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Side 1 

Abstract 
The purpose of this master thesis is to investigate and analyze the research collaboration 

between SSI, Stanford and Biohub. In this context, this paper examines whether the Danish 

state’s interests are secured in the research collaboration as part of the exercise of strategic 

contracting. This is done by conducting a two-part analysis with a business law approach that 

is an interplay between law and economics. The first part deals with the employment 

relationship between SSI and Mads Melbye, after which the parties’ contract is analyzed in the 

institutional part of the analysis.  

  

The employment part of the analysis deals with the issue that exists between SSI as an employer 

and Mads Melbye as CEO of SSI. The analysis sets out to determine whether Mads Melbye’s 

actions affected SSI’s opportunities to secure the Danish state's interests in the research 

collaboration. Mads Melbye breached a number of obligations in connection to the research 

collaboration. He violated the Danish civil servant legislation, the Danish researchers’ patent 

act, and was legally incompetent in the collaboration. According to the principal-agent-theory, 

this was due to a conflict of interest between the parties. Mads Melbye had no incentive to act 

in the interests of SSI in the collaboration, which led him to commit moral hazard actions in 

which he withheld information about his legal incompetence and his involvement in founding 

Mirvie. The analysis concludes that there was no incentive agreement between the parties, 

which resulted in SSI not being able to secure the interests of the state.  

  

In the institutional part, the parties’ agreement is analyzed. The parties have entered into an 

interinstitutional agreement which covers the distribution of the rights and profits of the parties. 

The analysis concludes that there is an imbalance and unfairness in the parties' agreement, 

whereby Biohub has been given exclusive rights to carry out the commercialization of the 

patent. According to the resource dependency theory, SSI possesses the critical resource in the 

collaboration. This should give SSI greater bargaining power, but the analysis concludes that 

this is not reflected in the agreement.  

  

Furthermore, the analysis concludes that extensive use has been made of conventional 

contracting in the design of the contract, which is due to a lack of vertical incentive 

compatibility between SSI and Mads Melbye. This has limited the use of strategic contracting 

and has resulted in SSI not being able to secure the interests of the state. 
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Kapitel 1 – Problemformulering, afgrænsning, case og metode 

1.1 Indledning 

Life science-industrien har en stor påvirkning på den danske økonomi. Det fremgår af en 

rapport udarbejdet af erhvervsministeriet, at industrien havde en eksport på 142 mia. kr. i 2019, 

som svarer til 19% af hele Danmarks eksport.1 Industriens bidrag til de offentlige finanser, som 

udgør selskabsskatter og personskatter, var helt oppe på 24,7 mia. kr. i 2017.2 Endvidere var 

beskæftigelsen i industrien på 47.543 årsværk i 2017. En stor del af fremgangen i industrien 

skyldes forskning og udvikling af nye medicinalprodukter, der kan lede til patenter. I 2017 

investerede virksomhederne 14,6 mia. kr. i industrien til egen forskning og udvikling, hvilket 

svarer til cirka 34% af Danmarks investeringer i forskning og udvikling.3 Der bliver endvidere 

foretaget store investeringer i udenlandsk forskning og udvikling. Det fremgår af 

erhvervsministeriets rapport, at danske Life science-virksomheder har aktiver i udlandet, der 

har en værdi på 241 mia. kr.4  

 

For at industrien skal kunne udføre forskning og udvikle nye medicinalprodukter, der skal lede 

til nye patenter, har den brug for data, særligt sundhedsdata. De danske Life science-

virksomheder kan ansøge om at anvende data fra de danske sundhedsregistre og biobanker, der 

indeholder detaljerede oplysninger om danskernes helbred, behandling og sundhed.5 

 

Der foregår forskningssamarbejder på tværs af sektorer og på tværs af landegrænser. Et 

eksempel på dette er forskningssamarbejdet mellem Statens Serum Institut (videre SSI) og 

Stanford University, der indledte et forskningssamarbejde om gravide kvinders sundhed. Det 

var den daværende administrerende direktør hos SSI, Mads Melbye, der indledte samarbejdet 

og var en af frontfigurerne i hele forskningsprojektet. SSI havde indsamlet sundhedsdata 

vedrørende gravide kvinder i Danmark og leverede disse data til Stanford, som skulle udføre 

analyser af disse. Forskningssamarbejdet ledte til et produkt, og der blev inddraget endnu en 

 
1 Life science-industriens økonomiske fodaftryk, Erhvervsministeriet juli 2020, s. 20-21. 
2 Ibid. s. 26. 
3 Ibid. s. 27. 
4 Ibid. s. 34. 
5 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/saadan_bruges_sundhedsdata/brug_til_forskning  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/saadan_bruges_sundhedsdata/brug_til_forskning
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part, der skulle forestå kommercialiseringsprocessen af produktet; denne virksomhed var Chan 

Zuckerberg Biohub (videre Biohub).6 Parterne har indgået en interinstitutionel aftale (videre 

kommercialiseringsaftalen), der regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til 

kommercialiseringsprocessen.  

 

Kommercialiseringsaftalen er konciperet som en fælles ramme for parternes samarbejde. Der 

kan dog foreligge forskellige tilgange til koncipering af samarbejdsaftaler, som til dels kan 

deles op i kontraktparter, der søger at egenoptimere på bekostning af medkontrahenter, og 

kontraktparter, der søger at fællesoptimere med medkontrahenterne.7 Koncipering af 

kontrakter, der har til formål at fællesoptimere med medkontrahenter, er mere populært kaldet 

strategisk kontrahering, som forsøger at skabe konkurrencemæssige fordele ved anvendelse af 

proaktive klausuler.8 

 

Kommercialiseringsaftalen anfører bl.a., at Biohub skal forestå kommercialiseringsprocessen. 

En del af denne proces omfatter at finde en tredjepart, der får licens til at producere, anvende 

og sælge de produktet, som udspringer af patentet.9 Et andet element af samarbejdsaftalen 

berettiger Biohub til at opkøbe en tredjepart, der har en eksklusiv licens til at udføre de 

førnævnte aktiviteter.10 Biohub har derfor en købsoption, der er stadfæstet i samarbejdsaftalen 

mellem parterne, og som de andre parter er afskåret fra. Er dette i tråd med teorien om strategisk 

kontrahering, hvor samarbejdet mellem parterne bliver dyrket i højere grad? 

 

Siden indgåelsen af kommercialiseringsaftalen har samarbejdet været omdrejningspunkt for en 

del kontroverser og uregelmæssigheder, da det er kommet frem, at overførslen af sundhedsdata 

ikke var i tråd med den gældende lovgivning,11 og at de involverede gravide kvinder ikke var 

oplyst om, at deres sundhedsdata skulle anvendes i et forskningssamarbejde med Stanford og 

 
6 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 258-275. 
7 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 10.  
8 Ibid. s. 11.  
9 Se Bilag 2, nr. 2. 
10 Se bestemmelse 3 i afsnit 5.1.2.1.2. 
11 https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-

nu-vil 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-nu-vil
https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-nu-vil
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Biohub.12 Grundet sin involvering i sagen blev Mads Melbye fritaget for tjeneste og valgte 

efterfølgende at fratræde sin stilling som administrerende direktør hos SSI.13  

 

Afhandlingen vil søge at afklare, hvorvidt aftalegrundlaget mellem parterne understøtter SSI’s 

varetagelse af danske interesser. Analysen vil tage udgangspunkt i Mads Melbyes ageren, 

parternes bidrag til samarbejdet og samarbejdets aftalegrundlag. Underliggende for hele 

analysen vil være strategisk kontrahering, herunder om der foreligger begrænsninger i 

parternes forudsætninger for udøvelse af denne.   

 

1.2 Problemformulering 

Denne afhandling vil forsøge at besvare følgende problemformulering:  

I hvilken udstrækning understøtter aftalegrundlaget varetagelsen af danske interesser i 

forskningssamarbejdet mellem Statens Serum Institut, Stanford University, og Chan 

Zuckerberg Biohub som led i at udøve strategisk kontrahering? 

 

For at besvare problemformuleringen fyldestgørende vil følgende uddybende problemstillinger 

blive inddraget:  

1. I hvilken udstrækning har Mads Melbye som direktør for SSI haft indflydelse på SSI’s 

forudsætninger for varetagelse af den danske stats interesser i nærværende 

forskningssamarbejde? 

2. I hvilken udstrækning foreligger der incitamentsforenelighed mellem SSI og Mads 

Melbye i det foreliggende ansættelsesforhold?  

3. Hvordan kan den danske obligationsret anvendes til at sikre balancen i parternes 

retsstillinger?  

4. I hvilket omfang er parternes bidrag til samarbejdet afspejlet i aftalegrundlaget? 

5. Hvordan kan parterne anvende deres ressourcer og bidrag til at opnå en 

konkurrencemæssig fordel i samarbejdet?  

6. Hvilke begrænsninger foreligger der i parternes forudsætninger for udøvelse af 

strategisk kontrahering i forskningssamarbejdet? 

 
12 https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/ssi 
13 https://www.altinget.dk/artikel/mads-melbye-fratraeder-sin-stilling  

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/ssi
https://www.altinget.dk/artikel/mads-melbye-fratraeder-sin-stilling
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1.3 Case  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i det forskningssamarbejde, som er indledt mellem 

Stanford University og Statens Serum Institut, samt andre afledte kontraktuelle forhold fra 

samarbejdet og det patent, som forskningssamarbejdet har resulteret i. I forbindelse med dette 

vil ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads Melbye blive analyseret, hvor der særligt lægges 

vægt på hans stillinger hos SSI og hans handlinger i forskningsforløbet.  

 

Forskningssamarbejdet blev startet op i 2013 af Mads Melbye og nogle forskere fra Stanford. 

SSI havde ansvaret for at levere data vedrørende gravide kvinder i Danmark; de data blev 

efterfølgende analyseret af professorerne på Stanford. Forskningen resulterede i to patenter, 

som Stanford startede en kommercialiseringsproces omkring. I denne anledning blev Chan 

Zuckerberg Biohub og Mirvie (tidligere Akna Diagnostics) involveret i projektet. 

 

I hele forløbet har der været diverse kontroverser og komplikationer; disse er beskrevet 

nærmere i afsnit 2.2. En nærmere beskrivelse af parternes involvering i projektet er også 

beskrevet i kapitel 2. 

 

Omdrejningspunktet for analysen vil være aftalegrundlaget mellem parterne i projektet. SSI, 

Stanford og Biohub har indgået en kommercialiseringsaftale, som vil blive analyseret juridisk 

og økonomisk. Udover dette foreligger der en licensaftale mellem Biohub og Mirvie, som vil 

blive inddraget i analysen af kommercialiseringsaftalen. Analysen vil bygge på danske 

perspektiver, hvor der tages udgangspunkt i SSI og danske interesser.  

 

1.4 Synsvinkel 

Der vil i afhandlingen blive taget udgangspunkt i SSI som medkontrahent i et 

forskningssamarbejde. Analyseniveauet vil i afhandlingen være markedet, hvor virksomheden 

er analyseenheden, hvorfor der vil være en virksomhedssynsvinkel. Det danske samfund har, 

sammen med andre verdenssamfund, en interesse i statens værdiskabelse af tilgængelige 

ressourcer i samfundet, som dermed skal være til gavn for samfundet. Afhandlingen vil derfor 

fokusere på, hvordan SSI har ageret, herunder hvordan der burde ageres for at skabe merværdi 

for det danske samfund, som i denne afhandling indebærer indgåelse af et 

forskningssamarbejde. Den danske stats interesser vil i nærværende afhandling blive anset som 
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synonyme med SSI’s interesser, da SSI er en statsejet institution, der har til formål at styrke 

sundheden i samfundet.  

  

Det er i denne forbindelse naturligt at tage udgangspunkt i velfærdsmaksimering.14 Ved 

indgåelse af forskningssamarbejde som statslig institution vil det i afhandlingen blive 

analyseret, hvorvidt SSI har varetaget aktionærens, dermed det danske samfunds, interesser 

ved indgåelse af det konkrete forskningssamarbejde. Afhandlingen søger dermed igennem den 

foreliggende kontrakt og underliggende licensaftale at analysere, hvorvidt der i en strategisk 

kontraheringssammenhæng er tale om en rimelig kontrakt, der afspejler parternes bidrag til 

samarbejdet.  

 

1.5 Afgrænsning 

For at besvare de valgte problemstillinger bedst muligt er der visse emner, der ikke vil blive 

inddraget i afhandlingen, sådan at denne kan være så præcis og udtømmende som muligt. I 

afgrænsningen redegøres der for nogle af de emner, der ikke vil blive inddraget i afhandlingen. 

  

SSI leverer sundhedsdata til forskningssamarbejdet med Stanford; denne udveksling af data er 

underlagt en række forskellige databeskyttelsesregler. Denne regulering vil ikke blive 

inddraget i nærværende afhandling, da fokus vil være på aftalegrundlaget mellem parterne og 

deres retsstillinger. Vi afgrænser os derfor fra databeskyttelsesmæssige problemstillinger, som 

udvekslingen og indsamlingen af sundhedsdata er underlagt. 

  

Stanford og Biohub er amerikanske institutioner, men da afhandlingen tager udgangspunkt i 

SSI og den danske stats interesser, vil parternes aftalegrundlag blive vurderet efter den danske 

obligationsret. Den amerikanske kontraktret vil derfor ikke blive inddraget i vurderingen af 

parternes aftalegrundlag. 

  

Parternes aftalegrundlag vil blive vurderet efter den danske obligationsret, men der er 

elementer af obligationsretten, der ikke vil blive inddraget i vurderingen. I denne afhandling 

vil forudsætningslæren samt de svage og stærke ugyldighedsgrunde ikke blive inddraget, da de 

ikke anses som relevante for de nærværende problemstillinger. 

 
14 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 9. 
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Der inddrages dele af præmisserne i transaktionsomkostningsteorien, men selve teorien vil ikke 

blive inddraget i sin helhed. I afhandlingen vil ændringer til aftaler blive omtalt samt 

omkostninger forbundet med disse ændringer; de vil dog ikke blive vurderet i henhold til 

transaktionsomkostningsteorien. Vi afgrænser os derfor fra transaktionsomkostningsteorien. 

 

1.6 Erhvervsjuridisk metode  

Det er den erhvervsjuridiske metode, der danner grundlag for afhandlingen. Den 

erhvervsjuridiske metode er en tværdisciplinær tilgang, som er et samspil mellem juraen og 

økonomien.15 Det er retsdogmatikken, der er fundamentet for den erhvervsjuridiske metode, 

med inddragelse af økonomiske modeller og teorier. Der er tale om en ex ante-tilgang, hvor 

der søges at finde optimeringsmuligheder i henhold til negative eksternaliteter og 

profitmaksimering.16 Dette vil, i henhold til rammerne for strategisk kontrahering, være at opnå 

relationsrente mellem parterne ved brug af proaktive klausuler i kontraktkonciperingen.
 

  

Der skal i henhold til den erhvervsjuridiske metode være en problemejer. Virksomheden er 

fastlagt som given problemejer, i og med at der tages udgangspunkt i en 

virksomhedssynsvinkel.17 Anvendelse af metoden skal dermed bidrage til, at virksomheden på 

et mere kvalificeret grundlag kan træffe beslutninger om forbedring af virksomhedens 

indtjenings- og konkurrenceevne.18 Problemejeren i nærværende afhandling er SSI. 

  

Der skal i den erhvervsjuridiske metode sondres mellem offentlig ret og privatretten. Den 

erhvervsjuridiske metode tager i mindre omfang hånd om offentlig ret. Enhver givet 

virksomhed skal under alle omstændigheder efterleve den offentlige lovgivning, hvorfor den 

erhvervsjuridiske metode ikke synes at have den store betydning.19 Der er derfor i større 

omfang fokus på privatrettens deklaratoriske regler.20 Dette vil med andre ord sige, at metoden 

har fokus på, at virksomheden skal kunne disponere optimalt ved at integrere juraen med 

 
15 Østergaard, K. (2003) ‘Metode på cand.merc.jur. studiet.’, s. 281. 
16 Ibid. s. 281. 
17 Østergaard, K. (2014), 'Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben: Et eksempel 

på hvorledes den erhvervsøkonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet i forhandlerkontrakter 

og dermed den retsdogmatiske forskning og empiri, hvorved der er mulighed for at opnå kvasirente', s. 7. 
18 Østergaard, K. (2003) ‘Metode på cand.merc.jur. studiet.’, s. 285. 
19 Ibid. s. 281. 
20 Ibid. s. 282. 
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virksomhedens andre styringsredskaber.21 Den erhvervsjuridiske metode synes således også at 

være i overensstemmelse med afhandlingens grundlag, som er strategisk kontrahering.  

 

Afhandlingen vil, med brug af den retsdogmatiske metode sammen med økonomiske teorier, 

undersøge, hvorledes SSI’s interesser er varetaget, herunder hvordan deres retsstilling kan 

optimeres i kontraktkonciperingen i en strategisk kontraheringssammenhæng. Der vil i de 

kommende afsnit blive redegjort for den metodiske tilgang for juraen og økonomien, herunder 

de retskilder og teorier, der anvendes.  

 

1.7 Juridisk metode 

Formålet med anvendelsen af den juridiske metode er at beskrive og analysere aftalegrundlaget 

mellem SSI, Stanford og Biohub. Afhandlingen vil se på forholdet mellem Mads Melbye og 

SSI, herunder om forskningsforløbet giver anledning til juridiske problemstillinger i henhold 

til de patentrettigheder, der følger af forskningssamarbejdet, samt den ansættelsesretlige 

relation mellem Mads Melbye og SSI. Dernæst vil centrale bestemmelser blive inddraget fra 

aftalegrundlaget for at vurdere parternes forpligtelser og rettigheder i henhold til deres 

medkontrahenter. Bestemmelserne vurderes ud fra den danske obligationsret og de 

dertilhørende grundsætninger.  

 

1.7.1 Retsdogmatisk metode 

For at beskrive og analysere de juridiske problemstillinger i afhandlingen vil det i henhold til 

retsvidenskaben være den retsdogmatiske metode, der lægges til grund. Det skal med den 

retsdogmatiske metode sikres, at udfaldet af den juridiske analyse ville være det samme, hvis 

enhver anden givet dommer skulle analysere samme juridiske problemstilling.22 Vi finder 

derfor med retsdogmatikken frem til gældende ret (de lege lata), som den danske Alf Ross 

 
21 Dahl, B. et al. (2002) ‘Erhvervsjura: i et markedsøkonomisk perspektiv’, s. 28. 
22 Tvarnø, Christina D, & Nielsen, Ruth. (2017). ‘Retskilder og retsteori’, s. 29. 
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introducerede med retsrealismen.23 De værktøjer, der danner grundlag for den retsdogmatiske 

metode, er regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur.24 

  

Der er ikke nogen hierarkisk ordning mellem de retskilder, der danner grundlag for 

retsdogmatikken. Der skal dog tages højde for lex-reglerne, som er fortolkningsprincippet, der 

skal sikre undgåelse af konflikt mellem reguleringens indbyrdes rangering. Princippet er delt 

op i lex superior, lex specialis og lex posterior.25 Lex superior slår fast, at en trinhøjere lov går 

forud for en trinlavere lov. I dansk ret vil dette sige, at Grundloven går forud for en almindelig 

lov, hvor en almindelig lov går forud for en bekendtgørelse.26 På samme måde går EU-retten 

forud for national ret som grundet i EU-rettens forrang for national ret.27 Lex posterior og lex 

specialis slår dernæst fast, at en yngre retsregel går forud for en ældre retsregel (lex posterior), 

hvor en speciel retsregel går forud for en almindelig retsregel (lex specialis).28 

 
 

1.7.2 Retskilder og retsområder 

Der er i afhandlingen en todelt problemstilling, som også påvirker den metodiske tilgang. Der 

skal her skelnes mellem den institutionelle del og forholdet mellem SSI og Mads Melbye. Den 

institutionelle del tager udgangspunkt i kontraktforholdet mellem SSI, Stanford og Biohub, 

imens det senere nævnte tager stilling til ansættelsesforholdet mellem Mads Melbye og SSI 

samt de patentrettigheder, som forskningsproduktet medfører. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i dansk ret. Dette til trods for, at de indgåede parter i den 

institutionelle del er amerikanske og danske, og at aftalegrundlaget er underlagt amerikansk ret 

– nærmere State of New York i samarbejdsaftalen29 og californisk30 ret i licensaftalen. Da 

 
23 Ross, A. (1999). ‘Ret som teknik kunst og videnskab: Og andre essays’, s. 220. 
24 Ross, A. (2013). ‘Om ret og retfærdighed: En indførelse i den analytiske retsfilosofi’, s. 124. 
25 Tvarnø, Christina D, & Nielsen, Ruth. (2017). ‘Retskilder og retsteori’, s. 235. 
26 Blume, P. (2016). ‘Retssystemet og juridisk metode’, s. 297. 
27 Costa mod Enel, Sag C-6/64, præmis 7. 
28 Blume, P. (2016). ‘Retssystemet og juridisk metode’, s. 298. 
29 Se bilag 2, nr. 3. 
30 Se bilag 1, nr. 4. 
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afhandlingen har SSI som analyseenhed, synes det derfor at være godtgjort, at dansk ret finder 

anvendelse fremadrettet af hensyn til at varetage SSI´s interesser ceteris paribus. 

  

I henhold til forholdet mellem SSI og Mads Melbye ser analysen nærmere på 

ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads Melbye, herunder de patentrettigheder, som 

forskningsproduktet har medført, for at undersøge, hvorvidt ansættelsesforholdet har haft 

indflydelse på den kontraktmæssige situation, SSI står i. Denne del af analysen vil bære præg 

af den aftalemæssige stillingsfuldmagt,31 der foreligger i ansættelsesforholdet mellem parterne, 

hvor SSI er fuldmagtsgiver, og Mads Melbye er fuldmagtshaver. I denne forbindelse vil 

analysen også benytte obligationsrettens almindelige del, hvor udgangspunktet vil være 

underretningspligten som del af loyalitetsgrundsætningen.32 Analysen vil også se på de 

lovregulerede forpligtelser, som Mads Melbye har i henhold til ansættelseskontrakten. Her vil 

tjenestemandsloven33 og cirkulære af 30. august 200534 blive inddraget. I henhold til de 

patentrettigheder, som forskningsproduktet har medført, vil der blive taget udgangspunkt i 

forskerpatentloven,35 der regulerer de rettigheder, som henholdsvis institutionen og forskeren 

har, i forbindelse med at forskeren som led i sit arbejde gør en opfindelse. Analysen vil også 

tage hånd om spørgsmålet vedrørende Mads Melbyes habilitet i forskningssamarbejdet. Det vil 

her være forvaltningslovens36 habilitetsregler, sammen med SSI’s interne habilitets vejledning 

der danner grundlag for analysen.  

 

Afhandlingens institutionelle del vil tage udgangspunkt i obligationsretten, som vedrører 

fastlæggelsen af rettigheder og forpligtelser i aftaleforhold. Samarbejdet mellem SSI, Stanford 

og Biohub er ikke underlagt nogen lex specialis i den danske obligationsret; derfor vil det være 

 
31 Stillingsfuldmagt er reguleret i aftaleloven § 10, stk. 2. 
32 Madsen, C. & Østergaard, K. (2019). ‘Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret - indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse’, s. 4-5. 
33 Lovbekendtgørelse nr. 511 af 18/05/2017, Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd. 
34 Cirkulære nr. 74 af 30. august 2005 Cirkulære om anmeldelsespligt for visse former af beskæftigelse.  
35 Lovbekendtgørelse nr. 210 af 17/03/2009, Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige 

forskningsinstitutioner.  
36 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven. 
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obligationsretten, herunder den almindelige del, der finder anvendelse.37 Til at fastlægge 

parternes rettigheder og forpligtelser inddrages aftalefortolkning, som anvendes, hvis der 

foreligger tvivl om en aftales retsvirkninger.38 Aftalefortolkning inddeles i fortolkning og 

udfyldning, hvor fortolkning vedrører fastlæggelse af retsvirkningerne ud fra, hvad der fremgår 

af aftalen, og udfyldning vedrører retsvirkningsfastlæggelse på baggrund af noget, der ikke 

fremgår af aftalen.39 Udover aftalefortolkning vil ugyldighedslæren og særligt aftalelovens § 

36 inddrages i analysen af parternes aftalegrundlag. Aftalelovens § 36 kan anvendes i tilfælde 

hvor der foreligger urimelighed eller hvor der handles i strid med redelig handlemåde.40 

Parternes rettigheder og forpligtelser vil særligt blive vurderet i henhold til den 

obligationsretlige grundsætning om loyalitet og de delforpligtelser, som falder ind under 

grundsætningen. Parter i aftaleforhold er underlagt en særlig loyalitetspligt efter dansk ret, som 

forpligter dem til at vise hensyn til deres medkontrahenters interesser og optræde loyalt overfor 

hinanden.41 Denne loyalitetspligt behøver ikke nødvendigvis at fremgå af selve aftalen, men 

den følger af aftaleforholdets naturalia negotii og kan gøres gældende ved anvendelse af 

udfyldning.42 Før vurderingen af parternes centrale bestemmelser inddrages, vil der blive 

redegjort for de obligationsretlige principper fortolkning og udfyldning samt 

loyalitetsgrundsætningen og dens underliggende delforpligtelser. Dernæst vil nogle af 

parternes forpligtelser og rettigheder samt andre relevante bestemmelser i aftalegrundlaget 

blive analyseret i henhold til principperne i obligationsretten, retspraksis på området og andre 

relevante vurderingselementer. 

 

1.8 Økonomisk metode 

Afhandlingen tager som sagt udgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode, hvor juraen og 

økonomien kombineres. I dette afsnit vil der blive redegjort for den økonomiske metode, der 

 
37 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 4. 
38 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 340. 
39 Ibid. s. 341. 
40 Ibid. s. 210. 
41 Andersen, M. & Lookofsky, J. (2015) ‘Lærebog i obligationsret I: ydelsen’, s. 69. 
42 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 413. 
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danner grundlaget for den økonomiske del af analysen. Den erhvervsjuridiske metode anvendes 

sammen med ressource-afhængigheds-teorien og stakeholder-teori for at analysere parterne i 

forskningssamarbejdet. Før dette vil principal-agent-teorien blive inddraget for at undersøge 

forholdet mellem Statens Serum Institut og Mads Melbye.  

  

1.8.1 Principal-agent-teorien 

Principal-agent-teorien (herefter PA-teorien) tager udgangspunkt i et forhold mellem en 

principal og en agent. Principalen har uddelegeret en opgave til agenten, som skal udføres i 

principalens interesse. Problemstillingerne i teorien vedrører, hvorvidt agenten, i forbindelse 

med udførelsen af den uddelegerede opgave, vil varetage sine egne eller principalens 

interesser.43 Nogle af problemstillingerne, som udspringer af principal-agent-relationen 

(herefter PA-relationen), er interessekonflikter og asymmetrisk information. Asymmetrisk 

information kan endvidere opdeles i underkategorierne adverse selection og moral hazard. 

