har lagt i deres 

arbejde. 

1.4.3 Den integrerede metode og teori 

Den integrerede analyse vil blive udarbejdet ud fra den juridiske og økonomiske analyse og er dermed 

en sammenkobling af disse to analyser. Den integrerede analyse vil således have fokus på at belyse 

de økonomiske konsekvenser det giver, at lovgivningen i dag er omfattende. Herefter vil der foretages 

en retspolitisk analyse, der har til formål at belyse nogle anbefalinger til den danske lovgivning som 

den er i dag. Dermed bliver den integrerede analyse udarbejdet ud fra et retsøkonomisk og retspolitisk 

perspektiv, hvor der retsøkonomisk anvendes teorier fra økonomien og retspolitisk bliver belyst 

hvordan lovgivningen bør udformes for at kunne udlede hvilke tiltag der kan fremme forskningen så 

der opnås en efficient retstilstand. 

Ved at udarbejde en retsøkonomisk analyse, bliver der foretaget en økonomisk analyse af hele 

retssystemet. Derudover bliver der også foretaget en økonomisk analyse af den gældende 

 
29 Pindyck og Rubinfeld (2018) Kap. 13. 
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regulering.30 Dermed bliver det, der bliver udledt i den juridiske og økonomiske analyse, grundlaget 

for den retsøkonomiske analyse og retspolitiske analyse. 

Den integrerede analyse vil tage udgangspunkt i Kaldor Hicks-kriteriet. Kaldor Hicks kriteriet kan 

vurdere om parterne foretrækker én retsregel fremfor en anden. Kriteriet ønsker altså derfor at finde 

den løsning der stiller begge parter bedst og dermed den bedste løsning for samfundet. Ud fra en 

Kaldor Hicks vurdering, kan det derfor udledes hvilke tiltag der kan fremme forskningen for at opnå 

en efficient retstilstand. 

Den retsøkonomiske analyse vil tage udgangspunkt i en vurdering af parternes 

transaktionsomkostninger som blev udledt i den økonomiske analyse. Denne analyse vil have fokus 

på at udlede hvilke forhindringer disse transaktionsomkostninger kan have for parterne og hvordan 

disse forhindringer kan løses, for at skabe en Kaldor-Hicks efficient tilstand. Overstående vil blive 

udledt ud fra Coase-teoremet, hvor Pareto-kriteriet, som tidligere nævnt, vil blive berørt kort. 

Derefter vil en model være med til at vise den sammenhæng der forekommer, når der sker en ændring 

i lovgivningen. Dette vil medføre en ændring i parternes payoff og incitamenter, som vil medføre en 

ændring i parternes adfærd og alt dette tilsammen vil skabe en ændring i efficienten. 

Den retspolitiske analyse vil tage udgangspunkt i at udlede hvordan loven bør være udformet for at 

loven bliver mest efficient til at fremme forskningen, de lege feranda.31 Dette gøres ved at komme 

med anbefalinger til hvordan lovgivningen kan ændres fremadrettet. Denne del af analysen, vil kun 

tage udgangspunkt i nogle af bestemmelserne og der vil dermed ikke komme anbefalinger til alle 

bestemmelserne der er behandlet i den juridiske analyse. 

Afslutningsvis, vil der ud fra hele den integrerede analyse, blive konkluderet hvilke tiltag der kan 

fremme forskningen for at opnå en efficient retstilstand. 

1.5 Synsvinklen og formålet for opgaven 

I denne afhandling er formålet at belyse hvilke lovmæssige tiltag der er foretaget i Danmark for at 

behandle, indhente og videregive sundhedsdata, med fokus på at kunne fremme forskningen på en 

efficient måde. Ud fra det, bliver det udledt hvilke tiltag der kan foretages for at være med til at 

fremme forskningen og opnå en efficient retstilstand. I denne afhandling ønskes det at fokusere på 

forskerne og hvordan disse kan få fremmet deres forskning igennem behandling, indhentning og 

 
30 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 292. 
31 Ross (2013) s. 69.  
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videregivelse af sundhedsdata fra patienter. Hvorfor den gennemgående synsvinkel igennem hele 

afhandlingen vil være på brancheniveau. Rettighederne til behandling, indhentning og videregivelse 

af sundhedsdata, ønskes udledt i det juridiske kapital. Da afhandlingen også ønskes at belyse hvilke 

omkostninger det har for patienterne og forskerne at give disse oplysninger og modtage disse 

oplysninger, findes afhandlingens gennemgående synsvinkel som brancheniveau som mest relevant. 

1.6 Struktur 

Denne afhandling er inddelt i 8 kapitler. I kapitel 1, som er overstående kapitel, bliver der skabt et 

overblik over hvad hele afhandlingen indeholder. Kapitel 1 indeholder en indledning, hele 

afhandlingens problemstilling og de metoder og teorier der ligger til grund for udarbejdelsen af 

afhandlingen, hvorfor det ses relevant at starte med dette indledende kapitel. 

Kapitel 2 indeholder case beskrivelse og begrebsbeskrivelse for opgaven. Det ses relevant at have det 

kapitel i starten, for kort at klarlægge casen i hele afhandlingen, samt at udlede de begreber der har 

relevans for opgaven og klarlægge hvilke begreber afhandlingen vil blive udarbejdet ud fra. 

Den juridiske analyse er udledt i kapitel 3. Her ønskes det at udlede hvilke lovmæssige tiltag der er 

taget i Danmark for behandling, indhentning og videregivelse af sundsdata og brugen af forskning. 

Dette vil blive udledt på baggrund af relevant lovgivning. Dette ses relevant netop for at kunne udlede 

den juridiske problemstilling. I kapitel 4 bliver den økonomiske problemstilling bearbejdet. Ved at 

benytte økonomiske teorier og modeller, vil det blive udledt hvilke tiltag der vil fremme forskningen 

på den mest efficiente måde. Den økonomiske problemstilling vil blive udledt efter den juridiske 

analyse, da det findes relevant først at udlede gældende ret for derefter at kunne udlede 

transaktionsomkostningerne med mere. Kapitel 5 indeholder den integrerede analyse. Igennem 

konklusionerne fra kapitel 3 og 4, vil der blive udledt en retsøkonomisk- og retspolitisk analyse der 

konkluderer hvilke tiltag der kan foretages for at forskningen fremmes og der opnås en efficient 

retstilstand. Derfor ses det relevant at have denne del efter både den juridiske og økonomiske analyse. 

Til sidst i afhandlingen, vil der i kapitel 6 blive udledt en konklusion der er sammenfattet af analyserne 

i afhandlingen. På baggrund af disse analyser, vil problemstillingen blive besvaret. Kapitel 7 

indeholder en litteraturliste over alle de kilder der er blevet benyttet i afhandlingen og vil dermed give 

et overblik over de kilder afhandlingen er blevet bearbejdet ud fra. Kapitel 8 indeholder bilag for 

afhandlingen. 
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Kapitel 2 – Case og begrebsbeskrivelse 

2.1 Case beskrivelse 

Afhandlingens case, er at bearbejde og analysere de udfordringer der kan opstå ved at forskere har 

brug for oplysninger fra patienter for at kunne forske og igennem forskningen forebygge og helbrede 

sygdomme. Forskernes vigtigste redskab i forskning, er valide oplysninger fra patienter og deltagere 

i forskningsprojekter, der kan være behjælpelige med biologisk materiale og sundhedsdata til 

forskningen. 

Der kan dog opstå tvister i forløbet med behandling, indhentning og videregivelse af disse data til 

forskningsbrug. Reguleringen indenfor behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata er 

omfattende, hvilke kan give en masse udfordringer for forskerne, da der er mange regler der skal 

fortolkes forud for et forskningsprojekt. Derfor er det interessant at undersøge om reguleringen kan 

være en hindring for forskerne for at benytte disse data, samt hvad der kan gøres for at fremme den 

sundhedsvidenskabelige forskning. Derudover kan der foreligge en masse omkostninger ved at 

behandle, indhente og videregive disse data, hvorfor det også er interessant at undersøge dette. 

Generelt er afhandlingen opbygget ud fra den antagelse, at der ikke skelnes imellem om det er 

forskerne eller juristerne bag forskningsprojektet, der har til opgave at fortolke lovgivningen forud 

for et forskningsprojekt. Dette antages, da begge parter arbejder som et led i forskningsprojektet og 

begge parter har ansvaret for at lovgivningen er fortolket korrekt forud for et forskningsprojekt. For 

at undgå misforståelse igennem afhandlingen, benævnes personerne der skal fortolke lovgivningen 

som værende forskerne. I starten af afhandlingen, ses det derfor også relevant at udlede nogle 

begreber, der vil blive brugt og ligger til grund for udledningen af problemstillingen igennem hele 

afhandlingen. 

For at kunne udlede problemstillingerne i afhandlingen, ses det relevant indledningsvis at udlede 

begrebet data, herunder i særdeleshed sundsdata. Dette ses relevant, for at klarlægge de elementer der 

er vigtige for forskerne at kunne benytte, for at kunne forske i sygdomme. Udledningen af begrebet 

data og sundhedsdata, er også den udledning der vil blive benyttet i denne afhandling.  Ydermere ses 

det relevant for problemstillingen at udlede forskningsbegrebet. Dette gøres for præcist at klarlægge 

hvad der menes med at være forsker. Her vil det der udledes, også være den definition der bliver 

benyttet igennem hele denne afhandling. 
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2.2 Data og sundhedsdata 

Indledningsvis vil begreberne data og sundhedsdata blive udledt. Sundhedsdata udspringer fra 

begrebet data og derfor ses det relevant indledningsvist at udlede begrebet data kort, hvorefter 

begrebet, som benyttes i denne afhandling, sundhedsdata vil blive udledt. Samtidig må det anføres at 

sundhedsdata er en delmængde af personhenførbare data. 

2.2.1 Data 

Selve begrebet ”data” kommer fra latin og betyder oversat det som er ”givet”.32 Men er data ”bare” 

noget som er givet? Nej, for det kræver meget at komme frem til data. Processen er lang for at komme 

frem til pålidelige data der kan benyttes til et formål. Mange tror at data er noget der kan opgives i tal 

og kun kan bruges som data hvis det er opgivet i tal, men data er meget mere end det. Data behøver 

ikke være noget der kan tælles, for det er ikke muligt at tælle alt. Data er med til at skjule usikkerheder, 

da data kan være med til at udlede hvordan en bestemt situation forholder sig og ofte gør det personer 

mere trygge, da de kan forholde sig til noget der er påvist. Gode data afhænger ikke altid af antallet 

af indhentet data. I nogle tilfælde er få data vigtigere, fordi disse data ofte er mere præcise og 

overskuelige. I andre tilfælde er mange data, fra mange forskellige personer, vigtige for at påvise en 

påstand og dermed bedre end få data. Antallet af indhentet data, afhænger derfor meget af den 

situation der indhentes data til. Der menes at data er viden og ved at man får afgang til data, får man 

derfor viden omkring en bestemt situation.33 Data er ikke altid ”bare” data, men i nogle tilfælde er 

det oplysninger der skal fortolkes og analyseres for at få et brugbart svar. Hvis man har været til lægen 

og fået taget en test, kan alle i de fleste tilfælde, efter et par timer selv gå ind på sundhed.dk34 og læse 

svaret. Dette svar kan være meget misvisende og kan fortolkes forkert, hvorfor det er nogle data man 

burde have fået af lægen og dermed fået disse data fortolket og analyseret af en fagperson.35 Det kan 

derfor udledes, at data er oplysninger der indsamles og er mest pålidelige hvis de analyseres og 

fortolkes. 

2.2.2Sundhedsdata 

I overstående afsnit blev det udledt hvordan begrebet data skal defineres. I denne afhandling, vil det 

begreb der bliver benyttet, være sundhedsdata. Sundhedsdata er en bestemt type data, der udspringer 

fra begrebet data. I dette afsnit vil der derfor blive bygget videre på begrebet ”data” og en bestemt 

form for data vil blive udledt. I dette afsnit vil begrebet ”sundhedsdata” blive udledt. Dette begreb er 

 
32 Høyer (2019) s. 16. 
33 Ibid del 1.  
34 Sundhed.dk - Tjek af sundhedssvar.  
35 Høyer (2019) Del 1.  
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omdrejningspunktet i denne afhandling og denne udledning af begrebet, er også den udledning der 

vil blive benyttet igennem hele denne afhandling. Selve begrebet sundhedsdata er et omfattende 

begreb. Indenfor begrebet sundhedsdata, findes der ikke et entydigt begreb der kan beskrive begrebet. 

Dog foreligger der en vis forståelse af begrebet i sundheds- og komitéloven, hvorfor denne forståelse 

vil have stor betydning. I denne afhandling vil begrebet sundhedsdata udledes og blive benyttet 

således, at sundhedsdata er data der indeholder personhenførbare data. Disse data kan anvendes til 

forskning, hvis de behandles, indhentes og videregives efter lovgivningen som vil blive behandlet 

senere i denne afhandling. Sundhedsdata er de informationer der bliver behandlet, indhentet og 

videregivet på patienter, af et sundhedspersonale og som er data der kan være nyttige for at udvikle, 

forbygge og helbrede sygdomme og diagnoser. Der kan således også være sundhedsdata, der ikke er 

relevante i forhold til et givent sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Sundhedsdata kan ikke 

anses for at være et entydigt begreb, men som minimum omfatter sundhedsdata de sundhedsdata, der 

indsamles, opbevares, behandles og videregives i medfør af Sundheds- og Komitéloven og 

underliggende bekendtgørelser. 

2.3 Forskningsbegrebet 

Forskningsbegrebet er defineret i Databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesforordningen 

definerer ikke hvilke behandlinger der anses for at være forskning, men at forskning skal fortolkes 

bredt.36 

Det er forskeren, som der leder forskningsprojektet, der skal kunne bevise at forordningen bliver 

overholdt. 

Databeskyttelsesforordningens præamblen betragtning nummer (herefter nr.) 159 lyder således: ”Når 

personoplysninger behandles til videnskabelige forskningsformål, bør denne forordning også finde 

anvendelse på denne behandling.”37 En ordlydsfortolkning af første del af betragtningen, fortolkes 

så den skal forstås således, at så snart forskerne går ind og indhenter personoplysninger på patienter 

og bruger disse oplysninger til formål for forskning, finder databeskyttelsesforordningen anvendelse. 

Derfor udledes det at databeskyttelsesforordningen har relevans for udledningen af problemstillingen 

i denne afhandling. Videre lyder næste del i betragtning 159: ”Behandlingen af personoplysninger til 

videnskabelige forskningsformål bør med henblik på denne forordning fortolkes bredt og f.eks. 

omfatte teknologisk udvikling og demonstration, grundforskning, anvendt forskning og privat 

 
36 Databeskyttelsesforordningen 2016/679 – Præamblens betragtning 159. 
37 Ibid., Præamblens betragtning 159. 
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finansieret forskning. ”38 Ud fra denne del ordlydsfortolkes det, at lige så snart at oplysninger fra 

personer benyttes til formål for forskning, skal behandlingen af disse oplysninger tolkes bredt. 

Dermed er der ikke en klar beskrivelse af hvordan behandlingen skal foregå og kan derfor blive 

fortolket på mange forskellige måder. Ydermere foreskriver betragtningen, at det dog for eksempel 

(herefter f.eks.) kan omfatte anvendt forskning og privat finansieret forskning med videre (herefter 

mv.). 

Videre lyder betragtningen: ”Desuden bør den tage hensyn til Unionens mål om et europæisk 

forskningsrum, jf. artikel 179, stk. 1, i TEUF.”39 Ved behandlingen af personoplysninger til forskning, 

bør der tages hensyn til Unionens ønske om forskningsrum, hvorfor der ligges op til at TEUF også 

skal tages op til overvejelse og behandles, sammen med denne betragtning i 

Databeskyttelsesforordningen. ”Videnskabelige forskningsformål bør også omfatte studier, der 

udføres i samfundets interesse på folkesundhedsområdet. ”40 Ydermere skal formålene til forskning, 

også omfatte de forskningsprojekter der har til formål at fremme folkesundhedsområdet. ”For at tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende ved behandling af personoplysninger til 

videnskabelige forskningsformål, bør der gælde særlige betingelser navnlig for offentliggørelse eller 

anden fremlæggelse af personoplysninger i forbindelse med videnskabelige forskningsformål. Hvis 

resultatet af videnskabelig forskning navnlig inden for sundhed giver grund til yderligere 

foranstaltninger i den registreredes interesse, bør de generelle regler i denne forordning finde 

anvendelse med henblik på disse foranstaltninger. ”41 Der skal tages hensyn til beskyttelse af 

personoplysninger ved behandling af disse oplysninger til forskning, hvorfor der ved en 

offentliggørelse af oplysninger, bør gælde særlige regler. Dette er med til at sikre, at patienternes 

oplysninger ikke bliver offentliggjort, uden at det sikres at disse oplysninger er beskyttet og dermed 

ikke bliver misbrugt.  

Udover overstående artikler, er Databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2j) og 

Databeskyttelsesforordningen art. 89, stk. 1 og 2, også med til at regulere forskningsbegrebet. Disse 

bestemmelser vil dog blive behandlet og analyseret i den juridiske analyse, da dette har større relevans 

for afhandlingens problemstilling, hvorfor de ikke vil blive behandlet i dette afsnit.  

Ud fra overstående betragtning i Databeskyttelsesforordningen, indebærer det dog, at 

Databeskyttelsesforordningens præamblens betragtning nr. 159 kan ordlydsfortolkes meget bredt og 

 
38 Databeskyttelsesforordningen 2016/679 – Præamblens betragtning 159. 
39 Ibid, Præamblens betragtning 159. 
40 Ibid, Præamblens betragtning 159. 
41 Ibid, Præamblens betragtning 159. 
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at der ikke foreligger en klar beskrivelse af forskningsformål og behandling heraf. Dette må ses i lyset 

af, at forskningen og metoderne, der lægges til grund er dynamisk. Det vil derfor være muligt for den 

enkelte, at fortolke denne bestemmelse bredt og svært at klarlægge nogle præcise retningslinjer. 

Samtidig foreskriver bestemmelserne, at der er flere bestemmelser der skal behandles og betragtes i 

forhold til hinanden. Dette gør reguleringen meget omfattende og lovgivningen bliver svær at 

fortolke. 

Ud fra overstående udledes det dermed, at grundet den måde Databeskyttelsesforordnings betragtning 

nr. 159 præsenteres på, er det svært for forskere præcis at kunne fortolke hvordan reguleringen skal 

forstås, behandles og fortolkes. Dette kan skabe mange konflikter og udfordringer for forskerne, når 

de skal i gang med et forskningsprojekt og dermed fortolke lovgivningen. 
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Kapitel 3 – Juridisk analyse 
I dette kapitel, vil den juriske problemstilling blive behandlet, ved en juridisk analyse af den 

regulering der har relevans for denne afhandling. I national dansk lovgivning, er der ikke én samlet 

lov, der regulerer reglerne om behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata. Lovhjemlen 

til dette, er derfor at finde i forskellige love. I nedenstående afsnit vil den relevante lovhjemmel for 

denne afhandling derfor blive udledt og analyseret. Hovedindholdet i den juridiske analyse, vil derfor 

være, at analysere den regulering der hhv. regulerer behandling af sundhedsdata, indhentning af 

sundhedsdata og videregivelse af sundhedsdata. 

3.1 Behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata 

3.1.1 Personfølsomme oplysninger og almindelige oplysninger 

Når der skal behandles, indhentes og videregives oplysninger til forskningsbrug, foreligger der en 

meget kompleks regelfragmentering. Der skelnes mellem personfølsomme oplysninger og 

almindelige oplysninger. Der er forskellige regler, alt efter hvilke former for oplysninger der skal 

benyttes til forskningsbrug. 

Da begrebet sundhedsdata blev udledt, blev det defineret, at det er data der indeholder 

personfølsomme oplysninger, hvorfor denne afhandling kun vil tage udgangspunkt i behandling, 

indhentning og videregivelse af personfølsomme oplysninger. Dog vil der i nedenstående afsnit, kort 

blive udledt hvad almindelige oplysninger er og hvordan disse skal behandles. Ydermere må 

sundhedsdata per (herefter pr.) definition tolkes som personfølsomme data, hvorfor denne afhandling 

benytter sig af dette begreb. 

3.1.1.1 Almindelige oplysninger 

Almindelige oplysninger, er oplysninger der kan føres tilbage til en bestemt person og dermed 

identificere personen igennem disse oplysninger. Dette kan f.eks. være navn og adresse på personen. 

Hvis et forskningsprojekt indeholder almindelige oplysninger omfattes det af reglerne i 

databeskyttelsesforordningen artikel 6 som lyder: ”1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang 

mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:”42 Dette indebærer, at behandlingen af almindelige 

oplysninger kun er lovlig hvis den lever op til én af de opsatte forhold i artikel 6. Behandling af 

almindelige oplysninger, kan både ske med og uden samtykke fra den person der er en del af 

forskningsprojektet. Hvis det skal ske med samtykke, behandles det efter artikel 6 (1a) som lyder: 

”a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere 

 
42 Databeskyttelsesforordningen 2016/679 Art. 6. 



Side 23 af 86 
 

specifikke formål”.43 Der må derfor kun ske en behandling af en persons almindelige oplysninger, 

hvis denne person har givet samtykke til at disse oplysninger må bruges til et specifikt formål. 

Oplysningerne må derfor ikke bruges til andet end det specifikke formål. Hvis oplysningerne skal 

behandles uden samtykke, behandles de efter artikel 6 (1e) som lyder ”e) Behandling er nødvendig 

af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig 

myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”44 Dette gør det muligt at behandle 

almindelige oplysninger uden samtykke fra personen, men kun i det omfang at det er i samfundet 

interesse. Almindelige oplysninger kan være relevante for sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter, hvis projektet kun indeholder oplysninger om patienterne, der falder indenunder 

begrebet omkring almindelige oplysninger. Dette kan derfor være projekter hvor forskerne kun skal 

benytte sig af patienters navn og adresse osv. og dermed ikke skal bruge yderligere informationer om 

patientens sygdomshistorie mv. 