Adverse selection-problemet foreligger i forbindelse med principalens udvælgelse af en agent, 

hvor agenten tilbageholder eller forvrænger privat information og dermed ikke giver retvisende 

oplysninger om sig selv til principalen. Agenten udnytter dette til sin fordel. Moral hazard-

problemet vedrører agentens skjulte handlinger, som principalen ikke har mulighed for at 

overvåge givet den asymmetriske information.44 Agenten foretager i denne forbindelse 

handlinger, som ikke stemmer overens med principalens interesser og den kontrakt der 

foreligger mellem parterne, hvor principalen i begrænset omfang har mulighed for at observere 

disse handlinger. Det vil i nærværende afhandling være moral hazard, der er omdrejningspunkt 

for PA-analysen.
 

  

PA-teorien vil i nærværende afhandling blive anvendt til at analysere ansættelsesforholdet 

mellem Mads Melbye og SSI. I denne forbindelse vil den foreliggende incitamentsstruktur i 

PA-relationen blive analyseret, hertil hvorvidt der kan opnås en incitamentsforenelig kontrakt 

mellem aktørerne som led i udøvelse af strategisk kontrahering. 

 

 
43 Knudsen, Christian. ‘Økonomisk Metodologi. Bd. 2: Virksomhedsteori Og Industriøkonomi’, s. 172-173. 
44 Ibid. s. 165-167. 
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1.8.2 Ressource-afhængigheds-teorien 

I 1978 udgav Jeffrey Pfeffer og Jerry Salancik bogen ”The External Control of 

Organizations”,45 som var startskuddet til ressourceafhængighedsteorien (Ressource 

Dependence Theory, videre RDT). RDT omhandler, hvordan virksomheder er afhængige af 

eksterne samarbejdsparter, i og med at virksomheder ikke kan operere på egen hånd, da visse 

kritiske ressourcer er kontrollerede af eksterne aktører. Eksterne samarbejdsparter indebærer 

ofte en vis form for usikkerhed, da man ikke ved, hvordan disse agerer. Virksomheder 

iværksætter derfor processer, der skal håndtere afhængigheden og usikkerheden. Disse 

processer skal være med til at påvirke forhandlingsstyrken, der foreligger mellem 

virksomheden og de eksterne samarbejdsparter.46 

  

Pfeffer og Salancik præsenterede fem mulige handleplaner, som kan iværksættes for at 

minimere eksterne afhængigheder; disse omhandlede bl.a. fusioner eller vertikal integration og 

joint ventures eller andre samarbejdslignende forhold.47 

 

Afhandlingen vil anvende RDT til at analysere den afhængighed, der foreligger mellem Statens 

Serum Institut og de andre parter, de ressourcer parterne råder over, og den samarbejdskontrakt, 

der er indgået. 

 

1.8.3 Stakeholder-teori 

Edward Freeman er anset for at være faderen til stakeholder-teori på grund af sin bog ”Strategic 

Management: A Stakeholder Approach”48 fra 1984. I bogen argumenterer Freeman for, at de 

daværende ledelsesteorier i overvejende grad ikke var i stand til at adressere mængden og 

kategorierne af ændringer i erhvervslivet. Ud fra denne oprindelige problemstilling udsprang 

det, som vi i dag kender som stakeholder-teori. 

  

 
45 Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978). ‘External Control of Organizations. a Resource Dependence Perspective’.   
46 Hillman, A., Withers, M. C. & B. J. Collins (2009). ‘Resource dependence theory: A review.’, s. 1404-1405. 
47 Drees, J., & Heugens, P. (2013). ‘Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis’, 

s. 1667. 
48 Freeman, R. Edward. (1984). ‘Strategic Management: A Stakeholder Approach’. 
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Freeman definerede en stakeholder som ”any group or individual who can affect or is affected 

by the achievement of the organization’s objectives.”49 Termen stakeholder dækker derfor en 

række forskellige parter; disse kan være interne og eksterne parter, som kan påvirke eller er 

påvirket af en virksomheds aktiviteter. Teorien lægger op til, at ledelsen i virksomheder skal 

have en bedre forståelse for disse stakeholders, kende deres interesser og forudsige deres 

adfærd, sådan at de kan handle ud fra dette.50 Stakeholders vil videre betegnes som 

interessenter.
 

  

Teorien vil blive anvendt i et samarbejde med RDT for at belyse, hvordan parter kan gøre brug 

af deres ressourcer til at påvirke deres samarbejder med andre parter. Kombinationen af 

teorierne anvendes til at vurdere parternes tilgængelige strategier, som er fastlagt ud fra deres 

respektive ressourcer. Udover dette vil der blive opstillet en interessentmodel, der skal belyse 

parternes interaktion og forhold til hinanden.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
49 Freeman, R. Edward. (1984) ‘Strategic Management: A Stakeholder Approach’, s. 46. 
50 Laplume, A. O. et al. (2008) ‘Stakeholder Theory: Reviewing a Theory That Moves Us’, s. 1157-1158. 
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1.9 Struktur 

Kapitel 1: Første kapitel indeholder en introduktion af afhandlingens problemstilling samt 

case, synsvinkel og afgrænsning. Dernæst gives der et indblik i den metodiske tilgang, som 

danner grundlaget for afhandlingen. 

Kapitel 2: Der gives i dette kapitel indblik i baggrundsviden vedrørende 

forskningssamarbejdet, som danner grundlag for analyserne. Kapitlet indeholder en tidslinje 

for forskningssamarbejdet og en interessentmodel, som belyser de involverede parter og deres 

funktioner i samarbejdet. 

Kapitel 3: Kapitlet indeholder grundlaget for strategisk kontrahering. Der gives her et 

overordnet indblik i de forskellige kontraheringsformer, og hvordan strategisk kontrahering 

indenfor teorirammen bruges som værktøj i afhandlingen. 

Kapitel 4: Kapitlet indeholder en analyse af ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads Melbye. 

Der tages hånd om de problematikker, som foreligger i ansættelsesforholdet, i et juridisk og 

økonomisk perspektiv. Der ses i denne forbindelse nærmere på, hvorvidt Mads Melbyes 

handlinger har haft indflydelse på SSI’s kontraktmæssige situation i forskningssamarbejdet. 

Kapitel 5: Der tages i dette kapitel hånd om den indgåede aftale mellem parterne i 

forskningssamarbejdet. Fra et juridisk og økonomisk perspektiv ses der nærmere på, hvorvidt 

de rettigheds- og gevinstfordelinger, som fremgår af aftalegrundlaget, stemmer overens med 

parternes ressourcebidrag i samarbejdet.  

Kapitel 6: Sjette kapitel omhandler de centrale strategisk kontraherings-problematikker i 

forskningssamarbejdet. Der gives i denne forbindelse nogle forslag til ændringer, som ville 

gøre, at strategisk kontrahering kunne bruges i højere grad.  

Kapitel 7: Kapitlet indeholder afhandlingens konklusion.  
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Kap. 2 – Baggrundsviden  

2.1 Indgåelse af forskningssamarbejde  

Forskning bidrager i stort omfang til det danske samfund som direkte indtægt til staten, men 

også med alle de arbejdspladser, der opstår heraf. Der er derfor en stor politisk interesse i Life 

science-industrien, da den har stor nationaløkonomisk betydning for det danske samfund.51 Life 

science-industrien er i stor grad virksomheder indenfor det medicinske, farmaceutiske og 

bioteknologiske område, der arbejder med og forsker i at nytænke og udvikle metoder for at 

bedre fremtidens sundhed. 

 

Forskning kan konstrueres på forskellige måder. Det kan være en forskningsinstitution, privat 

eller offentlig, der alene forsker indenfor et givet område. En anden konstruktion af forskning 

er, at flere forskere eller forskningsinstitutioner arbejder på tværs af hinanden. Disse 

samarbejder kan også konstrueres på tværs af det private og det offentlige, et såkaldt offentligt-

privat partnerskab (OPP).52 Disse forskningssamarbejder kan i sidste ende resultere i et 

forskningsprodukt som resultat af det interdisciplinære samarbejde mellem parterne. Hvis 

udviklingen af et potentielt forskningsprodukt lykkes, er der dermed mulighed for at få 

produktet patenteret. Dette giver i henhold til patentlovens § 1 opfinderne eneret til at udnytte 

opfindelsen.53 Patenthaver har dermed mulighed for at udnytte det udviklede produkt 

kommercielt, uden at tredjemand, som udgangspunkt, har mulighed for at følge trop. Der er, 

trods patenthavernes eneret, mulighed for patenthaverne til at give tredjemand rettigheder til at 

stå for produktion og kommercialisering af produktet.54 Det gøres ved at udstede en 

produktions- og licensaftale, der giver tredjemand ret til at udnytte det patenterede produkt.  

 

Når der indgås forskningssamarbejder på tværs af virksomheder og sektorer, vil der i de fleste 

tilfælde blive indgået en formel aftale for forskningsprojektet – en 

forskningssamarbejdskontrakt. Kontrakten, der indgås mellem parterne, er således det juridiske 

grundlag for det indgåede samarbejde.55 En sådan kontrakt indeholder dermed alle de 

forpligtelser og rettigheder, som parterne har overfor hinanden, fx samarbejdets formål, 

 
51 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 1. 
52 Ibid. s. 1. 
53 Lovbekendtgørelse nr. 90 af 29/01/2019, bekendtgørelse af patentloven. 
54 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 5. 
55 Ibid. s. 3. 
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risikoallokering, forhold til tredje mand, parternes rettigheder og misligholdelsesbeføjelser. 

Det er derfor af stor betydning, at de indgåede parter er indforståede med, at de forpligter sig 

til et tillidsfuldt samarbejde, hvor fokus på ensidig egenoptimering i størst muligt omfang 

undlades, hvis der anvendes strategisk kontrahering.56 

  

Nærværende afhandling vil som nævnt ovenfor tage udgangspunkt i et forskningssamarbejde 

indgået mellem SSI, Stanford University og Biohub. For at skabe forståelse af afhandlingens 

baggrund vil der i de kommende afsnit blive foretaget en beskrivelse af forskningsforløbet samt 

en redegørelse for de involverede parter, herunder deres interesser i forskningssamarbejdet. 

 

2.2 Tidslinje for forskningssamarbejdet 

For at skabe overblik over afhandlingens baggrund vil nærværende afsnit indeholde en kort 

redegørelse for forskningsforløbet, der strækker sig fra 2013 til 2019. 

  

Afhandlingen tager udgangspunkt i forskningssamarbejdet ”A noninvasive molecular clock for 

fetal development predicts gestational age and preterm delivery”,57 som har sin oprindelse i 

2013. Der er fra 2013 og fremad tale om et samarbejde mellem forhenværende direktør i SSI 

Mads Melbye og professorer fra Stanford University. Samarbejdet tog udgangspunkt i gravide 

kvinders sundhed. Imens Mads Melbye var ansat som sektordirektør hos SSI, blev han tilbudt 

stillingen som gæsteprofessor hos Stanford; dette skete samtidig med starten på samarbejdet i 

2013.58 

 

De første blodprøver til forskningen blev også indsamlet i 2013 fra gravide danske kvinder. 

Indsamlingen blev foretaget af Mads Melbye igennem hans stilling hos SSI. På dette tidspunkt 

var der kun tale om tre blodprøver. Udover blodprøverne blev der indsamlet urin-, spyt-, 

afførings-, mundskrabs- og hudprøver. Disse prøver blev over hele forskningsperioden 

foretaget hver uge i graviditeten på i alt 26359 danske kvinder.60 Blodprøverne blev foretaget i 

 
56 Tvarnø C., Ølykke G. & Østergaard K. (2013). ‘Vækst og værdiskabelse via nye former for 

innovationssamarbejder og partnerskaber’, s. 234. 
57 Der skal her tilføjes at forskningsprojektet har over perioden 2013-2019 haft flere navne.  
58 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 255. 
59 Der foreligger uenighed om det præcise antal af overførsler af sundhedsdata til Stanford, jf. Undersøgelse af 

visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 292-294. 
60 ttps://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-

nu-vil 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-nu-vil
https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-nu-vil
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Danmark, imens det var Stanford University, der stod for undersøgelsen af prøverne.61 

Forskningssamarbejdet kommer senere til at vise sig at være en succes, hvor resultatet er et 

produkt – en blodtest, der kan forudse for tidlige fødsler. 

  

Mads Melbye bliver i september 2016 udnævnt som direktør i SSI. Han sætter i forbindelse 

med ansættelsen krav om at kunne fortsætte som gæsteprofessor på Stanford sideløbende med 

sin direktørstilling i SSI.62 Det var også i september 2016, at Chan Zuckerberg Biohub blev 

stiftet i USA, som senere får medejerskab i patentet til forskningsproduktet og dertil også 

kommer til at spille en central rolle i kommercialiseringen af produktet. Biohub er beskrevet 

som et ”Medical research center”, hvor det er Facebookstifteren Mark Zuckerberg sammen 

med sin kone, der stiftede virksomheden.63 Den 8. juni i 2018 stiftes endnu et selskab i USA 

med navnet Akna Diagnostics,64 der også har betydning for forskningsproduktet. Det kan i 

registreringsdokumentet for Akna Diagnostics ses, at Mads Melbye personligt står som 

medstifter af virksomheden med et indskud på $250, som svarer til 20% af aktiekapitalen.65 

Det kan her tilføjes, at Mads Melbye på dette tidspunkt stadig er direktør i SSI. Akna 

Diagnostics, som senere skifter navn til Mirvie, får med en underliggende licensaftale ret til at 

producere og sælge det udviklede produkt.66 

 

I december 2019 bliver Mads Melbye fritaget for tjeneste i SSI.67 Fritagelsen skete som led i 

kammeradvokatens undersøgelse68 af Mads Melbye, hvor han i sin tid som direktør skulle have 

blandet SSI’s interesser sammen med egne økonomiske interesser. I kammeradvokatens 

konklusion for rapporten lægges der op til, at der indledes en tjenestemandssag mod Mads 

Melbye.69 Sagen blev dog ikke indledt, da Mads Melbye af egen drift valgte at sige sin stilling 

op som direktør i SSI.70 Efterfølgende har SSI overtaget de patentrettigheder, som Mads 

Melbye havde, i og med at han står som opfinder af forskningsproduktet. Der er fem opfindere 

fra henholdsvis SSI, Stanford University og Biohub. Opfinderne har ifølge sundhedsministeren 

bidraget ligeligt til opfindelsen, hvor SSI således har overtaget de 20% af patentrettighederne, 

 
61 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 264. 
62 Ibid. s. 255. 
63 https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/chan-zuckerberg-biohub-contract 
64 Akna Diagnostics får senere navnet Mirive. 
65 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 269. 
66 Se bilag 1, nr. 1. 
67 https://www.dr.dk/nyheder/indland/direktoer-i-statens-serum-institut-fritaget-tjeneste 
68 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020). 
69 Ibid. s. 17. 
70 https://www.berlingske.dk/business/staten-dropper-sag-mod-tidligere-direktoer-paa-seruminstituttet 

https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/chan-zuckerberg-biohub-contract
https://www.dr.dk/nyheder/indland/direktoer-i-statens-serum-institut-fritaget-tjeneste
https://www.berlingske.dk/business/staten-dropper-sag-mod-tidligere-direktoer-paa-seruminstituttet
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som Mads Melbye havde. SSI får dermed den andel af indtægterne, som patentrettigheden 

genererer i dag.71   

 

2.3 Interessentmodel 

For at belyse de involverede parter og deres interaktion vil der her blive opstillet en 

interessentmodel. Modellen vedrører interessenterne til forskningsprojektet og interessenterne 

i det patent, som forskningsprojektet resulterede i. Modellen er opstillet grafisk nedenfor, 

endvidere vil parternes interesser, roller, bidrag osv. blive beskrevet.  

 

 

Figur 1 -  Interessentmodel 

2.3.1 SSI 

2.3.1.1 Forskningsprojektet 

I henhold til forskningsprojektet har SSI en integral rolle, da de leverer alle de nødvendige 

sundhedsdata, der skal anvendes til selve forskningen. Hvis der ikke leveres disse data, kan 

forskningsprojektet ikke resultere i noget slutprodukt. Deres bidrag er essentielt for succesen 

af forskningsprojektet. Interesserne hos SSI vedrører forøgelse af den danske velfærd, som de 

 
71 Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om brud på regler ifm. forskningsprojekt med gravide kvinder på 

Statens Serum Institut (18.46). 
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søger at opnå ved at støtte projektet. Hvis projektet forløber sådan, som SSI håber, vil det 

forbedre folkesundheden i Danmark og skabe værdi for den danske økonomi. 

 

2.3.1.2 Patentet 

SSI skifter rolle ved slutningen af forskningsprojektet. Der er udarbejdet et patent, hvor SSI er 

en af patentindehaverne. De bidrager ikke i samme grad med ressourcer som i selve 

forskningsprojektet, men de er stadig en essentiel part af patentet. Deres interesser har ikke 

ændret sig, da de stadig har målet om at forbedre folkesundheden og dermed skabe værdi for 

den danske økonomi med udnyttelse af patentet.  

 

2.3.2 Mads Melbye 

2.3.2.1 Forskningsprojektet 

Mads Melbye var direktør for SSI og samtidig også gæsteprofessor hos Stanford. Igennem dette 

indledte han et samarbejde med nogle professorer på Stanford, som blev startskuddet til 

forskningsprojektet. Hans rolle i projektet var at indsamle data fra de gravide kvinder og 

videresende disse til Stanford, hvor han også selv var en del af forskerteamet. Mads Melbyes 

bidrag omfattede indsamling af data og forskning i disse data. Han har tidligere udtalt sig om 

forskningsprojektet, hvor han sagde, at hans interesser vedrørte forbedring af sundheden hos 

gravide kvinder og en positiv effekt på den danske økonomi med bl.a. nye virksomheder og 

nye arbejdspladser.72 

 
 

2.3.2.2 Patentet 

Ligesom hos SSI skifter Mads Melbyes rolle ved slutningen af forskningsprojektet. Ud fra 

patentansøgningen fremgår Mads Melbye som en af opfinderne.73 SSI bliver senere bekendt 

med, at Mads Melbye også er en del af ejerkredsen hos Mirvie, som har tilegnet sig licensen til 

at distribuere, producere og sælge produktet fra forskningssamarbejdet. Mads Melbye har i 

samråd med andre oprettet Mirvie; det skete, samtidig med at han var direktør hos SSI. Senere 

 
72 DR Dokumentar - Blodprøverne der forsvandt, (2020), (19:55). 
73 Se bilag 3. 
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har Mads Melbye solgt sine ejerandele i Mirvie efter ordre fra SSI. Mads Melbye har 

tilkendegivet, at hans involvering med Mirvie var med økonomisk fortjeneste for øje.74 

 

2.3.3 Stanford 

2.3.3.1 Forskningsprojektet 

I forskningsprojektet udfører Stanford analyse og undersøgelser af de data, som SSI leverer. 

Umiddelbart vurderes det, at Stanfords rolle er omtrent på samme niveau som den hos SSI; det 

er svært at sige, om Stanford spiller en lige så vigtig rolle, men den er i hvert fald essentiel for 

projektet. Stanford bidrager med analyse og forskningserfaring til projektet, de stiller deres 

analyseressourcer og forskere til rådighed for projektet. Da der er tale om et universitet, så 

vurderes deres interesser at vedrøre forskningsvirksomhed og udvikling af patenter, hvis det er 

muligt. 

 

2.3.3.2 Patentet   

Ligesom SSI er Stanford en af patentindehaverne og bidrager ikke længere med forskning og 

ressourcer til patentet. Deres interesser vurderes at vedrøre økonomiske fortjenester, da der er 

tale om et færdigudviklet produkt, som de kan tjene penge på og dermed assistere dem i at 

udføre yderligere forskning. 

 

2.3.4 Forskere på Stanford 

2.3.4.1 Forskningsprojektet 

De er ansat af Stanford til at udøve forskning, som er en del af deres jobbeskrivelse. Sammen 

med Mads Melbye forsker og analyserer de i det sundhedsdata, som SSI leverer til projektet. 

Deres interesser vedrører den bedst mulige udførelse af deres arbejde, sådan at projektet kan 

resultere i et slutprodukt. 

 

 
74 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 302. 
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2.3.4.2 Patentet 

Forskerne i projektet står anført som opfindere på patentansøgningen. Nogle af disse forskere 

har, sammen med Mads Melbye, startet virksomheden Mirvie.75 De har derved også en 

økonomisk interesse i patentet, som de gerne vil få mest muligt ud af. 

 

2.3.5 Biohub 

De bliver inddraget ved slutningen af selve forskningen til at forestå kommercialiseringen af 

produktet fra projektet. Som en del af kommercialiseringen bliver Biohub også en af 

patentindehaverne. Som ansvarlig for kommercialiseringen af patentet har Biohub en integral 

rolle for håndteringen af patentet og en stor indflydelse på udnyttelsen af det. Biohub bidrager 

med deres ekspertise i biotekmarkedet og kommercielle kompetencer. Som en privatejet 

biotekvirksomhed forventes deres interesser at vedrøre økonomisk fortjeneste. 

 

2.3.6 Mirvie 

Mirvie bliver tildelt rollen som licensmodtager, sådan at de har tilladelse til bl.a. at producere, 

sælge og distribuere produktet, som patentet vedrører. Mirvie fungerer som mellemled mellem 

patentindehaverne og kunderne, de skal sørge for salg og produktion af produkterne. Man kan 

argumentere for, at deres indflydelse er begrænset, da de kan blive erstattet af en anden 

virksomhed; dog har de mulighed for at udnytte en option, sådan at de har eksklusiv ret til at 

være licensindehaver.76 Derfor anses deres indflydelse for at være væsentlig. Deres interesser 

vurderes til at vedrøre økonomisk fortjeneste til deres aktionærer, hvilket er tilkendegivet af 

aktionærerne.77 

  

2.3.7 Øvrige interessenter 

Iblandt de øvrige interessenter er der de gravide kvinder, datatilsynet og videnskabsetisk 

komité. De gravide kvinder leverer data til forskningsprojektet, og fremtidige gravide kvinder 

står til at modtage produkterne fra projektet. De bidrager meget til projektet, men har ikke en 

stor indflydelse på selve projektet eller patentet. Datatilsynet og videnskabsetisk komité er 

 
75 Ibid. s. 269-270. 
76 Se bilag 1, nr. 2. 
77 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 267-270. 
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kontrol- og godkendelsesinstanser, som har en stor indflydelse på forskningsprojektet. 

Datatilsynet godkender selve overførslen af sundhedsdata fra SSI til Stanford. Videnskabsetisk 

komité godkender selve forskningsprojektet. Hvad angår patentet, har de ikke nogen 

indflydelse. 
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Kap. 3 – Strategisk kontrahering 

3.1 Kontraheringsformer 

Kontraktkoncipering har i de senere år været præget af et paradigmeskift. Skiftet sker som led 

i, at der ønskes en mere proaktiv tilgang til kontraktkonciperingen, end hvad tilfældet er i dag. 

Kontrakter ønskes med skiftet at kunne styrke parternes samarbejde, hvor kontrakten gøres til 

et styringsredskab for parterne. Faktum i dag er, at kontrakter i stort omfang udarbejdes gennem 

reaktive klausuler, hvor der søges risikosikring af egne interesser. Ifølge Petersen & Østergaard 

(2018) ønsker man med strategisk kontrahering at kombinere reaktive og proaktive klausuler 

for at maksimere relationsrenten, som fører til skabelse af merværdi for begge parter.78 Dette 

kapitel vil redegøre for såvel konventionel som strategisk kontrahering, herunder hvilken af de 

to kontraheringsformer der lægges til grund for afhandlingen.  

 

3.1.1 Konventionel kontrahering 

Der er i dag en stærk tradition for brug af den konventionelle kontraheringsform i henhold til 

koncipering af kontrakter.79 Kontrakter konciperes i dag som en form for ægteskabsaftaler, 

hvor fokusset i stort omfang er på at kortlægge fordeling af midler og aktiver ved en potentiel 

skilsmisse.80 Der er dermed også tale om en kontraheringsform, som tager stilling til den 

omhandlede tvist, efter at den er indtrådt – en reaktiv tilgang. Omdrejningspunktet ved brug af 

konventionel kontrahering handler om, ved brug af reaktive bestemmelser, at overføre mest 

mulig risiko og ansvar til medkontrahenten.81 Man søger dermed at minimere eget ansvar med 

henblik på egenoptimering og dermed sikring af egen retsposition i enhver tvist, som i sidste 

ende er på bekostning af medkontrahenten.82 

 

 

 

 
78 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 267. 
79 Ibid. s. 267. 
80 Ibid. s. 267. 
81 Ibid. s. 267. 
82 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 11. 
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Petersen og Østergaard (2018) oplister fire forhold, der karakteriserer konventionel 

kontrahering:83
  

● Overførsel af risici og forpligtelser til medkontrahenten 

● At regulere, hvordan tvister løses 

● At fastlægge betingelser for opløsning af samarbejder; og 

● Fastlæggelse af, hvordan aktiverne fordeles mellem parterne ved ophævelse af 

samarbejdet. 

  

Konventionel kontrahering skal trods sin reaktive tilgang ikke anses for at være en 

kontraheringsform, der udelukkende har en negativ virkning på kontraktkonciperingen. Der er 

tilfælde, hvor konventionel kontrahering foretrækkes. Det er, fx når der er usikkerhed om 

parternes fit, hvor der ikke foreligger det store potentiale i skabelse af merværdi, og hvor der i 

mindre grad er behov for relations-specifikke investeringer, vidensudveksling og 

risikoallokering mellem parterne.84 

 

3.1.2 Strategisk kontrahering 

Som nævnt ovenfor er strategisk kontrahering i gang med at vinde sin plads i nutidens 

kontraktforhandling og kontraktkoncipering, selvom kontraheringsformen endnu synes at være 

på et forskningsmæssigt stadie.85 Hvad angår de opstillede punkter for konventionel 

kontrahering, jf. ovenstående afsnit, kan disse gøres gældende i strategisk kontrahering med 

modsat fortegn. Strategisk kontrahering foretrækkes, når der er sikkerhed om korrekte 

samarbejdspartnere, når der foreligger potentiale i skabelse af merværdi, og hvor der er brug 

for relations-specifikke investeringer, vidensudveksling og risikoallokering mellem parterne.86  

 

Det er den erhvervsjuridiske metode, der er den metodiske tilgang for strategisk kontrahering.87 

Det er derfor inddragelse af både jura og økonomi, der danner grundlag for 

kontraheringsformen. Formålet med strategisk kontrahering er at skabe relationsrente ved at 

 
83 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 267. 
84 Ibid. s. 272. 
85 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 9.   
86 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 272. 
87 Østergaard, K. (2016), ‘Strategisk Kontrahering - Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- 

og gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer’, s. 436. 
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bruge kontraktkonciperingen som et dynamisk og proaktivt værktøj.88 Dyer & Singh (1998) 

definerer relationsrenten som konkurrencefordele, der resulterer i en overnormal profit for 

virksomheden gennem et samarbejde, som den individuelle part i samarbejdet ikke kan opnå 

isoleret.89 Dette forsøges gjort ved brug af reaktive og proaktive klausuler kombineret. 