3.1.1.2 Personfølsomme oplysninger 

Hvis der er tale om personfølsomme oplysninger til forskningsbrug, behandles disse oplysninger efter 

databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2j).45 Det er derfor muligt at videregive personfølsomme 

oplysninger til forskningsbrug. Sundhedsloven § 46 omfatter helbredsoplysninger og det samme gør 

databeskyttelsesloven § 10. Helbredsoplysninger er oplysninger, der må anses for at være 

sundhedsdata. Derfor behandles helbredsoplysninger og sundhedsdata på lige fod i denne afhandling. 

Disse bestemmelser behandles senere i afhandlingen, da det antages i afhandlingen at det er 

personfølsomme oplysninger der bliver behandlet, indhentet og videregivet til forskningsbrug. Derfor 

findes det mere relevant at behandle overstående bestemmelser senere i afhandlingen og derfor blive 

de ikke behandlet yderligere i dette afsnit. 

3.1.2 Behandling, indhentning, opbevaring og videregivelse af sundhedsdata 

Sundhedsloven omhandler indhentning af sundhedsdata, en søgning af oplysninger og videregivelse 

af disse oplysninger. Disse oplysninger behandles efter sundhedsloven og dette er oplysninger andre 

kan få adgang til. 

Behandling af sundhedsdata til forskningsbrug har både hjemmel i sundhedsloven og 

databeskyttelsesloven. Den retlige regulering er at finde i forskellige love og derfor kan den være 

kompliceret og omfattende at fortolke. Med dette menes, at når en forsker skal påbegynde et 

 
43 Databeskyttelsesforordningen 2016/679 Art. 6 (1a). 
44 Ibid Art. 6 (1e). 
45 Ibid Art. 9 (2j). 
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forskningsprojekt, skal forskeren undersøge reguleringen og fortolke denne, for at forstå reglerne 

omkring behandling af sundhedsdata. Der skal derfor udarbejdes en ny databehandleraftale hver gang 

et nyt forskningsprojekt påbegyndes og dette kræver en korrekt fortolkning af lovgivningen.46 

Reguleringen inden for dette område, er at finde i forskellige lovgivninger, hvilket besværliggøre 

processen. Lovgivningen har til formål at beskytte den registrerede patient, som deltager i 

forskningsprojektet med deres sundhedsdata. Der er derfor mange retspolitiske faktorer der skal tages 

hensyn til. I nedenstående, er der en gennemgang af de retspolitiske hensyn, der er med til at beskytte 

patienten der deltager i forskningsprojektet. Et af hensynene er, at behandling af sundhedsdata kan 

ske efter Databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2j) som lyder: ”Behandling er nødvendig til 

arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til 

statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1,…”47. En ordlydsfortolkning af denne del 

af bestemmelsen, indebærer at en behandling af data er nødvendig, hvis det har interesse for 

samfundet og hvis det er til brug for forskning. Derudover er en behandling også mulig, så længe det 

er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen art. 89, stk. 1. 

Ydermere følger det videre i databeskyttelsesforordningen art. 9 (2j): …”på grundlag af EU-retten 

eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer 

det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger 

til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser”48 Derudover skal 

behandlingen følge EU-retten, samt national regulering. Ydermere skal behandlingen af personernes 

data, opfylde reglerne der er fastsat omkring databeskyttelse og tages hensyn til personernes 

rettigheder. Det er derfor vigtigt, at så snart der sættes gang i en behandling af sundhedsdata, skal 

man tage patientens interesser i betragtning. Det er vigtigt at have fokus på at beskytte patienten og 

dennes oplysninger. 

Ud fra overstående bestemmelse, skal den bestemmelse være i overensstemmelse med 

databeskyttelsesforordningen art. 89, stk. 1 som lyder og som også er med til at beskytte patienten 

der deltager i forskningsprojektet: ”Behandling til arkivformål i samfundets interesse, til 

videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål skal være underlagt 

fornødne garantier for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i overensstemmelse med denne 

forordning.”49 En ordlydsfortolkning af overstående stykke, betyder at de registreredes, hvis 

 
46 Bilag 1, statement 4. 
47 Databeskyttelsesforordningen 2016/679 – Art. 9 (2j). 
48 Ibid, art. 9 (2j). 
49Databeskyttelsesforordningen 2016/679 art. 89 stk. 1. 1. punktum. 
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behandling bearbejdes til formål for forskning, rettigheder skal være underlagt nogle garantier. Dette 

betyder at det er vigtigt at patienten får nogle garantier for at behandlingen af deres sundhedsdata 

overholder forordningen. Ligesom overstående stykke, er det vigtigt at man varetager patientens 

interesser og giver garantier for at behandlingen bliver foretaget efter reguleringen og man dermed 

stadig beskytter patientens personfølsomme oplysninger. 

Databeskyttelsesforordningen art. 89, stk. 1, 2.- 4. punktum lyder: ”Disse garantier skal sikre, at der 

er truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, især for at sikre overholdelse af princippet om 

dataminimering. Disse foranstaltninger kan omfatte pseudonymisering, forudsat at disse formål kan 

opfyldes på denne måde. Når disse formål kan opfyldes ved viderebehandling, som ikke gør det muligt 

eller ikke længere gør det muligt at identificere de registrerede, skal formålene opfyldes på denne 

måde.”50 Dette indebærer, at ved at have disse garantier, så sikres det at principperne bliver overholdt. 

Princippet omkring dataminimering indebærer, at der foreligger et princip om at data skal minimeres 

og der dermed skal lagres så få personfølsomme data som muligt, for at forebygge misbrug hvis de 

ikke bliver behandlet ordentligt. En foranstaltning for patienterne kan være pseudonymisering. Dette 

udtryk indebærer at man går ind og erstatter nogle af de personfølsomme oplysninger på patienterne, 

med nogle andre oplysninger, som dog stadig identificerer patienten. Det kræves dog, at det ved denne 

handling, stadig er muligt at behandle oplysningerne til det formål der har relevans. Dermed kan man 

gå ind og beskytte patientens oplysninger, samtidig med at formålene stadig opfyldes og 

oplysningerne bliver brugt som det var planlagt. 

Sundhedsloven giver hjemmel til at videregive oplysninger til forskning. Denne bestemmelse giver 

også hjemmel til at videregive sundhedsdata uden samtykke fra den deltagende. 

Definitionen af en sundhedsperson findes i sundhedsloven § 6 som lyder: ”Ved sundhedspersoner 

forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige 

opgaver, og personer, der handler på disses ansvar.”51 En sundhedsperson er derfor en person, der 

er autoriseret til at varetage sundhedsfaglige opgaver. Denne autorisation skal være at finde ved lov. 

Dermed skal det være bestemt ved lov, at denne person er autoriseret til at varetage sundhedsfaglige 

aspekter. 

Hvornår en sundhedsperson går fra at være sundhedsperson, til at kunne udføre opgaver der har med 

forskning at gøre, bedømmes ud fra hvornår sundhedsloven finder anvendelse. Dette kan være 

 
50 Databeskyttelsesforordningen art. 89 stk. 1. 2.- 4. punktum. 
51 Sundhedsloven § 6.  
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relevant, da der er forskel på hvilke oplysninger en sundhedsperson må hente, som led i en behandling 

af en patient og hvornår en forsker må indhente og bruge oplysninger som led i sin forskning. Det er 

derfor vigtigt, at der er en klar linje for, hvornår den sundhedsfaglige person skal forholde sig til 

hvilke regler.  Det der afgør hvornår en person går fra at være sundhedsperson til forsker og dermed 

om sundhedsloven finder anvendelse, afhænger af om forskningsprojektet er en del af en 

patientbehandling eller ej. Hvis oplysningerne behandles, indhentes og videregives som led i at kunne 

give en bedre behandling til patienten, samtidig med at der forskes i sygdommen, er det et 

forskningsprojekt som er en del af patientbehandlingen og dermed er det en sundhedsperson der 

indhenter disse oplysninger. Hvis oplysningerne derimod behandles, indhentes og videregives til 

forskning, uden at det direkte vil gavne patientens behandling på kort sigt, er det ikke et 

forskningsprojekt der må antages at være en del af patientbehandlingen og dermed er det en forsker 

der er omfattet af sundhedsloven. 

Der er forskel på om personen er patient eller forsøgspatient og om det skal behandles efter 

sundhedsloven eller databeskyttelsesforordningen. Forsøgspersoner behandles efter komitéloven § 2, 

stk. 1, nr. 11 som lyder: ”Forsøgsperson: En person, der deltager i et sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt, uanset om vedkommende er modtager af testpræparater m.v., eller deltager i en 

kontrolgruppe” 52  En person bliver derfor til en forsøgsperson, hvis personen deltager i et 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Forsøgspersoner behøver ikke være patienter der er i 

behandling for en sygdom, men kan også være raske personer der ikke er præget af sygdom. 

Hvis forsøgspersonerne er raske, findes lovhjemlen i komitéloven og databeskyttelsesloven og 

behandles derfor efter Komitéloven § 2, stk. 1, nr. 1153 og Databeskyttelsesloven § 10.54 Hvis 

forsøgspersonen er tilknyttet sundhedsvæsnet og deltager i et forsøg som led i behandlingen, findes 

lovhjemlen i sundhedsloven og komitéloven og behandles derfor efter Komitéloven § 2, stk. 1, nr. 

1155 og sundhedsloven § 6.56 

I denne afhandling, er det ikke relevant at skelne imellem om forsøgspersonen deltager i forsøget som 

led i sin behandling eller om personen er en rask person der deltager i et forskningsprojekt. Derfor vil 

både sundheds-, komité-, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen blive behandlet. 

 
52 Komitéloven § 2, stk. 1, nr. 11. 
53 Ibid § 2, stk. 1, nr. 11. 
54 Databeskyttelsesloven § 10. 
55 Komitéloven § 2 stk. 1, nr. 11. 
56 Sundhedsloven § 6.  
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Derudover vil den samlede betegnelse ”patienter” blive brugt igennem hele afhandlingen for de 

personer der er med i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt. 

 

3.1.2.1 Behandling af sundhedsdata 

I forlængelse af behandlingen af Databeskyttelsesforordningen artikel 89, stk. 1, som blev beskrevet 

i starten af foregående afsnit som et af de retspolitiske hensyn, ses det ydermere relevant for 

afhandlingen at bearbejde Databeskyttelsesforordningen artikel art. 89, stk.  2, da denne bestemmelse 

er med til at regulere behandlingen af sundhedsdata. Denne bestemmelse lyder: ”Når 

personoplysninger behandles til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske 

formål, kan EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret fastsætte undtagelser fra de rettigheder, 

der er omhandlet i artikel 15, 16, 18 og 21, under iagttagelse af de betingelser og garantier, der er 

omhandlet i nærværende artikels stk. 1, såfremt sådanne rettigheder sandsynligvis vil gøre det 

umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af de specifikke formål, og sådanne undtagelser er 

nødvendige for at opfylde formålene”57 Denne bestemmelse foreskriver, at når personoplysninger 

skal behandles til formål for forskning, kan EU-retten og den nationale ret i medlemsstaterne selv 

lave undtagelser. Disse undtagelser må dog ikke gøre det muligt at forhindre en opfyldelse af disse 

garantier. Denne bestemmelse gør det derfor muligt for medlemsstaterne selv at fastsætte nogle 

nationale regler, som de synes er passende for at disse garantier kan overholdes. Dermed kan der 

laves regler, der er med til at beskytte patienterne yderligere. 

EU-rettens Databeskyttelsesforordning er implementeret i den danske regulering 

Databeskyttelsesloven, derfor er denne regulering også med til at regulere behandlingen af 

sundhedsdata. 

Databeskyttelsesloven § 1, stk. 3 går forud for databeskyttelsesforordningens art. 7 som behandler 

samtykke. Så når samtykke skal behandles, går databeskyttelsesloven forud for 

databeskyttelsesforordningen og derfor skal databeskyttelsesloven behandles først og ikke 

databeskyttelsesforordningen. Kravene til samtykke, skal dog i national regulering, være tilsvarende 

kravene i databeskyttelsesforordningen eller mere skærpende jf. tidligere behandlet 

Databeskyttelsesforordningen art. 89. 

Den nationale regulering, Databeskyttelsesloven § 1, stk. 3 lyder: ”Regler om behandling af 

personoplysninger i anden lovgivning, som ligger inden for databeskyttelsesforordningens rammer 

 
57 Databeskyttelsesforordningen art. 89 stk. 2. 
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for særregler om behandling af personoplysninger, går forud for reglerne i denne lov.”58  

Overstående bestemmelse er lex specialis princippet, som foreskriver at nogle regler skal gå forud for 

andre regler. En ordlydsfortolkning af denne bestemmelse indebærer, at hvis der er en anden national 

lovgivning, der omfatter regulering af behandlingen af personoplysninger, går den regulering forud 

for denne bestemmelse, hvis den samtidig overholder de rammer der er fastsat i den EU-retslige 

regulering, Databeskyttelsesforordningen. Overstående bestemmelser er lex speciales princippet, da 

overstående bestemmelse netop forklarer princippet omkring at sundhedsloven og komitéloven går 

forud for både den EU-retlig regulering, Databeskyttelsesforordningen og den nationale regulering 

Databeskyttelsesloven. 

Dette afhænger dog af at lex specialis, altså sundhedsloven og komitéloven, har samme 

anvendelsesområde som databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. I denne 

sammenhæng kan det nævnes at både sundhedsloven og komitéloven, har skærpede krav til samtykke 

ved indhentning og videregivelse af sundhedsdata, hvorfor det må udledes at disse reguleringer har 

samme anvendelsesområde dog med mere skærpede krav. 

3.1.2.1.1. Sammenfatning af behandling af sundhedsdata 

Overordnet set, gør reguleringen det muligt at behandle sundhedsdata hvis det er i samfundets 

interesse og formålet er at benytte oplysningerne til forskning. Dette kan tolkes på mange måder. For 

hvornår er et forskningsprojekt i samfundets interesse? Udtrykket ”I samfundets interesse” indebærer 

at det gavner samfundet enten på kort eller lang sigt. Mange forskningsprojekter har til formål at 

forske i at forebygge eller behandle sygdomme og diagnoser, hvorfor det dog stadig kan diskuteres 

om det har samfundets interesse, hvis forskningen kun gavner dem der er ramt af det der forskes i. 

Det må dog udledes, at så længe det gavner nogle i samfundet, vil et projekt, hvis formål er at forske 

i at forebygge sygdomme eller behandle / behandling af sygdomme, være i samfundets interesse. 

Loven foreskriver samtidig at behandlingen skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning 

og der skal tages hensyn til at beskytte personernes data. Dette vil gavne de patienter der deltager i 

projektet, da der passes på deres data og deres oplysninger derfor vil blive beskyttet i projektet. 

Samtidig stiller der et krav til forskerne om at de skal sikre at behandlingen sker efter gældende 

national lovgivning og EU-retten. Ydermere må der kun ske en behandling af sundhedsdata, hvis der 

stilles nogle garantier for dem, der giver deres sundhedsdata til behandling. Dette gøres for at beskytte 

personernes oplysninger. Samtidig kan det være en hindring for forskerne, da de kan være tvunget til 

at benytte færre oplysninger i deres projekter eller helt at skulle undlade oplysninger i deres projekter, 

 
58 Databeskyttelsesloven § 1, stk. 3.  
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fordi oplysningerne er for personfølsomme og fordi forskerne ikke kan leve op til de garantier der 

stilles. Dermed kan det udledes at der er mange bestemmelser der skal følges hvis man ønsker at 

behandle sundhedsdata til forskningsbrug. Samtidig kan det udledes at bestemmelser er meget 

omfattende og kan derfor være svære at fortolke. Dette kan være en stor udfordring for forskernes 

forskning, da den manglende viden omkring hvilke data der må benyttes, kan resultere i et mislykket 

forskningsprojekt.59 

I de kommende afsnit vil indhentning og videregivelse af sundhedsdata blive udledt igennem den 

nationale regulering; Sundhedsloven og Komiteloven.  

3.1.2.1 Indhentning af sundhedsdata 

Indhentning af sundhedsdata er reguleret i sundhedsloven. Sundhedsloven §15 omfatter indhentning 

af sundhedsdata og behandlingen af denne data. Denne bestemmelse regulerer en stor del af de 

relevante sundhedsdata når de skal indhentes og behandles.  § 15 lyder: ”Ingen behandling må 

indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke,…”60 En ordlydsfortolkning af 1. 

komma indebærer således, at det kræves samtykke af patienten, hvis der skal foretages en behandling 

af deres sundhedsdata. Altså generes alt sundhedsdata som følge af, at patienten har givet samtykke 

til behandlingen. Dermed kræves det af forskerne, at de skal sikre sig at få indhentet samtykke for at 

kunne bruge de indhentede sundhedsdata til videre brug. Videre skriver bestemmelsen:”… 

medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19. Stk. 2…”61 

Dermed kan man godt fravige fra at indhente samtykke, men kun hvis det er bestemt via lov eller af 

§§ 17-19. ”…Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1. Stk. 3….”62 

Det er altid muligt for patienten at tilbagekalde sit samtykke, hvilke forskerne skal huske på. Ligeså 

snart en patient tilbagekalder sit samtykke, må forskeren ikke benytte de indhentede oplysninger 

længere. Til slut i bestemmelser står der: ”... Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, 

der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16. Stk. 4. 

Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne 

stiltiende. Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og 

indhold.”63 En ordlydsfortolkning af dette stykke, indebærer således at et informeret samtykke, må 

være et samtykke, der er givet til en sundhedsperson på baggrund af fyldestgørende information. Det 

 
59 Rapport fra Deloitte – Værdien af bedre adgang til sundhedsdata (Juni 2019).   
60 Sundhedsloven § 15, 1. komma.  
61 Ibid § 15, 1. punktum.  
62 Ibid § 15, 2. punktum. 
63 Sundhedsloven § 15, 3. – 5. punktum. 
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kan dog diskuteres hvad ”fyldestgørende information” omfatter og dette begreb kan derfor fortolkes 

forskelligt imellem patienterne og forskerne. Det må dog antages, at denne bestemmelse stiller krav 

til at forklaringen skal ske på en ikke lægefaglig måde, så forklaringen er forståelig for patienterne.  

Derudover kan det informeret samtykke både ske skriftligt, mundtligt eller stiltiende. Dette kan dog 

stille spørgsmålstegn ved, hvilken form for samtykke der vil være mest fyldestgørende og skabe den 

største tryghed både for både patienten og sundhedspersonen. Ved et skriftligt samtykke, sker det 

sjældent, at der opstår misforståelser, da informationerne dermed er nedskrevet og man derfor har 

lettere ved at bevise at samtykket er givet. Ved et mundtligt eller stiltiende samtykke kan der opstå 

mange misforståelser og tvister imellem sundhedspersonen og patienten, da der kan forekomme tvivl 

om hvad der er givet samtykke til, samt om der overhovedet er givet samtykke til det, der gør det 

muligt for sundhedspersonerne at indhente oplysningerne til. I dette tilfælde kan 

patientjournalbekendtgørelsen nævnes. Dette er en bekendtgørelse over de autoriserede 

sundhedspersoners patientjournaler.64 I denne bekendtgørelse, er der stillet krav til 

sundhedspersonerne om at føre journal over de patienter de behandler. Da denne bekendtgørelse dog 

ikke har videre relevans for denne afhandling, vil denne bekendtgørelse ikke blive yderligere 

behandlet. 

Ud over overstående bestemmelse, der er med til at regulere indhentning af sundhedsdata, er 

sundhedsloven §§ 42 d, stk. 1 og 42e også med til at regulere indhentning af sundhedsdata i 

forbindelse med forskningsbrug. Derfor er disse bestemmelser også relevante at behandle i denne 

afhandling. 

Sundhedsloven § 42 d, stk. 1 lyder:  ”Med patientens samtykke kan autoriserede sundhedspersoner 

til andre formål end behandling ved opslag i elektroniske patientjournaler og andre systemer, som 

supplerer patientjournalen, i fornødent omfang indhente oplysninger om patientens helbredsforhold 

og andre fortrolige oplysninger”65 Ved en ordlydsfortolkning af denne bestemmelse indebærer det, 

at hvis sundhedspersonalet får patientens samtykke, vil det være muligt at indhente sundhedsdata på 

patienterne til brug til andre formål end behandling og kan dermed bruges til forskning. Dette kan 

gøres i elektroniske journaler og systemer der er med til at supplere patientens journal. Dette må dog 

kun blive indhentet i fornødent omfang. Udtrykket ”fornødent omfang” kan dog tolkes bredt, hvorfor 

det kan være svært at præcisere hvornår forholdet til at indhente oplysninger på patienten til andre 

 
64 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler - BEK nr. 530 af 24/05/2018. 
65 Sundhedsloven § 42 d, stk. 1.  



Side 31 af 86 
 

formål end behandling er gældende. Det må dog udledes at med udtrykket ”fornødent omfang” og i 

den sammenhæng det er skrevet i bestemmelsen, må det betyde at ved samtykke må oplysningerne 

bruges til andet end behandling men kun i det omfang at det giver mening for forskningen og i et 

omfang, så det sikres at oplysningerne ikke bliver misbrugt.  

Ydermere lyder § 42 e, stk. 1 således: ”Samtykke efter § 42 d, stk. 1, skal være skriftligt og skal 

meddeles den autoriserede sundhedsperson, som indhenter oplysningerne. Samtykket skal indføres i 

patientjournalen.66 Denne bestemmelse i sundhedsloven tager udgangspunkt i overstående paragraf, 

som også er at finde i sundhedsloven. Denne bestemmelse gør det yderligere kun muligt at indhente 

oplysninger, hvis samtykket fra patienten er givet skriftligt og samtidig skal samtykket være givet til 

sundhedspersonen. Ydermere skal dette samtykke indføres i patientens journal. Det er altså derfor 

kun muligt at indhente samtykke hvis patienten giver denne samtykke skriftligt. Dette kan gøre at 

patienten føler sig mere sikker i at give samtykke, da patienten nu har givet samtykke som er skrevet 

ned og der derfor kan forekomme færre misforståelser. 

Sundhedsloven § 42 e, stk. 2 lyder: ”Samtykke efter § 42 d, stk. 1, bortfalder, senest 1 år efter at det 

er givet.”67 Samtykket der er givet af patienten, efter § 42 d, stk. 1, er kun gældende 1 år. Efter dette 

år kan sundhedspersonalet altså derfor ikke bruge samtykket længere og må ikke indhente oplysninger 

på patienten til andet brug end behandling. Denne bestemmelse stiller derfor krav til at forskerne får 

brugt den information de skal, indenfor 1 år og ellers skal der igen indhentes samtykke fra patienten 

til at oplysningerne må bruges til andet end deres behandling, herunder forskning. 

Sundhedsloven § 42 e, stk. 3 lyder: ”Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om det 

samtykke, der nævnt i § 42 d, stk. 1, og den tilkendegivelse, der er nævnt i § 42 d, stk. 4.”68 Her 

beskrives det så at sundhedsministeren og ældreministeren vil fastsætte nærmere regler om det 

samtykke der skal gives efter § 42 d, stk. 1. Det kan derfor være svært at vide hvilke regler omkring 

samtykke, man som forsker skal gå efter, da de efter denne bestemmelse kan blive lavet om af 

ministrene. 

Hvis indhentning af sundhedsdata skal bruges til et konkret sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt, er det reguleringen i Komitéloven der skal benyttes. I Komitéloven er det §§ 3 og 

5, stk. 1 der skal benyttes i sammenhold med § 14. 

 
66 Sundhedsloven § 42 e, stk. 1. 
67 Ibid, § 42 e, stk. 2. 
68 Ibid, § 42 e, stk. 3. 
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Komiteloven § 3 lyder: ”Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der skal anmeldes til 

komitésystemet efter § 14, kan omfatte forsøg på personer, såfremt forsøgspersonen har givet 

informeret samtykke hertil forud for deltagelsen i forsøget, jf. dog stk. 2”69 Denne bestemmelse gør 

det muligt, at forsøg kan laves på personer, hvis forsøgspersonen har givet samtykke til dette. Det 

skal dog være et sundhedsvidenskabeligt forskningsforsøg der er anmeldt til komitésystemet.  

Dermed er det muligt for forskere, der har gang i et konkret sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt, at lave forsøg med personer. Dette kræver dog, at forskerne sikrer sig et informeret 

samtykke for forsøgspersonerne. Dette samtykke skal gives til forskerne forud for forsøgets 

igangsættelses og gennemførelse. 

Derudover lyder Komiteloven § 5, stk. 1 således: ”Samtykke efter §§ 3 og 4 skal være givet på 

baggrund af skriftlig og mundtlig information om forskningsprojektets indhold, forudselige risici og 

fordele. Af informationen skal klart fremgå, at samtykket på ethvert tidspunkt kan tilbagekaldes.”70 

For at samtykket skal være gældende, skal forskerne give forsøgspersonerne information omkring 

indholdet i forskningsprojektet. Denne information skal både gives skriftligt og mundtligt. I den 

information, der gives fra forskerne til patienterne, skal det gøres klart at samtykket kan tilbagekaldes 

så snart forsøgspersonen ønsker det. Derudover skal informationen også indeholde forudsigelige 

risici. Denne bestemmelse er dermed med til at sikre patienterne i det omfang det er nødvendigt, for 

at de føler sig trygge i at deltage i forskningsprojektet. Kravene som bestemmelsen foreskriver, gør 

at patienterne bliver informeret præcis hvad forskningsprojektet indebærer, samt hvilke risici der kan 

forekomme for patienterne ved at deltage i forskningsprojektet. 

Ydermere lyder Komitéloven § 14, stk. 1 således: ”Ethvert sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt 

skal anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, jf. dog stk. 2-6.”71Alle sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter skal anmeldes til komitésystemet. Dog skal dette stadig gøre efter stk. 2-6. For at 

kunne behandle denne bestemmelse. skal stk. 2-6 derfor også behandles. 

Komiteloven § 14, stk. 2. lyder derfor: ”Spørgeskemaundersøgelser og sundhedsvidenskabelige 

registerforskningsprojekter skal kun anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, såfremt 

projektet omfatter menneskeligt biologisk materiale.”72 Hvis en forsker har lavet en 

spørgeskemaundersøgelse eller et sundhedsvidenskabeligt registerforskningsprojekt, skal dette kun 

 
69 Komitéloven § 3. 
70 Ibid § 5, stk. 1.  
71 Komitéloven § 14, stk. 1.  
72 Ibid § 14, stk. 2.  
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anmeldes til komitésystemet, hvis det indeholder biologisk materiale fra et menneske. Dermed kan 

det altså være muligt for forskere at lave forskningsprojekter der ikke skal anmeldes til 

komitesystemet, såfremt det ikke indeholder biologiske materialer fra mennesker. Ud fra denne 

bestemmelse er det derfor muligt at lave forskningsprojekter med biologisk materiale uden 

anmeldelse, så længe materialet ikke kommer fra et menneske. Denne bestemmelse gør der derfor 

muligt for forskere at bruge f.eks. biologisk materiale fra dyr, uden at dette skal anmeldes. 

Komiteloven § 14, stk. 3. lyder: ”Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der alene 

indgår anonymt menneskeligt biologisk materiale, der er indsamlet i overensstemmelse med 

lovgivningen på indsamlingsstedet, skal kun anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, hvis 

forskningsprojektet reguleres i § 25 i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig 

behandling, diagnostik og forskning m.v.”73 Ydermere indebærer denne bestemmelse at hvis projektet 

kun indeholder anonymt menneskeligt biologisk materiale, skal dette kun anmeldes hvis 

forskningsprojektet er reguleret i § 25 i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig 

behandling, diagnostik og forskning m.v. Dette materiale skal være indhentet i overensstemmelse 

med lovgivningen. Dermed gør denne bestemmelse det muligt for forskerne at indhente biologisk 

materiale hos forsøgspersoner og så længe at det er anonymt indhentet og man derfor ikke ved hvem 

materialet tilhører og hvem det kommer fra, skal det ikke anmeldes til komitésystemet. Kun hvis 

projektet er reguleret i § 25 i den overstående nedskrevet lov. Dermed påvises det igen, at reguleringen 

indenfor dette emne er meget omfattende, da der igen henvises til en anden lov, man som forsker skal 

undersøge om ens forskningsprojekt er omfattet af. 

Komiteloven § 14, stk. 4. lyder: ”Forsøg på cellelinjer el.lign., der stammer fra et forsøg med 

indsamling af celler eller væv, og som har opnået den nødvendige godkendelse, skal kun anmeldes, 

hvis forsøget angår anvendelse af befrugtede æg, stamceller og stamcellelinjer herfra, jf. § 25 og § 

27, stk. 2, i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning 

m.v.”74 I forlængelse af forrige stykke, skal forsøg der indeholder materialer med celler eller væv, 

kun anmeldes hvis forsøget indeholder befrugtede æg, stamceller eller stamcellelinjer som er 

reguleret i  § 25 og § 27, stk. 2, i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, 

diagnostik og forskning m.v. 

 
73 Komitéloven § 14, stk. 3. 
74 Ibid, § 14, stk. 4.  
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Komiteloven § 14, stk. 5. lyder: ”Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, 

der i medfør af stk. 4 er undtaget fra anmeldelsespligten. Endvidere kan sundhedsministeren efter 

indstilling fra den nationale komité fastsætte regler om anmeldelsespligt for nærmere bestemte nye 

forskningsområder, der ellers ville være undtaget fra anmeldelsespligt i medfør af stk. 4.”75 Det sidste 

stykke i komiteloven § 14, kan tolkes således at det er muligt for sundhedsministeren at fastsætte 

andre regler der jf. stk. 4 gør det muligt ikke at anmelde forskningsprojektet til komitesystemet. 

Ydermere er det muligt for sundhedsministeren at fastsætte regler så der kræves anmeldelsespligt til 

bestemte nye forskningsområder der ikke er omfattet af stk. 4. 

3.1.2.1.1 Sammenfatning af indhentning af sundhedsdata 

Alle overstående bestemmelser, der er med til at regulere indhentning af sundhedsdata, giver et 

overblik over hvor omfattende denne regulering er og hvor mange regler der er, som forskerne skal 

forholde sig til hvis de ønsker at bruge sundhedsdata fra patienter i deres forsøg. 

Først og fremmest kræves det et samtykke fra patienten for at der overhovedet må startes en 

behandling af deres informationer. En patients oplysninger tilhører patienten og igennem et samtykke, 

vil patienten kunne give sine oplysninger videre til behandling. For at der kan indhentes oplysninger, 

skal sundhedspersonerne derfor sørge for at der er givet tilladelse hertil. Dette vil stille patienten i en 

situation, hvor patienten har styringen over deres informationer og dette kan skabe en tryghed for 

patienterne. 

Dog kan man fravige fra overstående hvis det er bestemt ved lov og dette kan være meget misvisende 

for forskerne, der ikke ved hvilken lov der skal benyttes og samtidig kan man også fravige, hvis det 

er bestemt via §§ 17-19. Hvis patienten tilbagekalder sit samtykke før tid, som bortfalder automatisk 

1 år efter det er afgivet, skal patienternes sundhedsdata med det samme stoppes med at bruges og 

forskerne kan ikke fortsætte deres forsøg med de oplysninger de tidligere har brugt. Det kræves af 

sundhedspersonalet, at de har givet informationer omkring projektet inden samtykket er givet og det 

samtykke kan gives skriftligt, mundtligt eller stiltiende. Dette ligger op til spørgsmålet omkring 

hvornår et samtykke skal forstås som givet mundtligt eller stiltiende. Det kan være svært for 

sundhedspersonalet at høre hvornår en patient har givet deres samtykke hvis det gives mundtligt eller 

stiltiende og dette kan skabe mange tvister imellem sundhedspersonalet og patienterne. Der kan 

dermed opstå mange misforståelser. 

 
75 Komitéloven § 14, stk. 5. 
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Overordnet set må det indebære, at for at kunne indhente sundhedsdata på patienter og bruge til 

forskning, kræves det et samtykke fra personen der skal deltage i forsøget. Ydermere er der mange 

forholdsregler der skal tages højde for, ved det afgivne samtykke og det er derfor ikke så enkelt bare 

at modtage et samtykke. Forskeren der skal benytte sig af disse informationer, har mange 

bestemmelser der skal tages stilling til og derfor kan det igen udledes at lovgivningen er omfattende 

og kompliceret på dette område.  ”Data redder liv” har udgivet en rapport, med en undersøgelse af 

patienternes holdning til sundhedsdata. 8 ud 10 patienter mener, i denne undersøgelse, at deres 

sundhedsdata kan bruges til meget mere end det allerede bliver brugt til i dag. Samtidig viser 

undersøgelse at 92% af patienterne, er villige til at give deres sundhedsdata til forskningsbrug, så 

længe deres data er anonymiserede. Denne undersøgelse viser netop, at mange patienter er villige til 

at give deres oplysninger til forskningsbrug og mener også at deres sundhedsdata kan benyttes i større 

omfang. Dette er dog udfordrende forskerne at realiserer, med en lovgivning der er så svær at 

fortolke.76 

3.1.2.3 Videregivelse af sundhedsdata 

I overstående afsnit blev det udledt hvilke bestemmelser der regulerer behandling og indhentning af 

sundhedsdata. I nedenstående afsnit, vil den regulering der regulerer videregivelse af sundhedsdata 

blive behandlet. 

Sundhedsloven § 43 er med til at regulere videregivelse af sundhedsdata og lyder således: ”Med 

patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling, videregive oplysninger 

om patientens helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til sundhedspersoner, myndigheder, 

organisationer, private personer m.fl.”77 En ordlydsfortolkning af første stykke af § 43 i 

sundhedslovens, indebærer at hvis patienten har givet sit samtykke, er det muligt for 

sundhedspersoner at videregive data om patientens sundhed. Denne data kan både videregives til 

andre sundhedspersoner, private personer mv. Denne bestemmelse kan derfor være en stor fordel for 

forskerne, da det vil være muligt for dem at modtage sundhedsdata fra patienter, til brug for deres 

arbejde, hvis patienten har givet samtykke hertil. 

Sundhedsloven § 43, Stk. 2. lyder videre: ”Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden 

patientens samtykke ske, når”78 Ydermere kan de overstående nævnte oplysninger også ske uden 

 
76 Rapport fra data redder liv: Undersøgelse af patienters holdning til sundhedsdata (April 2019).  
77 Sundhedsloven § 43. 
78 Ibid § 43, stk. 2. 
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samtykke fra patienten i særlige tilfælde som er reguleret i stk. 2 nr. 1-5 hvorfor de også skal 

behandles i denne afhandling. 

§ 43, Stk. 2, nr. 1 lyder således: ”1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at 

oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den 

modtagende myndigheds sagsbehandling,”79 En ordlydsfortolkning af nr. 1 indebærer, at det vil være 

muligt at videregive oplysninger uden samtykke fra patienten, dog kun hvis dette er fastsat i lov og 

så skal oplysningerne have en væsentlig betydning for den myndighed der modtager dem. Det kræves 

derfor at der bliver fastsat en lov, før at det er muligt for forskerne at modtage oplysninger fra patienter 

uden at de har givet samtykke hertil. Ydermere skal disse oplysningerne have en stor betydning for 

modtageren og have stor betydning for sagsbehandlingen. Det kan dog diskuteres hvornår disse 

sundhedsdata vil have så stor betydning for forskerne at de må videregives uden patienternes 

samtykke. Det må dog antages, at oplysningerne har stor betydning forskerne, så snart oplysningerne 

skal bruges til at forskningsprojekt der har relevans for samfundet. 

Nr. 2 lyder: ” 2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse 

eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre,”80 Videregivelse uden 

samtykke kan også ske, hvis videregivelsen ses som vigtig for patienten og hvis det kan gavne 

patienten at disse sundhedsdata bliver videregivet. Det bør dog diskuteres om dette gavner 

forskningen. For hvornår vil det gavne patienten at deres sundhedsdata videregives til forskning uden 

deres samtykke? Det må antages at forskningen kan være med til at forbedre patientbehandlingen, 

men det kan ikke garanteres at forskningen lykkes og dermed vil resultere i bedre behandling til 

patienterne. Det må derfor udledes at overstående ikke vil gavne forskningen, da det ikke vil være af 

væsentlige hensyn til patienten, at patientens sundhedsdata videregives til forskning uden patientens 

samtykke. 

Nr. 3 lyder: ”3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og 

kontrolopgaver,”81 Videregivelse uden samtykke kan også ske hvis videregivelsen er nødvendig for 

at en myndighed kan gennemføre tilsynsopgaver og kontrol opgaver. Dette kan have relevans for 

forskningen, hvis forskningen skal være med til at hjælpe en myndighed med at understøtte en sag og 

 
79 Sundhedsloven § 43, stk. 2, nr. 1. 
80 Ibid § 43, stk. 2, nr. 2. 
81 Ibid § 43, stk. 2, nr. 3. 
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forskningen dermed udrettes med det formål at myndigheden kan gennemføre en bestemt 

kontrolopgave. 

Nr. 4 lyder: ”4) videregivelsen sker til et myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan og er nødvendig 

med henblik på dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering eller…”82 Hvis 

videregivelsen sker til en myndighed der er godkendt og har fået tildelt en formel tilladelse og denne 

videregivelse er nødvendig for dokumentation, kan videregivelse også ske uden samtykke fra 

patienten. Ligesom overstående nr. 3, kan dette gavne forskningen, hvis forskningen benyttes som 

dokumentation for en myndighed. Det må dog antages, for både §43, stk.2, nr. 3 og nr. 4, at det er 

vanskeligt at udføre en korrekt fortolkning og dermed konkret at kunne afgøre hvornår overstående 

gør sig gældende. 

Nr. 5 lyder: ”5) videregivelsen sker til brug for opfølgning på en utilsigtet hændelse i regionen, 

kommunen eller et privat sygehus.”83 Hvis videregivelsen bruges til opfølgning af en utilsigtet 

hændelse i en region, i kommunen eller på et privat hospital, må denne videregivelse også ske uden 

samtykke fra patienten. Dette fortolkes således, at patientens sundhedsdate kan videregives til 

forskning, hvis forskningen bliver benyttet til en opfølgning af en hændelse der er sket i regionen, 

kommunen eller det private sygehus. Det ordlydsfortolkes ydermere at det indebærer, at der kun må 

videregives sundhedsdata uden patientens samtykke, hvis denne gældende opfølgning kun er mulig 

hvis disse sundhedsdata videregives til forskning. Er opfølgningen derfor mulig uden at der sker en 

videregivelse af sundhedsdata til forskning, må disse sundhedsdata ikke videregives. 

Sundhedsloven § 43 Stk. 3. lyder: ”Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, 

afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget.”84 Videre fortolkes stk. 3 i sundhedsloven § 43 

således, at det er den sundhedsperson der er i besiddelse med sundhedsdata fra patienterne, der skal 

afgøre om videregivelsen kan ske efter sundhedsloven § 43, stk. 2. Dette kan både være en stor fordel 

og ulempe for den sundhedsperson der besidder denne ret. Fordelen er at der kan videregives 

oplysninger til forskning, uden samtykke, hvis sundhedspersonen afgør at dette er berettiget. Ulempen 

er at der stilles store krav til sundhedspersonen vurdering af hvornår videregivelsen er berettiget efter 

stk. 2. Stk. 2 er svær at fortolke korrekt, hvis man ikke besidder juridiske egenskaber. Der må antages 

 
82 Sundhedsloven § 43, stk. 2, nr. 4. 
83 Ibid § 43, stk. 2, nr. 5. 
84 Ibid, § 43, stk. 3. 
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at sundhedspersoner ikke er i besiddelse af disse juridiske egenskaber og det stiller derfor store krav 

til sundhedspersonen at skulle afgøre dette. 

Sundhedsloven § 43 Stk. 4. lyder: ”Såfremt der manuelt videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, 

skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet 

hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller 

private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning”85 Hvis patientens sundhedsdata 

videregives efter sundhedsloven § 43, stk.2 nr. 2, skal patienten, hvis sundhedsdata det drejer sig om, 

så hurtigt som muligt orienteret om at oplysningerne om denne er blevet videregivet. Dette kan dog 

undlades hvis det er bestemt af anden lov at dette ikke er nødvendigt eller af hensyn til de offentlige 

eller private interesser. Udfordringen er igen at fortolke denne bestemmelse korrekt for 

sundhedspersonalet. Denne bestemmelse besidder mange elementer der skal behandles og det kræver 

en stor juridiske besiddelse, at kunne fortolke denne korrekt og sikre at andet ikke er bestemt ved 

anden lov. På trods af juridisk besiddelse, kan bestemmelsen stadig fortolkes meget bredt.  

Udover sundhedsloven § 43, der regulerer videregivelse af sundhedsdata, er sundhedsloven § 46 også 

med til at regulere videregivelse af sundhedsdata. 

Sundhedsloven § 46 lyder: ”Oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold, øvrige rent private 

forhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler m.v. kan videregives til en forsker til 

brug for et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, såfremt der er meddelt tilladelse til 

projektet efter lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske 

forskningsprojekter.”86 Hvis der skal videregives fortrolige oplysninger fra en patientjournal, kan 

disse oplysninger videregives til en forsker, der har påbegyndt et konkret sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt. Der skal gives tilladelses til dette forskningsprojekt og der skal derfor være 

meddelt tilladelse til projektet efter lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af 

biomedicinske forskningsprojekter. Der foreligger ikke noget praksis på dette område og et ”konkret 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt” kan derfor ordlydsfortolkes på mange måder. Det skal 

fortolkes således, at et ”konkret” projekt indebærer at projektet er specifikt og at der dermed bliver 

forsket i noget bestemt. ”Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt” indebærer at 

forskningsprojektet giver viden omkring sundhed og at det er et projekt hvor der forskes i noget 

bestemt og formålet med forskningen er at forbedre sundheden. 

 
85 Sundhedsloven § 43, stk. 4. 
86 Ibid, § 46. 
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Stk. 2. lyder ydermere: ”Oplysninger som nævnt i stk. 1 kan, når et forskningsprojekt ikke er omfattet 

af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, endvidere 

videregives til en forsker til brug ved et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig 

interesse efter godkendelse af Styrelsen for Patientsikkerhed, som fastsætter vilkår for 

videregivelsen.”87 Selvom forskningsprojektet ikke er omfattet af ”lov om videnskabsetisk 

behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter” kan oplysningerne videregives til en 

forsker til et konkret forskningsprojekt, hvis dette forskningsprojekt har væsentlig samfundsmæssig 

interesse og dermed bliver godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er også Styrelsen for 

patientsikkerhed som fastsætter de vilkår som videregivelsen af underlagt.  

Sundhedsloven § 46, stk. 2 er derfor en undtagelse til videregivelse af sundhedsdata. Dette stykke er 

derfor ikke omfattet af sundhedsloven § 46, stk. 1. Det kræves dog at projektet har ”væsentlig 

samfundsmæssig interesse”. Dette indebærer derfor at projektet har en specifik interesse for 

samfundet og dermed vil gavne samfundet. 