Henschel formulerer den proaktive tilgang således: ”En proaktiv klausul afventer ikke, men 

forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er ønskeligt, samtidig med at juridiske risici og 

tvister søges undgået, for derved at opnå forretningsmæssig succes.”90 Dette kan således siges 

at være en tilgang, der afviger fra tankegangen om at føre mest mulig risiko og ansvar over på 

den anden part. Strategisk kontrahering opfordrer derimod parterne til at fordele midlerne, 

risikoen og ansvaret således, at samarbejdet styrkes og dermed udgør en synergieffekt, som 

skaber merværdi for parterne. 

  

Forskningssamarbejder, som er afhandlingens grundlag, synes at opfylde de kriterier, der taler 

for anvendelse af strategisk kontrahering.91 Forskningssamarbejder bygger i stor grad på 

vidensudveksling. De indgåede forskere eller forskningsinstitutioner har og bidrager med 

forskellige former for viden og ressourcer, som i fællesskab kan resultere i nye opfindelser.92 

Dette kan også, jf. ovenfor, konkluderes at være tilfældet i afhandlingens 

forskningssamarbejde, hvor samarbejdet resulterer i et nyt produkt, der kan forudsige for tidlig 

fødsel. Nærværende afhandling søger dermed gennem problemformuleringen at undersøge, 

hvorvidt de danske interesser er sikret i forskningssamarbejdet i overensstemmelse med 

tankegangen om udøvelse af strategisk kontrahering.  

 

For at skabe forståelse af de faktorer, der ligger til grund for maksimering af relationsrenten og 

dermed opnåelse af merværdi i et samarbejde, vil der blive redegjort for de relevante faktorer 

nedenfor. 

 

 
88 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998) The Relational View:  Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage, s. 662. 
89 Ibid. s. 662. 
90 Østergaard, K. (2014), 'Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben: Et eksempel 

på hvorledes den erhvervsøkonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet i forhandlerkontrakter 

og dermed den retsdogmatiske forskning og empiri, hvorved der er mulighed for at opnå kvasirente', s. 9.  
91 Dette synspunkt støttes også op om i Petersen & Østergaards artikel “Relevansen af interdisiplinær forskning 

og empiri i samfundsvidenskab” og i Østergaards & Holle “Forskningssamarbejder” (Working paper). 
92 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 12. 
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3.2 Anvendelse af strategisk kontrahering 

Afhandlingen omhandler anvendelse af strategisk kontrahering i et specifikt 

forskningssamarbejde. For at belyse, hvordan det kan anvendes i forskningssamarbejdet, vil 

der her blive redegjort for de elementer, som parterne kan gøre brug af.    

  

3.2.1 Relationsrente 

Formålet med strategisk kontrahering er at opnå fælles konkurrencemæssige fordele igennem 

samarbejde med andre parter.93 Dyer & Singh kalder dette for generering af relationsrente, som 

er defineret ovenfor. Der er 4 faktorer, der kan påvirke genereringen af relationsrenten. Disse 

er illustreret i figur 2 og vil blive gennemgået nedenfor.
 
 

 

Figur 2 - Generering af relationsrente94 

 

3.2.1.1 Komplementære ressourcer 

I en strategisk kontraheringssammenhæng indleder man ikke et partnerskab med en part, der 

ikke besidder komplementære ressourcer.95 Dette er den initiale beslutning, der skal tages for 

at vurdere, om samarbejdet har mulighed for at generere relationsrente. Beslutningen indgår i 

 
93 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 267. 
94 Dyer, J. H. et al. (2018). ‘The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 3144. 

95 Ibid. s. 3147. 
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vurderingen af, om parterne er strategisk fit, som Petersen og Østergaard (2018) anvender som 

betegnelse for, at der er fundet den bedst mulige samarbejdspartner.96 

  

Komplementære ressourcer foreligger, når parternes kombinerede ressourcer skaber en 

synergistisk effekt, hvor ressourcerne bliver mere værdifulde, end hvis de ikke var 

kombinerede.97 Den relationsrente, der skabes mellem parterne af komplementære ressourcer, 

er afhængig af niveauet for ressourcernes gensidige afhængighed (interdependence). Ved lav 

gensidig afhængighed er der tale om individuelle og færdigudviklede ressourcer eller aktiver, 

som ikke kræver udvikling eller specificering til samarbejdet. Ved høj gensidig afhængighed 

er der tale om ressourcer, der efter udvikling og samarbejde mellem parterne skal blive til et 

endeligt produkt.98 Hvis der foreligger høj gensidig afhængighed, er parterne nødsaget til at 

investere yderligere i samarbejdet og udvikle vidensdelingsrutiner, hvis der skal genereres 

relationsrente.99 

  

Formålet for forskningssamarbejder er at udvikle nye produkter og tjenester med parternes 

kombinerede ressourcer. Der er derfor generelt behov for vidensdelingsrutiner og 

relationsspecifikke investeringer, hvis forskningssamarbejdet skal lykkes. 

Forskningssamarbejdet mellem SSI, Stanford og Biohub er ikke en undtagelse. SSI kunne ikke 

anvende de indsamlede data som et selvstændigt produkt, hvis de ikke blev kombineret med 

know-how100, forskning og udvikling, som Stanford bl.a. kunne levere. Det kan derfor 

konstateres, at parternes ressourcer har en høj gensidig afhængighed. 

  

 
96 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 272. 

97 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). ‘The Relational View:  Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage’, s. 667. 

98 Dyer, J. H. et al. (2018). ’The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 3145. 

99 Ibid. s. 3146. 
100 Know-how er defineret i forordning nr. 316/2014, art. 1, stk. 1, litra i, som “..en samling teknisk information 

opnået gennem forsøg og afprøvning, der er:  

i) hemmelig, dvs. ikke almindeligt kendt eller let tilgængelig,  

ii) væsentlig, dvs. vigtig og nyttig for produktionen af aftaleprodukterne, og  

iii) identificeret, dvs. beskrevet på en sådan måde, at det kan afgøres, om den opfylder hemmeligheds- og 

væsentlighedskriterierne.”. 
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3.2.1.2 Relationsspecifikke aktiver 

Hvis der er høj gensidig afhængighed mellem parternes ressourcer, så er der behov for 

investeringer, såfremt samarbejdet skal generere relationsrente. Parternes investeringer i 

specifikke aktiver, der er særligt gavnlige for samarbejdet, leder til en højere generering af 

relationsrente. På den anden side gør specificiteten af aktiverne, at disse typisk ikke kan 

anvendes i andre sammenhæng.101 Der er derfor en risiko forbundet med relationsspecifikke 

investeringer; såfremt samarbejdet ophører, kan det resultere i, at investeringerne går tabt. For 

at mindske den risiko kan der indføres beskyttelsesforanstaltninger (safeguards), der har til 

formål at sikre fortsættelsen af samarbejdet eller beskytte parternes individuelle investeringer. 

Ved implementering af tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger er parterne mere tilbøjelige 

til at foretage relationsspecifikke investeringer og dermed øge potentialet for generering af 

relationsrenter.102 I forlængelse af dette skal parterne også være opmærksomme på, om der 

foreligger asymmetri i parternes investeringer. Hvis en part investerer mindre end andre, er 

investeringerne asymmetriske, som kan lede til opportunistisk adfærd.103 

  

SSI indsamler sundhedsdata fra gravide kvinder i Danmark, som specifikt skal anvendes i 

forskningsprojektet. Ved at indsamle de data foretager SSI en relationsspecifik investering i 

forskningssamarbejdet. Det ville derfor være relevant at implementere 

beskyttelsesforanstaltninger i samarbejdsaftalen, sådan at investeringen er beskyttet. 

 

3.2.1.3 Vidensdelingsrutiner 

Et andet element, som parter kan indføre for at generere relationsrente, er at opstille 

vidensdelingsrutiner imellem parterne. Ved at indføre disse rutiner i et samarbejde får parterne 

adgang til information, ideer, know-how, erfaring, osv., som ikke var tilgængelig tidligere. Det 

viser sig, at forsknings- og udviklingssamarbejder, hvor der er udviklet effektive 

 
101 Dyer, J. H. et al. (2018). ’The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 663-664. 
102 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), ’The Relational View:  Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage’, s. 664 og Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), ‘Reconciling Contracts and Relational 

Governance through Strategic Contracting’, s. 272. 
103 Dyer, J. H. et al. (2018), ’The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 3158. 
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vidensdelingsrutiner, oftere ender med at være succesfulde.104 Ligesom med 

relationsspecifikke investeringer må der opstilles foranstaltninger, som kan beskytte viden og 

know-how mod opportunistisk adfærd.105 

 

I forskningssamarbejdet deler SSI know-how vedrørende forskning i gravide kvinder, dette 

sker ved Mads Melbyes deltagelse i forskningen. Stanford deler også know-how i forbindelse 

med deltagelsen af deres forskere. Biohub forestår kommercialiseringsprocessen, men deler 

umiddelbart ikke nogen viden eller know-how i selve forskningsforløbet. Parternes 

vidensdeling er dermed asymmetrisk, som kan lede til opportunistisk adfærd af Biohub. Det 

ville derfor være i tråd med tankegangen i strategisk kontrahering, hvis der blev implementeret 

foranstaltninger, som beskyttede den viden, SSI og Stanford har delt med Biohub. 

 

3.2.1.4 Effektiv governance  

Det sidste element i figur 2 er effektiv governance, som vedrører styrings- eller kontraktformen, 

samarbejdet er underlagt. Effektiv governance kan generere relationsrente med at mindske 

transaktionsomkostninger eller med at indføre incitamenter for værdiskabelse.106 Det viser sig 

dog, at hvis der er høj gensidig afhængighed mellem parternes ressourcer, leder dette til højere 

transaktionsomkostninger.107 Den høje gensidige afhængighed skaber et behov for 

investeringer i relationsspecifikke aktiver og indføring af vidensdelingsrutiner, som parterne 

efterfølgende gerne vil beskytte. På baggrund af dette indfører parterne 

beskyttelsesforanstaltninger i samarbejdsaftalen, som øger transaktionsomkostningerne.108 

Indførelsen af beskyttelsesforanstaltninger leder også til mere stringente og hierarkiske 

kontrakter. 

  

 
104 Ibid. s. 3144. 
105 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 272. 
106 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), ’The Relational View:  Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage’, s. 670. 
107 Dyer, J. H. et al. (2018), ’The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 3146. 
108 Ibid. s. 3146. 
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Det er anført ovenfor, at der foreligger høj gensidig afhængighed mellem SSI, Stanford og 

Biohub, og at der er behov for beskyttelsesforanstaltninger i kontraktgrundlaget. Dette leder i 

de fleste tilfælde til udarbejdelsen af en hierarkisk kontrakt mellem parterne, hvor der foreligger 

forøgede transaktionsomkostninger.  
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Kap. 4 – SSI & Mads Melbye 

4.1 Indledende bemærkninger  

Der skal i den første analyse ses på SSI isoleret for at give et indblik i de underliggende 

problematikker, der foreligger i forskningssamarbejdet. Der skal i denne del ses på forholdet 

mellem SSI og Mads Melbye. Mads Melbye var som nævnt, jf. ovenfor, administrerende 

direktør hos SSI i forskningssamarbejdsperioden. Som det fremgår af kammeradvokatens 

rapport,109 var der komplikationer i ansættelsesforholdet mellem Mads Melbye og SSI, som 

også resulterede i, at Mads Melbye fritstilles110 og senere vælger at fratræde111 sin stilling. 

Analysen vil tage udgangspunkt i principal-agent-teorien (herefter PA-teorien), da denne teori 

synes at være anvendelig i forhold til at belyse og analysere de konflikter, som foreligger 

mellem SSI og Mads Melbye. Som figur 3 viser, foreligger der en PA-relation mellem SSI og 

Mads Melbye, hvor SSI er principal, og Mads Melbye er agent. SSI ansætter i denne forbindelse 

Mads Melbye, hvor Mads Melbye herefter yder en indsats. Der kan i forbindelse med dette 

opstå interessekonflikter i henhold til den ansættelseskontrakt, som principalen har konciperet, 

og den indsats, som agenten yder, som kan resultere i, at agenten ikke har incitament til at 

handle i principalens interesser. De underliggende faktorer for PA-teorien vil blive nærmere 

omtalt i afsnit 4.7 ff.  

 
109 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020). 
110 https://www.dr.dk/nyheder/indland/direktoer-i-statens-serum-institut-fritaget-tjeneste 
111 https://www.berlingske.dk/business/staten-dropper-sag-mod-tidligere-direktoer-paa-seruminstituttet 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/direktoer-i-statens-serum-institut-fritaget-tjeneste
https://www.berlingske.dk/business/staten-dropper-sag-mod-tidligere-direktoer-paa-seruminstituttet
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Figur 3 - Illustration af PA-relationen og Mads Melbyes roller. 

 

Figuren viser også de roller som Mads Melbye besidder, der har relevans for 

forskningssamarbejdet. Udover stillingen som direktør, er Mads Melbye forsker hos SSI, 

gæsteprofessor på Stanford og medstifter af Mirvie. Nærværende analyse vil i denne 

forbindelse have fokus på Mads Melbyes direktør- og forskerstilling hos SSI, samt 

medstiftelsen af Mirvie, da disse synes at være de centrale roller i henhold til besvarelse af 

afhandlingens problemformulering. For at belyse og analysere PA-relationen mellem SSI og 

Mads Melbye vil der først blive taget hånd om de juridiske aspekter af ansættelsesforholdet. 

Der vil i denne forbindelse blive set nærmere på den fuldmagt, der foreligger mellem 

arbejdstager og arbejdsgiver, samt den loyalitetspligt, herunder underretningspligt, som 

arbejdstagere er underlagt. Udover dette vil spørgsmålet vedrørende habilitet blive inddraget. 

Dertil skal der ses på spørgsmålet vedrørende de rettigheder, som følger af patentet. Mads 

Melbye har ifølge forskerpatentloven rettigheder med hensyn til patentet, da han står som 

opfinder af det patenterede produkt. Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt Mads 

Melbyes handlinger eller manglende handlinger har haft indflydelse på SSI’s muligheder for 

at varetage den danske stats interesser. 
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Der vil først blive redegjort for den retlige ramme, der danner grundlag for den juridiske 

analyse, hvorefter selve analysen af forholdet mellem SSI og Mads Melbye inddrages i et 

juridisk perspektiv og derefter i en PA-sammenhæng.  

 

4.2 Mellemmandsretten 

I nærværende afsnit vil der blive taget hånd om mellemmandsretten. Der er ingen tvivl om, at 

virksomheder ikke ville fungere uden medarbejdere, der laver aftaler, sælger, administrerer 

m.v. på vegne af et selskab.112 Aftaler, som et selskab indgår i henhold til aftalelovens113 kap. 

1, må således suppleres af reglerne om mellemmænd, da det er medarbejdere, der laver aftaler 

på vegne af selskabet. Mellemmænd er opdelt i forskellige typer, alt efter hvad deres funktion 

og retsforhold afhænger af. Hovedgrupperne for disse typer er fuldmægtige, kommissionærer, 

handelsagenter, handelsrejsende, mæglere, formidlere, bude og stråmænd, hvor de 

førstnævnte typer anses som bærende for aftaledannelsen i sidste ende.114 

 

I nærværende afsnit skal mellemmandsretten ses i forbindelse med forholdet mellem SSI og 

Mads Melbye. I henhold til de ovenfor nævnte hovedgrupper for mellemmandsretten kan Mads 

Melbyes direktørstilling ikke anses for at være en kommissionær, da denne handler i eget navn, 

men for en andens regning.115 Handelsagenter og handelsrejsende synes dermed heller ikke at 

være tilfældet for Mads Melbyes kontrakttype, da direktørstillingen ikke stemmer overens med 

definitionen, jf. handelsagentlovens116 § 2 og § 31. Det vil derfor være fuldmagter, der er 

omdrejningspunktet for analysen. Mads Melbye besidder i forskningsperioden en direktørpost, 

hvor han ikke handler i eget navn og for egen regning, men på vegne af SSI.117 Dette er i 

overensstemmelse med aftalelovens kap. 2, der omhandler fuldmagter. Fuldmagtsforholdet er, 

jf. AFTL § 10, stk. 1, defineret som “den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en 

retshandel, bliver umiddelbart berettiget og forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som 

fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmagtens grænser”. Der 

sondres i denne forbindelse mellem fuldmagter med og uden særlig tilværelse. En fuldmagt, jf. 

AFTL § 10, stk. 1, vil uden særlig tilværelse, jf. AFTL § 18, betyde, at fuldmagten alene hviler 

 
112 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 262. 
113 Lovbekendtgørelse nr. 193 af 02/03/2016, Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på 

formuerettens område.  
114 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 263. 
115 Dette er defineret i kommissionslovens § 4, stk. 1. 
116 Lov nr. 272 af 02/05/1990, Lov om handelsagenter og handelsrejsende. 
117 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 271. 
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på den erklæring, der er givet af fuldmagtsgiver til den fuldmægtige.118 Når en tilbagekaldelse 

af en fuldmagt uden særlig tilværelse er kommet til den fuldmægtiges kundskab, bortfalder 

den.119 Denne type fuldmagt synes ikke at foreligge i ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads 

Melbye. Der foreligger under alle omstændigheder en kontrakt mellem parterne, der indeholder 

en række bestemmelser om opsigelse, loyalitetspligt, tavshedspligt og bestemmelser om 

ansættelsen i øvrigt. Der skal derfor ses på fuldmagter med særlig tilværelse. En fuldmagt med 

særlig tilværelse kan på den anden side stiftes på forskellige måder.120 Der vil i denne 

forbindelse blive set på stillingsfuldmagter, som defineres i AFTL § 10, stk. 2. 

  

4.2.1 Stillingsfuldmagter 

Stillingsfuldmagter defineres i AFTL § 10, stk. 2, som: ”Indtager nogen ifølge aftale med en 

anden en stilling, som efter lov eller sædvane medfører beføjelse for ham til indenfor visse 

grænser at handle på den andens vegne, anses han befuldmægtiget til at foretage retshandler, 

som falder indenfor disse grænser.” Der er i denne situation tale om fuldmagter, hvor der 

foreligger en aftale mellem fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver. Denne aftale lægger til grund, 

at den fuldmægtige indtager en stilling, og at denne stilling efter lov eller sædvane betyder, at 

den fuldmægtige kan handle på fuldmagtsgivers vegne.121 I forhold til SSI og Mads Melbye vil 

stillingsfuldmagten stemme overens med den ansættelseskontrakt, der indgås mellem parterne. 

Mads Melbye tiltræder som direktør for SSI i 2016 som en tjenestemandsstilling.122 

Ansættelseskontrakten indeholder en bestemmelse om, at Mads Melbye er omfattet af 

cirkulære af 30. august 2005 om anmeldelsespligt for visse former for bibeskæftigelse.123 Dette 

vil blive nærmere omtalt nedenfor. I forbindelse med indgåelsen af stillingsfuldmagter er der 

nogle overvejelser, som bør gøres på forhånd. I henhold til disponeringen af 

stillingsfuldmagten skal der blandt andet ses på, om fuldmagten står på mål med 

virksomhedens størrelse, hvad den økonomiske værdi for dispositionen er, om virksomheden i 

sidste ende har interesse i at indgå en stillingsfuldmagt og, i forlængelse heraf, spørgsmålet, 

om den fuldmægtige kan handle imod virksomhedens interesser.124 

  

 
118 Ibid. s. 276. 
119 Aftaleloven § 18. 
120 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 277. 
121 Ibid. s. 278. 
122 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 254. 
123 Ibid. s. 255. 
124 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 284. 
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Stillingsfuldmagter indeholder også grænser for, hvad den fuldmægtige har bemyndigelse til 

at foretage sig, jf. AFTL § 10, stk. 2, sidste led. Der er i denne forbindelse også tale om, hvor 

langt den fuldmægtige har bemyndigelse til at gå. Fuldmagten sætter grænserne for, hvad 

fuldmagtsgiver eventuelt kan hæfte for, givet de handlinger, fuldmagtshaver gør på vegne af 

denne. Bemyndigelsen, sammen med fuldmagten, er illustreret i figur 4 nedenfor. 

 

Figur 4 - Fuldmagts bemyndigelse.125  

Set i lyset af ovenstående redegørelse skal der ses på Mads Melbye som stillingsfuldmægtig 

hos SSI.  

  

4.2.2 Tjenestemandsloven og cirkulære af 30. august 2005 

Som nævnt ovenfor tiltræder Mads Melbye en tjenestemandsstilling i forbindelse med sin 

stilling som direktør for SSI.126 Tjenestemænd har udover de almindelige ansættelsesretlige 

regler nogle særlige forpligtelser i henhold til tjenestemandsloven127 (herefter TML). Loven 

gælder, jf. § 1, ansatte i statens og folkekirkens tjenester, som blandt andet er politi, højtstående 

i forsvaret, dommere, præster og departementschefer. I henhold til TML § 10 skal en 

tjenestemand samvittighedsfuldt overholde reglerne for hans stilling, og såvel indenfor som 

udenfor tjeneste vise værdighed til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. TML § 17 siger 

endvidere, at tjenestemænd kun må have bibeskæftigelse ved siden af deres 

tjenestemandsstilling, hvis det er i overensstemmelse med den samvittighedsfulde udøvelse af 

de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse og 

tillid. 

  

 
125 Egen tilvirkning med udgangspunkt i figuren i Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og 

mellemmænd’, s. 285. 
126 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 254. 
127 Lovbekendtgørelse nr. 511 af 18/05/2017, Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd. 
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Udover reglerne for tjenestemænd er der cirkulæret om anmeldelsespligt for visse former af 

beskæftigelse, som Mads Melbye også er omfattet af, jf. ansættelseskontrakten.128 Cirkulæret129 

kræver, jf. § 1, en anmeldelse til det ministerium, hvori han er ansat, inden han påtager sig en 

bestyrelsespost i et erhvervsdrivende selskab. Det skal endvidere lægges til grund, jf. 

cirkulærets § 3, at der i tilfælde af sådan en sag skal foretages en konkret vurdering af det 

arbejdsmæssige omfang af bestyrelsesposten, herunder risikoen for interessekonflikt mellem 

stillingen og bestyrelsesposten, jf. TML § 17. 

 

4.3 Forskerpatentloven 

Mads Melbye har som opfinder af det patenterede produkt også nogle rettigheder og 

forpligtelser. Disse rettigheder og forpligtelser er i henhold til nærværende afhandling reguleret 

i forskerpatentloven.130 Den generelle lovgivning indenfor arbejdstageres opfindelser er dog 

reguleret i lov om arbejdstageres opfindelser.131 Lovens § 1, stk. 3, lægger dog til grund, at 

”Lærere og andet videnskabeligt personale ved universiteter og andre højere læreanstalter anses 

ikke i denne deres egenskab som arbejdstagere og har den fulde ret til de af dem gjorte opfindelser, 

medmindre andet måtte være bestemt ved anden lov eller følge af aftale” (Egen fremhævning). 

Forskerpatentloven (herefter FPL) må således anses for at være lex specialis på området, da denne 

gælder for opfindelser, der er gjort af offentligt ansatte. Formålet med forskerpatentloven er, jf. 

FPL § 1, at forskningsresultater, som er frembragt med offentlige midler, skal komme det 

danske samfund til gode. FPL gælder, jf. lovens § 2, dermed for arbejdstagere, der har gjort 

opfindelser som led i arbejdet ved en institution som nævnt i FPL § 6. Institutionerne er, som 

nævnt i lovens § 6, universiteter omfattet af universitetsloven, sektorforskningsinstitutioner, 

offentlige sygehuse, sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner under regionerne eller De 

Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. 

  

Udgangspunktet i FPL § 7 er, at de opfindelser, som er gjort af en arbejdstager, tilkommer 

denne med visse begrænsninger. I henhold til FPL § 8 har institutionen, hvor arbejdstageren 

har gjort opfindelsen som led i arbejde, ret til overdragelse af de rettigheder, som knytter sig til 

opfindelsen. I nærværende afhandling er dette det patenterede produkt, som Mads Melbye er 

 
128 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 255. 
129 Cirkulære nr. 74 af 30. august 2005 Cirkulære om anmeldelsespligt for visse former af beskæftigelse. 
130 Lovbekendtgørelse nr. 210 af 17/03/2009 Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige 

forskningsinstitutioner. 
131 Lovbekendtgørelse nr. 104 af 24/01/2021 Bekendtgørelse af lov om arbejdstagers opfindelser. 
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opfinder af, hvor SSI som institution har ret til overdragelse af patentrettighederne i 

overensstemmelse med FPL § 8. Hvis retten til overdragelsen, jf. FPL § 8, benyttes, er 

arbejdstageren, jf. FPL § 12, berettiget til et rimeligt vederlag, hvis institutionen udnytter 

opfindelsen erhvervsmæssigt. Med det foreliggende patent, opnås der i henhold til 

patentlovens132 regler en central eneret over dispositionen af rettighederne i henhold til 

forskningsproduktet.133 

  

FPL indeholder også forpligtelser vedrørende underretning for arbejdstageren, når denne gør 

nye opfindelser som led i arbejdet. FPL § 10, stk. 1, påkræver, at arbejdstagere, der har udviklet 

en opfindelse som led i arbejdet, uden ugrundet ophold underretter institutionen om 

opfindelsen. Underretningen skal i denne forbindelse også ske i den situation, hvor 

arbejdstageren bør være vidende om eller kan anse, at opfindelsen vil kunne patenteres.134 Der 

foreligger således en pligt for Mads Melbye, jf. FPL § 10, stk. 1, om at underrette SSI om de 

opfindelser, som han gør som led i sit arbejde. Det samme gør sig gældende i den situation, 

hvor Mads Melbye burde være vidende om eller kunne anse, at fx forskningsproduktet i 

nærværende afhandling kunne føre til et patent. 

 

4.4 Underretningspligten  

Loyalitetsgrundsætningen, som vil blive nærmere beskrevet i afsnit 5.1.1.3, har også betydning 

i ansættelsesforhold. Det obligationsretlige princip skal i nærværende analyse ses i forhold til 

ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads Melbye. 

  

Der foreligger en loyalitetsforpligtelse for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Der er tale om 

en gensidig loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforhold mellem arbejdstager og arbejdsgiver.135 

Loyaliteten heri foreligger ved, at parterne må afstå fra handlinger, der undergraver eller 

belaster modpartens interesser.136 For arbejdstageren kommer det eksempelvis til udtryk ved, 

at han ikke må underminere den virksomhed, han arbejder for.137 En del af 

 
132 Lovbekendtgørelse nr. 90 af 29/01/2019 Bekendtgørelse af patentloven. 
133 Tvarnø C., Ølykke G. & Østergaard K. (2013) ‘Vækst og værdiskabelse via nye former for 

innovationssamarbejder og partnerskaber’, s. 122. 
134 Karnovs kommentar nr. 28 til lov om opfindelse ved offentlige forskningsinstitutioner. 
135  Nielsen, R. (2016), ‘Dansk arbejdsret’, s. 537-538. 
136 Munkholm, N. V. (2015) ‘Loyalitet i arbejdsretlige relationer’, s. 254. 
137 Ibid. s. 254-255. 
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loyalitetsforpligtelsen vedrører også en underretningspligt mellem parterne i 

ansættelsesforholdet. 

  

Underretningspligten skal ses som en forpligtelse, hvor parterne i et kontraktforhold underretter 

hinanden om væsentlige forhold, som kan have indflydelse på opfyldelsen af kontrakten.138 

Dette skal både ses som en ex ante- og ex post-forpligtelse, hvor parterne før og efter 

kontraktens indgåelse har en underretningspligt overfor hinanden. I U.1992.125 H139 blev en 

direktør bortvist, efter at han i opsigelsesperioden var flyttet til Jylland for at overtage en anden 

virksomhed uden at underrette virksomheden herom. Landsretten fandt, at bortvisningen var 

berettiget, da direktøren havde tilsidesat sin underretningspligt. Højesteret fandt derimod, at 

underretningspligten, jf. ansættelseskontrakten, ikke var en væsentlig tilsidesættelse af 

direktørens forpligtelser, hvorfor bortvisningen var uberettiget. I U.2011.1.09 SH140 blev en 

salgs- og marketingdirektør bortvist grundet tilsidesættelse af underretningspligten, da han 

havde lavet aftaler på vegne af selskabet, som var i strid med selskabets politik, uden at 

underrette virksomheden herom. Sø- og Handelsretten fandt derimod, at tilsidesættelsen ikke 

var berettiget, da der ikke var tale om en væsentlig tilsidesættelse af underretningspligten. 

Manglende underretning til selskabet er derfor ikke i sig selv tilstrækkeligt til at berettige en 

bortvisning. Den ansatte har dog en loyal underretningspligt overfor sin arbejdsgiver. Natalie 

Videbæk Munkholm (2015) beskriver denne underretningspligt, som ”at arbejdsgiveren skal 

have den nødvendige viden til at overveje sin driftsmæssige reaktion på forhold, der har 

indflydelse på driften. Pligten for den ansatte indtræder, når der er forhold som den ansatte 

kender til, der kan virke forstyrrende på driften, men som arbejdsgiveren ikke kender til. 

Underretningspligten påhviler alle ansatte.”141 Generelt gælder det i dansk ret, at bortvisning 

af ansatte skal være grundet i en væsentlig misligholdelse.142 Manglende underretning kan ud 

fra ovenstående domme derfor ikke anses for at være tilstrækkeligt til at berettige bortvisning, 

da det ikke synes at være en væsentlig misligholdelse i sig selv.143 

  

 
138 Madsen, C. & Østergaard, K. (2019). ‘Loyalitetsgrundsærningen i dansk ret - indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse’, s. 4. 
139 U.1992.125 H, Bent Treldal mod Schow Jørgensen Aluminium A/S. 
140 U.2011.1.09 SH, Stenhøj Autolift A/S mod Ledernes Hovedorganisation som madater for F. 
141 Munkholm, N. V. (2015) ‘Loyalitet i arbejdsretlige relationer’, s. 454. 
142 Nielsen, R. (2016) ‘Dansk arbejdsret’, s. 599. 
143 Dette synspunkt støttes også af Munkholm, N. V. (2015) i ’Loyalitet i arbejdsretlige relationer’, s. 329. 
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Det skal også bemærkes, at man som direktør er pålagt en skærpet loyalitetspligt.144 Direktøren 

har som udgangspunkt en loyalitetsforpligtelse i sin ansættelsestid og i en potentiel 

opsigelsesperiode, hvor han skal afstå at varetage egne interesser på vegne af selskabet.145 Der 

findes i denne forbindelse også en række domme, der støtter op om direktørens 

underretningspligt. Der er i de fleste tilfælde tale om konkurrencemæssige forhold.146 

Dommene omhandler i stort omfang situationer, hvor direktøren etablerer eller overtager en 

konkurrerende virksomhed i ansættelses- eller opsigelsesperioden.147 

 

4.5 Habilitet 

Der skal i henhold til Mads Melbye også tages hånd om habilitetsspørgsmålet. Personer eller 

organer i den offentlige forvaltning, der handler på vegne af en kompetent myndighed, skal 

opfylde visse habilitetskrav.148 Der sondres i henhold til habilitet mellem almindelig og speciel 

habilitet. Almindelig habilitet omhandler spørgsmålet, om en person kan besidde eller 

udnævnes til et offentligt erhverv.149 Den specielle del omhandler på den anden side, hvorvidt 

den ansatte person kan træffe afgørelse eller være med til at behandle en konkret sag.150 

Habilitetsreglerne er reguleret i forvaltningsloven,151 hvor den specielle del, som nærværende 

analyse tager hånd om, er reguleret i lovens kap. 2. Betingelserne for inhabilitet i henhold til 

den specielle del er listet i FVL § 3, stk. 1. Disse er:  

  

1.  vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald 

eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan 

interesse, 

2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie 

eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig 

personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der 

har en sådan interesse, 

 
144 Munkholm, N. V. (2015), ’Loyalitet i arbejdsretlige relationer’, s. 267. 
145 Boe, J. et al. (2020), ’Direktørkontrakten: rettigheder, pligter, ansvar’, s. 147. 
146 Ibid. s. 147-153. 
147 Der kan her nævnes UfR 1978/461H, hvor en direktør blev fristillet pga. overtagelse af en konkurrerende 

virksomhed i opsigelsesperioden. I UfR 1989/707H hvor en direktør blev fristillet, da han sammen med en 

medarbejder havde opkøbt en konkurrerende virksomhed i ansættelsesperioden. 
148 Nørgaard, C. et al. (2014), ’Forvaltningsret – sagsbehandling’, s. 71. 
149 Ibid. s. 71. 
150 Ibid. s. 84. 
151 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven. 
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3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, 

en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens 

udfald, 

4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for 

en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har 

medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen 

angår, eller 

5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om 

vedkommendes upartiskhed. 

  

I nærværende analyse vil det være betingelserne i FVL § 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, som analysen 

vil se nærmere på. Disse betingelser omhandler, jf. ovenfor, særlig personlig eller økonomisk 

interesse og private ansættelsesforhold og tilknytning til selskab. 

 

Hvis en person eller myndighed er inhabil i henhold til de nævnte betingelser, må denne, jf. 

FVL § 3, stk. 2, ikke træffe afgørelser, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke i 

behandlingen af den pågældende sag. FVL § 6 lægger endvidere til grund, at hvis den 

pågældende er bekendt med, at der foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal denne 

snarest underrette sin foresatte indenfor myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at 

forholdet er uden betydning.   

 

4.6 Mads Melbyes forpligtelser i ansættelsesforholdet 

På baggrund af den retlige ramme skal der i de kommende afsnit foretages en analyse af de 

forhold, der gør sig gældende mellem SSI og Mads Melbye. I overensstemmelse med 

afhandlingens problemformulering skal der hermed ses på, hvorvidt Mads Melbye har haft 

indflydelse på forudsætningerne for, at SSI kan varetage den danske stats interesser i 

nærværende forskningssamarbejde. Det skal her undersøges, hvorvidt Mads Melbye har 

overholdt sine forpligtelser overfor SSI, herunder om han har foretaget handlinger, som er i 

uoverensstemmelse med de forpligtelser, han er underlagt i medfør af den ovennævnte 

regulering og principper.  
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4.6.1 Medstifter af Mirvie 

Mads Melbye har som direktør for SSI en stillingsfuldmagt, hvor han kan foretage handlinger 

indenfor rammerne af denne. Nærværende analyse vil således se på, hvorvidt der er handlet 

indenfor grænserne af denne, ved brug af de oplysninger og forpligtelser, som der er redegjort 

for ovenfor. Mads Melbye var med til at stifte Mirvie152 i juni 2018, hvor han indbetalte $250, 

som svarede til ca. 20% af aktiekapitalen.153 Selskabet har fået tildelt en licens, der berettiger 

dem til at producere og sælge det udviklede produkt fra forskningssamarbejdet.154 Selvom 

Mads Melbye er en af medstifterne af selskabet, besidder han ikke nogen bestyrelsespost i 

Mirvie. Han har dog fået tildelt en observatørpost til generalforsamlingen. Dertil har han 

gennem sin tid i virksomheden modtaget $25.000 i honorar for konsulentydelser fra Mirvie.155 

  

I henhold til redegørelsen ovenfor er Mads Melbye indtrådt i en tjenestemandsstilling hos SSI 

og er dertil omfattet af cirkulæret om anmeldelsespligt for visse former for beskæftigelse. Mads 

Melbye skal i medfør af dette samvittighedsfuldt overholde de regler, der er pålagt sådan en 

stilling, jf. TML § 10. Mads Melbye har dertil en pligt overfor Sundheds- og 

Ældreministeriet156 om underretning, i tilfælde af at han indtræder i bestyrelsen hos en 

erhvervsdrivende virksomhed, jf. cirkulærets § 1. Diskussionen heri vedrører, hvorvidt Mads 

Melbye har handlet i overensstemmelse med cirkulæret og TML. Mads Melbye besidder ikke 

en bestyrelsespost i Mirvie, til trods for at han er en af stifterne og har observatørpost til 

selskabets generalforsamling. I henhold til cirkulærets § 1 skal der kun ske underretning for så 

vidt angår besiddelse af bestyrelsesposter i et erhvervsdrivende selskab. Hvad angår Mirvie, 

foreligger der ikke nogen tvivl om deres erhvervsdrivende status, da de står for produktion og 

salg af produktet, som forskningssamarbejdet er resulteret i. Da Mads Melbye således ikke 

besidder en bestyrelsespost i Mirvie, kan cirkulærets § 1 som udgangspunkt ikke gøres 

gældende overfor ham. I henhold til cirkulærets § 3 skal der i forbindelse med en konkret sag, 

jf. § 1, foretages en konkret vurdering af det arbejdsmæssige omfang, bestyrelseshvervet har, 

jf. princippet i TML § 17. Det skal i denne forbindelse undersøges, hvorvidt der kan foreligge 

interessekonflikter mellem Mads Melbyes rolle i Mirvie og hans stilling hos SSI, jf. princippet 

 
152 Selskabet blev stiftet med navnet Akna Dx, men skiftede efterfølgende navn til Mirvie. 
153 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 269. 
154 Se bilag 1, nr. 1. 
155 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 269. 
156 Statens Serum Institut ligger under Sundheds- og Ældreministeriet, hvorfor Mads Melbye har en 

underretningspligt til dem jf. Cirkulærets § 1. 
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i TML § 17. Princippet i TML § 17 lægger til grund, at Mads Melbye kun må have 

bibeskæftigelse ved siden af sin stilling, hvis det er foreneligt med TML § 10. Som medstifter 

af Mirvie, hvor han har observatørpost til generalforsamlingen og dertil har modtaget $25.000 

i honorar, kan det diskuteres, hvorvidt dette er foreneligt med de forpligtelser, han har i henhold 

til TML. På den ene side sidder Mads Melbye som direktør for SSI, hvor han gennem sit 

erhverv har været med til at opfinde et produkt, der kan forudse for tidlig fødsel. På den anden 

side er han stifter og medejer af det selskab, der får ret til at producere og sælge det produkt, 

som han selv har været med til at opfinde som led i sit arbejde hos SSI. 

  

Der er i denne forbindelse meget, der tyder på, at Mads Melbye har haft kendskab til det 

økonomiske potentiale i det udviklede produkt. Dette fremgår fx af en mailkorrespondance fra 

juli 2018 mellem Mads Melbye og en professor hos Stanford, der nu er co-president for Biohub: 

”… congratulations, you are a millionaire right out of the chute! ...”157 På dette tidspunkt er 

SSI ikke vidende om, at Mads Melbye har stiftet et selskab sideløbende med sin direktørstilling. 

Der foreligger et sideløbende spørgsmål om habilitet i denne forbindelse, der er nærmere omtalt 

i afsnit 4.6.3. Som direktør for SSI er det Mads Melbyes arbejde at varetage selskabets 

interesser. Der synes derfor at kunne sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt Mads Melbye har 

handlet i overensstemmelse med TML § 17, jf. § 10, da han sidder på begge sider af 

forhandlingsbordet i henhold til opfindelsen. 

  

Ud fra ovenstående analyse og diskussion kan det konkluderes, at der foreligger en 

interessekonflikt i nærværende situation. Mads Melbye har en personlig økonomisk interesse i 

forskningssamarbejdet, samtidig med at han skal repræsentere SSI ved at varetage 

institutionens interesser. Dette anses ikke for at være i overensstemmelse med TML § 17, da 

Mads Melbye ikke synes at kunne opfylde pligten om forenelig og samvittighedsfuld udøvelse 

af sit arbejdet, da han har modstridende interesser i forskningssamarbejdet. Det kan tilføjes, at 

Mads Melbyes personlige økonomiske interesse under alle omstændigheder synes at række 

udover det vederlag,158 som han får i henhold til SSI’s vederlagspolitik i forbindelse med de 

opfindelser, han udvikler som led i arbejdet. SSI’s vederlagspolitik vil blive nærmere omtalt i 

PA-analysen nedenfor. Der synes på denne baggrund at være grundlag for at konkludere, at 

Mads Melbye har overtrådt sine forpligtelser som tjenestemand i henhold til TML § 17. Mads 

 
157 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 270. 
158 SSI’s vederlagspolitik omtales i afsnit 4.8. 
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Melbye synes dog ikke at have overtrådt cirkulærets § 1 vedrørende underretning, da han ikke 

besidder en decideret bestyrelsespost i Mirvie.   

  

4.6.2 Underretning til SSI 

Mads Melbye har som opfinder og direktør en underretningspligt overfor SSI. Denne 

underretningspligt vil i dette afsnit blive delt i to. På den ene side vil der blive set på den 

lovpligtige underretningspligt i FPL, som foreligger i forbindelse med patentet, som 

opfindelsen har medført. På den anden side vil der blive set på underretningspligten som 

obligationsretligt princip i medfør af loyalitetspligten, som en ansat, i dette tilfælde Mads 

Melbye, har overfor selskabet. De to analyser behandles separat nedenfor. 

  

4.6.2.1 Forskerpatentlovens underretningspligt 

Der foreligger, som redegjort for i afsnit 4.3, en underretningspligt i henhold til opfindelser, 

der er gjort som led i arbejdet, jf. FPL § 10, stk. 1. Mads Melbye har således en 

underretningspligt overfor SSI, når der er tale om opfindelser, som han gør som led i sit arbejde. 

Forskningssamarbejdet startede som nævnt i 2013. Mads Melbye bemærker allerede i 2013, at 

forskningen kan blive lukrativ, hvis de patenterer det potentielle produkt.159 Mads Melbye får 

også i okt. 2017 en personlig meddelelse om, at han står som opfinder af forskningsproduktet, 

som er anmeldt i Stanfords interne anmeldelsessystem.160 Det skal i denne forbindelse lægges 

til grund, at SSI først modtager underretning om opfindelsen i sept. 2018.161 

  

I henhold til FPL § 1 er det lovens formål, at opfindelser, som er lavet med offentlige midler, 

skal gavne det danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse. Mads Melbye skal derfor, jf. 

FPL § 10, stk. 1, uden ugrundet ophold underrette SSI, når han burde vide eller kunne anse, at 

produktet kunne patenteres. Som det kan ses ovenfor, har Mads Melbye allerede i 2013 tanker 

om, at produktet kan patenteres, hvis forskningen lykkes. I nov. 2018 afleverer Mads Melbye 

efter ordre de relevante dokumenter vedrørende underretning om opfindelsen til SSI.162 Dette 

er, flere måneder efter at Stanford har kontaktet SSI og oplyst om patentet og Mads Melbyes 

rolle hos Mirvie. Patentets kommercialiseringsproces er på dette tidspunkt allerede godt 

 
159 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 260. 
160 Ibid. s. 268. 
161 Ibid. s. 295. 
162 Ibid. s. 300. 
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undervejs, da både Biohub og Mirvie allerede er inddraget, når Mads Melbye vælger at 

underrette SSI. Det kan her tilføjes, at det allerede er i maj 2018, at Mads Melbye har planer 

om at stifte Mirvie.163 

  

Det kan ud fra ovenstående redegørelse diskuteres, hvorvidt Mads Melbye har underrettet 

rettidigt. Dette synes at være tvivlsomt, da han har været vidende om forskningens potentiale 

tilbage i 2013. Det bærende tidspunkt for underretningen synes dog at være, da Mads Melbye 

får opfindertitlen i den interne anmeldelse på Stanford i 2017. Mads Melbye burde på dette 

tidspunkt have været vidende eller kunne have anset, at produktet kunne patenteres. Mads 

Melbye burde derfor uden ugrundet ophold, jf. FPL § 10, stk. 1, have underrettet SSI om 

opfindelsen i 2017. Konsekvensen af, at Mads Melbye foretager underretningen så sent i 

processen, er, at SSI i henhold til forskerpatentlovens formål under alle omstændigheder ikke 

har mulighed for at sikre en tilstrækkelig nyttiggørelse for det danske samfund ved 

erhvervsmæssig udnyttelse af produktet. Dette er, fordi SSI ikke kommer ind i 

kommercialiseringsprocessen rettidigt, hvilket gør, at de ikke har samme forudsætninger for at 

sikre en retvisende gevinst- og rettighedsfordeling til SSI og dermed det danske samfund.  

  

Det kan ud fra ovenstående diskussion konkluderes, at Mads Melbye, jf. FPL § 10, stk. 1, ikke 

har underrettet SSI rettidigt i forbindelse med opfindelsen, som han har lavet sammen med 

forskerne på Stanford. Denne tilsidesættelse af underretningspligten, jf. forskerpatentlovens 

regler, resulterer i, at SSI kun i begrænset omfang kan have indflydelse på 

kommercialiseringsprocessen, hvilket i overvejende grad resulterer i en begrænsning af 

nyttiggørelsen for det danske samfund.  

  

4.6.2.2 Underretningspligten som obligationsretligt princip 

I forlængelse af den lovregulerede underretningspligt, jf. ovenfor, foreligger der også en 

obligationsretlig underretningspligt for Mads Melbye. Da Mads Melbye er direktør, er denne 

underretningspligt skærpet.164 Mads Melbye har dermed en pligt til at afstå varetagelse af egne 

interesser, der kan skade SSI, herunder en pligt til at underrette om væsentlige forhold i henhold 

til driften af virksomheden. 

  

 
163 Ibid. s. 268. 
164 Munkholm, N. V. (2015), ’Loyalitet i arbejdsretlige relationer’, s. 267. 
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Som beskrevet ovenfor er Mads Melbye medstifter af Mirvie, imens han sidder som direktør 

for SSI, udover at være opfinder i forskningsprojektet. Diskussionen heri er, hvorvidt Mads 

Melbye har en obligationsretlig underretningspligt overfor SSI, da der synes at være et 

sammenfald mellem hans stilling og hans engagement i Mirvie. Herunder om han har handlet 

i overensstemmelse med princippet om at afstå egne interesser, der kan være med til at skade 

SSI. Mads Melbye skal, jf. loyalitetsgrundsætningen, underrette SSI om viden, der kan have 

indflydelse på virksomhedens drift.165 I henhold til ovennævnte retspraksis, jf. afsnit 4.4, kan 

det konstateres, at der foreligger en underretningspligt, når en ansat starter en konkurrerende 

virksomhed. Af den foreliggende retspraksis kan det også udledes, at en tilsidesættelse af 

underretningspligten isoleret ikke berettiger en bortvisning af den ansatte. I og med at der er 

sket en overtrædelse af TML og den lovpligtige underretningspligt, ville der være 

omstændigheder, der taler for, at en bortvisning kunne være berettiget. I henhold til direktører 

viser retspraksis, at manglende underretning om engagement i konkurrerende virksomheder 

kan berettige fritstilling af direktøren.166 Det kan i denne forbindelse diskuteres, hvorvidt 

Mirvie og SSI kan defineres som konkurrerende virksomheder. Mirvies vision er ”To make 

pregnancy safe and predictable be delivering pivotal insights to moms and families.”167 SSI er 

på den anden side en virksomhed, der vil styrke sundhed gennem sygdomskontrol og 

forskning.168 Dette synes dermed ikke at være opfyldt, da Mirvie står som producent og sælger 

af produktet, imens SSI på den anden side kan anses for at være en potentiel bruger af produktet. 

Der synes dog at være et personssammenfald, der kan have indflydelse på SSI’s driftsmæssige 

overvejelser.169 Der er tale om en opfindelse, som SSI, jf. FPL § 8, har krav på at få overdraget 

til sig. Endvidere er der tale om et produkt, som efter SSI’s aktivitetsområde170 kan anses for 

at være væsentligt med hensyn til screening af nyfødte for medfødte sygdomme og reduktion 

af følgeskader. Der vurderes derfor at foreligge en loyal underretningspligt for Mads Melbye i 

denne henseende. Da underretningen, som fremført, ikke har fundet sted rettidigt, anses Mads 

Melbye for at have tilsidesat denne. 

 

Mads Melbye har dermed ud fra ovenstående analyse og diskussion tilsidesat sin loyale 

underretningspligt overfor SSI. Tilsidesættelsen af den loyale underretningspligt er begrundet 

 
165 Ibid. s. 454. 
166 Der henvises her til afsnit 4.4. 
167 https://mirvie.com/#home 
168 https://www.ssi.dk/ 
169 Som nævnt i afsnit 4.4, skal der ske underretning til arbejdsgiver, hvis det er tale om viden, der kan have 

indflydelse på virksomheden drift. Munkholm, N. V. (2015), ’Loyalitet i arbejdsretlige relationer’, s. 454. 
170 https://www.ssi.dk/om-ssi 

https://mirvie.com/#home
https://www.ssi.dk/
https://www.ssi.dk/om-ssi
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i, at der ikke er sket underretning om forhold, som kunne have driftsmæssig indflydelse på SSI. 

Tilsidesættelsen af den loyale underretningspligt er i denne forbindelse ikke tilstrækkelig til at 

udløse en afskedigelse af Mads Melbye. Hvis man dog foretager en helhedsvurdering af 

tilsidesættelsen og overtrædelserne af TML og FPL, synes der at foreligge et legitimt grundlag 

for afskedigelsen af Mads Melbye.  

  

4.6.3 Er Mads Melbye inhabil i nærværende forskningssamarbejde?   

I forlængelse af Mads Melbyes tilsidesættelse af underretningspligten synes der også at være 

andre komplikationer, der gør sig gældende. I henhold til hans forskningsmæssige tilknytning 

til forskningssamarbejdet anses der at være en direkte forbindelse mellem hans stilling som og 

stiftelsen af Mirvie. Dette rejser spørgsmålet, om Mads Melbye er habil, da han har økonomiske 

interesser i forskningssamarbejdet herunder sit engagement i Mirvie. 

  

Som det kan ses gennem analysen, jf. ovenfor, har Mads Melbye haft tilknytning til både SSI 

og Mirvie. Som direktør for SSI og medstifter af Mirvie. Der skal her ses på, hvorvidt Mads 

Melbye med tilknytningen er inhabil i henhold til forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. 

Som nævnt, jf. afsnit 4.5, vil det være FVL § 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, der vil være 

omdrejningspunkt for diskussionen, da disse synes at være de relevante habilitetsbestemmelser 

i henhold til nærværende situation. Udover de forvaltningsmæssige regler, der gælder generelt, 

har SSI en intern vejledning om habilitet, bibeskæftigelse og opgaver. Af denne vejledning 

fremgår følgende: ”At være habil betyder, at de handlinger man foretager som offentlig ansat, 

skal være objektive og upartiske. Omvendt er man inhabil, hvis der er en mulighed eller risiko 

for, at ens handlinger kan påvirkes af uvedkommende hensyn. Eksempler på dette er egne 

personlige eller økonomiske interesser eller hensynet til familie, venner eller bekendte. 

Bemærk, at man er inhabil, bare der er mulighed eller risiko for, at ens handlinger kan påvirkes 

af uvedkommende hensyn”.171 Der fremgår i forlængelse af dette et eksempel, der slår fast, at 

en opfinder er inhabil, hvis han deltager i overvejelser og forhandlinger om kommercialisering 

af et patent.172 

  

Som konkluderet i afsnit 4.6.1 har Mads Melbye en personlig økonomisk interesse i 

forskningssamarbejdet. Mads Melbye har som sagt i 2013 udtalt sig om, at forskningen kunne 

 
171 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 56. 
172 Ibid. s. 56. 
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blive en pengemaskine, hvis de fik patenteret resultaterne.173 Det fremgår endvidere af en 

mailkorrespondance fra 2018, at co-president hos Biohub ønsker Mads Melbye tillykke med 

titlen som millionær.174  Der synes dermed ikke at være tvivl om, at Mads Melbyes personlige 

økonomiske interesse er af en sådan karakter, at den udløser inhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 

1. Som det fremgår af SSI’s interne vejledning, foreligger der inhabilitet, når der er risiko for, 

at den ansattes handlinger påvirkes af uvedkommende hensyn, herunder personlig og 

økonomisk interesse. Mads Melbye synes derfor at være inhabil med sin økonomiske interesse 

i forskningssamarbejdet. 

  

I henhold til stiftelsen af Mirvie skal der ses på, hvorvidt dette udløser inhabilitet, jf. FVL § 3, 

stk. 1, nr. 3. Som diskuteret, jf. afsnit 4.6.1, kan der efter ordlyden i cirkulæret om 

anmeldelsespligt for visse former for beskæftigelse175 § 1 ikke siges at være en 

underretningspligt for Mads Melbye, da han ikke besidder en bestyrelsespost i virksomheden. 