Videre lyder Stk. 3.: ”Der må kun ske efterfølgende henvendelse til enkeltpersoner, i det omfang de 

sundhedspersoner, der har behandlet de pågældende, giver tilladelse hertil.”88 Ydermere må forskere 

kun tage yderligere kontakt til enkeltpersonerne, hvis det sundhedspersonale, som har behandlet dem 

giver tilladelse til denne yderligere kontakt. Der kræves derfor af forskerne, at de tager kontakt til det 

sundhedspersonale der har behandlet patienten og der igennem få tilladelse til yderligere at kontakte 

patienten, hvis forskerne mangler nogle oplysninger på patienterne eller ønsker en uddybning af nogle 

af de indhentede oplysninger. 

Sundhedsloven § 46, stk. 1 er direkte koblet til den tidligere behandlet Komitélov § 3, som er 

sammenholdt med den tidligere behandlet Komitélov § 14. Det kræves derfor at kravene til samtykke 

efter Komitéloven § 3 skal overholdes. 

3.1.2.3.1 Sammenfatning af videregivelse af sundhedsdata 

Overordnet set, er det muligt at videregive sundhedsdata til forskning, så længe der foreligger et 

samtykke fra patienten. Det er dog også muligt at videregive sundhedsdata uden samtykke, hvis det 

er bestemt med lov og hvis det har væsentligt betydning for sagsbehandlingen hos myndigheden. Her 

kan det diskuteres om denne undtagelse til samtykke vil have fordele for forskningen. Forskerne har 

derfor mulighed for at modtage videregivet sundhedsdata, hvis det vil gavne myndigheden og deres 

 
87 Sundhedsloven § 46, stk. 2. 
88 Ibid § 46, stk. 3. 
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behandling af en sag, at der forskes i disse sundhedsdata og forskningen kan understøtte 

myndighedens behandling af sagen. Udtrykket ”væsentlig betydning” kan dog fortolkes på mange 

måder, men videregivelsen af sundhedsdata må anses som værende af væsentlig betydning, hvis den 

videre behandling hos myndigheden kun kan fortsætte ved at videregive disse oplysninger til 

forskning. Videregivelse uden samtykke kan også ske hvis det er i patientens interesse, men da man 

aldrig kan kende udfaldet af forskningen på forhånd, kan det aldrig garanteres om forskningen udfald 

vil være i patientens interesse, hvorfor denne bestemmelse ikke vil gavne forskningen. Ydermere kan 

videregivelsen ske, uden samtykke, til en myndighed hvis oplysningerne er nødvendige for 

kontrolopgaver eller dokumentation. Afslutningsvis foreligger der en undtagelse, hvor videregivelse 

kan ske uden samtykke, hvis disse oplysninger skal bruges til opfølgning på en utilsigtet hændelse på 

f.eks. et sygehus. Udtrykket ”utilsigtet hændelse” må ordlydsfortolkes som en hændelse, der er sket 

uden det var meningen. Her kan det diskuteres om denne undtagelse kan gavne forskningen. 

Forskning vil i nogle situationer være behjælpelig, hvis der er sket en utilsigtet hændelse på et 

sygehus. Forskningen kan nemlig i sådan en situation være behjælpelig til at forske i hvad man kan 

gøre for at det ikke sker igen. Samtidig kan det dog diskuteres om det vil gavne situationen, da 

forskning tager lang tid og udfaldet derfor først vil komme efter lang tid og der kan det risikeres at 

det ikke have relevans for den pågældende situation. Det må derfor antages at denne undtagelser 

derfor ikke vil gavne forskningen. 

3.1.2.4 Information og samtykke til behandling, videregivelse og indhentning af sundhedsdata 

I overstående afsnit er det blevet udledt hvordan behandling, indhentning og videregivelse af 

sundhedsdata er reguleret. I nedenstående afsnit vil det kort yderligere blive udledt hvordan 

information og samtykke skal behandles ved behandling, videregivelse og indhentning af 

sundhedsdata. Dette er reguleret i ”Bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med 

behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.”89 

Bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og 

indhentning af helbredsoplysninger m.v. § 8 lyder således: ”Et samtykke til videregivelse og 

indhentning af oplysninger om patientens helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger skal være 

afgivet af en patient, der er fyldt 15 år. Patienten skal være i stand til at overskue konsekvenserne af 

sine handlinger.”90 En ordlydsfortolkning af denne bestemmelse indebærer at et samtykke, når der 

 
89 Bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger m.v. 
90 Ibid, § 8. 
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skal indhentes og videregives sundhedsdata, skal være givet af en person der er over 15 år og 

derudover skal patienten være i stand til at se konsekvenserne af sine handlinger. Det må derfor 

betyde, at hvis personen er under 15 år, så skal der gives samtykke fra forældre eller værgen til 

personen. Udfordringen ved denne bestemmelse, er at kunne vurdere hvornår en person over 15 år, 

er i stand til at overskue sine handlinger. Fortolkningen er derfor kompliceret og kan fortolkes på 

mange måder. Det må antages at en 15-årig generelt har større udfordringer ved at overskue sine 

handlinger end en ældre og mere voksen person. Derudover kan det være svært at gennemskue om 

samtykket fra en 15-årig person reelt er givet af en person der er indforstået med konsekvenserne af 

dette samtykke. At vurdere om en person over 15 år er i stand til at overskue konsekvenserne af sine 

handlinger, må derfor bero på en vurdering af den enkelte sag. 

§ 8, Stk. 2. lyder videre: ”Samtykket skal leve op til kravene i artikel 4, nr. 11, og artikel 7 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

Samtykket skal herudover leve op til de krav, der følger af §§ 9 og 10 i denne bekendtgørelse.”91 

Ydermere skal samtykket også leve op til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 

27 og de krav der er stillet i §§9 og 10 i denne bekendtgørelse. Der stilles dermed krav til at man igen 

skal besidde en juridiske forståelse da flere forskellige reguleringer skal fortolkes for at finde ud af 

præcis hvilke regler man skal overholde for at indhente samtykke til behandling, indhentning og 

videregivelse af sundhedsdata. Selvom man besidder en stor juridisk forståelses vil der stadig være 

mange måder at kunne fortolke bestemmelserne på. 

§ 8 lyder videre i stk. 3.: ”Kan en patient ikke selv varetage sine interesser, indtræder den eller de 

personer, som efter lovgivningen er bemyndiget hertil, i patientens rettigheder efter loven i det 

omfang, dette er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den pågældende situation.”92 Her 

gøres det klart, at hvis en patient ikke selv er i stand til at varetage sine valg, så træder de personer 

der er bemyndiget til at varetage personen i stedet for personen i den pågældende situation. Personen 

der er bemyndiget til at varetage patientens interesser, har derfor mulighed for at tage valg på 

patientens vegne. Her sikre man, at samtykket kommer fra en person der er indforstået med 

konsekvenserne af at give samtykket og dette er med til at sikre den person samtykket gives for. 

Udfordringen med denne bestemmelse, er at kunne præcisere hvornår en person ikke er i stand til at 

 
91 Bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger m.v.  § 8, stk. 2.  
92 Ibid. § 8, stk. 3. 
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varetage sine egne interesser. Et udtryk der kan ordlydsfortolkes på mange måder og dermed stiller 

spørgsmål tegn ved, om udfaldet kan have store konsekvenser. For kan man risikere at fratage en 

persons rettigheder ved at lade en anden varetage personens interesserer? Det må dog antages, at den 

person der har fået til opgave at varetage en anden persons interesser, handler på vegne af personen 

og vil sætte denne person interesser først og sørge for at denne persons sundhedsdata ikke bliver brugt 

unødvendigt. 

Videre i bekendtgørelse, har § 10 relevans for afhandlingen og lyder således: ”Samtykke til 

videregivelse og indhentning af de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, til andre formål end 

behandling, jf. sundhedslovens § 42 d, stk. 1, og § 43, stk. 1, skal gives i forbindelse med det aktuelle 

behov for videregivelse eller indhentning af oplysninger, og skal være skriftligt, jf. dog stk. 2.”93 Her 

er der igen parallel til sundhedsloven og der skal dermed gives samtykke til det aktuelle behov, hvis 

oplysningerne skal bruges til andet end behandling og dette samtykke skal gives skriftligt, dog jf. stk. 

2 hvorfor det behandles nedenfor. 

Stk. 2.: ”Ved videregivelse efter sundhedslovens § 43, stk. 1, kan kravet om skriftlighed fraviges, når 

sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor”94 Hvis videregivelsen af oplysninger 

sker efter sundhedsloven § 43, stk. 1, som siger at oplysninger kan videregives, kan det undlades at 

give samtykke skriftligt, hvis det i den enkelte situation giver mest mening. Det er altså derfor muligt 

med et mundtligt eller stiltiende samtykke hvis dette giver mere mening for den aktuelle situation. 

Udfordringen ligger i en korrekt fortolkning af hvornår sagens karakter gør, at skriftligheden af et 

samtykke kan fraviges. Her må det bero på en vurdering af den enkelte sag. 

Stk. 3. lyder: ”Den person, der er i besiddelse af og skal videregive oplysninger har ansvaret for at 

sikre sig, at der er afgivet samtykke efter sundhedslovens § 43, stk. 1. Samtykke efter § 42 d, stk. 1, 

skal gives til den autoriserede sundhedsperson, som indhenter oplysningerne.”95 Ansvaret for at sikre 

at samtykket er afgivet korrekt, ligger hos den person der er i besiddelse af de oplysninger der skal 

videregives. Der stilles derfor krav til sundhedspersonen om at sikre sig at samtykket er givet korrekt, 

samt er personen der har afgivet samtykket er indforstået med konsekvenserne heraf.  

 
93 Bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger m.v. - § 10. 
94 Ibid § 10, stk. 2. 
95 Ibid § 10, stk. 3. 
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Afslutningsvis lyder stk. 4.: ”Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest et år efter, at det er givet.”96 

Samtykket bortfalder 1 år efter det er afgivet, også selvom patienten ikke har tilbagekaldt det. Dermed 

er det kun muligt at benytte sig af patientens sundhedsdata i et år hvorefter samtykket til at benytte 

sig af oplysningerne bortfalder. 

3.1.2.4.1 Sammenfatning af Information og samtykke til behandling, videregivelse og indhentning af 

sundhedsdata 

Overordnet set skal et samtykke være givet af en person der er over 15 år. Denne person skal samtidig 

være i stand til overskue konsekvenserne ved at afgive dette samtykke. Hvis personen ikke er i stand 

til at varetage sine egne interesser, så er det værgen til personen der skal varetage personens interesser 

og give samtykke for personen. Ydermere skal dette samtykke gives skriftligt, men kan fraviges hvis 

dette giver mere mening i situationen. Det er den person der er i besiddelse af de sundhedsdata der 

skal gives videre, der skal sikre at der er indhentet samtykke fra personen hvis oplysninger der skal 

videregives. Det indhentede samtykke bortfalder 1 år efter det er givet, også selvom personen ikke 

selv har tilbagekaldt det.  

3.2 Juridisk delkonklusion 

I Danmark er der blevet foretaget mange tiltag for behandling, indhentning og videregivelse af 

forskningsbiologisk materiale. Dette gør at reguleringen på området er meget kompleks, hvilket gør 

at det er svært for forskerne at forstå og navigere i retsreglerne på området. 

Der skal skelnes mellem almindelige oplysninger og personfølsomme oplysninger og i denne 

afhandling, er det behandlingen af netop personfølsomme oplysninger der bliver behandlet, da 

sundhedsdata anses som værende personfølsomme oplysninger. 

Ud fra ovenstående analyse, kan det konkluderes at lovgivningen har til formål at beskytte patienterne 

og at der er mange faktorer at tage hensyn til. Det gør at reguleringen er meget omfattende og 

kompleks, hvilket gør at det er svært at fortolke retsreglerne på området for behandling, indhentning 

og videregivelse af sundhedsdata. I analysen blev det udledt at både; sundheds-, komité-, 

databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen regulerer området og bliver dermed behandlet 

i denne afhandling. Det blev ligeledes udledt at lex specialis princippet er gældende, hvorfor både 

sundhedslovens og komitélovens brug, går forud for databeskyttelsesloven og 

databeskyttelsesforordningen.  

 
96 Bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger m.v. § 10, stk. 4.  
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Det kan konkluderes at behandling af sundhedsdata skal ske på baggrund af samtykke fra patienten, 

jf. komitélovens § 3. Indhentning af sundhedsdata kan kun ske med patientens samtykke og dette 

samtykke kan patienten tilbagekalde til enhver tid. Sundhedspersonalet skal give patienternes 

informationer omkring det forskningsforsøg der skal foretages og som patienternes sundhedsdata skal 

benyttes til. Samtykket fra patienterne kan enten gives mundtligt, skriftligt eller stiltiende. 

Behandling af sundhedsdata er reguleret i både komitéloven, sundhedsloven, databeskyttelsesloven 

og databeskyttelsesforordningen. Såfremt der er tale om personfølsomme oplysninger til forsknings 

brug, er det databeskyttelsesforordningens art. 9 (2j) og art. 89 der skal anvendes. Hvis 

forsøgspersonerne ikke er en del af sundhedsvæsnet og dermed er raske, men deres sundhedsdata skal 

behandles, sker det efter komitélovens § 2, stk. 1, nr. 11 og databeskyttelseslovens § 10.   Hvis 

forsøgspersonerne er tilknyttet sundhedsvæsnet og skal deltage i et forskningsforsøg som led i deres 

behandling, sker behandlingen af deres sundhedsdata efter komitélovens § 2, stk. 1, nr. 11 og 

sundhedslovens § 6. 

Det kan konkluderes at indhentning af sundhedsdata reguleres i sundhedslovens § 15. Såfremt 

sundhedsdata skal benyttes til andre formål, end som led i behandlingen af patienten og dermed til 

forskningsmæssigt brug, er det §§ 42d, stk. 1 og 42e i sundhedsloven der skal anvendes. Hvis der er 

tale om et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, er det komitélovens §§3 og 5 stk. 1 der 

skal benyttes, ligesom det skal anmeldes efter komitélovens § 14. 

Videregivelse af sundhedsdata reguleres efter sundhedslovens §§ 43 og 46. 

Overordnet set, kan det konkluderes at der er foretaget mange tiltag lovgivningsmæssigt, for 

behandling, indhentning og videregivelse af forskningsbiologisk materiale. Lovgivningen gør det 

muligt for forskerne at modtage sundhedsdata til forskningsbrug, både med og uden samtykke, dog 

med mange undtagelser. Det konkluderes, ud fra overstående juridiske analyse, at lovgivningen er 

meget omfattende og kompliceret at fortolke. Dette kan have store konsekvenser for forskerne og 

deres forskning. Arbejdet med at fortolke lovgivningen, forud for et projekt, kan forsinke forskningen 

og medføre at forskningen ikke gennemføres. Samtidig kræver en korrekt fortolkningen af 

lovgivningen, at man besidder en stor juridisk forståelse og på trods af juridiske forståelse, gør 

udarbejdelsen af lovgivningen, det stadig muligt for at fortolke bestemmelserne meget forskelligt. 
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Kapitel 4 – Økonomisk analyse 
Formålet med den økonomiske analyse, er at belyse og udlede den økonomiske problemstilling. 

Forskernes formål er at forske i sundhedsdata. For at forskerne kan forske i sundhedsdata, er det 

altafgørende at de har samtykke fra patienterne til at forske i deres sundhedsdata. 

Patienterne får gavn af at forskerne forsker i deres sundhedsdata, men det er personfølsomme 

oplysninger som patienterne skal give samtykke til at forskerne må bruge. Patienterne ønsker at disse 

oplysninger de giver samtykke til, er beskyttet og dermed ikke bliver misbrugt. 

Reguleringens primære formål, er at beskytte patienternes sundhedsdata så de ikke bliver misbrugt. 

Samtidig gør reguleringen det muligt for forskerne at få samtykke fra patienterne til at forske i deres 

sundhedsdata. Udfordringen er at reguleringen er omfattende, som professor Anders Perner beskriver 

i bilag 1, statement 8 ”Lovgivning er begrænsende og komplicerer forskningen og øger den 

administrative byrde for forskeren og forlænger de tidsforløb…”97 Det tager derfor lang tid for 

forskerne at fortolke lovgivningen og selvom de prøver at fortolke lovgivningen og bruger lang tid 

på det, er det ikke altid sikkert at det ender med en fortolkning af lovgivningen som alle i det 

involverede forskningsprojekt kan blive enige om.98 

Den økonomiske problemstilling, vil derfor blive udledt igennem en økonomiske analyse, der 

indledningsvis vil udlede forholdet imellem forskerne og patienterne. Dette gøres igennem P/A 

teorien. 

Derudover kan reguleringen der foreligger på området, omkring behandling, indhentning og 

videregivelse af sundhedsdata, påvirke omkostningerne der er forbundet med en transaktion hvor der 

benyttes sundhedsdata og dermed er det relevant at udlede disse omkostningerne som betegnes som 

transaktionsomkostninger. Derfor ses det relevant at undersøge og analysere hvordan omkostningerne 

påvirkes af reguleringen som den er i dag. Transaktionsomkostningerne kan også påvirke parterne 

payoff og adfærd, som bliver analyseret i spilteorien, hvorfor det har relevans at udlede 

transaktionsomkostningerne som parterne har før spilteorien bliver analyseret. Ydermere kan 

lovgivningen medføre at forskernes incitament for at behandle, indhente og videregive disse 

oplysninger og bruge dem til forskning, ændres og dermed vil det påvirke forskernes payoff og 

adfærd. Samtidig kan lovgivningen også påvirke patienternes incitament for at give samtykke til brug 

af deres sundhedsdata. Dermed kan patienternes payoff og adfærd også ændres. Dermed er det 

 
97 Se bilag 1, statement 8. 
98 Se bilag 1, statement 4. 



Side 46 af 86 
 

relevant for denne afhandling at udlede spilteorien. Den økonomiske problemstilling vil derfor blive 

udledt igennem de økonomiske teorier; P/A teorien, transaktionsomkostningsteorien og spilteorien. 

4.1 Antagelser i den økonomiske analyse samt begrebsforklaring 

Det antages igennem hele den økonomiske analyse, at patienterne får gavn af at forskerne forsker i 

deres sundhedsdata. Dette vil give patienterne en bedre behandling. Samtidig ønsker patienterne at 

deres følsomme sundhedsdata er beskyttet og ikke bliver misbrugt af forskerne. Forskernes belønning 

for at forske i patienternes sundhedsdata, er en vellykket forskning med gode resultater samt 

patienternes tillid til at opnå samtykke til at benytte sig af patienternes sundhedsdata i andre 

forskningsprojekter. 

Derudover antages det, at beskyttelsens af patienternes sundhedsdata opnås ved at forskerne sætter 

sig ind i lovgivningen og fortolker lovgivningen. Jo mere arbejde forskerne ligger i at sætte sig ind i 

lovgivningen og fortolke den, jo højere beskyttelse kan de give patienternes sundhedsdata, da 

forskerne dermed har sat sig ind lovgivningen og ved hvilke sundhedsdata der må behandles, 

indhentes og videregives. Forskerne kan enten ligge en høj effort99 eller lav effort i deres arbejde med 

at fortolke og forstå lovgivningen. Begrebet ”lav effort” skal i denne afhandling forstås således, at 

hvis forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, bliver der ikke brugt lang tid på at sætte sig ind i 

den komplicerede lovgivning og fortolke denne. Hvorimod begrebet ”høj effort” skal forstås således, 

at hvis forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, bliver der brugt lang tid på at sætte sig ind i den 

komplicerede lovgivning og fortolke denne korrekt. 

4.2 Principal-agent teorien 

I mange situationer opstår der en relation imellem parter, så snart en person har brug for at få noget 

gjort af en anden person. Derfor ansætter man en anden person til at gøre arbejdet for én.100  

P/A teorien finder sted i de situationer, hvor der er en agent, der handler på vegne af en principal. I 

den klassiske principal-agent model er der nogle antagelser for parterne i situationen. 

En af antagelserne er at der er asymmetrisk information imellem parterne. Det vil ikke altid være 

muligt for principalen præcis at observere hele agentens arbejde og derfor kan der opstå asymmetrisk 

information imellem parterne. En anden antagelse er at der kan opstå en usikkerhed i forholdet 

mellem agenten og principalen.  Principalen og agenten har ikke indflydelse på alle situationer og 

nogle situationer vil blive påvirket udefra og kan dermed ikke styres af agenten og principalen selv. 

 
99 I nogle tilfælde vil begreberne fra den engelsksprogede teori blive benyttet uden oversættelse. Dette gøres for at 

oversættelser ikke kan misforstås. F.eks. vil begrebet effort ikke bliver oversat i denne afhandling. 
100 Gardner (1995) s. 271.  
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Derudover har principalen og agenten forskellige mål og handler begge rationelt. Principalen ønsker 

at agenten stiller principalen bedst muligt og handler i principalens interesse. Dette har dog mange 

omkostninger for agenten. Hvis agenten skal yde en større effort i deres arbejde, vil omkostningerne 

stige. Agentens ønske er at maksimere sin egen nytte, som afhænger af deres belønning for deres 

arbejde, fratrukket den negative effort det giver agenten at ligge en større effort i deres arbejde. Begge 

parter handler rationelt, hvilke indebærer at parterne ønsker at nyttemaksimere. Ud fra overstående, 

er det parternes ønske at finde en løsning.101 

I denne afhandling foreligger der et P/A forhold imellem forskerne og patienterne. I dette forhold er 

forskerne agenterne og patienterne er principalen. Patienterne (principalen) afgiver nogle 

sundhedsdata til forskerne (agenten), som patienterne ønsker at forskerne benytter fornuftigt. Der 

opstår derfor asymmetrisk information imellem parterne. Patienterne har ikke mulighed for at 

observere og være en del af forskernes arbejde igennem hele forskningsprocessen og derfor er 

forskerne i besiddelse af nogle informationer, som patienterne ikke har. Patienterne kan ikke 

observere hvordan forskerne behandler deres sundhedsdata og om forskerne ligger en høj effort eller 

lav effort i deres arbejde med at sætte sig ind i lovgivningen. 