Sammenfaldet mellem stiftelsen af Mirvie og Mads Melbyes stilling synes dog at være af en 

sådan karakter, at det næppe kan udelukkes, at det udløser inhabilitet. FVL § 6 lægger 

endvidere til grund, at Mads Melbye snarest muligt skal underrette Sundheds- og 

Ældreministeriet176 om forhold, der kan udløse inhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, medmindre det 

er åbenbart, at forholdet er uden betydning. I og med at sammenfaldet mellem stiftelsen og 

stillingen er så nær knyttet sammen, synes det ikke at være et forhold, som tydeligt er uden 

betydning. Som eksemplet fra SSI’s vejledning herudover viser, er en forsker inhabil, hvis han 

deltager i overvejelser og forhandlinger om kommercialisering af et patent. Der synes ikke at 

være tvivl om, at Mads Melbye har været med i kommercialiseringsprocessen med sit 

engagement i Mirvie, samtidig med at han har undladt at underrette rettidigt herom. Mads 

Melbye synes dermed også at være inhabil, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 3. 

  

Det skal her tilføjes, at Mads Melbye den 20. nov. 2018 bad Sundheds- og Ældreministeriet 

vurdere hans habilitet, hvor de den 11. juni 2019 traf afgørelse om, at han var inhabil, jf. FVL 

§ 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 3.177  Endvidere har Sundheds- og ældreministeriet på baggrund af Mads 

Melbyes inhabilitet truffet afgørelse om, at hans patent overdrages til SSI.178 Der er således 

 
173 Ibid. s. 260. 
174 Ibid. s. 270. 
175 Cirkulære nr. 74 af 30. august 2005 Cirkulære om anmeldelsespligt for visse former af beskæftigelse. 
176 SSI er institution under Sundheds- og Ældreministeriet, hvorfor underretning skal ske til dem. 
177 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten (2020), s. 303-304. 
178 Se bilag 4. 
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også gjort brug af hjemlen i FPL § 8 vedrørende retten til overdragelse af forskerens patent. I 

og med at Mads Melbye har haft personlige økonomiske interesser i forskningen og været 

vidende om forskningssamarbejdets potentiale flere år forinden, synes inhabiliteten at være til 

stede langt før Mads Melbyes indberetning af habilitetsspørgsmålet. Det konkluderes derfor på 

baggrund af ovenstående diskussion, at Mads Melbye er inhabil, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 1 og 

nr. 3, med sin økonomiske interesse i forskningssamarbejdet samt at være medstifter af Mirvie. 

Mads Melbyes indberetning af habilitetsspørgsmålet burde være sket på et langt tidligere 

tidspunkt, da der anses at foreligge tvivl om hans økonomiske interesser allerede ved 

forskningsprojektets begyndelse.179 

 

4.7 SSI & Mads Melbye i en PA-teoretisk sammenhæng 

På baggrund af analysen af de juridiske problemstillinger i ansættelsesforholdet skal der nu i 

et økonomisk perspektiv ses på forholdet mellem SSI og Mads Melbye. Forholdet vil i 

nærværende analyse blive opsat i en PA-teoretisk sammenhæng, hvor SSI er principal, og Mads 

Melbye er agent. Analysen vil undersøge, hvilke konsekvenser de problematikker, der er 

behandlet i den juridiske gennemgang har haft på SSI’s kontraktmæssige situation, og hvorvidt 

disse kan undgås ved brug af PA-teorien som led i udøvelse af strategisk kontrahering. Der vil 

indledningsvis blive redegjort for de betingelser, som ligger til grund for brugen af PA-teorien. 

  

4.7.1 Principal-agent-teorien 

Som nævnt i afsnit 4.2 vedrørende mellemmandsretten ville virksomheder næppe eksistere, 

hvis de ikke havde mulighed for at uddelegerede opgaver og forpligtelser til de ansatte. Det er 

derfor i virksomhedens interesse at uddelegere kompetencer til ansatte i virksomheden for at 

varetage virksomhedens aktivitet og således skabe værdi for virksomheden. På samme måde 

har SSI et hav af ansatte, der alle agerer på vegne af selskabet – herunder Mads Melbye. Denne 

uddelegering af kompetencer er ikke uden risici og problemer. Analysen vil således se på, 

hvordan parterne agerer i ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads Melbye, for således at 

undersøge, om de forhold, som er gennemgået i den juridiske del, kunne undgås eller 

begrænses. Ud fra teoriens præmisser gøres dette ved at skabe en incitamentsforenelig 

kontrakt.180 Dette synes også at stemme overens med tankegangen om udøvelse af strategisk 

 
179 Udtalelse fra Mads Melbye om forskningen i 2013, ”Could be a money maker if we patented”, Undersøgelse 

af visse forhold på Statens Serum Institut. Kammeradvokaten (2020), s. 260. 
180 Knudsen, Christian. ‘Økonomisk Metodologi. Bd. 2: Virksomhedsteori Og Industriøkonomi’, s. 164. 
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kontrahering, da vertikal incitamentsforenelighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager er en 

vigtig forudsætning for, at der kan udøves strategisk kontrahering mellem kontrahenterne.181 

  

PA-teorien i nærværende analyse omhandler den situation, hvor den ene part i PA-relationen 

foretager en handling, som påvirker den anden part negativt, men stiller handlingsparten bedre. 

Der er således tale om en interessekonflikt, der kan skade samarbejdet mellem parterne. I 

nærværende situation uddelegerer SSI kompetencer og forpligtelser til Mads Melbye. SSI 

konstruerer som principal i denne forbindelse en kontrakt til Mads Melbye, der regulerer alle 

de rettigheder og forpligtelser, som Mads Melbye skal forholde sig til og handle ud fra. Mads 

Melbye kan således vælge, om han accepterer kontrakten eller ej. Dette gøres for i størst muligt 

omfang at sikre, at Mads Melbye agerer i henhold til SSI’s interesser. SSI har derefter mulighed 

for at observere resultaterne af Mads Melbyes indsats, men det er i virkeligheden Mads Melbye, 

som besidder den suveræne information om sin egen indsats og aktiviteter. PA-problematikken 

heri er, at det er svært for SSI at observere de aktiviteter, som Mads Melbye i virkeligheden 

foretager som agent, og SSI kan derfor miste kontrol over Mads Melbye. 

 

For at en PA-problematik skal være til stede, er der tre elementer, som skal foreligge i PA-

relationen. Disse er muligheden for at skabe overskud, interessekonflikt og asymmetrisk 

information.182 PA-teorien omfatter endvidere nogle antagelser, hvor der skal være fuld 

rationalitet og opportunistisk adfærd i PA-relationen.183 Disse antagelser og elementer vil blive 

beskrevet nedenfor. 

  

4.7.1.1 Opportunistisk adfærd og fuld rationalitet 

Der foreligger to grundlæggende adfærdsmæssige antagelser i PA-teorien. Disse er 

opportunistisk adfærd og fuld rationalitet. Opportunistisk adfærd betyder, at agenten er en 

profitmaksimerende aktør, som bruger sin suveræne viden til fordel for sig selv.184 I forbindelse 

med dette er det principalens opgave at konstruere kontrakten således, at den mindsker 

muligheden for at handle opportunistisk. Som diskuteret og konkluderet i den juridiske analyse 

 
181 Østergaard, K. og Holle, M. (2020) ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper) s. 17. 
182 Hendrikse, G. (2003), ’Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy’, 

s. 91. 
183 Ibid. s. 93. 
184 Ibid. s. 93-94. 
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har Mads Melbye foretaget handlinger af opportunistisk karakter. Dette vil blive omtalt 

nærmere nedenfor. 

  

I henhold til fuld rationalitet vedrører antagelsen, at principalen og agenten begge handler 

nyttemaksimerende. Agenten får en givet løn for sin indsats, men han har samtidig en interesse 

i at udøve en så lille indsats som muligt og skjule denne indsats for principalen.185 I nærværende 

situation vil det sige, at SSI og Mads Melbye er nyttemaksimerende aktører. Mads Melbye får 

en fast løn som direktør hos SSI samt de potentielle vederlag gennem sine opfindelser. Mads 

Melbye har i nærværende ansættelsesforhold skjult sin reelle indsats, hvor han har udvist moral 

hazard overfor SSI. Dette vil blive omtalt nærmere nedenfor, jf. afsnit 4.7.1.4.1. 

 

Antagelserne om opportunistisk adfærd og fuld rationalitet synes med ovenstående redegørelse 

at være opfyldt i nærværende PA-relation. Der skal dernæst i de kommende afsnit tages hånd 

om de tre elementer, som danner grundlag for PA-problematikken. 

  

4.7.1.2 Mulighed for at skabe overskud 

Det første element vedrører muligheden for at skabe overskud. Med dette forstås, at principalen 

er villig til at betale mere for udførelsen af opgaven, end hvad det koster agenten at udføre 

opgaven.186 Med andre ord er det tilfældet, når agenten udfører en opgave på vegne af 

principalen, hvor det vederlag, som agenten får, er mindre end nytten, som principalen får ud 

af udførelsen af opgaven. For at begge parter i PA-relationen skal få nytte ud af samarbejdet, 

skal agentens vederlag samtidig være højere end den omkostning, han har ved at udføre 

opgaven. 

  

I nærværende tilfælde kan dette ses fra to sider. På den ene side betaler SSI en løn til Mads 

Melbye for at varetage stillingen som direktør for SSI. På den anden side gives der også 

vederlag til Mads Melbye for de opfindelser, som han måtte udvikle som led i sit arbejde. Dette 

vederlag skal, jf. FPL § 12, stk. 1, være rimeligt. Opfindelserne, som Mads Melbye udvikler, 

kan dermed give et overskud for SSI, da de i henhold til FPL § 8 har krav på at få opfindelserne 

overdraget til sig. Der foreligger derfor et potentielt overskud for SSI, hvor Mads Melbye også 

 
185 Bregn, K. (2004), ‘Principal-agent teori – med særligt henblik på lønsystemer’, s. 9. 
186 Hendrikse, G. (2003), ’Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy’, 

s. 91. 
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modtager et efter loven rimeligt vederlag heraf. SSI’s vederlagspolitik i henhold til opfindelser 

er, at der betales en forskudsgodtgørelse på 10.000 kr. (maksimalt 50.000 kr.) ved indlevering 

af patentansøgningen. I forbindelse med kommercialiseringen af forskerens opfindelse betales 

der hvert år et vederlag svarende til 4% af årets overskud, der er forbundet med opfindelsens 

licenser, og 2% ved salg af rettighederne til opfindelsen (dog maksimalt 1 mio. kr.).187 Der er 

også i henhold til SSI’s vederlagspolitik en bestemmelse om, at retningslinjerne ved aflønning 

af forskeren kan fraviges, hvis der er tale om en ekstraordinær indtjening til SSI. Det kan her 

tilføjes, at fravigelsen af den fastsatte vederlagspolitik kun har fundet sted tre gange.188 I disse 

tilfælde kan der gives en yderligere godtgørelse til opfinderen af patentet.189 Mads Melbyes 

unytte i forbindelse med dette kan være, at han i henhold til SSI’s vederlagspolitik har en 

begrænsning for, hvor store hans vederlag kan blive for de opfindelser, han laver som led i 

arbejdet. 

  

4.7.1.3 Interessekonflikt 

Der skal også i henhold til PA-problematikken foreligge en interessekonflikt. Principalen og 

agenten har et samarbejde, men dette er i virkeligheden ikke ensbetydende med, at de deler de 

samme interesser. Agenten kan have en interesse i at egenoptimere i stedet for at arbejde i 

principalens interesser.190 Dette kan føre til, at agenten yder en lav indsats eller foretager 

handlinger, der er økonomisk fordelagtige for agenten. Det kan eksempelvis være, fordi der 

foreligger asymmetrisk information mellem parterne, som agenten udnytter på bekostning af 

principalen. 

 
187 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 43. 
188 Ibid. s. 109. 
189 Ibid. s. 87. 
190 Bregn, K. (2004), ‘Principal-agent teori – med særligt henblik på lønsystemer’, s. 9. 
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Figur 5 - Illustration af PA-relationen med interessekonflikter. 

 

I figur 5, kan man se, hvilke interessekonflikter der foreligger mellem SSI og Mads Melbye. 

Mads Melbye har, jf. den juridiske gennemgang, en personlig interesse i at tjene penge på 

forskningsprojektet. Det antages samtidig, at Mads Melbye er bekendt med SSI’s 

vederlagspolitik. I og med at han ved, at der i SSI’s vederlagspolitik foreligger en begrænsning 

om, hvor stor indtjening han kan tilegne sig, kan han have en interesse i at gå udenom SSI for 

at opnå så stor en nytte som muligt. Dette har han gjort ved at være medstifter af Mirvie og 

herunder undladt at underrette SSI herom. SSI har på den anden side en interesse i, at Mads 

Melbye forsker og dermed er med til at udvikle produkter, som kan bidrage til den danske 

sundhed og derudover generere en potentiel indtjening til institutionen. Interessekonflikten 

mellem SSI og Mads Melbye bunder således i, at den potentielle indtjening, som SSI har fastsat 

i sin vederlagspolitik, ikke står på mål med Mads Melbyes nyttekrav. Der foreligger også en 

interessekonflikt i, at Mads Melbye sidder på begge sider af forhandlingsbordet; på den ene 

side som direktør for SSI og på den anden side som medstifter af Mirvie med en personlig 

økonomisk interesse i forskningssamarbejdet. Med Mads Melbyes inhabilitet står det klar, at 

han har et begrænset incitament til at arbejde i SSI’s interesser. Modsætningsvis har SSI en 

underforstået interesse i, at Mads Melbye agerer i SSI’s interesser. Mads Melbye kan dermed 

som nyttemaksimerende aktør skjule denne inhabilitet ved at foretage skjulte handlinger, som 

ikke er let observerbare for SSI. 
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4.7.1.4 Asymmetrisk information 

Det tredje og sidste element i PA-problematikken er asymmetrisk information. Denne 

omhandler distancen, der foreligger mellem principalen og agenten.191 Principalen har i stort 

omfang ikke mulighed for at observere, hvad agenten foretager sig. I en PA-relation mellem 

en virksomhed og en direktør vil dette sige, at det er direktøren, der besidder den suveræne 

viden om virksomhedens daglige drift.192 Problematikken heri foreligger ved, at agenten ikke 

nødvendigvis deler denne viden med virksomheden. Der er dermed i forhold til 

interessekonflikter en større interesse i at fravige virksomhedens interesser, da direktøren er 

vidende om, at virksomheden i stort omfang ikke kan observere de beslutninger, direktøren 

træffer i den daglige drift.193  

 

Der foreligger også asymmetrisk information mellem SSI og Mads Melbye. Som konkluderet 

i den juridiske del har Mads Melbye undladt at underrette SSI rettidigt om sine aktiviteter 

vedrørende patentet, herunder stiftelsen af Mirvie. Mads Melbye har derfor utvivlsomt fraveget 

at arbejde henimod SSI’s interesser i nærværende forskningssamarbejde ved udelukkende at 

foretage egenoptimerende handlinger for at maksimere egen nytte.  Mads Melbye har således 

gjort brug af sin suveræne viden til fordel for sig selv og til at foretage skjulte handlinger, der 

har givet ham en større nytte på bekostning af SSI. 

  

4.7.1.4.1 Moral hazard  

Når der tales om informationsasymmetri, er der to typer af asymmetri, som der skelnes 

imellem. Disse er adverse selection og moral hazard.194 I nærværende analyse vil det være 

moral hazard, der danner grundlag for analysen, da adverse selection tager stilling til asymmetri 

før kontraktens indgåelse – en ex ante-problemstilling.195 Skjulte handlinger eller moral hazard 

omhandler på den anden side den ovennævnte situation, hvor Mads Melbye foretager 

handlinger imod selskabets interesser, som selskabet har begrænset mulighed for at observere. 

Der er således tale om en ex post-problemstilling, som foreligger efter kontraktens indgåelse.196 

I korte træk handler det om, at agenten ikke handler i overensstemmelse med den kontrakt, som 

 
191 Hendrikse, G. (2003), ’Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy’, 

s. 92. 
192 Ibid. s. 92. 
193 Ibid. s. 92. 
194 Knudsen, Christian. ‘Økonomisk Metodologi. Bd. 2: Virksomhedsteori Og Industriøkonomi’, s. 165. 
195 Ibid. s. 165. 
196 Ibid. s. 167. 
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han har indgået med principalen, for i stedet at arbejde for egne formål.197 Dette scenarie kan 

være et resultat af, at principalens vederlag til agenten er for lavt i forhold til den indsats og det 

nyttekrav, agenten har i henhold til udførelsen af arbejdet. Som nævnt i afsnit 4.7.1.2 har Mads 

Melbye en begrænsning i, hvor stort et vederlag han kan få for sine opfindelser hos SSI. Det 

kan derfor tænkes, at det er denne begrænsning, der er udslaget for Mads Melbyes skjulte 

handlinger. Det kan derudover ses, at Mads Melbye, i henhold til den foreliggende asymmetri 

mellem parterne, har skjult sin inhabilitet ved ikke at underrette SSI om sin interessekonflikt 

med forskningssamarbejdet og stiftelsen af Mirvie.  

  

Hvordan kan moral hazard-ageren således undgås eller begrænses? Som der blev nævnt i de 

indledende bemærkninger til analysen, skal principalen konstruere en incitamentsforenelig 

kontrakt således, at den mindsker agentens incitament til at handle opportunistisk. Med en 

incitamentsforenelig kontrakt vil agenten således have incitament til at handle i henhold til 

virksomhedens interesser, da han får en optimal nytte ud af at udføre sit arbejde. Der skal derfor 

foretages en diskussion af disse incitamentsstrukturer, herunder hvorvidt en sådan 

incitamentsforenelig kontrakt kan finde sted mellem SSI og Mads Melbye. 

 

4.8 Incitamentsforenelighed  

Der skal nu ses på, hvordan incitamentsstrukturen ser ud i nærværende situation, og hvorvidt 

denne kunne ændres for at opnå incitamentsforenelighed mellem parterne. Bagtanken med 

incitamentsforenelige kontrakter er at se på, hvorledes det er muligt at koncipere en 

incitamentsforenelig kontrakt, hvor der foreligger asymmetrisk information med en 

nyttemaksimerende aktør.198 Det er således principalen, der anses for at være ansvarlig for at 

koncipere kontrakten, og derfor skal problematikken ses fra principalens perspektiv.199 Denne 

vertikale incitamentsforenelighed i ansættelsesforholdet er som nævnt en vigtig forudsætning 

for, at der kan udøves strategisk kontrahering mellem kontrahenterne. Diskussionen 

vedrørende den vertikale incitamentsforenelighed i henhold til udøvelse af strategisk 

kontrahering vil blive omtalt nærmere i afsnit 6.3. 

 

 
197 Ibid. s. 167.  
198 Ibid. s. 168.  
199 Ibid. s. 168.  
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I nærværende tilfælde vil det være aflønningssystemer, der danner grundlag for opnåelsen af 

en incitamentsforenelig kontrakt, da det synes at være den økonomiske interesse, der er 

udslaget for Mads Melbyes handlinger. Der er flere måder at aflønne medarbejdere på, hvor 

den mest grundlæggende er den faste løn. Udover den faste løn kan der dertil foreligge 

medarbejderaktier, bonusordninger og andre variable aflønninger. Disse aflønningssystemer 

laves for at få medarbejderen til at handle i overensstemmelse med virksomhedens interesser, 

så at medarbejderen bidrager til virksomheden økonomiske fremdrift.200
 

  

Mads Melbye får under alle omstændigheder en fast løn som direktør for SSI. Det vides ikke, 

hvad denne løn er, men det kan ud fra Djøfs lønberegner ses, at den gennemsnitlige løn for en 

direktør i en dansk styrelse eller institution er 95.551 kr. inklusive 

engangsvederlag/resultatløn.201 Det vil dog ikke være den faste løn, der danner grundlag for 

nærværende analyse, men snarere de vederlag, Mads Melbye får i henhold til sin 

forskningsmæssige del af arbejdet. Den faste løn vil derfor ikke blive analyseret nærmere. I 

henhold til Mads Melbyes forskningsmæssige del hos SSI kan det som redegjort for, jf. afsnit 

4.7.1.2, ses, at SSI har en vederlagspolitik i henhold til de opfindelser, der gøres i institutionen. 

Det vil være denne vederlagspolitik, som vil være omdrejningspunkt for diskussionen. Som 

beskrevet tidligere kan en forsker hos SSI højst få 50.000 kr. som vederlag for indlevering af 

en patentansøgning og op til 1 mio. kr. om året i forbindelse med licenser og salg. Spørgsmålet 

er således, hvorvidt denne vederlagspolitik er incitamentsforenelig i henhold til forskerne på 

SSI, herunder Mads Melbye. 

  

Som konkluderet i den juridiske del har Mads Melbye overtrådt en række beføjelser og 

forpligtelser for at få større personlig nytte ud af forskningsproduktet. Han har i henhold til det 

økonomiske perspektiv foretaget moral hazard-handlinger ved at udnytte sin suveræne 

information til fordel for sig selv og på bekostning af SSI. Der synes derfor ikke at være tvivl 

om, at Mads Melbye har haft incitament til at afvige fra SSI’s interesser i forbindelse med 

nærværende forskningssamarbejde. SSI’s vederlagspolitik synes i denne forbindelse at være en 

faktor, der spiller ind. Det skal her diskuteres, hvorvidt SSI’s vederlagspolitik er 

incitamentsforenelig med Mads Melbyes nyttekrav, eller hvorvidt det overhovedet ville være 

muligt at opnå denne forenelighed i nærværende situation. 

 
200 Langer, M. & Offendal, N. (2015), ’Incentives og bonusordninger’, s. 17. 
201 https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n/loentjek.aspx 

https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n/loentjek.aspx
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Det må under alle omstændigheder foreligge klart, at Mads Melbye anses for at være vidende 

om den foreliggende vederlagspolitik, da han både er direktør og forsker hos SSI. Mads Melbye 

ved i denne forbindelse også, hvad hans bidrag er værd. På den anden side foreligger det klart, 

at Mads Melbye også har bidraget med meget værdi til det danske samfund. Dette kommer 

eksempelvis til udtryk ved, at han har modtaget ridderkorset202 af H.M. Dronningen, at han har 

vundet et hav af priser,203 og at han var med til at udvikle den danske biobank.204 Spørgsmålet 

er således, hvorvidt en ændring af SSI’s vederlagspolitik kunne ændre Mads Melbyes 

incitament, eller om der evt. kunne være andre faktorer, som kunne sikre en mere 

incitamentsforenelig kontrakt, hvor Mads Melbyes handlinger kunne være undgået? Kunne en 

ophævelse af den øvre grænse i henhold til SSI’s vederlagspolitik være udslaget for 

incitamentsforenelighed? 

  

En ophævelse af vederlagsgrænsen, som i dag er 1. mio. kr. om året ved henholdsvis 2% og 

4% af salg og licenser, ville i sin naturlige betydning resultere i, at Mads Melbye har mulighed 

for tjene langt flere penge på sine opfindelser. Dette er alt andet lige betinget af, at opfindelsen 

er en succes. Det kan tænkes, at en sådan ændring i vederlagspolitikken kunne ændre Mads 

Melbyes ageren i det foreliggende forskningssamarbejde. Som konkluderet i den juridiske 

analyse er der grundlag for at sige, at Mads Melbyes handlinger udelukkende bunder i 

økonomiske interesser. Da han ikke kunne opnå det optimale vederlag gennem SSI, har han 

brugt andre metoder til at opfylde sine økonomiske krav. Bekostningen heraf har været, at SSI 

ikke har fået rettidig underretning vedrørende forskningssamarbejdet og dermed de 

aftaleforhandlinger, som har fundet sted som medfør heraf. Dette har resulteret i, at SSI i dag 

står i en kontraktmæssig situation, hvor de får minimalt ud af forskningsresultatet i betragtning 

af forskningsproduktets potentiale. Hvis der ikke havde været en øvre grænse for Mads 

Melbyes vederlag, kunne en potentiel incitamentsændring finde sted, hvor Mads Melbye ville 

have større incitament til at handle i SSI’s interesser. Dette kunne resultere i en tidligere 

underretning vedrørende forskningssamarbejdet, som i sidste ende kunne være med til, at SSI 

havde mulighed for at indgå i de kontraktmæssige forhandlinger på et tidligere tidspunkt, da 

Mads Melbye ville få en større økonomisk nytte ud af opfindelsen. Det vides ikke, om udfaldet 

 
202 https://www.altinget.dk/navnenyt/30054-0-hm-dronningen-uddeler-ridderkors 
203 Blandt de priser han har vundet, er Anders Jahre Prisen for yngre læger (1992), Novo Nordisk Prisen (2005) 

og Erhoffs Fondens store forskerpris (2014). 
204 https://www.berlingske.dk/videnskab/biobank-skal-rumme-hele-danmarks-befolkning 

https://www.altinget.dk/navnenyt/30054-0-hm-dronningen-uddeler-ridderkors
https://www.berlingske.dk/videnskab/biobank-skal-rumme-hele-danmarks-befolkning
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af kontraktkonciperingen ville se anderledes ud, men der synes ikke at være tvivl om, at SSI 

ville have bedre forudsætninger for at sikre danske interesser. På den anden side kan der sættes 

spørgsmålstegn ved, om en sådan ændring i vederlagspolitikken ville være nok til at ændre 

Mads Melbyes ageren i nærværende forskningssamarbejde. Som det kan ses, jf. den juridiske 

analyse og den økonomiske PA-gennemgang, har Mads Melbyes handlinger været af en sådan 

grov karakter, at det synes tvivlsomt, om en sådan ændring ville være nok i sig selv. De 

handlinger, som Mads Melbyes har foretaget i forskningssamarbejdet, har en karakter, der 

læner sig op ad økonomisk kriminalitet. Han har handlet svigagtigt og undladt at oplyse om 

sine aktiviteter, så at han kunne tilfredsstille sine egne økonomiske behov. Det ville derfor i 

nærværende tilfælde være svært, hvis ikke umuligt, at koncipere en kontrakt således, at den 

kunne forhindre Mads Melbyes handlinger. 

 

Et supplement til lempelsen af vederlagspolitikken kunne derfor være et skærpet tilsyn med 

den forskningsmæssige del af SSI. Under normale omstændigheder ville det her være 

direktionen, der stod for tilsynet med det operative organ i virksomheden.205 I og med at Mads 

Melbye besidder en dobbeltfunktion i nærværende sammenhæng, ville det være nødvendigt 

med et uafhængigt tilsynsorgan, som ikke involverer direktionen. En anden mulighed ville 

være, at der føres tilsyn fra ministeriets side, som SSI hører under. Med en kombination af 

lempelse af vederlagspolitikken og en skærpet tilsynskontrol kunne det således medvirke til en 

mere incitamentsforenelig kontrakt. Det synes dog ikke fra en samfundssynsvinkel at være 

rationelt for en statslig institution at bruge store mængder af penge på et tilsynsorgan i denne 

henseende, da de foreliggende handlinger næppe ville kunne undgås. På baggrund af 

ovennævnte analyse og diskussion kan det konkluderes, at der i nærværende ansættelsesforhold 

mellem SSI og Mads Melbye er en meget begrænset mulighed for at opnå 

incitamentsforenelighed mellem parterne.  

 

Der kan i forlængelse af ovenstående diskussion sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det ville 

være samfundsmæssigt korrekt, at man i en offentlig/statslig stilling kunne tjene ubegrænsede 

penge? Det ville sandsynligvis virke forkert, men hvis tingene sættes i et bredere perspektiv, 

kan dette også ses som fordelagtigt fra en samfundssynsvinkel. Det vil i denne forbindelse være 

nødvendigt at have en anden indgangsvinkel til problematikken. Ville man være villig til at 

 
205 Hendrikse, G. (2003), ’Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy’, 

s. 92. 
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give forskere i en statslig forskningsinstitution bedre forudsætninger for at tjene penge for i den 

anden ende at sikre bedre sundhed i Danmark? En lempelse af vederlagspolitikken kunne 

således være med til at øge forskernes incitament til at udvikle nye sundhedsmidler, der vil 

forbedre sundheden i det danske samfund. Dette synes ud fra ovenstående PA-gennemgang at 

være en mulighed for at skabe en større incitamentsforenelighed mellem principalen og 

agenten. Forskeren ville hermed få en større nytte og et forøget incitament til at handle i SSI’s 

interesser ved at få et større vederlag for sine opfindelser. SSI ville på den anden side kunne 

sikre den danske sundhed i højere grad, ved at forskerens produktivitet forøges, samtidig med 

at incitamentet til at foretage moral hazard-handlinger mindskes. Dette ville betyde en lavere 

indtjening til SSI, men med de henholdsvis 2% og 4% for salg og licenser synes dette ikke at 

være af væsentlig betydning. Dette synes også at være i overensstemmelse med strategisk 

kontrahering, da en sådan ændring ville øge nytten for både principalen og agenten.  

 

4.9 Delkonklusion  

I nærværende analyse er der taget hånd om det forhold, som foreligger mellem SSI som 

arbejdsgiver og Mads Melbye som ansat direktør. Formålet har været at se på, hvorvidt de 

analyserede omstændigheder har haft indflydelse på SSI’s muligheder for at varetage statens 

interesser. 

 

Analysen tager udgangspunkt i en PA-relation mellem SSI og Mads Melbye, hvor SSI er 

principal, og Mads Melbye er agent. Analysens juridiske del konkluderer, at Mads Melbye har 

handlet i uoverensstemmelse med en række forpligtelser i sin stilling som direktør. Mads 

Melbye har i henhold til sin tjenestemandsstilling ikke handlet i overensstemmelse med TML 

§ 17, jf. § 10. Han har handlet på vegne af sine egne økonomiske interesser og på bekostning 

af SSI ved at undlade at underrette SSI om sin medvirken i Mirvie. Dette er uforeneligt med 

bestemmelserne om bibeskæftigelse og den overordnede pligt om agtelse og tillid, som 

tjenestemandsstillingen kræver. Han har derudover handlet i uoverensstemmelse med FPL ved 

ikke rettidigt at underrette SSI om opfindelsen, som han har udviklet sammen med forskerne 

på Stanford. I henhold til den skærpede loyalitetspligt, som direktører er underlagt, har Mads 

Melbye også forsømt sin loyale underretningspligt ved ikke rettidigt at underrette SSI om sin 

medvirken i Mirvie. Sidst konkluderes det, at Mads Melbyes personlige økonomiske interesse 

i forskningssamarbejdet samt hans engagement i Mirvie udgør inhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, 

nr. 1 og nr. 3, sammenholdt med SSI’s interne vejledning om habilitet, bibeskæftigelse og 
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opgaver. Det konkluderes derfor, at Mads Melbye har overtrådt sin stillingsfuldmagt med sine 

handlinger i det konkrete forskningssamarbejde, da han, jf. analysen, går ud over, hvad en 

sådan stilling indebærer. For så vidt angår det økonomiske perspektiv, konkluderes det, at Mads 

Melbye i forbindelse med problematikkerne i den juridiske del ikke har haft incitament til at 

arbejde i SSI’s interesser. Mads Melbye har foretaget moral hazard-handlinger for at 

maksimere egen nytte på bekostning af SSI. Det konkluderes i denne forbindelse, at der ikke 

foreligger incitamentsforenelighed mellem SSI og Mads Melbye. Analysen præsenterer en 

mulighed for, at der kan opnås incitamentsforenelighed ved en ophævelse af den øvre grænse 

for vederlagene, men givet karakteren af Mads Melbyes handlinger ville dette næppe medvirke 

til en incitamentsændring. Dette har resulteret i, at SSI først er kommet ind i forhandlingerne, 

efter at kommercialiseringsprocessen er gået i gang. 

  

Det skal afslutningsvis konkluderes, at Mads Melbyes handlinger derfor har haft indflydelse 

på SSI’s kontraktmæssige situation i forskningssamarbejdet. I og med at der ikke har foreligget 

incitamentsforenelighed mellem SSI og Mads Melbye, har det medvirket til en begrænsning af 

SSI’s forudsætninger for at kunne varetage den danske stats interesser. 
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Kap. 5 – Den institutionelle del  

I den institutionelle del af afhandlingen vil det være samarbejdet mellem SSI, Stanford og 

Biohub, som vil blive analyseret. Det er særligt det kontraktuelle forhold mellem parterne, der 

vil være omdrejningspunktet for analysen. Udover den indgåede kommercialiseringsaftale, vil 

licensaftalen mellem Biohub og Mirvie også inddrages i analysen af aftalegrundlaget mellem 

SSI, Stanford og Biohub. Der foretages først en juridisk vurdering af parternes aftalegrundlag 

i henhold til den danske obligationsret, hvorefter parternes bidrag og ressourcer vurderes i et 

økonomisk perspektiv.  

  

5.1 Den juridiske analyse 

Det vil som sagt være kontraktforholdet mellem SSI, Stanford og Biohub, der vil være 

omdrejningspunktet for analysen. Før kontraktforholdet inddrages, vil der redegøres for 

obligationsretten og de forpligtelser, parterne kan være underlagt. Efterfølgende vil der blive 

redegjort for de centrale bestemmelser i kontraktgrundlaget, hvordan disse skal fortolkes, og 

hvad de betyder for de individuelle parter. I forbindelse med vurderingen af de centrale 

bestemmelser vil der blive inddraget elementer fra loyalitetsforpligtelsen, aftalefortolkning og 

ugyldighedslæren. Vurderingen vil centrere sig om overholdelse af loyalitetsforpligtelsen, og 

hvordan den kan påvirke kontraktgrundlaget mellem parterne. Der vil kun blive inddraget 

enkelte bestemmelser, som vurderes at være centrale for vurderingen af parternes forpligtelser. 

  

5.1.1 Obligationsretten 

Obligationsretten er læren om fordringsrettigheder eller skyldforhold.206 Læren anvendes til at 

fastlægge parters forpligtelser og rettigheder i skyldforhold. Der kan sondres mellem ensidige 

og gensidige skyldforhold, som kan opstå i og udenfor kontraktforhold.207 I forhold til SSI, 

Stanford og Biohub er der tale om et gensidigt forpligtende skyldforhold, som er reguleret i en 

samarbejdskontrakt (kommercialiseringsaftalen). Dernæst kan det vurderes, om parternes 

samarbejde er underlagt obligationsrettens almindelige eller specielle del. Den almindelige del 

af obligationsretten gælder på tværs af alle skyldforhold og kontrakttyper; den kan gøres 

 
206 Ussing, H. (1946), ‘Dansk Obligationsret, almindelig del’, s. 1. 
207 Andersen, M. & Lookofsky, J. (2015) ‘Lærebog i obligationsret I: Ydelsen’, s. 18. 
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gældende, selvom det ikke eksplicit står angivet i kontrakten.208 Den specielle del af 

obligationsretten er sammensat af særregler, der gælder for specifikke skyldforhold og 

kontrakttyper.209 Der foreligger derfor lex specialis i den specielle del og lex generalis i den 

almindelige del. Den almindelige og specielle del kan karakteriseres som forholdet mellem en 

hovedregel og dens undtagelser.210 Parternes samarbejdsaftale synes hovedsagelig at vedrøre 

selve kommercialiseringen af patentet, som vurderes at falde ind under begrebet tjenesteydelse. 

Forfatterne bekendt foreligger der ingen særregler på dette område, og det må derfor være den 

almindelige del af obligationsretten, som finder anvendelse. Det vil sige, at det er den generelle 

aftaleret og de almindelige obligationsretlige grundsætninger, som kontraktforholdet er 

underlagt i mangel af aftale. 

 

Udgangspunktet i dansk ret er aftalefrihed, jf. aftalelovens § 1211 og DL 5-1-1 og 5-1-2.212 

Aftalen mellem SSI, Stanford og Biohub er indgået på privatretligt grundlag, og det er op til 

parterne at bestemme aftalens indhold, jf. aftalefriheden. Aftalens indhold skal regulere 

parternes forpligtelser og rettigheder, men udover aftalens indhold er parterne også pålagt 

yderligere forpligtelser. Dette kommer bl.a. til udtryk i Treitels (2007) udsagn: ”the main 

relationship between the parties is still based on agreement, but many of the obligations arising 

out of it are imposed or regulated by law.”213 Parterne skal derfor tage hensyn til flere 

forpligtelser, end hvad de er pålagt efter aftalens indhold. Hvis der opstår tvivl eller uenighed 

om parternes forpligtelser, ville en domstol anvende kontraktfortolkning til at fastlægge 

parternes retsstilling i henhold til aftalen. Fortolkningslæren er i høj grad baseret på retspraksis 

og juridisk teori. Der kan dog foreligge lex specialis for visse kontrakttyper.214 

Fortolkningslæren er sammensat af to processer; disse er fortolkning og udfyldning af aftaler. 

Begge processer har til formål at bestemme aftalens indhold og parternes retsstilling. Selvom 

der er tale om to forskellige processer, skal disse ikke holdes adskilt, da de skal anvendes i 

forlængelse af og i samarbejde med hinanden.215 

 
208 Ibid. s. 19. 
209 Ibid. s. 21. 
210 Ibid. s. 22. 
211 Lovbekendtgørelse nr. 193 af 02/03/2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område. 
212 Kong Christian Den Femtis Danske Lov nr. 11000 af 15. april 1683. 
213 Peel, E. & Treitel, G. (2007), ‘The law of contract’, s. 3. 
214 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 341. 
215 Gomard, B. et al. (2012), ‘Almindelig kontraktsret’, s. 268. 
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5.1.1.1 Fortolkning  

Fastlæggelsen af parters retsforhold tager udgangspunkt i en fortolkning af parternes 

aftalegrundlag. Ved fortolkning af aftalens indhold forsøger domstolen at bestemme parternes 

retsstilling, som den er givet ud fra kontrakten.216 Det første, der bliver vurderet, er parternes 

opfattelse af kontraktens forståelse. Hvis parterne har en fælles opfattelse af kontrakten, lægges 

denne til grund for aftalens retsvirkninger.217 Dette falder ind under den subjektive fortolkning 

af aftaler. Den subjektive fortolkning omfatter også andre fortolkningselementer såsom 

kontekst omkring kontraktindgåelsen, formålet med aftalen og efterfølgende omstændigheder, 

eksempelvis parternes adfærd i forbindelse med opfyldelse eller efterlevelse af kontrakten.218 

  

Hvis den subjektive fortolkning af en eller anden årsag ikke kan fastlægge parternes retsstilling, 

kan domstolene anvende en ordlydsfortolkning af kontrakten.219 Ordlydsfortolkning er en del 

af den objektive fortolkning, hvor man gennem en sproglig vurdering af aftalens indhold 

fastlægger parternes retsstilling.220 Udgangspunktet i ordlydsfortolkningen er almindelige folks 

forståelse af formuleringerne; hvis parterne hører til en faggruppe med særligt sprogbrug, kan 

der dog afviges fra udgangspunktet. 

  

Udover subjektiv og objektiv fortolkning foreligger der også almindelig fortolkning, som 

omfatter nogle hjælperegler til fortolkningen. Fortolkningsreglerne omfatter minimumsreglen, 

koncipistreglen, prioriteringsreglen og gyldighedsreglen.221 Reglerne udgør en mere forenklet 

aftalefortolkning og kan anvendes som en form for retningslinjer. Reglerne vil ikke blive 

gennemgået yderligere i denne afhandling. 

  

 
216 Gomard, B. et al. (2012), ‘Almindelig kontraktsret’, s. 266 
217 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 354. 
218 Ibid. s. 359-368. 
219 Gomard, B. et al. (2012), ‘Almindelig kontraktsret’, s. 267. 
220 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 356-357. 
221 Ibid. s. 369-384. 
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5.1.1.2 Udfyldning 

I modsætning til fortolkning anvendes udfyldning til at fastlægge retsvirkninger for parterne, 

som ikke kan udledes af selve aftalen.222 I fortolkningslæren anvender man først fortolkning; 

hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at fastlægge aftalens retsvirkninger, så anvendes udfyldning. 

Det kan eksempelvis være, at en specifik problemstilling ikke er omfattet af aftalen, hvilket 

gør, at domstolene ikke kan anvende fortolkning til at fastlægge parternes retsstilling. I disse 

tilfælde ville domstolene udfylde kontrakten med den sædvanlige praksis på området eller med 

naturalia negotii.223 Den sædvanlige praksis kan omfatte kutymer udarbejdet mellem de 

kontraherende parter, det kan være den faste praksis i branchen eller blot almindelig skik. Ved 

fastlæggelse af retsstillingen ud fra forholdets naturalia negotii inddrages almindelige 

retsgrundsætninger, der ikke direkte fremgår af aftalens indhold.224 Det kan fx være inddragelse 

af den gensidige loyalitetsforpligtelse. 

  

Hvis der skal foretages udfyldning af en kontrakt, kan processen inddeles i tre processer:225 

1) Fastlæggelsen af vilkår eller forpligtelser, der ikke er omfattet af kontrakten 

2) Vurdering af de enkelte vilkår og forpligtelser 

3) Vurdering af vilkårenes og forpligtelsernes indflydelse på det specifikke 

kontraktuelle forhold. 

  

Hvis den gensidige loyalitetsforpligtelse ikke er omtalt i aftalens indhold, ville den eksempelvis 

gøres gældende gennem udfyldning af aftalen med forholdets naturalia negotii.226 

  

Kontraktfortolkning vil inddrages i forbindelse med vurderingen af kontrakten mellem SSI, 

Stanford og Biohub, men før kontrakten vurderes, gennemgås nogle af de forpligtelser og 

retsvirkninger, der kan gøres gældende ved udfyldning af kontrakter. Der redegøres overordnet 

for loyalitetsgrundsætningen og dens underhørende principper og forpligtelser, som parterne 

kan være underlagt, selvom dette ikke eksplicit fremgår af aftalegrundlaget. 

 
222 Ibid. s. 340. 
223 Ibid. s. 408. 
224 Ibid. s. 425-426. 
225 Munkholm, N. V. (2015), ’Loyalitet i arbejdsretlige relationer’ s. 100. 
226 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, Group, s. 413. 
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5.1.1.3 Loyalitetsgrundsætningen 

Loyalitetsgrundsætningen er en almindelig grundsætning i den danske obligationsret, der finder 

anvendelse i alle kontraktforhold, selvom det ikke fremgår af kontrakten.227 Helt 

grundlæggende er grundsætningens omdrejningspunkt, at parter i et kontraktforhold skal 

udvise hensyn til deres medkontrahenters interesser. Parterne er berettigede til at varetage deres 

egne interesser, men ikke på bekostning af deres medkontrahenter. Pligten er derfor med til at 

begrænse muligheden for egenoptimering og opportunistisk adfærd i aftaleforhold.228 Hvis en 

part tilsidesætter sin loyalitetspligt, kan dette anses som et retsbrud, som kan udløse 

misligholdelsesbeføjelser for medkontrahenten.229 

  

Grundsætningen har sin oprindelse i det romerske begreb bona fides, der sammen med 

billighed blev anvendt som målestok for skyldnerens pligter i et gensidigt bebyrdende 

kontraktforhold.230 Igennem tiden er begrebet blevet yderligere udviklet og inkorporeret i 

internationale retssystemer.231 På trods af den yderligere udvikling er rammerne for 

loyalitetspligtens anvendelse ikke præcist fastlagte. Fastlæggelsen af loyalitetspligtens 

anvendelse i et aftaleforhold sker ud fra en helhedsvurdering, som baseres på hæderlighed, 

rimelighed, god skik og redelighed.232 

  

Loyalitetsgrundsætningen er sammensat af flere underliggende delforpligtelser, som alle 

kræver en konkret vurdering af kontrakttypen og omstændighederne, hvis de skal gøres 

gældende i det pågældende kontraktforhold.233 Med hensyn til kontrakttypen skal 

tilstedeværelsen af lex specialis eller naturalia negotii vurderes, da dette kan påvirke 

fastlæggelsen af delforpligtelserne.234 For visse kontrakttyper foreligger der lex specialis i 

 
227 Madsen, C. F. & Østergaard, K. (2019), ‘Loyalitetsgrundsærningen i dansk ret - indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse’, s. 1. 
228 Ibid. s. 1. 
229 Andersen, M. & Lookofsky, J. (2015), ‘Lærebog i obligationsret I: Ydelsen’, s. 69. 
230 Munkholm, N. V. (2015), ’Loyalitet i arbejdsretlige relationer’, s. 102. 
231 Evald, J. (2001), ’Retsmisbrug i formueretten’, s. 38-41. 
232 Munkholm, N. V. (2015), ’Loyalitet i arbejdsretlige relationer’ s. 101. 
233 Madsen, C. F. & Østergaard, K. (2019), ‘Loyalitetsgrundsærningen i dansk ret - indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse’, s. 1. 
234 Ibid. s. 1. 
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lovgivningen, hvor loyalitetspligten er helt eller delvist kodificeret som en generel forpligtelse 

eller en delforpligtelse. I handelsagentloven235 foreligger der en generel forpligtelse til at 

handle loyalt og redeligt overfor hinanden, jf. lovens §§ 4 og 5. Kommisionslovens236 § 7 

forpligter kommissionæren til at varetage kommittentens interesser ved bl.a. at følge 

kommittentens forskrifter og underrette om forhold af betydning. Der foreligger derfor en 

generel loyalitetsforpligtelse og en underretningspligt i kommissionsloven. Yderligere lex 

specialis-kodificeringer af loyalitetsgrundsætningen kan findes i købeloven,237 

konkurrenceloven,238 markedsføringsloven239 osv. I form af lex generalis foreligger der i 

aftalelovens240 § 36 en generalklausul, som kan tilsidesætte aftaler helt eller delvist, hvis det er 

urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre dem gældende. Udover aftaleloven 

omfatter lex generalis også obligationsrettens grundsætninger, hvor loyalitetsgrundsætningens 

delforpligtelser indgår.  

  

Det er tidligere anført i afhandlingen, at der forfatterne bekendt ikke foreligger lex specialis i 

aftaleforholdet hos SSI, Stanford og Biohub. Derfor vil det være de ulovfæstede 

delforpligtelser, som anvendes, med en analog inddragelse af lex specialis, hvor det er relevant. 

  

Endvidere påvirkes fastlæggelsen af delforpligtelserne af tidspunktet i kontraktens livscyklus, 

da der ved kontraktforhandlinger foreligger nogle relevante delforpligtelser, som ikke er lige 

så relevante efter kontraktforholdets beståen.241 SSI, Stanford og Biohub er allerede indgået i 

et aftaleforhold; derfor vil der blive fokuseret på de delforpligtelser, som er relevante i denne 

kontekst. Det kan samtidig også bemærkes, at loyalitetsforpligtelsen har en større betydning i 

længerevarende kontraktforhold, som kontraktforholdet mellem SSI, Stanford og Biohub kan 

kategoriseres som. 

  

 
235 Lov nr. 272 af 02/05/1990 om handelsagenter og handelsrejsende. 
236 Lovbekendtgørelse nr. 332 af 31/03/2014, Bekendtgørelse af kommissionsloven. 
237 Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17/02/2014, Bekendtgørelse af lov om køb. 
238 Lovbekendtgørelse nr. 360 af 04/03/2021, Bekendtgørelse af konkurrenceloven. 
239 Lov nr. 426 af 03/05/2017 om markedsføring. 
240 Lovbekendtgørelse nr. 193 af 02/03/2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område. 
241 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 414-415. 
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5.1.1.3.1 Delforpligtelser 

Kontraktforholdet mellem SSI, Stanford og Biohub er et igangværende længere 

kontraktforhold, som ikke er underlagt lex specialis. Der vil her blive redegjort for nogle af de 

delforpligtelser, som kan gøres gældende i denne kontekst. 

  

5.1.1.3.2 Samarbejdsforpligtelsen 

En del af loyalitetsgrundsætningen indebærer en forpligtelse til at samarbejde med sine 

medkontrahenter.242 Ved udøvelsen af samarbejdspligten skal parterne tage hensyn til 

medkontrahenternes interesser. Forpligtelsen er dog betinget af, at der foreligger fælles mål 

imellem parterne, som er integreret i efterlevelsen af aftalen.243 Dette kommer til udtryk i 

dommen U.2007.1918 H, som omhandlede en leverandørs berettigelse til at ophæve en 

eneforhandleraftale. 

  

I dommen havde Procon Solutions og Procon Asia indgået en eneforhandleraftale. Det fremgik 

af aftalen, at ”The Distributor shall use its best efforts to work and develop the Territory to the 

satisfaction of [Procon Solution]”, som udtrykker parternes pligt til at handle loyalt og at 

samarbejde om deres fælles mål. Af dommens præmisser fremgår det, at Procon Asia ikke har 

leveret rapportering til Procon Solutions og ikke har været interesseret i at indgå i en dialog. 

Sø- og Handelsretten fandt frem til, at Procon Asia ikke loyalt har samarbejdet på den måde, 

som Procon Solution med rimelighed kunne forvente. 

  

Af dommen kan det udledes, at hvis kontraktparter ikke loyalt samarbejder på en måde, som 

man med rimelighed kan forvente, anses dette som et retsbrud, som kan udløse 

misligholdelsesbeføjelser.  

  

 
242 Andersen, M. & Lookofsky, J. (2015), ‘Lærebog i obligationsret I: Ydelsen’, s. 70. 
243 Østergaard, K. og Holle, M. (2020), ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 17. 
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5.1.1.3.3 Loyal adfærd 

Det er tidligere anført, at parter i et kontraktforhold er underlagt en loyalitetsforpligtelse, men 

det er ikke præciseret, hvornår pligten indtræder eller ophører. Forpligtelsen til at udvise loyal 

adfærd indtræder allerede ved den prækontraktuel kontakt mellem parterne, som eksempelvis 

kan være ved forhandlinger om indgåelse af en samarbejdskontrakt.244 I en 

forhandlingssituation er det typisk, at der udveksles oplysninger mellem parterne før 

aftaleindgåelsen. Hvis en part leverer forkerte eller misvisende oplysninger, vil dette anses som 

en tilsidesættelse af loyalitetsforpligtelsen. Parterne skal også handle loyalt med hensyn til den 

information, som de har erhvervet gennem forhandlinger. En tilsidesættelse af 

loyalitetsforpligtelsen ved forhandling og indgåelse kan resultere i, at aftalen ugyldiggøres i 

henhold til aftalelovens § 36 eller fører til et eventuelt erstatningskrav.245 

Loyalitetsforpligtelsen foreligger, selvom forhandlingerne ikke leder til indgåelse af en 

kontrakt. Parterne kan også være pålagt en loyalitetsforpligtelse i henhold til ophørte 

kontraktforhold; dette kræver dog en konkret vurdering af omstændighederne.246 

  

5.1.1.3.4 Retsmisbrug 

Retsmisbrugsbegrebet er udviklet til at håndtere forestillingen om et absolut rettighedsbegreb, 

hvor parter har en monopollignende adgang til at udnytte rettigheder, som er indført i 

kontrakter.247 Begrebet er udviklet parallelt med loyalitetsgrundsætningen, men med tiden er 

retsmisbrug blevet ”opslugt” af loyalitetspligten. Helt forenklet omhandler retsmisbrug den 

omstændighed, hvor en part anvender en retsposition til at skabe en fordel for sig selv, som 

ikke er tilsigtet eller formålet med rettigheden.248 Parter har ret til at udnytte deres rettigheder 

i et aftaleforhold, men retsmisbrugslæren begrænser udnyttelsen ved at kræve en saglig og 

redelig argumentation for udnyttelsen af rettighederne. Principperne omkring 

retsmisbrugsbegrebet kommer bl.a. til udtryk i dommene U.1981.300 H og U.1985.766 H. 

  

 
244 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 414. 
245 Ibid. s. 414-415. 
246 Madsen, C. F. & Østergaard, K. (2019), ‘Loyalitetsgrundsærningen i dansk ret - indhold og retsvirkninger ved 

tilsidesættelse’, s. 6. 
247 Evald, J. (2001), ’Retsmisbrug i formueretten’, s. 267. 
248 Ibid. s. 3. 
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U.1981.300 H omhandler olieselskabet Gulf Oil A/S, som lejede et areal til en tankstation i en 

periode på 10 år. Gulf Oil A/S og udlejeren udarbejdede en overenskomst, hvor olieselskabet 

ydede et lån til udlejeren, der var sammensat således, at renterne og afdrag på lånet svarede til 

lejen. Til sikkerhed for lånet blev der oprettet et skadesløsbrev med pant i en af udlejerens 

udlejningsejendomme. I de efterfølgende år var der omstændigheder, som gjorde, at begge 

parter var berettigede til at ophæve lejeaftalen. Den pantsatte ejendom blev senere udstykket 

til ejerlejligheder. Gulf Oil A/S relakserede to ejerlejligheder, men nægtede herefter at 

relaksere flere. Udlejeren anmodede Gulf Oil A/S om at udlevere skadesløsbrevet og erstatte 

dette med en anden form for sikkerhed. Olieselskabet afviste en ombytning af sikkerheder. Af 

Højesterets afgørelse fremgår det: ”Appellanten [udlejeren] har efter det oplyste en væsentlig 

interesse i, at skadesløsbrevet aflyses, og indstævnte, der ikke har haft indvendinger mod arten 

eller omfanget af den af appellanten tilbudte sikkerhed, har ikke anført nogen loyal grund til 

at modsætte sig ombytningen af sikkerheden. Indstævntes nægtelse kan herefter alene anses 

begrundet i ønsket om at lægge pres på appellanten for at opnå en for indstævnte mere 

fordelagtig ordning af parternes samlede mellemværende under et kommende opgør.” Ifølge 

Palle Bo Madsen (2012) er konsekvensen af dommen, at loyalitetskravet kan indeholde en 

modifikation af aftalelovens § 1, som anfører, at aftaler er bindende.249 Modifikationen 

omhandler, at hvis der foreligger et rimeligt begrundet ønske om en ændring af kontrakten, skal 

modparten kunne anføre ”loyale grunde” for at kunne modsætte sig ændringen.250 

  

Højesteret anvendte også proportionalitetsprincippet, som vi kender fra EU-retten, til at vurdere 

alle omstændighederne i sagen. Princippet kom også til udtryk i U.1985.766 H, som vedrører 

en parts forsøg på retsmisbrug. Sagen omhandlede et forsikringsfirma, der ikke ville betale en 

pantebrevsgaranti, da der ikke var udstedt en tinglysning af transporten, som var en 

forudsætning for garantien. Modparten gjorde gældende, at tinglysningen var af formel 

karakter og uden retlig betydning. Af Højesterets bestemmelse fremgår det: ”Det er ubestridt, 

at den manglende tinglysning af transporten har været uden betydning for indstævntes 

[forsikringsselskabet] risikobedømmelse, og det er ikke godtgjort, at indstævntes interesser i 

øvrigt i væsentlig grad er blevet tilsidesat ved, at transporten ikke blev tinglyst. Under disse 

 
249 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 417. 
250 Evald, J. (2001), ’Retsmisbrug i formueretten’, s. 27. 
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omstændigheder ville garantiens bortfald være en så uforholdsmæssig virkning af den 

manglende tinglysning, at det ikke findes rimeligt, at indstævnte under henvisning hertil skulle 

kunne frigøre sig for sine forpligtelser.” Af de to domme kan man udlede, at der skal foretages 

en helhedsvurdering af alle omstændigheder i en sag, hvor man tager udgangspunkt i 

proportionalitetsprincippet.  