Der kan opstå en usikkerhed imellem patienterne og forskerne. Usikkerheden kan opstå, da der kan 

opstå nogle udefrakommende faktorer som hverken patienterne eller forskerne har indflydelse på. Det 

kan f.eks. være en ændring i lovgivningen, som parterne skal forholde sig til og som vil påvirke 

parterne. 

Patienterne og forskerne har forskellige mål i processen. Patienterne ønsker at forskerne bruger deres 

sundhedsdata bedst muligt og dermed handler i patientens interesse. Dette kræver et stort stykke 

arbejde fra forskerne. Jo større effort forskerne skal ligge i deres arbejde, jo større omkostninger har 

forskerne. Forskerne ønsker at maksimere deres egen nytte og denne nytte afhænger af den belønning 

som forskerne får for deres arbejde, fratrukket den negative effort som forskerne har ved at skulle yde 

en ekstra effort i deres arbejde. 

Både patienterne og forskerne handler rationelt, hvilket betyder at begge parter handler 

nyttemaksimerende. Hvis forskerne får en fast belønning af patienterne for deres arbejde, vil 

forskerne udnytte at det ikke altid er muligt for patienterne at se hvilken effort de ligger i arbejdet. 

 
101 Hansen (2007) s. 117. 
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Ud fra overstående, er formålet at parterne finder en løsning. Løsningen kan være at patienterne og 

forskerne aftaler hvilken belønning forskerne skal have for deres arbejde, i de situationer hvor 

patienten kan observere hvilken effort forskerne har lagt i deres arbejde. Dermed giver det forskerne 

incitament for at ligge den effort i deres arbejde, som patienterne er villige til at belønne. Parterne har 

dermed indgået en incitamentskontrakt. Så snart patienterne kan observere hvilken effort forskerne 

ligger i deres arbejde, skal patienterne tillægge denne indsats en belønning, der gør at forskerne 

træffer et valg, der fører til patienternes adfærd. I den økonomiske P/A teori kaldes dette for ”the 

incentive constraint”. 102 Løsningen på overstående P/A problem, er dermed hvis patienterne og 

forskerne indgår en incitamentskontrakt hvor parterne aftaler at forskerne får en belønning for det 

arbejde de laver med patienternes sundhedsdata. 

For at kunne udlede om reguleringen er økonomisk efficient, skal der opstilles en nytte funktion for 

begge parter; forskerne og patienterne. I denne nyttefunktion skal transaktionsomkostninger benyttes 

og derfor vil transaktionsomkostningerne blive udledt i nedenstående afsnit. 

4.3 Transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien er en teori der er forbundet med de økonomiske transaktioner der er 

mellem parterne i en given situation.103 Dette er altså omkostninger der er forbundet med rettigheder 

der bliver byttet frivilligt imellem parterne. Transaktionsomkostninger kan inddeles i ex ante 

omkostninger og ex post omkostninger.  Ex ante omkostningerne er de omkostninger der omfatter 

kontraktforhandlingerne og ex post transaktionsomkostningerne, er de omkostninger der omfatter 

kontrolomkostningerne. Disse omkostninger kan derfor yderligere inddeles i 3 kategorier; 

Søgeomkostninger, forhandlingsomkostninger, og kontrolomkostninger.104  Søgeomkostninger er de 

omkostninger der foreligger før forhandlingsomkostningerne opstår. Her undersøger parten hvilke 

rettigheder der foreligger på området. Forhandlingsomkostninger er de omkostninger der opstår så 

snart der skal laves en aftale mellem parterne, omkring at der skal gives samtykke fra patienternes til 

at deres sundhedsdata må benyttes til forskningsbrug. Kontrolomkostninger er de omkostninger der 

opstår når der skal undersøges om lovgivningen overholdes.105 

I denne afhandling vil der forekomme en økonomisk transaktion, så snart forskerne har brug for 

sundhedsdata til deres forskning og så snart patienterne giver samtykke til at deres sundhedsdata må 

 
102 Hansen (2007) – s. 118. 
103 Eide, Erling og Stavang, Endre (2018) s. 131. 
104 Ibid s. 131. 
105 Ibid s. 132. 
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bruges til forskning. Der er dermed opstået en transaktionsomkostning. Formålet med denne teori er 

at analysere den økonomiske transaktion der forekommer mellem parterne, samt at få analyseret disse 

omkostninger som kan påvirke parterne adfærd og payoffs, som senere bliver udledt i spilteorien. 

4.3.1 Forskernes transaktionsomkostninger 

Der er mange transaktionsomkostninger for forskerne når de skal gennemføre et forskningsforsøg. 

Det er altafgørende for forskernes forskning, at forskerne får samtykke til patienternes sundhedsdata 

der kan benyttes til deres forskning. 

Lovgivningen er kompliceret og svær at fortolke og det vil kræve en høj effort for forskerne at skulle 

sætte sig ind i lovgivningen og fortolke denne korrekt, for at beskytte patienternes sundhedsdata mest 

muligt. Der er derfor høje søgeomkostninger forbundet med denne transaktion. Forskerne skal først 

beslutte om det er muligt at fortolke den komplicerede lovgivning korrekt. Hvis ikke de kan blive 

enige om fortolkningen af lovgivningen, forsinkes eller opgives forskningen, hvilke blokerer for at 

patienternes kan få en bedre behandling jf. bilag 1, statement 12.106 Hvis forskerne i stedet vælger at 

bruge den tid det tager at fortolke lovgivningen, for at kunne gennemføre deres projekt, skal forskerne 

undersøge hvilke lovgivninger de er underlagt og hvilken lovgivning de skal forholde sig til ved netop 

deres forskningsforsøg. Derudover skal forskerne afgøre om de vil ligge høj eller lav effort i deres 

arbejde med at fortolke lovgivningen. En høj effort vil kræve meget mere arbejde fra forskernes side 

end en lav effort vil kræve. De skal ydermere undersøge hvad det kræver for dem, for at modtage 

samtykke fra patienterne til behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata. Det kræver 

en ny databehandleraftale hver gang der opstartes et nyt forskningsprojekt jf. bilag 1107 og derfor vil 

forskerne have disse omkostninger hver gang ny sundhedsdata skal behandles til forskningsbrug. 

Derudover må det antages, at den høje effort med at sætte sig ind i lovgivningen, ikke altid vil 

resultere i en korrekt fortolkning og forståelse af lovgivningen, hvorfor disse høje omkostninger kan 

være med til at mindske effektiviteten. 

Derefter vil der forekomme nogle forhandlingsomkostninger. Efter forskerne har besluttet om de vil 

sætte sig ind i lovgivningen, for at gennemføre deres forskning, vil der være nogle 

forhandlingsomkostninger. Hvis forskerne vælger at sætte sig ind i lovgivning og ikke opgiver deres 

forskningsprojekt, skal der nu forhandles med patienterne, for at sikre at de vil give deres samtykke 

 
106 Se bilag 1 – statement 12.  
107 Se bilag 1.  
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til at forskerne må benytte deres sundhedsdata til deres forskning. Her kræves det at forskerne er sat 

ind i hvilke forhold de skal overholde lovmæssigt.  

Kontrolomkostninger er de omkostninger der opstår efter at patienterne har afgivet deres samtykke 

til forskerne. Her skal det sikres at aftalen overholdes mellem forskerne og patienterne og der sikres 

at forskerne overholder reguleringen ved behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata, 

samt at forskerne får en belønning for deres arbejde. Det er vigtigt for patienterne at forskerne 

overholder reguleringen, for at patienternes sundhedsdata ikke bliver misbrugt og kun bliver brugt i 

et omfang der er givet samtykke til. Samtidig er det vigtigt at forskerne har fortolket og forstået 

lovgivningen korrekt på trods af at den er kompliceret. 

4.3.2 Patienternes transaktionsomkostninger 

Der er også mange transaktionsomkostninger for patienterne når de skal afgøre om de vil give 

samtykke til at forskerne må bruge deres sundhedsdata til forskningsbrug. 

Først har patienterne nogle søgeomkostninger, der er forbundet med overvejelsen omkring at give 

samtykke til at forskerne må benytte deres sundhedsdata til forskningsbrug. Her opstår der nogle 

søgeomkostninger for patienterne, inden de har afgivet deres samtykke, når patienterne skal 

undersøge i hvilket omfang deres oplysninger bliver brugt og hvad deres sundhedsdata bliver benyttet 

til. Dette kan afhænge af den måde forskerne formår at formidle disse oplysninger til patienterne på. 

Ud fra dette, afgør patienterne om de vil afgive deres samtykke til at forskerne må benytte deres 

sundhedsdata til forskningsbrug. 

Derefter vil der forekomme nogle forhandlingsomkostninger for patienterne. Hvis patienterne vælger 

at afgive deres samtykke til forskningsbrug, får patienterne nogle forhandlingsomkostninger ved at 

skulle forhandle sig frem til hvad patienterne får ud af at give deres samtykke til at forskerne. 

Derudover forekommer der også nogle omkostninger vedrørende hvilken belønning forskerne skal 

have af patienterne for at forske i deres sundhedsdata. 

Afslutningsvis vil der forekomme nogle kontrolomkostninger for patienterne. Patienterne skal sikre, 

at forskerne kun benytter deres sundhedsdata i det omfang de har givet samtykke til og samtidig skal 

patienterne sikre at deres sundhedsdata ikke bliver misbrugt, samt at patienterne også får noget ud af 

forskningen og dermed opnår en bedre behandling. 
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4.4 Spilteori 

I overstående afsnit, omkring P/A teorien og transaktionsomkostningsteorien, blev det udledt at 

principalen er patienterne og agenten er forskerne. Patienternes sundhedsdata er vigtige for forskerne 

for at de kan gennemføre deres forskningsprojekt. Patienterne skal vælge om de vil give samtykke til 

at forskerne må forske i deres sundhedsdata. 

Det er ikke muligt for patienterne selv at forske i deres sundhedsdata og derfor kan disse sundhedsdata 

gives til forskerne, så de kan forske i dem og dette vil gavne patienterne. I 

transaktionsomkostningsteorien blev det udledt at forskerne har høje transaktionsomkostninger ved 

at ligge en høj effort i deres forskning og lavere transaktionsomkostninger ved at ligge en lav effort i 

deres forskning. Patienterne har transaktionsomkostninger når de efter et endt forskningsprojekt skal 

undersøge om de får en bedre behandling og om det dermed også har gavnet patienterne at afgive 

deres sundhedsdata til forskningsbrug. 

Derfor er den økonomiske teori, i nedenstående afsnit, omkring spilteori imellem principalen og 

agenten blevet udledt.108 109 

4.4.1 Principalen versus agenten 

I spilteorien bliver det sekventielle spil benyttet. Her træffer parterne deres beslutninger efter 

hinanden. I P/A teorien blev det udledt at der er asymmetrisk information imellem parterne, da det 

ikke er muligt for patienter at observere forskerne igennem hele forskningsprojektet. Patienterne ved 

derfor ikke om deres sundhedsdata bliver behandlet ordentligt og kan på baggrund af dette, ikke 

afgøre om de vil afgive deres sundhedsdata til forskningsbrug. Det antages derfor at patienterne har 

asymmetrisk information i nedenstående analyse og det derfor ikke er muligt for patienterne at 

overvåge om patienterne ligger en høj eller lav effort i deres arbejde igennem forskningsprocessen. 

Nedenstående spilteori vil dog tage udgangspunkt i to forskellige situationer. I begge situationer er 

der asymmetrisk information imellem patienterne og forskerne. I første situation er det muligt for 

patienterne, til sidst i forskningsprocessen, at observere om forskerne har lagt en lav eller en høj effort 

i deres arbejde igennem forskningen. I den anden situation er det ikke muligt for patienterne at 

observere hvilken effort, forskerne har lagt i deres arbejde, på noget tidspunkt i processen. 

I begge situationer er der to spillere. Spiller 1 er patienterne, som er principalen og spiller 2 er 

forskerne, som er agenten. Patienterne har første træk og har to forskellige valg. Patienterne kan enten 

 
108 Gardner (1995) Kap. 10.  
109 Spilteorien er inspireret af den økonomiske teori i bogen ”Games for business and economics”. 
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give samtykke til deres sundhedsdata eller de kan vælge ikke at give samtykke. Forskerne kan enten 

vælge at benyttet sig patienternes sundhedsdata til forskning eller de kan vælge ikke at benytte sig af 

patienternes sundhedsdata til forskning. Derudover kan forskerne vælge om de vil ligge en lav effort 

i deres arbejde eller en høj effort i deres arbejde. Det antages, at hvis forskerne ligger en lav effort i 

deres arbejde, betyder det at forskerne bruger mindre tid på at sætte sig ind i lovgivningen og fortolke 

denne. Patienternes sundhedsdata har dermed større risiko for at blive misbrugt og vice versa.  

Belønningen som forskerne vil få af patienterne, er muligheden for at få samtykke i fremtiden til at 

benytte patientens sundhedsdata til forskning, samt at forskerne opnår et vellykket forskningsprojekt. 

Hvis forskerne kun får en lille belønning, får forskerne mindre brugbare sundhedsdata til forskning i 

fremtiden og stor belønning resulterer i mange brugbare sundhedsdata til forskning i fremtiden. 

4.4.1.1 Spillet med de to forskellige situationer 

Hvis patienterne ikke giver samtykke til at forskerne må benytte deres sundhedsdata slutter spillet, da 

der ikke er nogen sundhedsdata forskerne kan benytte i deres forskning. Hvis patienterne giver 

samtykke til at forskerne må benytte deres sundhedsdata til forskning, skal forskerne beslutte om de 

vil benytte disse sundhedsdata eller om de ikke vil benytte disse sundhedsdata. Hvis forskerne vælger 

ikke at benytte sig af patienternes sundhedsdata, slutter spillet også. 

Hvis forskerne vælger at bruge patienternes sundhedsdata til forskning, skal forskerne beslutte om de 

vil ligge en høj effort i deres forskning eller om de vil ligge en lav effort i deres forskning. Da det 

antages at der er asymmetrisk information, kan patienterne ikke observere forskernes arbejde igennem 

forskningsprocessen og dermed ved patienternes ikke om forskerne ligger en høj effort i deres 

forskning eller om forskerne ligger en lav effort i deres arbejde. 

Patienternes (principalens) nyttefunktion ser således ud: 𝑛𝑝 = 𝐼1(𝑒2) − 𝐵2(𝑒2) 

Her er I1 de ”indtægter” som patienterne får fra forskernes forskning. Patienterne har stor gavn i at 

forskerne forsker i deres sundhedsdata, da denne forskning kan være med til at give patienterne en 

bedre behandling.110  Denne ”indtægt” afhænger af hvor meget effort forskerne ligger i deres 

forskning. 

B2 er den belønning som patienternes skal give til forskernes for deres forskning og denne belønning 

er derfor fratrukket som en omkostning. Patienterne er risiko neutrale og har dermed ikke præferencer 

til risikoen. 

 
110 Se bilag 1.  
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Forskernes (agentens) nyttefunktion ser således ud: 𝑛𝑎(𝑏2, 𝑒2) =  𝐵2 − 𝑒2 

B2 er den belønning som forskerne får ved at forske i patienternes sundhedsdata. Denne belønning 

afhænger af den effort som forskerne ligger i deres forskning.  

e2 er den negative nytte som forskerne får ved at ligge en effort ind i arbejdet. Det er de 

transaktionsomkostninger som forskerne har ved at ligge en effort i deres arbejde. I overstående 

afsnit, blev forskernes transaktionsomkostninger udledt og der var høje søgeomkostninger. Disse 

transaktionsomkostningerne viste, at det gav forskerne en negativ nytte, når de skal fortolke den 

omfattende regulering. Jo større effort forskerne ligger i deres arbejde, jo mindre nytte får forskerne 

for deres effort og jo højere belønning forskerne får for deres arbejde, jo højere nytte får forskerne. 

 

4.4.1.1.1 Første situation – Mulighed for observation til slut i forskningsproces 

Patienternes opnår en tilfældig ”indtægt” og denne indtægt er givet med en tilfældig nyttefunktion af 

forskernes effort som forskerne ligger i deres arbejde. 

Patienternes kan enten få en høj indtægt, I(H), eller en lav indtægt, I(L). Dermed 

𝐼(𝐻) > 𝐼(𝐿) 

Når forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, er det mest sandsynligt at patienternes får en høj 

indtægt. Forskerne har brugt lang tid på at fortolke lovgivningen og sandsynligheden for at 

forskningen lykkes og patienternes sundhedsdata er godt beskyttet, er derfor stor. Sandsynligheden 

for at patienterne får en høj indtjening, når forskerne ligger en høj effort i deres arbejde vises dermed: 

𝑆[𝐼(𝐻) ∥ 𝐻] 

Når forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, er sandsynligheden høj for at patienternes 

sundhedsdata er godt beskyttet samt at patienternes får en høj indtjening, der resulterer i en forbedret 

patientbehandling. 

Når forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, er sandsynligheden lav for at patienternes 

sundhedsdata er godt beskyttet og at forskningen lykkes og resultere i en bedre behandling. 

Sandsynligheden for at patienternes får en lav indtjening er derfor stor. 

Sandsynligheden for at patienterne får en lav indtjening, når forskerne ligger en lav effort i deres 

arbejde vises dermed: 
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𝑆[𝐼(𝐿) ∥ 𝐿] 

Hvis forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, kan det have store konsekvenser for patienterne. 

Dette kan dog ikke forudsiges og derfor kan forskernes høje effort godt resultere i at patienternes 

sundhedsdata ikke er beskyttet tilstrækkeligt samt at forskningen ikke lykkes trods den høje effort og 

patienterne dermed ikke opnår en bedre behandling. Omvendt kan patienterne også være heldige at 

forskerne kun ligger en lav effort i deres arbejde, men på trods af det, bliver patienternes sundhedsdata 

ikke misbrugt og forskningen resulterer i bedre behandling til patienterne. 

Det er ikke muligt for patienterne at observere hvilken effort forskerne ligger i deres forskning under 

processen grundet asymmetrisk information, men da det er muligt for patienternes at se hvilken effort 

forskerne ligger i deres arbejde efter endt forskningsprojekt, ville den tilfældige indtjening som 

patienterne vil opnå kun være et problem for patienterne. Forskerne vil nemlig fortsat få belønningen 

for den effort de ligger i deres arbejde. Da det dog antages at patienterne er risiko neutrale, vil den 

tilfældige indtjening som patienterne vil få, dog heller ikke være et problem for patienterne. 

 

Overstående kan vises således:  Patienternes indtjening kan enten være høj, 𝐼(𝐻) = 40 eller lav 

𝐼(𝐿) = 20 

En høj effort fra forskernes side, resulterer i en høj indtjening til patienterne 90% af tiden, 

𝑆(20 ∥ 𝐻) = 0,9. Dermed resulterer en høj effort, i en lav indtjening 10% af tiden, 

 𝑆(10 ∥ 𝐻) = 0,1. 

Hvis forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, vil patienterne opnå en lav indtjening 90% af 

tiden 𝑆(20 ∥ 𝐿) = 0,9. Dermed resulterer en lav effort, i en høj indtjening 10% af tiden, 𝑆(40 ∥ 𝐿) =

0,1. 

Hvis forskerne ikke vælger at benytte sig af patienternes sundhedsdata til forskningen, får 

patienternes ingen indtjening og har dermed en indtjening på 0. 

Overstående situation, hvor spillet udspiller sig imellem forskerne (agenten) og patienterne 

(principalen), hvor der kun er mulighed for at observere den effort forskerne har lagt i arbejdet til slut 

i forskningsprocessen og hvor der er asymmetrisk information imellem parterne, er illustreret i 

nedenstående spiltræ – Spiltræ nr. 1:111 

 
111 Eget illustreret spiltræ ud fra økonomisk teori – Spiltræ nr. 1. 
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Løsningen af spillet sker ved tilfældige træk imellem parterne. Patienterne ved hvornår deres 

sandsyndighedsfordeling ved deres indtægt er baseret på en høj effort og hvornår 

sandsynlighedsfordelingen er baseret på en lav effort. Patienterne har mulighed for at observere 

forskernes arbejde til slut i forskningsprocessen og kan dermed observere, om de har lagt en høj eller 

lav effort i deres arbejde. 