  

Ud fra teorien bag retsmisbrugslæren og retspraksis har Jens Evald (2001) forsøgt at formulere 

en retsmisbrugsregel. Han formulerer reglen på følgende måde: ”Retsmisbrug foreligger, når 

det er urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre retten gældende, og ved afgørelse 

af, om der foreligger retsmisbrug, skal der lægges vægt på, om retten udøves 1) udelukkende 

eller i det væsentlige for at skade andre, 2) eller i strid med rettens formål, 3) eller under 

omstændigheder, som betyder, at der er et væsentligt misforhold mellem rettighedshaverens 

interesse i at udøve retten og ulemperne for den forpligtede.”251 

  

5.1.1.3.5 Underretningspligt 

En anden form for loyalitet, der kan foreligge i et kontraktforhold, er forpligtelsen om at 

underrette modparten om væsentlige forhold, der kan påvirke samarbejdet eller efterlevelsen 

af kontrakten.252 Underretningspligten foreligger særligt i den prækontraktuelle fase, hvor 

parterne er forpligtede til at underrette om forhold, som kan påvirke indgåelsen af kontrakten, 

men parterne er også pålagt forpligtelsen efter kontraktindgåelsen. Et andet tilfælde, hvor 

underretningspligten spiller en stor rolle, er i ansættelsesforhold, hvor forpligtelsen i flere 

tilfælde er blevet lovfæstet. Underretningspligten i henhold til ansættelsesforhold er nærmere 

gennemgået i afsnit 4.4 vedrørende ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads Melbye. 

  

5.1.2 Aftaleforholdet mellem SSI, Stanford og Biohub 

I nærværende analyse vil det være kommercialiseringsaftalen mellem SSI, Stanford og Biohub, 

som er omdrejningspunktet for analysen. Kommercialiseringsaftalen sætter rammerne for 

samarbejdet mellem parterne, hvor det særligt er kommercialiseringsprocessen og 

 
251 Ibid. s. 336. 
252 Østergaard, K. og Holle, M. (2020), ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 18. 
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rettighederne hertil, som er reguleret heri. I dette afsnit vil aftalens centrale bestemmelser blive 

inddraget og vurderet i henhold til den danske obligationsret. Bestemmelserne vil særligt blive 

vurderet i henhold til aftalefortolkning, ugyldighedslæren og loyalitetsgrundsætningen for at 

undersøge, hvordan disse kan påvirke balancen i parternes retsstilling. Det skal dog bemærkes, 

at der forfatterne bekendt ikke foreligger nogen tvist eller uenighed mellem parterne, som 

kunne resultere i en eventuel fortolkning eller udfyldning af aftalen. Bestemmelserne vurderes 

i henhold til aftalefortolkning for at belyse, hvordan en hypotetisk vurdering af 

aftalefortolkning kunne se ud, og hvad der kan lægges vægt på. Ved udvælgelsen af 

bestemmelser er der lagt vægt på, hvorvidt bestemmelsen vedrører en central rettighed, har en 

påvirkning på parternes samarbejde eller på anden måde påvirker parternes retsstilling. De 

centrale bestemmelser fremgår i selve analyseafsnittene, hvor andre bestemmelser, som 

inddrages i analysen, fremgår af afhandlingens bilag. Kommercialiseringsaftalen mellem SSI, 

Stanford og Biohub, og licensaftalen mellem Biohub og Mirvie, er også vedhæftet 

afhandlingens i deres helhed.  

  

5.1.2.1 Centrale bestemmelser  

5.1.2.1.1 Background 

 

Bestemmelse 1 - Background 

Bestemmelsen forklarer baggrunden for aftalen, forholdet mellem parterne og formålet med 

aftalen. Det fremgår af bestemmelsen, at parterne er blevet tildelt fælles ejerskab af patentet, 

som Mads Melbye (SSI) og Stephen Quake (Stanford) har udviklet. Den sidste del af 

bestemmelsen anfører, at Biohub skal varetage parternes fælles interesse vedrørende 

opfindelsen. 
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I forhold til fortolkning og udfyldning kan denne bestemmelse have indflydelse på vurderingen 

af aftalens intentionelle formål. Der er her tale om en subjektiv fortolkning, hvor der inddrages 

elementer som parternes adfærd i forbindelse med opfyldelse af aftalen, omstændighederne 

omkring aftaleindgåelsen, parternes fælles interesse osv. 

  

Ud fra en objektiv vurdering er det klart, at Biohub skal forestå hele 

kommercialiseringsprocessen og træffe de vigtige beslutninger. Dette kan også udledes af de 

rettigheder, som de bliver tildelt i aftalen. Biohub har dermed fuldmagt til at handle på vegne 

af SSI og Stanford. 

  

5.1.2.1.2 The Hub’s licensing activities  

 

Bestemmelse 2 - The Hubs Licensing activities 

Denne bestemmelse vedrører den primære aktivitet, som Biohub skal udføre i forbindelse med 

opfyldelsen af aftalen. Biohub er i henhold til aftalen forpligtet til at finde partnere til 

udviklingen og kommercialiseringen af patenterne. Det kan udledes af bestemmelsen, at 

Biohub skal varetage denne aktivitet med hensyn til parternes fælles interesse. 

 

Biohub skal yderligere anvende ”Diligent Efforts” til at finde disse partnere. Diligent efforts er 

defineret i aftalens bestemmelse 2.1253 og vedrører det niveau af indsats, som Biohub skal yde 

i forbindelse med opfyldelse af forpligtelsen i bestemmelse 4.1. Ud fra definitionen er Biohub 

forpligtet til at yde det niveau af indsats, som en lignende institution ville afsætte til et projekt 

med det samme markedspotentiale, profitpotentiale eller den samme strategiske værdi indenfor 

sin portefølje. 

 

 
253 Se bilag 2, nr. 1. 
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Forpligtelsen til at varetage parternes fælles interesse giver genlyd til argumentationen i 

loyalitetsforpligtelsen, hvor der skal vises hensyn til modparternes interesser. Ved 

fastlæggelsen af loyalitetsforpligtelsen kan denne bestemmelse inddrages til vurderingen af 

Biohubs adfærd i forbindelse med opfyldelsen af aftalen. Det skal diskuteres, hvorvidt Biohub 

har varetaget parternes interesser i tilstrækkelig grad. Dette kan bl.a. være i forbindelse med 

udvælgelse af en partner til kommercialisering. Det er tidligere anført, at Mirvie er inddraget 

til bl.a. at producere og sælge produktet fra patentet, men er dette til fordel for de andre parter? 

Mirvie er ejet og drevet af personer, som tidligere har haft en andel i forskningen og 

udviklingen af patentet. Dette kan muligvis være en fordel, i og med at de har et udførligt 

kendskab til patentets omstændigheder. Det synes dog at være mere end påfaldende, at der 

foreligger personsammenfald mellem udviklerne af patentet og virksomheden, som bliver 

tildelt licens til patentet. Personsammenfaldet leder til tvivl om Biohubs udvælgelse af 

licenspartner. Hvordan er denne proces foregået? Hvilke kriterier er der lagt vægt på? Og er 

dette den rigtige partner i forhold til SSI? 

  

I kammeradvokatens undersøgelse beskrives hele forløbet vedrørende forskningssamarbejdet 

mellem SSI og Stanford samt den indledende patentansøgningsproces.254 Undersøgelsen 

anfører, at Stanford i sept. 2018 informerede SSI om patentansøgningsprocessen og Mads 

Melbyes involvering i Mirvie. SSI anmodede herefter om at blive registreret som 

rettighedshaver af patentet, hvilket Stanford var uforstående overfor, da de forventede at være 

registreret som rettighedshaver. Stanford oplyste Mads Melbye om, at hvis SSI blev anført som 

rettighedshaver, ville det påvirke licensen hos Mirvie.255 Af dette forløb kan man udlede, at 

Stanford valgte Mirvie som licenshaver, inden SSI var inddraget i processen. 

  

Ud fra det ovenstående forløb mister bestemmelsen noget af sin betydning, da der allerede er 

valgt en licenshaver. Biohub har dog mulighed for at vælge fremtidige licenshavere samt andre 

partnere til udvikling og kommercialisering. Dette er dog afhængigt af, om Mirvie udnytter 

optionen til den eksklusive licens, som er anført i licensaftalen mellem Biohub og Mirvie.256 I 

 
254 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten (2020), s. 258-275. 
255 Ibid. s. 295-298. 
256 Se bilag 1, nr. 2. 
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forbindelse med udvælgelse af licenshaver ville det være svært at argumentere for, at Biohub 

har overtrådt loyalitetsforpligtelsen, da det primært var Stanford, der var involveret i 

udvælgelsen af Mirvie. Bestemmelsen kan dog betragtes som en delvis indførelse af 

loyalitetsgrundsætningen i kontraktgrundlaget. 

  

5.1.2.1.3 The Hub purchase right  

 

Bestemmelse 3 - The Hub Purchase Right 

Biohub har fået indført en rettighed i kommercialiseringsaftalen, som berettiger dem til at 

opkøbe egenkapitalen hos en licenstager, hvis licenstageren bliver tildelt en eksklusiv licens til 

patentet. Rettigheden er alene tildelt Biohub og er hverken forlænget til Stanford eller SSI. 

Udøvelsen af købsrettigheden skal betragtes separat fra den indgåede aftale, samt at enhver 

fortjeneste herfra ikke vil være omfattet af gevinstdelings betingelserne i 

kommercialiseringsaftalen. 

  

Denne bestemmelse synes at være den mest kontroversielle i aftalen. SSI og Stanford får ikke 

tildelt denne rettighed og er afskåret fra enhver fortjeneste, som Biohub realiserer efter et 

eventuelt opkøb. Købsoptionen og fortjenesterne herfra skaber en ubalance i retsstillingen 

mellem parterne. Biohub har sikret sig en betydelig fordel, som kan udnyttes, uden at de andre 

parter kan gøre indvendinger hertil. Ved udvælgelse af licenshaver og tildeling af eksklusiv 

licens har både SSI og Stanford mulighed for at modsætte sig Biohubs valg af partner, jf. 

aftalens bestemmelse 4.1.257 Hvis SSI og Stanford godkender den foreliggende licenshaver, og 

denne bliver tildelt eksklusiv licens, har Biohub mulighed for at udnytte sin købsoption, som 

afskærer SSI og Stanford fra muligheden af at gøre indsigelser. 

  

 
257 Se bilag 2, nr. 2. 
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Der er indgået en licensaftale mellem Biohub og Mirvie, som vedrører rettigheder, forpligtelser 

og betalinger i forbindelse med udnyttelsen af licensen til patentet. Udover dette er der indført 

en option i licensaftalens bestemmelse 3.5,258 som Mirvie kan udnytte for at få eksklusiv licens 

til patentet. Endvidere har Biohub udnyttet deres tidligere omtalte rettighed om inkludering af 

en købsoption i en licensaftalen, som er at finde i bestemmelse 7.3.259 Det fremgår derfor af 

licensaftalen, at Biohub har mulighed for at opkøbe aktieandelene i Mirvie, hvis Mirvie 

anvender deres option vedrørende den eksklusive licens. 

  

På baggrund af at Biohub tildeles en rettighed, som de andre er afskåret fra, synes der at 

foreligge en urimelighed i aftalen. Denne urimelighed er dog indført i selve aftalegrundlaget, 

og efter dansk ret er parterne underlagt aftalefrihed, som giver parterne frihed til at indføre 

hvad de har lyst til i aftalen. I aftalelovens § 36260 finder man dog generalklausulen, som 

vedrører urimelighed i aftaleforhold. Bestemmelsen kan ugyldiggøre eller tilsidesætte dele af 

en aftale, som vurderes at være urimelige eller imod redelig handlemåde. Der er tale om en 

præceptiv bestemmelse, der som udgangspunkt efter betænkningen særligt skulle gælde i 

forbrugeraftaler, hvor der tydeligt foreligger en stærkere part.261 Den finder dog også 

anvendelse i kommercielle aftaleforhold, hvor parterne er jævnbyrdige, hvis der foreligger et 

konstateret misforhold.262 Ved vurderingen af jævnbyrdige kommercielle forhold skal der også 

tages hensyn til det professionelle aspekt, da parterne har indsigt i de pågældende risici ved 

indgåelse af aftalen. Dette hensyn vedrører kalkuleret risiko, som omfatter de gevinstchancer 

og tabsrisici, som professionelle parter bevidst har foretaget ved aftaleindgåelsen.263  Hensynet 

kommer bl.a. til udtryk i Tintin-dommen og Pandora-dommen,264 hvor der blev lagt vægt på, 

at der var tale om professionelle parter, som burde have kendskab til aftalens vilkår og 

underliggende risici. Det samme kan gøres gældende i forholdet mellem SSI, Stanford og 

Biohub. Der er tale om professionelle parter, som efter retspraksis kan pålægges en form for 

kommercielt ansvar med hensyn til indgåelse af aftaler. SSI har indgået en aftale med Stanford 

 
258 Se bilag 1, nr. 2. 
259 Se bilag 1, nr. 3. 
260 Lovbekendtgørelse nr. 193 af 02/03/2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område. 
261 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 201. 
262 Ibid. s. 205. 
263 Ibid. s. 206-207. 
264 Pandora dommen - U. 2012.3007 H og Tintin dommen - U. 2003.23 H. 
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og Biohub, hvor de har haft mulighed for at gennemgå aftalens underliggende risici. Det kan 

derfor ikke være uventet for SSI, at Biohub har denne købsoption og adgang til fortjenester, 

som både SSI og Stanford er afskåret fra. Urimeligheden, der foreligger i aftalen, er vedtaget 

af parter, som er pålagt et kommercielt ansvar; det ville derfor være usandsynligt, at § 36 kunne 

anvendes til at ændre den oprindelige risikofordeling mellem parterne.265 På baggrund af dette 

kan ugyldighedslæren efter aftalelovens § 36 umiddelbart ikke anvendes til at udligne den 

foreliggende urimelighed mellem parterne. 

  

Da ugyldighedslæren ikke kan anvendes, kan vi vurdere Biohubs rettighed i forhold til 

loyalitetsgrundsætningen. Efter den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning skal parterne 

udvise loyalitet overfor medkontrahenter; hvis parterne ikke udviser loyalitet, og der ikke 

foreligger et krav om dette i aftalegrundlaget, kan grundsætningen gøres gældende ved 

udfyldning af aftalen. Som anført ovenfor er loyalitetsforpligtelsen sammensat af flere 

delforpligtelser, som kan blive pålagt parterne i aftaleforholdet eller gøres gældende ved 

aftalesupplering. Hvad angår Biohubs rettighed til at opkøbe Mirvie, ville retsmisbrug være 

relevant at diskutere, da der er tale om en rettighed, som er indført i aftalen mellem parterne. 

Ved vurdering af, om der foreligger retsmisbrug, kan den tidligere omtalte retsmisbrugsregel 

hos Jens Evald anvendes. Jens Evald har formuleret reglen i tre dele, hvor den sidste del er 

relevant for de foreliggende omstændigheder. Den sidste del omhandler omstændigheder, hvor 

der er et væsentligt misforhold mellem rettighedshaverens interesse i at udøve retten og 

ulemperne for modparten.266 Det er tidligere anført, at der er tale om et misforhold mellem 

Biohub og de andre kontrahenter, som vil blive forøget væsentligt, hvis Biohub udøver sin 

rettighed. Disse omstændigheder taler for, at der foreligger retsmisbrug i aftaleforholdet. Der 

er dog flere elementer, som indgår i retsmisbrugsvurderingen, som vil blive behandlet 

nedenfor.  

  

Af dommen U.1981.300 H, som er behandlet tidligere, kan det udledes, at parter skal anføre 

loyale grunde til at modsætte sig et rimeligt begrundet forslag fra modparten. I dommen var 

det en ombytning af sikkerhed, som en part ikke ville gå med til, men kunne ikke fremføre 

 
265 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), ‘Aftaler og mellemmænd’, s. 206-207. 
266  Evald, J. (2001), ’Retsmisbrug i formueretten’, s. 336. 
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loyale grunde til modsætningen. I kontraktforholdet mellem SSI, Stanford og Biohub kunne et 

hypotetisk scenarie være, at SSI og Stanford gerne ville ændre på Biohubs rettigheder. Ud fra 

kommercialiseringsaftalens bestemmelse 11.10267 kan parterne ændre på aftalen, hvis alle 

parter går med til det. Det centrale er derfor, hvorvidt Biohub kan fremsætte loyale grunde til 

at modsætte sig en ændring af købsrettigheden. Det antages her, at Biohub vil bevare denne 

rettighed, da den giver Biohub en yderligere form for kontrol over licenstageren. Dog kan der 

argumenteres for, at licensaftalen i sig selv burde sikre en tilstrækkelig grad af kontrol. Ud over 

dette kan forfatterne ikke komme frem til loyale grunde, der taler for, at Biohub skal kunne 

modsætte sig ændringen. Det andet element, som udledes af dommen, er det rimelige forslag 

fra modparten. Ville det være rimeligt at ændre på Biohubs købsoption? Ændringsforslaget fra 

SSI og Stanford kan indføres på en måde, som er mindre indgribende, sådan at den fremstår 

mere rimelig i henhold til Biohubs interesser. Dette kunne eksempelvis være ved at indføre en 

vetoret overfor Biohubs købsoption; hvor SSI og Stanford derved får mulighed for at modsætte 

sig Biohubs opkøb af Mirvie, hvis de mener, at det ville være imod deres egne interesser. Der 

er derfor tale om en rimelig ændring af aftalen, som ikke fjerner Biohubs købsoption og 

umiddelbart ikke ville give anledning til en modsætning af Biohub, hvor de kunne anføre loyale 

grunde for modsætningen. Dette ville samtidig også være foreneligt med tankegangen i 

strategisk kontrahering, hvor parterne skaber konkurrencemæssige fordele gennem 

samarbejdet. Ændringen ville medføre en udligning af ubalancen i aftalen og begrænse 

mulighederne for opportunistisk adfærd og egenoptimering, som ville resultere i et mere 

efficient samarbejde mellem parterne.  

  

Som et tillæg til vurderingen af Biohubs købsoption vil der blive gennemgået andre 

vurderingselementer, der kan være med til at skabe en forståelse af aftalegrundlagets 

omstændigheder og have en påvirkning på vurderingen af retsmisbrug. 

  

 
267 Se bilag 2, nr. 4. 
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5.1.2.1.3.1 Magtmisbrug 

Ved magtmisbrug forstås situationer, hvor en part udnytter en dominerende stilling til at opnå 

en uberettiget fordel.268 Udnyttelse af en dominerende stilling kommer særligt til udtryk i 

konkurrenceretten, hvor der er indført et forbud i konkurrencelovens § 11.269 Bestemmelsen 

udgør bl.a. en del af loyalitetsgrundsætningens kodificering og er en del af lex specialis i 

konkurrenceretlige problemstillinger. Den er dog ikke anvendelig i forholdet mellem SSI, 

Stanford og Biohub, men kan anvendes analogt som et fortolkningsbidrag til vurderingen. 

  

I henhold til magtmisbrug er det magten eller den dominerende stilling, som misbruges, og ved 

retsmisbrug er det retten, som misbruges.270 Til vurderingen af magtmisbrug er det 

tvangsmidlet eller pressionsmidlet, som parten anvender til at opnå den uberettigede fordel, der 

er afgørende. Ved indgåelsen af kommercialiseringsaftalen mellem SSI, Stanford og Biohub 

var der et tilfælde, hvor Mads Melbye og Biohub lagde pres på SSI. Tilfældet fandt sted før 

aftaleindgåelsen, hvor SSI var i gang med at gennemgå aftalen og patenterne, hvilket Biohub 

og Mads Melbye syntes, tog for lang tid. Mads Melbye anmodede SSI om fremdrift i sagen, da 

”Biohub åbenbart er i færd med at tænke udenom SSI”.271 Det vurderes, at Biohub, sammen 

med Mads Melbye, lægger pres på SSI med en diskret trussel om, at SSI kan udelukkes fra 

patentet. Hvorvidt Biohub havde mulighed for at gøre dette, vides ikke, men det kan i hvert 

fald anses som et forsøg på at lægge pres på SSI. Den diskrete trussel kan indgå i vurderingen 

om en overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen, men kan i sig selv ikke udgøre en overtrædelse. 

  

5.1.2.1.3.2 Praksis for kommercialisering 

SSI og Stanford stod for forskningen og udviklingen af patentet, hvor Biohub derefter blev 

inddraget for at forestå kommercialiseringsprocessen og blev dertil tildelt medejerskab af 

patentet. Udover at blive tildelt medejerskab fik de også indført en rettighed i aftalegrundlaget, 

som de andre var afskåret fra. Men er det almindelig praksis, at en kommercialiseringspartner 

bliver tildelt medejerskab af et patent? SSI anfører på deres hjemmeside, at de fører en aktiv 

 
268 Evald, J. (2001), ’Retsmisbrug i formueretten’, s. 331. 
269 Lovbekendtgørelse nr. 360 af 04/03/2021. 
270 Evald, J. (2001), ’Retsmisbrug i formueretten’, s. 253. 
271 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 310. 
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patenteringsproces indenfor deres forskningsområde.272 Det fremgår også, at virksomheder kan 

udnytte opfindelser kommercielt, hvis de indgår en licensaftale med SSI. Ud fra Region 

Hovedstadens273 og SDU’s274 beskrivelser af kommercialiseringsprocessen er der to primære 

metoder til kommercialisering. Disse er etablering af en spin-out virksomhed og samarbejde 

med en virksomhed. En spin-out virksomhed etableres til at kommercialisere en eller flere 

opfindelser, som en forskningsinstitution har overdraget til virksomheden til gengæld for et 

vederlag.275 Den mest anvendte kommercialiseringsmetode er indgåelse af et samarbejde med 

en virksomhed, som besidder nogle relevante kompetencer til kommercialiseringen. 

Samarbejdet er typisk reguleret af en licensaftale, som beskriver rettigheder og betalinger i 

henhold til virksomhedens udnyttelse af patentet kommercielt. Ud af de aftaletyper, som 

anvendes til kommercialisering af opfindelser, udgør licensaftaler 43% af de indgåede 

aftaler.276 I henhold til almindelig praksis anvendes der typisk licensaftaler; dette er dog ikke 

tilfældet med inddragelsen af Biohub, som tildeles ejerskab af selve patentet og ikke blot en 

licens. Tildelingen af ejerskab til patentet hos SSI og Stanford synes derfor at gå imod SSI’s 

almindelige praksis vedrørende kommercialisering og den praksis, Region Hovedstaden og de 

danske universiteter gør brug af. Afvigelsen synes at være begrundet i SSI’s sene indtræden i 

kommercialiseringsprocessen, da Biohub allerede er inddraget i projektet, før SSI bliver 

notificeret om patent- og kommercialiseringsprocessen. SSI har derved ikke mulighed for at 

sætte sit præg på kommercialiseringsprocessen eller at gøre indsigelser til inddragelsen af 

Biohub.  

  

5.1.2.1.3.3 Tilstedeværelsen af optionen 

Har tilstedeværelsen af Biohubs købsoption en påvirkning på parternes retsstilling? Hvis der 

tages udgangspunkt i selskabsskatteloven,277 indgår købsoptioner i vurderingen af, om en 

virksomhed har bestemmende indflydelse, jf. lovens § 31 C, stk. 5. Ud fra en analog anvendelse 

 
272 https://www.ssi.dk/om-ssi/juridisk-information/patenter  
273 https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/ideer-og-innovation/kommercialisering-af-

opfindelser/til-opfinderen/Sider/Licens-eller-startup.aspx 
274 

https://www.sdu.dk/da/forskning/service_til_forskere/kommercialisering/kommercialisering+af+din+forskning 
275 Vækst til viden 2018, Styrelsen for Forskning og Uddannelse. (2020), s. 17. 
276 Ibid. s. 17. 
277 Lovbekendtgørelse nr. 251 af 22/02/2021, Bekendtgørelse af selskabsskatteloven. 

https://www.ssi.dk/om-ssi/juridisk-information/patenter
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/ideer-og-innovation/kommercialisering-af-opfindelser/til-opfinderen/Sider/Licens-eller-startup.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/ideer-og-innovation/kommercialisering-af-opfindelser/til-opfinderen/Sider/Licens-eller-startup.aspx
https://www.sdu.dk/da/forskning/service_til_forskere/kommercialisering/kommercialisering+af+din+forskning
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af bestemmelsen kan man udlede, at Biohub i en vis grad besidder bestemmende indflydelse i 

Mirvie, da de har en potentiel købsoption af hele Mirvies aktiekapital. Den bestemmende 

indflydelse er med til at skabe yderligere ubalance i aftaleforholdet mellem SSI, Stanford og 

Biohub. 