Hvis forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, så kan patienterne forvente at få følgende indtægt: 

𝐹𝐼1(𝐻) = 0,9[40 − 𝐵2(𝐻)] + 0,1[20 − 𝐵2(𝐻)] 

Patienterne kan forvente overstående indtægt så snart de observerer, til slut i forskningsprocessen, at 

forskerne har lagt en høj effort i deres arbejde. Når forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, kan 

forskerne forvente følgende payoff: 

𝐵2(𝐻) − 𝐻  

Hvis forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, så kan patienterne forvente at få følgende indtægt: 

𝐹𝐼1(𝐿) = 0,1[40 − 𝐵2(𝐿)] + 0,9[20 − 𝐵2(𝐿)] 

Patienterne kan forvente overstående indtægt så snart de observerer at forskerne har lagt en lav effort 

i deres arbejde. Når forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, kan forskerne forvente følgende 

payoff: 

𝐵2(𝐿) − 𝐿 

Det antages yderligere at; 

Høj effort fra forskernes side er givet, H = 16 
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Lav effort fra forskernes side er givet, L =4 

Patienterne tilbyder forskerne følgende belønning; 

Belønning ved høj effort B2 (16) = 18 

Belønning ved lav effort, B2 (4) = 4 

Overstående situation er vist i nedenstående spiltræ – Spiltræ nr. 2:112 

 

 

 

Forklaring af payoff i spiltræ: 

Patienterne får en payoff på 22 ved en høj effort og en sandsynlighed på 0,9 fordi: 

𝐹𝐼1(𝐻) = 0,9[40 − 𝐵2(𝐻)] = 40 − 18 = 22 

Forskerne får en payoff på 2 ved en høj effort og en sandsynlighed på 0,9 fordi: 

𝐵2(𝐻) − 𝐻 = 18 − 16 = 2  

Patienterne får en payoff på 2 ved en høj effort og en sandsynlighed på 0,1 fordi: 

𝐹𝐼1(𝐻) = 0,1[20 − 𝐵2(𝐻)] = 20 − 18 = 2 

Forskerne får en payoff på 2 ved en høj effort og en sandsynlighed på 0,1 fordi: 

𝐵2(𝐻) − 𝐻 = 18 − 16 = 2  

 
112 Eget illustreret spiltræ ud fra økonomisk teori – Spiltræ nr. 2.  
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Patienterne får en payoff på 36 ved en lav effort og en sandsynlighed på 0,1 fordi: 

𝐹𝐼1(𝐿) = 0,1[40 − 𝐵2(𝐿)] = 40 − 4 = 36 

Forskerne får en payoff på 0 ved en lav effort og en sandsynlighed på 0,1 fordi: 

𝐵2(𝐿) − 𝐿 = 4 − 4 = 0 

Patienterne får en payoff på 16 ved en lav effort og en sandsynlighed på 0,9 fordi: 

𝐹𝐼1(𝐿) = 0,1[20 − 𝐵2(𝐿)] = 20 − 4 = 16  

Forskerne får en payoff på 0 ved en lav effort og en sandsynlighed på 0,9 fordi: 

𝐵2(𝐿) − 𝐿 = 4 − 4 = 0 

Hvis man erstatter spillet med de forventede værdier, udledes følgende payoff ved en høj effort for 

patienterne: 

𝐹𝐼1(8) = 0,9(22) + 0,1(2) = 20 

Og følgende for forskerne: 

𝐵2(18) − 16 = 2 

Ved lav effort udledes følgende payoff, ved at indsætte forventede værdier for patienterne: 

𝐹𝐼1(2) = 0,1(36) + 0,9(16) = 18 

Og for forskerne: 

𝐵2(4) − 4 = 0 

Spillets perfekte ligevægt, er derfor hvis patienterne giver samtykke til at forskerne må forske i deres 

sundhedsdata og forskerne ligger en høj effort i deres arbejde. Her opnår parterne det højeste samlede 

payoff på 22. 

Da det er muligt for patienterne at observere den effort som forskerne har lagt i deres arbejde, til slut 

i forskningsprojektet, kan det skabe en større sikkerhed for patienterne. Patienterne ved, i denne 

situation, om deres sundhedsdata bliver tilstrækkeligt beskyttet, afhængig af den observerede effort, 

samt om forskernes arbejde har resulteret i en bedre behandling. Dog er der stadig en sandsynlighed 

for at den høje effort ikke resulterer i en høj indtægt, men vil resultere i en lav indtægt. På trods af 
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den høje effort, fra forskernes side med at fortolke lovgivningen, kan det godt resulterer i en 

fejlfortolkning af lovgivningen. 

 

4.4.1.1.2 Anden situation – Ingen mulighed for observation 

I overstående spil var det muligt for patienterne at observerer om forskerne havde lagt en høj eller lav 

effort i deres arbejde til slut i forskningsprocessen. 

Dette bliver dog meget mere kompliceret, hvis den asymmetriske information bliver endnu mere 

asymmetrisk end i overstående spil. I nedenstående antages det derfor, at det overhovedet ikke bliver 

muligt for patienterne at observere forskernes effort i deres arbejde på noget tidspunkt. 

Så snart patienterne modtager deres, enten høje eller lave indtægt for forskernes arbejde, ved 

patienterne kun at denne indtægt kommer fra at forskerne har forsket i deres sundhedsdata og enten 

har lagt en lav eller høj effort i deres arbejde, men patienterne finder aldrig ud af hvilken effort 

forskerne rent faktisk har lagt i deres arbejde. I dette tilfælde er det derfor ikke muligt for patienterne 

at observere hvilken effort forskerne har lagt i arbejdet til slut i forskningsprocessen. Patienterne kan 

være heldige og få en høj indtægt selvom forskerne har lagt en lav effort i arbejdet, men patienterne 

kan også være uheldige og få en lav indtægt selvom forskerne har lagt en høj effort i deres arbejde. 

Det er ikke muligt for patienterne at belønne forskerne eftter hvilke effort forskerne ligger i deres 

arbejde, da de ikke kan observere denne effort på noget tidspunkt. Det er kun muligt for patienterne 

at belønne forskerne ud fra hvilken indtægt patienterne ender med at få. Hvis forskerne er heldige, 

bliver forskerne overbelønnet for den effort de har lagt i arbejdet og hvis forskerne er uheldige, bliver 

forskerne underbetalt for den effort de har lagt i deres arbejde. 

Belønningen, som forskerne får når indtægten til patienten er høj, gives; 𝐵2[𝐼(𝐻)]. 

Belønningen, som forskerne får når indtægten til patienterne er lav, gives; 𝐵2[𝐼(𝐿)] 

Nedenstående spiltræ, viser det samme spil som er illustreret i spiltræ nr. 2, men i nedenstående 

spiltræ er det ikke muligt for patienterne at observere forskernes effort på noget tidspunkt – Spiltræ 

nr. 3:113 

 
113 Eget illustreret spiltræ ud fra økonomisk teori – Spiltræ nr. 3.  
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Belønningerne til forskerne, som afhænger af indtægten som patienterne får og som kan observeres 

og som ikke er afhængig af efforten som ikke kan observeres, er givet: 𝐵2(40) 𝑜𝑔 𝐵2(20). 

Da det ikke er muligt for patienterne, at observere den effort som forskerne ligger i deres arbejde, er 

det meget svært for patienterne at tage deres valg. Patienternes udfordring ved at tage et valg kommer 

også til udtryk hos forskerne når de skal tage deres sidste valg og beskrives i den økonomiske teori 

som ”incentive compatibility constraint”114 Det antages at patienterne vil give forskerne et incitament, 

så forskerne ligger en høj effort i deres arbejde. Når forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, 

forventer forskerne at give en høj indtægt til patienterne og dermed at få den høje belønning 90% af 

tilfældene. I de sidste 10% af tilfældene vil forskerne modtage den lave belønning, for kun at give 

den lave indtægt til patienterne for den høje effort. 

Forskernes forventede belønning, hvis de ligger en høj effort i deres arbejde, er derfor givet: 

𝐹𝐵2(𝐻) = 0,9𝐵2(40) + 0.1𝐵2(20) − 𝐻 

Når forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, forventes det også at patienterne kun får en lav 

indtjening og forskerne får derfor kun den lave belønning 90% af tilfældene. I 10% af tilfældene får 

forskerne en høj belønning, for at ligge en lav effort i deres arbejde. 

Forskernes forventede belønning, hvis de ligger en lav effort i deres arbejde, er derfor givet: 

𝐹𝐵2(𝐿) = 0,1𝐵2(40) + 0.9𝐵2(20) − 𝐿 

 
114 Engelsk økonomisk udtryk der ikke oversættes til dansk i afhandlingen så udtrykket ikke misforstås (begrænsning af 

incitamentskompatibilitet).  
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For at sikre en høj effort fra forskernes side, skal patienterne sikre at belønningen er højere ved en 

høj effort end ved en lav effort. Derfor: 

𝐹𝐵2(𝐻) > 𝐹𝐵2(𝐿) 

Forskerne får derfor en høj belønning, for at yde et stykke arbejde der giver patienterne en høj indtægt. 

Dette gør sig gældende uafhængig af hvilken effort forskerne har lagt i deres arbejde. 

Hvis forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, vil patienterne sikre sig, at det de tilbyder forskerne 

bliver accepteret. Forskerne accepterer at forske i patienternes sundhedsdata, når den forventede 

belønning forskerne modtager er større end 0. 

 

Modsat første situation, var det i anden situation ikke muligt for patienterne at observere efforten fra 

forskernes side på noget tidspunkt. Dette kan skabe en stor usikkerhed for patienterne, da det ikke er 

muligt for patienterne at observere den effort som forskerne har lagt i deres arbejde og dermed ikke 

ved om deres sundhedsdata er tilstrækkeligt beskyttet. Samtidig er forskernes belønning afhængig af 

den indtægt som patienterne opnår og dermed bliver forskerne ikke belønnet efter den effort de har 

lagt i deres arbejde. Da en høj effort i få tilfælde godt kan resultere i en lav indtægt og forskerne 

dermed vil få en lav belønning for den lave indtægt, vil der være meget ressourcespild for forskerne 

hvis de bruger lang tid på at fortolke den komplicerede lovgivning. 

 

4.5 Delkonklusion 

Det konkluderes at der foreligger et P/A forhold imellem patienterne og forskerne. I relationen 

imellem principalen og agenten, er der asymmetrisk information. Derudover kan der opstå en 

usikkerhed imellem parterne og både principalen og agenten har forskellige mål og handler rationelt. 

Principalen er patienterne og de kan vælge at afgive samtykke til forskerne, så forskerne kan benytte 

patienternes sundhedsdata til deres forskning. Forskerne er agenten som ønsker at forske i 

patienternes sundhedsdata. Det kan konkluderes, at parternes kan indgå en incitamentskontrakt hvor 

forskerne får en belønning for det arbejde de laver med at forske i patienternes sundhedsdata. 

Belønningen afhænger af den effort som forskerne ligger i deres forskning hvor de benytter sig af 

patienternes sundhedsdata. 

Det konkluderes at transaktionsomkostningerne kan inddeles i søgeomkostninger, 

forhandlingsomkostninger og kontrolomkostninger. Forskerne har høje søgeomkostninger, da det 

kræver meget effort for forskerne at fortolke lovgivningen og en uenighed omkring fortolkningen af 
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loven, kan medføre at forskningen ikke kan gennemføres. Forhandlingsomkostningerne foreligger 

når forskerne skal sikre sig, at de får samtykke fra patienterne og kontrolomkostningerne opstår når 

forskerne skal sikre at aftalen overholdes imellem forskerne og patienterne. 

Det kan derfor konkluderes at de største transaktionsomkostninger for forskerne er deres 

søgeomkostninger. 

Patienternes søgeomkostninger omfatter overvejelsen omkring at give samtykke deres sundhedsdata. 

Forhandlingsomkostningerne opstår hvis patienterne vælger at afgive deres samtykke og dermed skal 

undersøge og sikre at deres sundhedsdata er beskyttet og ikke bliver misbrugt. 

Kontrolomkostningerne forekommer når patienterne skal kontrollere at deres oplysninger ikke er 

blevet misbrugt. Det kan derfor konkluderes at patienternes største transaktionsomkostninger er 

forhandlingsomkostningerne. 

Det konkluderes ud fra spilteorien, at forskernes nyttefunktion er den belønning de får af patienterne, 

alt efter hvilken effort de ligger i forskningen, fratrukket den negative nytte forskerne har under 

søgeomkostningerne, ved at skulle ligge en effort i deres arbejde ved at fortolke den omfattende 

regulering. 

Patienternes nyttefunktion er de ”indtægter” de får ved at forskerne forsker i deres sundhedsdata. 

Patienterne får en bedre behandling efter et vellykket forskningsforsøg. Belønningen til forskerne 

skal fratrækkes patienternes ”indtægter”. 

I første situation i spilteorien hvor patienterne kan observere efforten til sidst i forskningsprojektet, 

blev det udledt, at når forskerne ligger en høj effort i deres arbejde, er det mest sandsynligt at 

patienterne modtager en høj indtjening. Når forskerne ligger en lav effort i deres arbejde, er det mest 

sandsynligt at patienterne modtager en lav indtjening. Det er dog ikke muligt at forudsige denne 

sandsynlighed og dermed kan høj effort godt resulterer i lav indtjening og vice versa. Det kan dog 

konkluderes at den perfekte ligevægt er hvis patienterne giver samtykke til at forskerne må benytte 

sig af deres sundhedsdata og forskerne ligger en høj effort i deres arbejde. 

I anden situation i spilteorien, hvor patienterne ikke har mulighed for at observere efforten, blev det 

udledt at det dermed ikke er muligt for patienterne at belønne forskerne efter hvilken effort de har 

lagt i deres arbejde. Dermed kan patienterne kun belønne forskerne ud fra den indtægt patienterne 

selv modtager, uden at vide om denne indtægt kommer fra en høj eller lav effort. Det blev nemlig 

ydermere udledt at en høj indtægt godt kan være resultatet af lav effort og vice versa. Det vil dog 

aldrig blive muligt for patienterne at finde ud af. Forskerne kan dermed både være heldige og blive 
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overbelønnet eller uheldige og blive underbelønnet. Patienterne ønsker at forskerne ligger en høj 

effort i deres arbejde og vil derfor give forskerne incitament for at ligge en høj effort i deres arbejde. 

Der kan derfor konkluderes, ud fra situation to, at forskerne får en høj belønning for at give 

patienterne en høj indtægt uafhængig af den effort som forskerne har lagt i deres arbejde og vice 

versa.  

Overordnet kan det dog ydermere konkluderes, ud fra begge situationer, at selvom forskerne ligger 

en høj effort i deres forskning og bruger lang tid på at fortolke den omfattende og komplicerede 

lovgivningen, kan det ikke garanterer at den høje effort resulterer i en korrekt fortolkning af 

lovgivningen. Patienterne kan derfor ikke altid regne med at den høje effort resulterer i en høj indtægt. 

Overordnet set, må det derfor konkluderes ud fra den økonomiske analyse, at tiltagende der er taget i 

Danmark for behandling, indhentning og videregivelse af forskningsbiologisk materiale derfor ikke 

altid vil resultere i et økonomisk efficient resultat. Den komplicerede og omfattende lovgivning gør 

det svært at fortolke lovgivningen korrekt og blive enige om en fortolkning, på trods af at deres ligges 

en høj effort i arbejdet med at fortolke lovgivningen. Samtidig resulterer den høje effort ved at sætte 

sig ind i lovgivningen i en lang forskningsproces, der resulterer i at patienterne ikke får en bedre 

behandling på det tidspunkt hvor de har brug for det og dette gavner derfor heller ikke patienterne. 

Der bliver derfor udrettet forskning med den lovgivning der er i dag, men en mindre kompliceret 

lovgivning, der er nemmere at fortolke, vil resultere i forskning i et langt større omfang og dermed i 

meget højere grad et efficient resultat. 
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Kapitel 5 - Integreret analyse 

5.1 Indledning 

I den juridiske analyse blev det udledt at retsreglerne på området indenfor behandling, indhentning 

og videregivelse af sundhedsdata, har til formål at beskytte patienternes mod misbrug af deres 

sundhedsdata, der bliver brugt til forskning. Samtidig blev det udledt at lovgivningen er svær at 

fortolke korrekt, da den er meget omfattende og kompliceret. Den svære fortolkning af lovgivningen, 

medfører at forskerne skal ligge en meget høj effort i deres arbejde, for at forsøge at fortolke 

lovgivningen korrekt. Resultatet kan være at de må opgive forskningsprojektet, hvis det ikke lykkes 

dem at fortolke lovgivningen korrekt eller at deres forskning bliver udskudt markant, så forskningen 

ikke har relevans længere og dermed ikke forbedre patienternes behandling og gavner samfundet. 

I den økonomiske analyse blev det udledt at begge parter, forskerne og patienterne, har høje 

transaktionsomkostninger. Forskerne kan enten ligge en høj eller lav effort i deres arbejde. I situation 

1, ved den høje effort, var sandsynligheden størst for at patienterne ville have en høj indtægt og 

dermed ville forskerne få en høj belønning. Ved den lave effort var der størst sandsynlighed for at 

patienterne ville modtage en lav indtægt og forskerne ville dermed få en lav belønning. Ligevægten 

og løsningen på spillet, var derfor hvis patienterne gav samtykke til at forskerne måtte benytte sig af 

deres sundhedsdata og forskerne lagde en høj effort i deres arbejde. Det blev dog samtidig udledt, at 

det ikke altid vil være økonomiske efficient, da en høj effort kræver meget arbejde fra forskernes side 

og en høj effort ikke altid resulterer i en korrekt fortolkning og dermed kan patienterne ikke sikre at 

forskerne har fortolket lovgivningen korrekt og deres sundhedsdata dermed er godt beskyttet, samt at 

forskningen gennemføres og resulterer i en bedre behandling. 

Ud fra udledningerne i den juridiske analyse og i den økonomiske analyse, er det klart at se at der 

foreligger en problemstilling. Denne problemstilling opstår imellem den komplicerede regulering, 

der har til formål at regulere behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata og som er 

meget svær at fortolke korrekt og de høje transaktionsomkostningerne som parterne har for at opnå 

et økonomisk efficient resultat. Den integrerede analyse, vil derfor have fokus på at udlede hvilke 

forhold der kan fremme forskningen, for at opnå en efficient retstilstand. Den integrerede analyses 

overordnede formål, vil blive udarbejdet ud fra den retsøkonomiske teori om Kaldor-Hicks 

efficiensbetragtning. Det vil ud fra Kaldor-Hicks, være den efficiente retstilstand der fremmer 

forskningen, der vil blive udledt. Ligesom at de juridiske retsregler vil blive inddraget, for at udlede 

hvordan retsreglerne bør udformes, for at fremme den efficiente retstilstand og skabe en Kaldor-Hicks 

efficient tilstand. 
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For at kunne udlede overstående, er det relevant at berøre hvilke forhold der kan forhindre en efficient 

retstilstand og derfor vil den svage version af Coase-teoremet blive berørt i nedenstående afsnit som 

omfatter Pareto-kriteriet. Overordnet set er det dog den integrerede analyses formål, at udlede hvilke 

tiltag der kan fremme forskningen ud fra en udledning af Kaldor-Hicks kriteriet. Ud fra en Kaldor-

Hicks vurdering, vil det blive udledt hvilke tiltag der kan fremme forskningen for at opnå en efficient 

retstilstand. 

Transaktionsomkostningerne fra afhandlingens kapitel 4 bliver videreført i afhandlings integrerede 

analyse, hvor disse transaktionsomkostninger vil indgå i en efficientsbetragtning. 

Kaldor-Hicks kriteriet bruges til at vurdere om en bestemt retsregel er at foretrække for parterne. 

Kaldor-Hicks princippet bygger grundlæggende på ideen om at en retsregel er ønskelig for parterne, 

så længe retsreglen skaber stor nok værdi for den vindende part, til at den tabende part kan blive 

kompenseret.115 Dermed foretrækker Kaldor-Hicks kriteriet at finde den løsning der er bedst for 

vedfærden i samfundet samlet set. Pareto kriteriet derimod, har til formål at stille den enkelte part 

bedst og foretrække dermed ikke at finde den bedste løsning for alle parter som ved Kaldor-Hicks 

kriteriet. Dermed må Kaldor-Hicks kriteriet vurderes som efficient, når gevinsten for den ene part 

ikke er større end tabet for den anden part. 

5.2 Retsøkonomi 

I den økonomiske analyse, blev det udledt at transaktionsomkostningerne kan medføre at 

effektiviteten bliver formindsket hos parterne, da der både er høje transaktionsomkostninger hos 

patienterne og forskerne. Patienterne har høje transaktionsomkostninger til slut i forskningsprocessen, 

når patienterne skal undersøge hvilken effort forskerne har lagt i deres arbejde og om denne effort 

resulterer i bedre behandling, samt om deres sundhedsdata har været tilstrækkeligt beskyttet. Dette 

resulterer i om patienterne fremadrettet vil give samtykke til at forskerne må benytte sig af deres 

sundhedsdata til forskning eller ej. Samtidig har forskerne også meget høje transaktionsomkostninger 

ved at skulle fortolke den komplicerede og omfattende lovgivning der foreligger på området. 

 

Ved fremtidige transaktioner vil der derfor fortsat være meget høje omkostninger for begge parter. 

Dette medfører at incitamentet for at indgå disse transaktioner imellem parterne bliver lavere. 

I det normative Coase-teorem, er det muligt at transaktionsomkostningerne er med til at forhindre at 

private parter indgår aftaler. Sagsomkostningerne kan blive meget høje eller for høje til at parterne 

 
115 Eide og Stavang (2018) s. 15. 
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vil indgå en aftale. Dette kan forekomme, hvis der er manglende viden omkring lovgivningen. 

Forhandlingsomkostningerne kan også forhindre en aftaleindgåelse imellem parterne, hvis de bliver 

for høje. Parterne kan mangle information og mangle viden omkring den andens part 

transaktionsomkostninger og dermed kan den ene part kræve en større kompensation end den anden 

part har råd til at betale. Dette kan medføre at samarbejdet imellem parterne ikke kan fortsætte. Til 

sidst kan kontrolomkostningerne også medføre at parterne ikke kan indgå en aftale eller gennemføre 

en allerede aftalt aftale, da transaktionsomkostningerne også her kan blive for høje. Det kan kræve 

mange ressourcer for parterne at kontrollere at aftalen er blevet overhold imellem begge parter og 

hvis disse omkostninger bliver for høje, kan det resultere i at parterne ikke kan gennemføre den aftale 

de har indgået.116 Ud fra den svage version af Coase-teoremet, beskrives det netop, at høje 

transaktionsomkostninger er med til at forhindre aftaleindgåelser imellem private parter. Høje 

transaktionsomkostninger har betydning for parternes effektivitet og derfor bør parternes rettigheder, 

indenfor retlig allokering, placeres mellem parterne, så parterne igennem forhandling kommer frem 

til en Pareto-efficient tilstand. Forhandlinger uden transaktionsomkostninger fører nemlig til en 

Pareto-efficient tilstand.117  

Ud fra overstående indebærer det, at forskerne ikke vil ligge en høj effort i deres arbejde, med at 

fortolke den omfattende og komplicerede lovgivning i fremtiden, da dette medfører meget høje 

transaktionsomkostninger for forskerne. Overstående vil også medføre at patienterne ikke er lige så 

villige til at give samtykke til at forskerne må forske i deres sundhedsdata i fremtiden, da patienterne 

har høje transaktionsomkostninger ved at skulle kontrollere hvilken effort forskerne har lagt i deres 

arbejde og om forskerne har overholdt lovgivningen så deres sundhedsdata er beskyttet og så 

patienterne opnår en bedre behandling. 

Ud fra de høje transaktionsomkostninger der findes hos både forskerne og patienterne, grundet 

lovgivningen, kan det udledes at lovgivningen som den ser ud i dag, vil skabe forhindringer for at 

forskerne og patienterne kan indgå aftaler. Lovgivning bør være udarbejdet således, at det er muligt 

og ønskeligt for forskerne og patienterne at indgå aftaler og loven bør være udformet så den er med 

til at fremme effektiviteten og ikke hæmme effektiviteten som den gør nu. Den betingede version af 

Coase-teoremet foreskriver netop også at loven bør udformes således at den fjerne de hindringer der 

foreligger for at parter kan indgå private aftaler hvis man ønsker effektivitet.118 Derfor skal 

 
116 Eide og Stavang (2018) – s. 135. 
117 Ibid s. 34 samt s. 143. 
118 Ibid s. 146. 
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retsreglerne udformes så de fjerne de høje transaktionsomkostninger hos parterne. 

Ud fra overstående, kan det derfor udledes at de retsregler der foreligger på området i dag omkring 

behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata, ikke øger effektiviteten da disse retsregler 

medfører høje transaktionsomkostninger for parterne. Dette er ikke en ønskværdig situation, da 

retsreglerne netop bør udformes så de øger effektiviteten, dvs. at retsreglerne bør være enklere i sin 

helhed, så forskerne ikke skal bruge høje transaktionsomkostninger på at fortolke og forstå dem og 

patienterne ikke skal bruge høje omkostninger på at undersøge om forskerne har gjort netop dette. 

Ud fra det svage Coase-teorem og den betingede version af Coase-teoremet, kan det derfor udledes 

at disse ikke er opfyldt, da begge parter har høje transaktionsomkostninger. Det svage Coase-teorem 

foreskriver jo netop at forskerne og patienterne vil komme frem til en Pareto-efficient tilstand, der 

hvor transaktionsomkostningerne og helt væk eller lave.119 Hvis forskerne og patienterne ikke kan 

komme frem til en Pareto-efficient tilstand, igennem forhandlinger inden de indgår en aftale, opstår 

der en inefficent tilstand som mindsker effektiviteten for begge parter. Grundet de høje 

transaktionsomkostninger har patienterne derfor ikke incitament til at give samtykke til at give deres 

sundhedsdata til forskning og forskerne har ikke incitament for at ligge en høj effort i deres arbejde 

med at fortolke lovgivningen. Overordnet set, kan der ud fra overstående, udledes at lovgivningen 

som den er i dag, mindsker effektiviteten og mindsker incitamentet for at forskerne og patienterne vil 

indgå en aftale. Dermed mindsker den nuværende lovgivning forskernes incitament for at ligge en 

høj effort i deres arbejde og den nuværende lovgivning mindsker samtidig patienternes incitament for 

at give samtykke til at forskerne må benytte deres sundhedsdata til forskning. 

Overstående har derfor udledt, hvad der forhindrer parterne i at skabe en efficiente retstilstand der 

fremmer forskningen og da afhandlingens overordnede formål netop er at udlede hvilke forhold der 

kan fremme forskningen for at opnå en efficient retstilstand, vil nedenstående fokusere på hvordan 

dette opnås ud fra en Kaldor-Hicks efficient vurdering. 

5.2.1 Sammenhæng 

Ud fra overstående retsøkonomiske udledninger, samt den juridiske analyse og den økonomiske 

analyse, kan det konstateres at der er en sammenhæng imellem bestemmelserne i lovgivningen, 

parternes incitamenter der leder til en bestemt adfærd, som så giver en bestemt efficient. 

Det er derfor interessant at undersøge om en ændring i lovgivningen vil medføre, at der til sidst vil 

ske en ændring i efficienten i praksis. Dette vil blive vist ud fra en model der viser sammenhængen. 

 
119Eide og Stavang (2018) s. 146.   
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Modellen vil blive udledt ud fra Kaldor Hicks-kriteriet. Modellen vil omfatte lovgivningen, 

spilteorien og transaktionsomkostningerne. 

Modellen bliver illustreret således:120 

 

Denne model illustrerer, at en ændring i lovgivningen, vil medføre en ændring i parternes payoff og 

incitamenter, som vil med medføre en ændring i parternes adfærd og til slut vil dette resultere i en 

ændring i efficienten. 

I den juridiske analyse, blev det udledt at lovgivningen, indenfor behandling, indhentning og 

videregivelse af sundhedsdata, i dag er meget omfattende og kompliceret at fortolke. Dette medfører 

at forskerne har svært ved at fortolke lovgivningen korrekt, hvilke også påvirker patienterne. I 

overstående retsøkonomiske udledninger, blev det også konstateret, at lovgivningen i dag mindsker 

forskernes og patienternes incitamenter og dette mindsker effektiviteten. 

Hvis der derfor sker en ændring i lovgivningen, så den bliver lettere at fortolke, vil der ske en ændring 

i forskernes og patienternes incitamenter. Hvis lovgivningen er nemmere at fortolke, vil forskernes 

incitament stige til at fortolke lovgivningen og sandsynligheden for at ende med en korrekt 

fortolkning stiger. Samtidig vil det også blive nemmere for forskerne at sætte sig ind i lovgivningen 

og dette vil medføre at forskerne kan udføre mere forskning, da det kræver mindre arbejde at opstarte 

et forskningsprojekt. Patienternes incitamenter, for at give samtykke til at forskerne må benytte sig 

af deres sundhedsdata, vil også blive højere. Patienterne får stor gavn af at der udrettes forskning. 

Som antagelsen i situation 1 i spilteorien, kan patienterne nu observer til sidst i forskningsprocessen, 

at i langt de fleste tilfælde er loven korrekt fortolket. Samtidig er fortolkningen sket hurtigere og der 

udrettes dermed mere forskning, som patienterne vil få stor gavn af, da de vil opnå en bedre 

behandling efter et vellykket forskningsprojekt. En ændring i lovgivningen, vil medføre en ændring 

i forskernes og patienternes payoffs. Hvis der sker en ændring i lovgivningen, så reguleringen bliver 

nemmere at fortolke, er det ikke nødvendigt for forskerne at overveje om de skal ligge en høj eller 

lav effort i deres arbejde. Forskerne effort med at fortolke lovgivningen, vil højst sandsynligt, 

resultere i en korrekt fortolkning da lovgivningen nu er nemmere at fortolke. Patienterne kan derfor 

 
120 Egen illustreret model. 
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belønne forskerne efter dette hver gang. Patienterne vil også med stor sandsynlighed få den samme 

indtægt hver gang, da de ved at en korrekt fortolkning, til slut i forskningsprojektet vil medføre en 

større beskyttelse af deres sundhedsdata samt en succesfuldt gennemført forskning vil resultere i en 

bedre patientbehandling. Overstående situation vil derfor medføre en ændring i parternes 

nyttefunktioner og dette vil medføre en ændring i parternes payoffs. 

Derudover vil en ændring i parternes incitamenter, også medføre en ændring i parternes adfærd. 

Parternes opportunistiske adfærd vil også blive ændret og påvirket, da det nu er muligt for parterne 

at tilpasse sig de nye forhold og dermed drage personlig fordel af disse forhold. Især forskernes 

adfærd vil ændre sig, da det er meget vigtigt for deres arbejde at kunne forske og dermed vil deres 

adfærd ændres til at de nu kan udrette meget mere forskning. 

Ud fra overstående kan det dermed udledes, at der er en sammenhæng imellem det der blev udledt i 

den juridiske analyse og økonomiske analyse. En ændring i lovgivningen, vil medføre en ændring i 

forskernes og patienternes incitamenter og dette vil medføre en ændring i parternes adfærd. Dette vil 

resultere i en positiv ændring af efficienten, da ændringerne påvirker parterne positivt. Hvis Danmark 

dermed vælger at lave ændringer i lovgivningen og dermed gøre lovgivningen lettere at fortolke og 

navigere i for forskerne, vil dette resultere i en Kaldor Hicks-efficient tilstand, da forskerne dermed 

nemmere kan fortolke lovgivningen og dermed kan udrette mere forskning. Dette vil også gavne 

patienterne, da de vil opnå en bedre behandling. Samtidig vil en ændring af lovgivningen også give 

parterne lavere transaktionsomkostninger, da der vil forekomme mindre omkostninger for forskerne 

ved at skulle fortolke lovgivningen og patienterne får lavere omkostninger da de ved at lovgivningen 

er fortolket korrekt. Det må derfor udledes, at en ændring i lovgivningen vil medføre en positiv 

ændring af efficienten. 

5.3 Efficient retstilstand for at fremme forskningen 

Ud fra det udledte i afhandlingens juridiske analyse og økonomiske analyse, samt overstående 

udledninger i den integrerede analyse, er det muligt at komme med nogle anbefalinger til den danske 

lovgivning, omkring hvordan den bør være udformet for at skabe en efficient retstilstand.  

 

5.3.1 Anbefalinger til retspolitikken 

I den juridiske analyse, blev lovgivningen der regulerer behandling, indhentning og videregivelse af 

sundhedsdata, analyseret. I nedenstående afsnit vil det være muligt, ud fra opgavens samlede 

udledninger, at komme med anbefalinger til den nuværende regulering. Nedenstående vil tage 
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udgangspunkt i nogle af bestemmelserne fra afhandlingens juridiske analyse og vil derfor ikke 

behandle og komme med anbefalinger til alle behandlede bestemmelser fra den juridiske analyse. 

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2j) og databeskyttelsesforordningen artikel 89, stk. 1 

Databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2j): 

Databeskyttelsesforordningen har til formål at beskytte patienterne og deres sundhedsdata. Denne 

bestemmelse indeholder mange faktorer der skal fortolkes korrekt, for at sikre at man overholder 

bestemmelsen. I forbindelse med denne bestemmelse, vil en klar anbefaling til en ændring være, at 

den bliver nemmere at fortolke for forskerne og dermed være med til at fremme forskningen. Dette 

kan gøres på flere måder. For det første kan det gøres ved at forenkle og konkretisere måden 

bestemmelsen er skrevet på. Det gør at den ikke bliver fejlfortolket og der ikke skal bruges lang tid 

på at fortolke udtryk så de fortolkes korrekt. For det andet kan det gøres ved at præcisere hvad der 

står i bestemmelsen. Der er udtryk i bestemmelsen som; ”behandling kan ske på baggrund af EU-

retten og nationalret” og ”være i rimelige forhold til det mål, der forfølges…” Det er begge udtryk 

der kræver en del fortolkning og yderligere arbejde. For hvad præcist skal der forstås ved ”være i 

rimelige forhold til”, hvornår er fortolkningen rimelig i forhold til det mål der forfølges? Det samme 

gælder for udtrykket ”behandling kan ske på baggrund af EU-retten og nationalret”, men indenfor 

præcis hvilke lovgivninger i EU-retten og nationalret menes der? Samt ”kan ske…”, kan for fortolkes 

meget bredt. Det kræver stor juridisk forståelse, at kende til alle aspekter af nationalret og EU-retten, 

for at kunne fortolke dette udtryk korrekt. Derfor er det vigtigt at bestemmelsen præciseres for hvilke 

mål det er der skal forfølges. Dette udtryk kan nemlig fortolkes på mange måder og det er svært at 

vide hvilke mål der præcis menes og henvises til. Dermed vil det blive nemmere for forskerne at 

fortolke denne bestemmelse. Samtidig kan udtrykket ”rimelige forhold” også resulterer i en 

fejlfortolkning, for hvornår er noget ”rimeligt?”. Hvis det stod mere præcist og bestemmelsen sin 

helhed var mere enkel og konkret, så ville fortolkningen blive nemmere og patienterne ville være 

sikrer på at forskningen foregik på et rigtigt grundlag, da der ikke er ligeså stor mulighed for 

fejlfortolkning. 

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 89, stk. 1: 

Databeskyttelsesforordningen artikel 9(2j) henviser yderligere til at bestemmelse skal være i 

overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, som er med til at beskytte patienterne. Bestemmelsen 

beskytter patienter i den grad, at patienterne får en garanti for at behandlingen af deres sundhedsdata 
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overholder lovgivningen, såfremt den bliver brugt til forskning. Denne bestemmelser er også med til 

at vise, hvor kompleks lovgivningen på området er. Rationelt burde patienterne vide, at bare det at 

der er en lovgivning på området gør at de er beskyttet, såfremt de giver samtykke til at deres 

oplysninger må bruges til forskning. Denne bestemmelse går dog skridtet videre og garanterer, at 

såfremt de giver deres samtykke, så behandles de i overensstemmelse med den lovgivning der er 

vedtaget på området og samtidig garantere at der gives nogle fornødne garantier. Dette udtryk kan 

fortolkes på mange måder og denne bestemmelse bør derfor ændres, så de ”fornødne garantier” bliver 

præciseret og bestemmelsen dermed bliver nemmere at fortolke. 

 

Sundhedsloven § 15 

Sundhedslovens § 15, er endnu en meget kompleks bestemmelse, som kan være svær at fortolke 

korrekt. Bestemmelsens stk. 1, fortæller hvad der er gældende, medmindre andet følger af anden 

lovgivning. Det kræver hermed at forskerne igen har stor juridisk viden, eller bruger tid på at finde 

ud af om anden lov er gældende. Dette gør netop, at der er meget høje omkostninger forbundet med 

fortolkningen af gældende lovgivning. Bestemmelsen bør derfor konkretiseres, så det bliver mere 

gennemskueligt at fortolke om der er anden lov der skal følges.  

Stk. 3, er en definition af hvad informeret samtykke skal forstås som, men der henvises samtidig til 

en anden paragraf, ligesom at ordlyden: ” … på grundlag af fyldestgørende information fra 

sundhedspersonalet side…” gør det vanskeligt præcis at fortolke hvad det reelt betyder. Da det er så 

komplekst, kræver det en fortolkning for reelt at forstå hvad informeret samtykke reelt betyder og det 

gør dermed bestemmelsen svær at forstå. Dette bør derfor ændres, så det er nemmere at gennemskue 

hvad ”fyldestgørende information” omfatter og dermed vil den blive nemmere at fortolke. 

 

Sundhedsloven § 43 

Sundhedslovens § 43, regulerer at med et samtykke fra patienterne, må deres sundhedsdata 

videregives. Det der gør bestemmelsen kompleks og udfordrer måden den kan fortolkes på, er at der 

i stk. 2, er en undtagelse, der gør det muligt at videregive sundhedsdata uden samtykke. Dette kan 

være med til at gøre patienterne utrygge, da deres sundhedsdata i nogle tilfælde vil kunne videregives 

uden samtykke. Samtidig medfører det at fortolkningen skal ske korrekt, for præcis at vide hvornår 

det er lovligt at videregive sundhedsdata uden samtykke. Dette er en problematik, da dette kan være 

med at til gøre patienterne usikre på området, hvilket kan gøre at de er mere tilbageholdende med at 

videregive deres samtykke til at forskerne, da de kan frygte at disse data bliver videregivet uden deres 
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samtykke. Dette medfører at forskningen bliver utilstrækkelig og ikke bliver gennemført. § 43 i 

sundhedsloven er en meget vigtig bestemmelse og dermed ville det klart være en fordel, hvis 

bestemmelsen var formuleret mere enkel, så den bliver nemmere at fortolke korrekt. Det er i 

bestemmelsen beskrevet hvornår og hvordan en patients sundhedsdata kan videregives uden 

samtykke, men det vil give en usikkerhed, at vide at ens data kan blive videregivet uden samtykke. 

Problemet med dette, er at det gør lovgivningen endnu mere kompleks og svær at fortolke og dermed 

kan der gå meget data tabt. 

 

Komitéloven § 3 

Komitelovens § 3, giver forskerne mulighed for at anvende personer til forsøg, såfremt at der er 

afgivet et informeret samtykke. Problematikken er igen, at der kræves en korrekt fortolkning af 

bestemmelsen for at forstå de grundlæggende regler omkring indhentning af samtykke og i dette 

tilfælde informeret samtykke. ”Informeret samtykke” kan fortolkes bredt og giver derfor udfordringer 

for forskerne når der skal indhentes samtykke. Det kræver derfor mange ressourcer i form af 

fortolkning, undersøgelse og effort, før et forskningsprojekt kan starte. Denne proces kan blive 

enklere, hvis lovgivningen på området var mindre kompleks. Hvis lovgivningen er nemmere at 

fortolke, kunne forskerne bedre rådgive patienterne, som ville være mere tilbøjelig til at give 

samtykke og dermed kunne der hurtigere og lettere blive udrettet forskning, hvilket gør at 

behandlingen af patienterne vil blive bedre. 

 

5.3.2 Den efficiente retstilstand 

Ud fra overstående, vurderes det at der foreligger meget høje transaktionsomkostninger for især 

forskerne, ved at skulle fortolke lovgivningen korrekt forud for et forskningsprojekt. Disse 

transaktionsomkostninger er især høje, da det ikke er muligt præcist at udlede udfaldet af et 

forskningsprojekt. Det er udfordrende at gennemskue koblingen imellem de forskellige bestemmelser 

i lovgivningen som den er i dag. Det er derfor svært at fortolke hvornår hvilken bestemmelse er 

gældende. Samtidig er det udfordrende at skulle gennemskue hvornår lex speciales princippet får ret, 

da indhentning af samtykke er regulereret i mange bestemmelser og der skal derfor findes rundt i, 

hvornår de forskellige bestemmelser gør sig gældende. Dette vil medføre et kæmpe værditab for 

forskningen, da mange forskningsprojekter dermed ikke vil blive gennemført.  

Det må derfor udledes, at der foreligger en lovgivning, indenfor behandling, indhentning og 

videregivelse af sundhedsdata, der ikke er tilstrækkelig. Dette medfører et demokratisk problem, da 
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der er lavet en lovgivning som forskerne ikke forstår og dermed ikke kan fortolke korrekt forud for 

et forskningsprojekt. Der bliver derfor tilsidesat nogle retspolitiske hensyn. Forskning er med til at 

gavne samfundet, da forskningen er med til at skabe viden for samfundet. Samtidig kan forskningen 

give patienterne en bedre behandling, fordi der skabes viden omkring hvilke forbedringer der kan 

være behjælpelige for behandlingen af patienter i fremtiden. En lovgivning der er svær at fortolke, 

vil derfor medføre, at der bliver tilsidesat er retspolitisk hensyn, da forskningen ikke vil være mulig.    

Overordnet set må det derfor udledes, at det anbefales at den danske lovgivning, indenfor behandling, 

indhentning og videregivelse af sundhedsdata, bør ændres således at lovgivningen bliver mere 

gennemsigtig og dermed nemmere at fortolke. Lovgivningen skal kunne forstås og fortolkes af alle 

parter. En ændring i lovgivningen, vil derfor medføre at lovgivningen bliver nemmere at fortolke og 

der vil dermed blive udrettet mere forskning. 

5.4 Delkonklusion 

Ud fra overstående analyse, kan det derfor konkluderes at både patienterne og forskerne har høje 

transaktionsomkostninger. Ifølge det normative Coase-teorem, kan høje transaktionsomkostninger 

forhindre at parterne vil indgå en aftale og dermed kan samarbejdet imellem parterne ikke fortsætte. 

Ud fra den svage version af Coase-teoremet, følger det netop at disse høje transaktionsomkostninger, 

vil medføre at patienterne og forskerne ikke vil indgå en aftale. Dermed er patienterne ikke lige så 

villige til at give samtykke til at forskerne må benytte sig af deres sundhedsdata og forskerne vil ikke 

ligge en høj effort i deres arbejde med at fortolke lovgivningen. Det kan derfor konkluderes at 

lovgivningen, som den er i dag, er med til at forhindre at der udføres tilstrækkelig forskning på 

området indenfor behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata. 

Derudover kan det konkluderes, at der foreligger en sammenhæng imellem de retsøkonomiske 

udledninger samt udledningerne i den juridiske analyse og økonomiske analyse, idet der foreligger 

en sammenhæng imellem bestemmelserne i lovgivningen, parternes incitamenter og payoffs der leder 

parterne til en bestemt adfærd, som så giver en bestemt efficient. Det kan derfor konkluderes at en 

ændring i lovgivningen, vil medføre med ændring i parternes payoff og incitamenter, som så vil 

medføre en ændring i parternes adfærd og dette vil tilsammen medføre en ændring i efficienten. 

Ydermere konkluderes det derfor, at den danske lovgivning bør ændres for at skabe en efficient 

retstilstand. Derfor blev der udledt nogle anbefalinger til nogle af de behandlede bestemmelser fra 

den juridiske analyse, til hvordan lovgivningen bør ændres i fremtiden. 
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Ud fra overstående, kan det derfor overordnet set konkluderes at tiltagene der kan fremme 

forskningen for at opnå en efficient retstilstand, er en ændring i lovgivningen. Hvis lovgivningen 

ændres og den dermed bliver mere gennemsigtigt og nemmere at fortolke, vil forskerne have 

nemmere ved at opstarte og gennemføre et forskningsprojekt. Dette vil gavne samfundet og give 

patienterne en bedre behandling. Dette tiltag vil være med til at fremme forskningen og skabe en 

efficient retstilstand. 
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Kapitel 6 – Konklusion 
På baggrund af afhandlingens analyser, kan der for den juridiske analyse konkluderes, at der er 

foretaget mange tiltag på området for behandling, indhentning og videregivelse af 

forskningsbiologisk materiale i Danmark. Reguleringen på området er meget kompleks og det gør det 

svært for forskerne at navigere i. Der skelnes mellem personfølsomme oplysninger og almindelige 

oplysninger, men da sundhedsdata anses for værende personfølsomme oplysninger, er det disse der 

er blevet behandlet i denne afhandling. 

Det blev udledt i den juridiske analyse, at reguleringen på området har til formål at beskytte 

patienterne, men også at der samtidig er mange faktorer at tage hensyn til. Det gør at reguleringen er 

meget kompleks og omfattende, hvilket gør det svært for forskerne at fortolke reglerne på området 

for behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata. Det blev konkluderet at både; 

sundheds-, komité-, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen regulerer området og 

dermed er disse lovgivninger en del af den juridiske analyse. Da lex specialis princippet er gældende, 

vil sundhedsloven og komitéloven have forrang for brugen af databeskyttelsesloven og 

databeskyttelsesforordningen. 

Behandling af sundhedsdata kan kun ske, såfremt der er samtykke fra patienten, jf. komitélovens § 3. 

Samtykket kan være givet enten mundtlig, skriftlig eller stiltiende og kan til enhver tid tilbagekaldes 

af patienten. 

Behandling af sundhedsdata er reguleret i både komitéloven, sundhedsloven, databeskyttelsesloven 

og databeskyttelsesforordningen. Hvis det gælder personfølsomme oplysninger til forskningsbrug, er 

det databeskyttelsesforordningen art. 9 (2j) og art. 89 der skal anvendes. Hvis patienterne er en del af 

sundhedsvæsenet og deltagelsen i forskningsforsøget er som et led i deres behandling, så er det 

sundhedslovens § 6 og komitelovens § 2, stk. 1, nr. 11 der skal benyttes til behandling af patientens 

sundhedsdata. Hvis patienten derimod er rask og ikke er en del af sundhedsvæsenet, er det 

databeskyttelseslovens § 10 og komitelovens § 2, stk. 1, nr. 11 der skal anvendes til behandling af 

patientens sundhedsdata. 

Indhentning af sundhedsdata skal ske efter sundhedslovens § 15 og hvis sundhedsdata skal benyttes 

til andre formål, end som led i en behandling, er det sundhedslovens §§ 42d, stk. 1 og 42e som skal 

anvendes. Såfremt der er tale om et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, er det 

komitelovens §§ 3 og 5 stk. 1 der skal anvendes og det skal anmeldes efter komitelovens § 14. 
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Skal sundhedsdata af nogen slags, videregives, reguleres det i sundhedslovens §§43 og 46. 

Det kan derfor konkluderes, at området for behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata 

er et meget komplekst og omfattende område. Det gør, at det er svært for forskerne at fortolke 

lovgivningen, da der er mange forskellige lovgivninger der skal navigeres i. Lovgivningen gør, at det 

er muligt at få sundhedsdata som kan benyttes til forskningsbrug, både med og uden samtykke fra 

patienterne, der er dog mange undtagelser hertil. Det kan have store konsekvenser, at lovgivningen 

er så svær at fortolke. Forskerne har meget forudgående arbejde ved at fortolke lovgivningen korrekt 

forud for et forskningsprojekt og dette kan gøre at projektet bliver forsinket og i værste tilfælde ikke 

gennemføres. Det kræver ikke kun meget tid at kunne fortolke den komplekse lovgivning korrekt, 

men også stor juridisk forståelse. På trods af både meget tid og stor juridisk forståelse, gør den 

komplekse og omfattende lovgivning, at der er risiko for at bestemmelserne bliver fortolket forkert 

eller meget forskelligt. 

I den økonomiske analyse, blev det udledt at der foreligger et P/A forhold mellem patienterne og 

forskerne og at der er asymmetrisk information. Det blev udledt at parterne kan indgå en 

incitamentskontrakt, således at forskerne får en belønning for det arbejde der udføres med 

patienternes sundhedsdata. Belønningens størrelse afhænger af den effort der bliver lagt i arbejdet. 

Det blev ligeledes udledt, at både forskerne og patienterne har forskellige transaktionsomkostninger. 

De største transaktionsomkostninger hos forskerne, ligger i søgeomkostningerne, da de skal fortolke 

lovgivningen. Denne fortolkning har stor betydning for at forskningsprojektet kan gennemføres. 

Forskerne har også forhandlingsomkostninger, da de skal sikre sig at de må benytte patienternes 

sundhedsdata og de har kontrolomkostninger, når de skal sikre at de indgåede aftaler overholdes. 

Patienternes transaktionsomkostninger ligger i forhandlingsomkostningerne, da de skal sikre at deres 

sundsdata bliver tilstrækkeligt beskyttet og ikke bliver misbrugt, såfremt de vælger at give samtykke 

til at de må benyttes. De har også søgeomkostninger, da de skal overveje om de overhovedet vil give 

deres samtykke. Kontrolomkostningerne ligger i at de skal undersøge om deres oplysninger er blevet 

misbrugt. 

I spilteorien blev det udledt at forskernes nyttefunktion består af den belønning de får af patienterne, 

alt efter den effort de ligger i forskningen, fratrukket den negative nytte de har under 

søgeomkostningerne. Patienternes nyttefunktion er de ”indtægter” de får ud af forskningen, som 
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forskerne har lavet på baggrund af deres sundhedsdata, da de får en bedre behandling efter et vellykket 

forskningsforsøg. Forskernes belønning skal dog fratrækkes patienternes ”indtægter”. 

Det blev ligeledes udledt i spilteoriens to situationer, at den perfekte ligevægt i situation 1, er hvis 

patienterne giver samtykke til at forskerne må benytte patienternes sundhedsdata og at forskerne 

ligger høj effort i deres arbejde. I situation 2 blev det udledt, at uafhængig af den effort som forskerne 

ligger i deres arbejde, så får forskerne en høj belønning for at give en høj indtægt til patienterne og 

vice versa. 

Det blev ydermere udledt at på trods af at forskerne ligger høj effort i deres arbejde med at fortolke 

den omfattende og komplekse lovgivning, er der ikke garanti for at den høje effort resulterer i at 

fortolkningen af lovgivningen er korrekt. Det betyder at patienterne ikke altid kan forvente at den 

høje effort, gør at de får en høj indtægt og dermed vil der altid være en risiko for at deres sundhedsdata 

bliver misbrugt eller at patienterne ikke opnår en bedre behandling. 

Det kan derfor konkluderes i den økonomiske analyse, at de tiltag som der er foretaget i Danmark for 

behandling, indhentning og videregivelse af forskningsbiologisk materiale ikke altid vil resultere i et 

økonomisk efficient resultat. Den komplekse og omfattende lovgivning gør, at det kan være svært at 

fortolke lovgivningen korrekt og dette gør at der kan være uenigheder omkring hvad der er en korrekt 

fortolkning. Samtidig kan den høje effort, ved at fortolke lovgivningen resultere i en lang proces, 

hvilket ikke nødvendigvis gør at patienterne får en bedre behandling på det tidspunkt hvor de har 

behov for det. Der bliver derfor udrettet forskning i dag, på baggrund af den lovgivning der er, men 

en mere enkel lovgivning der er nemmere at fortolke, vil gøre at der vil udrettes forskning i langt 

større omfang. Dette vil resultere i et meget større økonomisk efficient resultat. 

Afslutningsvis kan det konkluderes, ud fra den integrerede analyse, at både forskerne og patienterne 

har høje transaktionsomkostninger. Ifølge det svage Coase-teorem, vil netop disse høje 

transaktionsomkostninger medføre at forskerne og patienterne ikke vil indgå en aftale, hvilket betyder 

at patienterne ikke i samme omfang vil være villige til at give samtykke til at deres sundhedsdata må 

blive benyttet, da forskerne ikke vil ligge en høj effort i deres arbejde med at fortolke lovgivningen 

korrekt. Derfor er lovgivningen, som den er i dag, med til at forhindrer at der udføres tilstrækkelig 

forskning på området indenfor behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata. 

Ydermere kan det konkluderes at der er en årsagssammenhæng mellem de retsøkonomiske 

udledninger og udledningerne i den juridiske og økonomiske analyse. Derfor kan det konkluderes at 
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hvis lovgivningen bliver ændret, vil det betyde at parternes payoff og incitamenter vil ændres, hvilket 

gør at parternes adfærd ændres og dette vil samlet set resultere i en ændret efficient. 

Det betyder at den danske lovgivning bør ændres, for at skabe en efficient retstilstand. Derfor er der 

i den integreret analyse, nogle anbefalinger til, hvordan nogle af de behandlede bestemmelser fra den 

juridiske analyse, bør ændres i fremtiden. 

Ud fra ovenstående, kan det derfor overordnet set, konkluderes at de tiltag der kan være med til at 

fremme forskningen, for at opnå en efficient retstilstand, vil være en ændring i lovgivningen. Såfremt 

lovgivningen ændres og dermed bliver mindre kompleks og nemmere at fortolke, vil forskerne have 

nemmere ved at starte og gennemfører deres forskningsprojekter, hvilket vil gavne samfundet og give 

patienterne en bedre behandling. Dette tiltag vil fremme forskningen og dermed skabe en efficient 

retstilstand. 
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Kapitel 8 – Bilag 

8.1 Bilag 1 - Samtale med Anders Perner – Overlæge på Rigshospitalet 

Professor i Intensiv medicin   

Forskningsområder omfatter bl.a.: Kliniske forskningsprogrammer inkl. forsøg af hyppige 

interventioner givet til kritisk syge patienter for hvilke der er tvivl om den samlede gavn eller 

skade 

Statements fra samtalen givet af Anders:  

Spørgsmålet til Anders Perner stillet over telefonen: Hvilke udfordringer oplever du ved 

reguleringen omkring behandling, indhentning og videregivelse af sundhedsdata?  

Statement 1:  

”De lovgivningsmæssige udfordringer, som jeg forstår det, er de lidt modsatrettede reguleringer”  

Statement 2:  

”Behandlingsmæssigt er det ikke så svært. Der har vi relativt brede beføjelser kan man sige. Jeg er 

på intensivafdelingen, så mine patienter kan ikke give samtykke, så jeg har lov til at slå op i alt 

tilgængeligt data om dem så længe de er under min behandling” ’ 

 

Statement 3: 

”Problemet er at vi ikke har data fra patientens egen læge, så hele patientens sygdomshistorie har vi 

ikke. Der skal vi ringe og snakke med deres egen læge. Der er et hul i vores data adgang. Der er 

ikke en sundhedsdatabase om patienterne forløb hos deres egne praktiserende læger eller egne 

praktiserende speciallæger. Det er et mindre problem men kan dog være en udfordring nogen 

gange”  

 

Statement 4:  

”Så man kan sige at udfordringen er især på forskningssiden. På forskningssiden er det når man især 

gerne vil lave projekter der går på tværs af regioner eller på tværs af lande. Så bliver 

fortolkningerne af f.eks. dataforordningen fortolket forskelligt. Det blokerer databehandleraftalerne 

da regionerne ikke kan blive enige om hvordan reglerne skal fortolkes og blokere for nye 

databehandler aftaler mellem regionerne. Det er jurister i regionerne der ikke kan blive enige.  
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Statement 5: 

Det vi så har fået lov til og det vi så har gjort, er at det ikke har opsættende virkning for os, så vi 

laver helt konkret et kliniskforsøg af covid patienter med binyrebarkhormon og vi kan jo ikke vente 

på at lave dette forsøg til de er blevet enige. Så vi laver det forsøg og håber på vi får godkendt en 

databehandleraftale. Så data bliver indtastet fra andre regioner i vores database uden at der er en 

databehandleraftale, men vi har indsendt en ansøgning om det.”  

 

 

Statement 6:  

”Det med at fortolkningen er så svær, det er nok med til at give meget lange behandlingstider, 

hvilket er en anden udfordring, da de venter meget lang tid på svar. Juristerne kan ikke blive enige 

om fortolkningen af lovgivningen og så spørger de ministeriet og venter meget lang tid på svar og 

nogle ting tør de ikke tage en beslutning om før de har fået ministeriets beslutning om fortolkning. 

Det er meget unge jurister der arbejder der kort tid og derfor er der et problem med den manglende 

erfaring og måske også en mindre lyst til at træffe en beslutning. Jo mindre erfaring man har, jo 

mere usikker er man og har svære ved at træffe en beslutning.”  

 

Statement 7: 

”Der er også en grundlæggende udfordring da der ikke bliver skelnet imellem hvilken type data det 

er. Selvom, hvis man spørger patienterne, så er der nok en bestemt type data de meget gerne vil 

have vi passer meget på. Deres cpr-nummer, seksuelle præferencer og sådan nogle ting og så er der 

ting de er fuldstændig ligeglade med f.eks. hvad deres blodtryk var, hvilken medicin de fik, 

væskebalancen og hvilken temperatur de havde men det hele bliver slået over i en og der bliver ikke 

skelnet imellem høj risiko data og lav risiko data i lovgivningen. Så vi opererer nok ud fra et 

ekstremt forsigtighedsprincip og behandler alle data om en patient som værende meget personlig 

som skal have meget beskyttelse, lige fra hvad deres temperatur var da de blev indlagt, selvom det 

nok er mindre vigtigt end om de er Hiv-positive.”  

 

Statement 8: 

” Lovgivning er begrænsende og komplicerer forskningen og øger den administrative byrde for 

forskeren og forlænger de tidsforløb f.eks. hvis man har en Ph.d.-studerende der skal lave en ph.d. 

på tre år og han/hun skal vente et halvt år på en datagodkendelse så er det jo en vigtig del af 
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personens uddannelsestid og så når man ikke det man skal for at afslutte sin ph.d.-afhandling som 

tiltænkt. Så det er helt konkret udfordrende for den person der skal have sin uddannelse og så 

selvfølgelig for den type forskning der direkte forbedrer patientbehandling og det kunne så være 

vores covid forsøg med binyrebarkhormon. Hvis vi skal vente på at de bliver færdige med 

fortolkningen af loven, så er covid overstået og så får vi ikke forbedret nogle patienters behandling. 

Så der skelnes ikke imellem vigtigheden og potentialet af projektet, kliniske forsøg der kan redde 

eller forbedre patienternes liv venter lige så længe som den forskning der ikke har potentiale.” 

 

Statement 9: 

”Der er jeg meget firkantet, forskning er forskning. Ligegyldigt om det måske er noget der engang 

kan komme nogle til gavn eller om det direkte nu og her vil medføre gavn. Udfordringen er at de 

gode projekter der normalt flytter noget, er som regel de samarbejder mellem regioner og lande 

fordi man skal have et vis antal patienter. Vi skal have 1000 patienter med covid i vores forsøg det 

kan vi jo ikke skaffe på Rigshospitalet, for vi har ikke 1000 patienter på intensiv med covid 

heldigvis og det har vi heller ikke i regionhovedstaden heldigvis, så nogle af de patienter skal 

inkluderes i andre danske regioner, i Sverige, i Indien og i Schweiz. Så kan vi på x antal måneder få 

inkluderet 1000 patienter i vores forsøg. Det kræver databehandleraftaler med 4 andre regioner og 

med den i Sverige, Schweiz og Indien. Dem udenfor EU ved ikke hvad de skal gøre. Der er ikke en 

ramme for hvordan de skal lave databehandleraftaler, så lige nu ved vi ikke hvordan vi skal lave 

sådan en aftale med Indien. Når vi sender det ud til Indien vil de sige det samme, hvordan skal det 

håndteres. Det gode er vi har fået lov til at det ikke har opsættende virkning og vi derfor har startet 

forsøget uden en databehandleraftale. Men det var nok ikke det der var meningen kan man sige. 

Meningen var at det skulle beskytte patienterne og lige nu indsamler vi deres data 

uden datagodkendelsen. Jeg ved ikke om det kræver denne godkendelse før vi kan offentliggøre 

forsøget. For hvis juristerne ikke kan blive enige og vi så ikke må offentliggøre resultatet selvom 

det kan være livreddende behandling, skal vi så putte med den viden og lade patienter dø af covid 

hvis vi ved de skal have en anden dosis binyrebarkhormon end der gives nu, nej vel? Det er det der 

kan være meget udfordrende og hvis det åbenlyst ikke virker og det falder tilbage på fortolkningen 

af lovgivningen som simpelthen er så kompleks at jurister i forskellige dele af landet og 

internationalt fortolker det forskelligt."  
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Statement 10:  

”Vi kommet til, indtil vi ligesom har lært det, at sidde som lus imellem to negle. Når vi så har gjort 

det et stykke tid, skubber vi det fra os og kører videre med vores forsøg og så kan de melde tilbage 

når de er blevet enige. Men det var ikke meningen. Igen vi synes der er lav risiko med det vi laver. 

Vi sender jo ikke biologisk materiale til USA. Vi indtaster nogle ret simple data om hvordan 

patienterne så ud da de kom på intensiv med covid og hvordan de så reagere på den behandling og 

om de lever eller dør og hvornår de bliver udskrevet fra hospitalet og så kontakter vi dem efter et 

halvt år og hører til deres livskvalitet. Så det er simple data vi registrer. Ved danske patienterne 

registrerer vi deres cpr-nummer men det ligger lukket inde på en Region H server under fuld 

beskyttelse. Så hvad risikoen skulle være, ved jeg ikke lige.”  

 

Statement 11: 

”Det hele bliver behandlet i samme mølle og det er et system der har meget unge jurister der er 

svære at fastholde og dermed bliver kvaliteten påvirket af dette og når loven er svær at fortolke, så 

bliver der nogen gange uendelig lange ventetider. Vi har ventet snart 1 år på vores fordi en 

anden region er uenig i fortolkningen. Hvis man ikke er modig og får folk til at forstå det er vigtigt, 

det er jo så nemt med covid. Alle kan forstå at det kan man ikke vente på og så er det nogle der har 

været modige nok til at træffe den beslutning og sige at det ikke har opsættende virkning og at vi 

bare kunne gå i gang.”  

 

Statement 12: 

”Det har krævet mod osv. og det har udfordret systemet og potentielt er det at gå imod hele 

konceptet og tanken med lovgivningen om at beskytte patienternes data og så her af praktiske og 

nok også etiske grunde har man sagt at det lige må vente. Det er også sådan fordi at det er et klinisk 

forsøg er det ekstremt reguleret og det er godkendt af lægemiddelstyrelsen og etisk komite og vi 

bliver monitoreret eksternt, så der er eksterne monitorer der kommer og tjekker hver eneste patient. 

Så det er i forvejen ekstremt kontrolleret, så nu har man lagt en endnu en ting ovenpå uden at det 

sikkert giver værdi men det komplicerer og forsinker tingene. Så når man ligger alt det sammen er 

det bare ekstremt komplekst at lave et klinisk forsøg og det er de kliniske forsøg der skal forbedre 

behandlingen direkte. Når man forsinker det eller stopper noget af det fordi nogle simpelthen giver 

op, så har man sådan set blokeret muligheden for at forbedre behandlingen.” 
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Statement 13: 

Igen for covid er det åbenlyst at det er et kæmpe problem men det er der også for mange andre 

patienter at de ikke får forbedret deres behandling fordi det er blevet for komplekst. Så det er den 

side af det der bliver glemt, så alternativet til at lave god klinisk forskning der kan forbedre 

behandlingen, er at den ikke bliver bedre. Så det er patienterne der bliver skadet i den sidste ende, jo 

mere kompleks du laver den kliniske forskning der skal forbedre patientens behandling. Hvis det 

ikke bliver gjort, så bliver patienterne ved med at få usikre behandlinger der ikke bliver forbedret.”  

 

Statement 14: 

Det bliver glemt. Der er ingen der har det overblik at sige hvad den negative side af at gøre tingene 

så besværligt, men det er ikke-testede behandlinger og usikre behandling hvor vi ikke kender 

bivirkningerne, for de vil blive brugt og bliver brugt og der bliver brugt medicin der aldrig er testet 

bl.a. Fordi det er for komplekst at teste det. Jo mere man skruer på den administrative besværlige 

skrue i det der system, jo større er sandsynligheden for at patienter ude i den virkelige verden vil få 

behandling der ikke er testet og blive udsat for ikke testet diagnostiske tests.”  

 

Statement 15: 

Et eksempel på kviktestene til covid, de er ikke blevet testet endnu fordi det tager så lang tid at få 

igennem datagodkendelserne. Så nu bruger vi diagnostiske test som vi ikke kender værdien af ude i 

den virkelige verden. Producenterne siger de er gode, men nogle forskere og læger siger ”ahh er vi 

nu sikre på det, lad os teste det i en dansk kontekst og se værdien af det”. Det er blevet bremset af at 

datagodkendelserne ikke er kommet i hus endnu. Det er et åbenlyst problem med covid men det 

gælder også alle andre patienter.” 

 

Statement 16:  

De negative konsekvenser bliver der meget sjældent kigget på. Det er helhed. Hvis det er besværligt 

at få testet værdien, så blive de brugt uden at blive testet. Sådan er sygehusvæsnet. Alle ønsker ny 

behandling, nye tests, nye alting og hvis det ikke kan blive testet på en smooth måde, så vil det blive 

brugt uden tests. Til skade, spild eller gavn gavn. Noget vil skade og andet vil gavne. Så skader 

man de patient er, hvis data man prøvede at beskytte.  Man tror det er meget reguleret men det er 

det ikke. Det er for svært at får det testet og så bliver det brugt uden at blive testet først”       