  

5.1.2.1.3.4 Sammenfatning af Biohubs purchase right 

Det er konkluderet, at der foreligger en urimelighed og ubalance i aftaleforholdet mellem SSI, 

Stanford og Biohub. Denne urimelighed og ubalance er specifikt baseret på, at SSI og Stanford 

helt er afskåret fra rettigheden og enhver fortjeneste herfra. Det fremstår endnu mere urimeligt, 

hvis man tager parternes bidrag i betragtning, særligt for SSI, der bragte sundhedsdata og 

biologisk materiale med ind i forskningssamarbejdet, hvilket er behandlet yderligere i afsnit 

5.2.2.1. Det er svært at vurdere, hvorvidt bestemmelsen kan tilsidesættes eller ugyldiggøres 

ved anvendelse af loyalitetsgrundsætningen eller aftalelovens § 36. Det supplerende hensyn 

vedrørende professionelle parters vurdering af kalkuleret risiko taler imod at ugyldiggøre eller 

tilsidesætte bestemmelsen. Der er derfor ud fra et SSI-perspektiv opsat en mulig løsning af 

ubalancen i aftaleforholdet, hvor SSI og Stanford tildeles en vetoret overfor Biohubs 

købsoption. Ændringen ville give SSI og Stanford en mulighed for at gøre indsigelser til 

Biohubs handlinger og dermed skabe balance i aftaleforholdet. Hvis Biohub vælger at 

modsætte sig ændringen, vurderes der at foreligge en overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen på 

baggrund af retsmisbrug og de bagvedliggende vurderingselementer. Denne vurdering 

stemmer overens med argumentationen i U.1981.300 H og U.1985.766 H, hvor 

proportionalitetsprincippet blev inddraget i vurderingen af alle omstændighederne i de to 

domme. 
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5.1.2.1.4 Relationship of the parties 

 

Bestemmelse 4 - Relationship of the parties 

Der er i aftalegrundlaget en bestemmelse vedrørende parternes forhold. Bestemmelsen lægger 

til grund, at parterne er uafhængige entreprenører, og at intet i aftalen skal fortolkes som 

indgåelse af et partnerskab, joint venture eller principal-agent forhold mellem parterne. 

  

Flere bestemmelser i aftalen omhandler parternes fælles ejerskab af patentet, varetagelse af 

fælles interesser og forpligtelser overfor hinanden, som taler for et partnerskab, imens 

bestemmelsen modsiger dette. Bestemmelsen synes derved at skabe tvetydighed i parternes 

retsforhold. Udover at skabe tvetydighed og frasigelse af forpligtelser overfor medkontrahenter 

er det svært at gennemskue bestemmelsens formål. Den fraviger tankegangen i strategisk 

kontrahering, hvor der forsøges at skabe konkurrencemæssige fordele gennem samarbejde og 

partnerskaber.278 Bestemmelsen er et udtryk for konventionel kontrahering, hvor parterne 

forsøger at frasige sig forpligtelser og risici.279 Der er under alle omstændigheder tale om et 

længerevarende aftaleforhold, hvor der er behov for videns- og risikodeling, og det synes derfor 

at være til fordel at gøre brug af tankegangen i strategisk kontrahering i nærværende 

kontraktkoncipering.280 Umiddelbart vedrører bestemmelsen, at parterne ikke skal være 

potentielle pligtsubjekter i forhold til krav fra tredjemand, men det virker til at bestemmelsen 

går ud over sit formål, ved at sige at parterne ikke samarbejder. 
 

  

5.1.3 Delkonklusion 

I den juridiske del af den institutionelle analyse er den danske obligationsret inddraget til at 

belyse, hvordan den kan fastlægge parternes forpligtelser samt påvirke balancen i parternes 

 
278 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 267.  
279 Ibid. s. 267.  
280 Ibid. s. 271-273.  
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retsstillinger. Efterfølgende er de centrale bestemmelser i aftalegrundlaget vurderet i henhold 

til loyalitetsgrundsætningen, ugyldighedslæren og aftalefortolkning. 

  

Det er konkluderet, at parterne i henhold til obligationsretten er underlagt forpligtelser, uagtet 

at disse ikke er anført i kontraktgrundlaget. Disse forpligtelser kan gøres gældende ved 

anvendelse af udfyldning af aftalen. En af disse forpligtelser kan være 

loyalitetsgrundsætningen, som kræver, at parterne viser hensyn til deres medkontrahenters 

interesser. Loyalitetsgrundsætningen er sammensat af flere delforpligtelser, som kan gøres 

gældende i et kontraktforhold. 

  

Ved vurderingen af de centrale bestemmelser i aftalen mellem SSI, Stanford og Biohub står det 

klart, at der foreligger ubalance og urimelighed i parternes retsstillinger. Der er tildelt 

rettigheder og mulige fremtidige fortjenester til Biohub, som de andre parter er afskåret fra. 

Denne urimelighed synes særligt at ramme SSI, der har haft en stor andel i forskningens succes 

med deres bidrag af sundhedsdata. Balancen i aftaleforholdet kan udlignes ved anvendelse af 

generalklausulen i aftalelovens § 36, men givet parternes professionelle status kan 

generalklausulen umiddelbart ikke anvendes til at tilsidesætte eller ugyldiggøre bestemmelsen. 

Der er derfor, ud fra et SSI-perspektiv, fremsat en mulig ændring af aftalen, som kunne løse 

ubalancen, hvor Stanford og SSI bliver tildelt en vetoret overfor Biohubs rettighed. Dette 

afhænger dog af, at Biohub ikke modsætter sig denne ændring af aftalen. Med hensyn til de 

bagvedliggende vurderingselementer og med inddragelse af argumentationen fra dommene 

U.1981.300 H og U.1985.766 H vurderes der at foreligge en overtrædelse af 

loyalitetsgrundsætningen, hvis Biohub modsætter sig sådan en ændring, da de ikke synes at 

have loyale grunde til at modsige ændringen. Det konkluderes derfor, at det ville være svært at 

ugyldiggøre eller tilsidesætte Biohubs rettighed, men ud fra det opstillede scenarie, hvor SSI 

aktivt forsøger at udligne ubalancen i aftalen, kunne det sandsynligvis lade sig gøre i henhold 

til de danske obligationsregler. 

 

5.2 Økonomisk vurdering af parternes bidrag og ressourcer 

I den juridiske del af den institutionelle analyse var der fokus på parternes aftalegrundlag, som 

også vil blive inddraget i overvejelserne i den økonomiske del. Der vil særligt blive lagt vægt 

på de bidrag og ressourcer, som parternes yder til samarbejdet. Analysen søger at afklare, 
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hvorvidt parternes ressourcebidrag er afspejlet i aftalegrundlaget, samt hvordan parter kan gøre 

strategisk brug af deres ressourcer i samarbejder. Til analysen af parternes bidrag inddrages 

ressourceafhængighedsteorien, og til analysen af strategisk brug af ressourcer anvendes 

stakeholder-teori i en kombination med ressource-afhængighedsteori.  

 

5.2.1 Ressource-afhængigheds-teori 

Ressource-afhængigheds-teorien er udviklet til at belyse den interorganisatoriske afhængighed, 

der foreligger mellem virksomheder. Jeffrey Pfeffer og Jerry Salancik udgav i 1978 bogen ”The 

External Control of Organizations”,281 hvori de samlede flere tanker og teorier om 

organisatorisk afhængighed, som efterfølgende blev til ressource-afhængigheds-teorien 

(Ressource Dependence Theory, videre RDT). RDT er baseret på tankegangen om, at alle 

virksomheder er afhængige af leverancer af ressourcer fra andre virksomheder. Dermed 

foreligger der en gensidig afhængighed (interdependence) mellem virksomheder. Den 

gensidige afhængighed eksisterer i tilfælde, hvor en virksomhed ikke fuldstændig kontrollerer 

alle omstændigheder, som er nødvendige for at opnå en specifik handling eller resultat.282 Ud 

fra teoriens præmisser leder den gensidige afhængighed bl.a. til, at virksomheder indgår i 

samarbejder og joint ventures, samt køb og salg af virksomheder.283 SSI, Stanford og Biohub 

er indgået i et samarbejde, som vil blive analyseret i henhold til RDT, hvor parternes 

afhængighed og ressourcer inddrages i vurderingen. Med anvendelse af RDT forsøges der at 

analyseres, hvorvidt parternes bidrag til samarbejdet stemmer overens med indholdet i 

aftalegrundlaget. Inden samarbejdet mellem parterne inddrages, vil der blive redegjort for 

gensidig afhængighed og ressourcers betydning, hvilke komplikationer disse kan medføre, 

samt hvilke løsninger RDT opstiller til komplikationerne. 

  

5.2.1.1 Gensidig afhængighed 

Den gensidige afhængighed foreligger som før nævnt hos næsten alle virksomheder. 

Virksomheder kan ikke klare sig uden partnere, leverandører, sælgere eller lignende. Den 

gensidige afhængighed kan kategoriseres på flere måder. En måde at kategorisere den på er at 

 
281 Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978), ‘External Control of Organizations. a Resource Dependence Perspective’.  
282 Ibid., s. 40. 
283 Drees, J., & Heugens, P. (2013). ‘Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis. 

Journal of Management’, s. 1667. 
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se på karakteren af relationen mellem parterne, særligt om der er tale om en 

konkurrencerelation eller samarbejdslignende relation. Hvis der er tale om en 

konkurrencelignende relation, kan resultaterne hos virksomhed A kun være højere, hvis 

resultaterne hos virksomhed B er lavere. Med hensyn til en samarbejdslignende relation kan 

output hos virksomhed A være input hos virksomhed B.284 Parterne kan igennem den 

samarbejdslignende relation enten opnå en fælles fordel ved udvekslingen eller et fælles tab. 

  

Den gensidige afhængighed mellem parterne kan være asymmetrisk. Det kan eksempelvis 

være, at virksomhed A er mere afhængig af leverancerne fra virksomhed B, end virksomhed B 

er afhængig af betalingerne fra virksomhed A. Asymmetrien i den gensidige afhængighed 

mellem parter kan være direkte påvirket af ressourcens tilgængelighed og efterspørgsel.285 Hvis 

der foreligger asymmetri i den gensidige afhængighed mellem to parter, har den ene part højere 

forhandlingsstyrke i forhold til den anden.286 Denne forhandlingsstyrke kan anvendes til at 

opnå konkurrencemæssige fordele. Asymmetrien er hovedsagelig påvirket af ressourcens 

betydning, kontrol over ressourcens allokering og anvendelse, og mulige alternative 

ressourcer.287 Disse faktorer er beskrevet nedenfor. 

  

5.2.1.2 Ressourcens betydning 

En ressources betydning kan opdeles i dens størrelse og kritiske status i virksomhedens 

forretningsmodel.288 Ressourcens størrelse kan opgøres procentvis i forhold til virksomhedens 

øvrige input og/eller output. Hvis ressourcen står bag en større procentdel af virksomhedens 

output, har den en større betydning. En ressources kritiske status vedrører hvorvidt en 

virksomhed kan fortsætte med at fungere, hvis ressourcen ikke er tilgængelig for dem. En 

kritisk ressource kan også ændre status med tiden; den kan have større og mindre betydning 

for virksomhedens overlevelse alt afhængigt af virksomhedens omstændigheder.289 Den 

 
284 Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978), ‘External Control of Organizations. a Resource Dependence Perspective’, s. 

41. 
285 Ibid. s. 42. 
286 Frooman, J. (1999), ‘Stakeholder Influence Strategies’, s. 196. 
287 Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978). ‘External Control of Organizations. a Resource Dependence Perspective’, s. 

45-46. 
288 Frooman, J. (1999), ‘Stakeholder Influence Strategies’, s. 195. 
289 Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978). ‘External Control of Organizations. a Resource Dependence Perspective’, s. 

47. 
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omstændighed, at virksomheden har en kritisk ressource, er ikke problematisk i sig selv, men 

det er selve tilgængeligheden og anvendelsen af ressourcen, som kan give anledning til 

problemer. 

 

Det er særligt sundhedsdata og know-how, som vil blive vurderet i henhold til deres betydning 

for samarbejdet hos SSI, Stanford og Biohub. Da der er tale om ressourcer, som ikke 

umiddelbart kan opgøres i størrelse og procenter i forhold til output, vil de blive vurderet ud 

fra deres kritiske status. 

 

5.2.1.3 Kontrol over ressourcers allokering og anvendelse 

En anden faktor, der påvirker afhængigheden mellem virksomheder, er, hvorvidt der foreligger 

kontrol over ressourcers allokering og anvendelse.290 Der er flere forskellige former for kontrol, 

som kan anvendes til at bestemme en ressources allokering eller anvendelse. Kontrollen har 

samtidig også en stor effekt på parters forhandlingsstyrke, hvis der er tale om en ressource, der 

er sjælden eller svær at fremstille.291 

  

En form for kontrol, som er særlig relevant i forholdet mellem SSI, Stanford og Biohub, er 

besiddelse af ressourcer. Hvis en part er i besiddelse af en ressource, råder parten over 

anvendelsen og videregivelsen af denne ressource. SSI er eksempelvis i besiddelse af 

sundhedsdata og viden, som ville være relevant i forskningssamarbejdet med Stanford. Andre 

former for kontrol kan være kontrol over anvendelse af en ressource, kontrol over adgang til 

en ressource og muligheden for at udarbejde regler eller regulering til anvendelsen og 

allokeringen af specifikke ressourcer.292 

  

5.2.1.4 Alternative ressourcer 

Det sidste element der påvirker vurderingen af parters afhængighed og forhandlingsstyrke, er 

andre leverandører og alternative ressourcer.  Hvis der foreligger flere leverandører af en 

 
290 Frooman, J. (1999), ‘Stakeholder Influence Strategies’, s. 196. 
291 Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978). ‘External Control of Organizations. a Resource Dependence Perspective’, s. 

48. 
292 Ibid. s. 48-49. 
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ressource, så påvirker dette leverandørernes forhandlingsstyrke og afhængigheden hos den 

købende virksomhed.293 Det samme gør sig gældende, hvis der foreligger alternative 

ressourcer. Tilstedeværelsen af flere leverandører og alternative ressourcer har en positiv effekt 

på den købende virksomhed, da det betyder, at deres kritiske ressourcer er let tilgængelige. 

Hvis virksomhed A eksempelvis besidder en kritisk ressource hos virksomhed B, burde 

virksomhed A have en fordel overfor virksomhed B, men hvis virksomhed C besidder den 

samme ressource, så kan virksomhed B frit vælge den leverandør, der giver de bedste 

handelsvilkår. 

  

I vurderingen af den gensidige afhængighed mellem virksomheder og deres respektive 

forhandlingsstyrke indgår 3 kumulative faktorer. En ressource skal til dels have betydning, 

være underlagt kontrol og være svært tilgængelig, hvis der skal foreligge asymmetri i parternes 

afhængighed og forhandlingsstyrke. 

  

5.2.1.5 Indgåelse af samarbejder 

Teorien vedrørende ressource-afhængighed omhandler virksomheders reaktioner på 

afhængighed af eksterne partnere og håndtering af deres respektive forhandlingsstyrke. Efter 

teoriens præmisser løses disse situationer bl.a. med indgåelse af interorganisatoriske 

samarbejder, opkøb af virksomheder eller etablering af insourcingaktiviteter.294 Løsningerne 

ses som instrumenter, der skal være med til at reducere ubalancen i parternes 

forhandlingsstyrke og håndtere den gensidige afhængighed.295 Ved indgåelse af 

samarbejdsaftaler eller joint ventures kan en virksomhed sikre adgangen til kritiske ressourcer 

og dermed reducere ubalancen i forhandlingsstyrken mellem virksomhederne. Yderligere kan 

indgåelsen af samarbejder og joint ventures forventes at danne en pålidelig og holdbar adgang 

til viden og ressourcer hos samarbejdspartnere.296 Denne adgang til viden og ressourcer kan 

 
293 Ibid. s. 50. 
294 Drees, J. & Heugens, P. (2013), ‘Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis’, 

s. 1667. 
295 Casciaro, T. & Piskorski, M. J. (2005), ‘Power Imbalance, Mutual Dependence, and Constraint Absorption: A 

Closer Look at Resource Dependence Theory’, s. 169-175. 
296 Drees, J. & Heugens, P. (2013), ‘Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis’, 

s. 1669. 
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forøge virksomhedens muligheder for udvikling af nye produkter uden at skulle investere i 

indsamling eller oparbejdelse af de nødvendige ressourcer.297 

  

Indgåelsen af samarbejder og joint ventures, hvor der deles viden og ressourcer, stemmer 

overens med tankegangen i strategisk kontrahering. I strategisk kontrahering behandles emnet 

komplementære ressourcer, som omhandler etablering af relationsrente gennem parternes 

samlede ressourcer.298 Hvis en virksomhed besidder en kritisk ressource hos en anden 

virksomhed, anses virksomhedernes ressourcer for at være komplementære. I sådan et tilfælde 

ville der foreligge asymmetri i virksomhedernes afhængighed. På baggrund af asymmetrien 

ville en virksomhed have en øget forhandlingsstyrke og ville anvende denne til at opnå en 

fordel over den anden virksomhed. Hvis strategisk kontrahering og RDT kombineres, kan man 

forestille sig et scenarie, hvor parterne 1) opstiller incitamentsforenelige ressourceleverancer, 

som er til fordel for begge parter, 2) indfører passende og effektive styringsmekanismer i 

aftaleforholdet og 3) opstiller relevante vidensdelingsrutiner. I dette scenarie sikrer parterne 

leverancen af kritiske ressourcer, samtidig med at de skaber relationsrente og opnår fælles 

konkurrencemæssige fordele. 

  

5.2.2 SSI, Stanford og Biohub 

I forskningsforløbet leverede SSI og Stanford diverse ressourcer, som vil blive analyseret i 

henhold til RDT. Biohub indtræder i samarbejdet efter forskningsforløbet og varetager selve 

kommercialiseringsprocessen. Deres rolle vil også blive inddraget i analysen. 

  

Der foreligger en gensidig afhængighed i forskningsforløbet mellem SSI og Stanford, da begge 

parter har bidraget til forskningen og den efterfølgende udvikling af patenterne. Denne 

omstændighed er også omtalt i afsnit 3.2.1.1 vedrørende komplementære ressourcer, hvor det 

blev konkluderet, at parternes ressourcer er underlagt en høj gensidig afhængighed, da 

ressourcerne ikke i sig selv udgør færdige produkter. Parternes leverancer af ressourcer blev 

beskrevet i afsnittet, hvor asymmetrien mellem parterne også kort blev beskrevet. Parternes 

 
297 Ahuja, G. (2000), ‘The Duality of Collaboration: Inducements and Opportunities in the Formation of Interfirm 

Linkages’, s. 319. 
298 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). ’The Relational View:  Cooperative strategy and sources of interorganizational 

competitive advantage’, s. 667. 
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ressourcer vil blive gennemgået yderligere i henhold til RDT, hvorefter asymmetrien og dens 

påvirkning af forhandlingsstyrke også vil blive inddraget i højere grad. Der laves derefter en 

analyse af, hvorvidt parternes bidrag til samarbejdet kommer tilstrækkeligt til udtryk i selve 

aftalegrundlaget. 

  

5.2.2.1 SSI’s ressourcer 

SSI bidrager med leverancen af sundhedsdata og know-how til forskningsprojektet. SSI med 

Mads Melbye i front har specifikt indsamlet sundhedsdata fra gravide kvinder i Danmark til 

forskningsprojektet med Stanford. Udover disse data deltager Mads Melbye også i selve 

forskningen, hvor han bidrager med know-how. Mads Melbye er på dette tidspunkt direktør 

hos SSI og deltager på vegne af dem. 

  

De danske biobanker og registre for sundhedsdata er anset for at være særligt komplette og 

omfattende og rummer derfor et betydeligt forskningsmæssigt potentiale.299 På baggrund af 

kvaliteten af de danske biobanker har den danske sundhedsforskning en konkurrencemæssig 

fordel, da indsamling og etablering af lignende ville være overordentligt tids- og 

omkostningskrævende.300 I forhold til de amerikanske biobanker og registre, der anses for at 

være en rodebutik,301 vurderes de danske biobanker i et amerikansk perspektiv som en 

ressource, der er milliarder af dollars værd.302 Ved anvendelse af sundhedsdata fra hundredvis 

af personer i sundhedsfaglige forskningsprojekter giver dette forskerne et dybdegående indblik 

i personernes sygdomshistorik, hvilket sparer en masse udgifter og dermed tillader et effektivt 

og gennemført forskningsforløb.303 Ifølge Peter Lee304 er sundhedsdata uvurderlige for 

biomedicinsk forskning. Han vurderer samtidig, at oplysningerne fra de danske kvinder var 

afgørende for forskningens succes.305 På baggrund af dette er det forfatternes opfattelse, at SSI 

 
299 Afrapportering fra ”Arbejdsgruppe vedr. etiske og juridiske aspekter forbundet med anvendelse af biologisk 

materiale og andre personoplysninger (data), som er afledt af biologisk materiale, til forskning og i 

behandlingsøjemed”, Sundheds- og Ældreministeriet. (2019), s. 48. 
300 ”Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark – Udtalelse”, Det Etiske Råd. (2015), s. 10. 
301 Udtalelse fra Cat Ferguson – DR Dokumentar – Blodprøverne der forsvandt, (2020), (25:45). 
302 Udtalelse fra Cat Ferguson – DR Dokumentar – Blodprøverne der forsvandt, (2020), (25:58). 
303 https://sund.ku.dk/om-sund/sund-i-samfundet/translationel-forskning/big-data-medicine/ og 

https://mrc.ukri.org/research/initiatives/health-and-biomedical-informatics/value-of-using-data/ 
304 Professor og patent ekspert – University of California. 
305 DR Dokumentar – Blodprøverne der forsvandt, (2020), (12:25). 

https://sund.ku.dk/om-sund/sund-i-samfundet/translationel-forskning/big-data-medicine/
https://mrc.ukri.org/research/initiatives/health-and-biomedical-informatics/value-of-using-data/
https://mrc.ukri.org/research/initiatives/health-and-biomedical-informatics/value-of-using-data/
https://mrc.ukri.org/research/initiatives/health-and-biomedical-informatics/value-of-using-data/
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er i besiddelse af sundhedsdata, som har et betydeligt forskningsmæssigt potentiale, og som er 

meget tids- og omkostningskrævende at indsamle på ny. Der synes derfor at være grundlag for 

at konkludere, at der er tale om en kritisk ressource i forskningsprojektet, der er svær at anskaffe 

fra andre leverandører, og som SSI besidder kontrol over. 

  

Mads Melbye leverer know-how til forskningsforløbet, som også synes at have betydning for 

forskningsprojektets succes. Mads Melbyes bidrag kan ikke specifikt måles, og det vides ikke, 

om hans know-how kunne erstattes med know-how fra andre forskere. Det kan derfor ikke 

konkluderes, hvorvidt forskningen havde været en succes, hvis den var foruden know-how fra 

Mads Melbye. Det vurderes, at den leverede know-how har haft en betydning for 

forskningsforløbet, men at den har været mindre betydningsfuld end de leverede sundhedsdata 

fra SSI. 

  

5.2.2.2 Stanfords ressourcer 

Stanfords bidrag til forskningsprojektet består af know-how fra deres forskere samt de 

analysefaciliteter, som skal bruges til forskningen. I samråd med Mads Melbye står Stanford 

for analysen af sundhedsdata og udviklingen af produktet. I forbindelse med en ansøgning om 

støtte skrev Mads Melbye således om forskningsprojektet og forskernes sammenlagte 

kompetencer: ”We have a unique and profound opportunity to combine our individual areas of 

expertise to perform an unprecedented study of age-dependent molecular changes that occur 

during pregnancy in expectant mothers.”306 Med dette anfører Mads Melbye, at forskerne er 

eksperter på deres område. Forskerne på Stanford vurderes, sammen med Mads Melbye, til at 

levere en kritisk ressource til forskningsprojektet. Det antages i denne forbindelse, at der 

foreligger en mulighed for, at forskningen kunne være foretaget af forskere på andre 

universiteter eller forskningsinstitutioner, som kunne være kommet frem til samme resultat, 

hvis de havde haft adgang til de relevante sundhedsdata. Analysefaciliteterne, som Stanford 

leverer til forskningssamarbejdet, anses for at have en betydning for resultatet, men det 

forventes, at leverancen også kan foretages af andre udbydere. Det vurderes derfor, at Stanford 

 
306 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 261. 
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leverer ressourcer af stor betydning, men at disse kan erstattes eller foretages af andre aktører, 

hvis det er nødvendigt. 

  

5.2.2.3 Biohubs ressourcer 

Da den oprindelige forskning er overstået, og der foreligger et potentielt produkt, der kan 

patenteres, indtræder Biohub i projektet. Biohub bliver en af patentindehaverne og får tildelt 

en række rettigheder, som er beskrevet og analyseret i den juridiske analyse. Da Biohub skal 

forestå hele kommercialiseringsprocessen, forventes det, at de besidder ekspertise vedrørende 

biotekmarkedet og kommercielle kompetencer. Viden og kompetencer er dermed de 

ressourcer, som Biohub bidrager med. Der eksisterer dog adskillige virksomheder, som forestår 

kommercialiseringsprocesser for universiteter og forskningsinstitutioner.307 Ressourcerne fra 

Biohub har derfor betydning for parternes samarbejde, men kunne uproblematisk være erstattet 

af leverancer fra andre virksomheder. 

  

5.2.2.4 Asymmetri og forhandlingsstyrke 

I det foregående har vi fastslået, at SSI besidder en ressource, som har en kritisk status i 

forskningssamarbejdet. Der er samtidig tale om en svært tilgængelig ressource, som ikke kan 

erstattes uden omkostningsfulde investeringer. Både SSI og Stanford leverer know-how, som 

har en betydning for forskningssamarbejdets succes, men der er mulighed for, at dette kan 

erstattes med alternative ressourcer fra andre universiteter eller forskningsinstitutioner. Ud fra 

præmisserne i RDT kan der konkluderes, at Stanford er mere afhængige af leverancerne fra 

SSI, end SSI er afhængige af Stanford. Der foreligger derfor en asymmetri i parternes 

afhængighed, der efter teorien burde lede til en øget forhandlingsstyrke for SSI.308 På baggrund 

af SSI’s leverance af kritiske ressourcer burde de have en fordel i parternes samarbejde.309 

  

 
307 Ved en hurtig søgning på nettet, fandt vi frem til tre tilfældige eksempler på virksomheder, der udbyder tjenester 

vedrørende kommercialisering af forskningsresultater.  

https://www.pv.dk/kunder/universiteter/  

https://keldmannhealthcare.dk/da/  

https://www.indegene.com/co-commercialization-overview.html  
308 Frooman, J. (1999), ‘Stakeholder Influence Strategies’, s. 196. 
309 Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978), ‘External control of organizations. a resource dependence perspective’, s. 53. 

https://www.pv.dk/kunder/universiteter/
https://keldmannhealthcare.dk/da/
https://www.indegene.com/co-commercialization-overview.html
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Biohub indtræder i samarbejdet efter forskningen og skal forestå kommercialiseringsprocessen. 

Selvom de ikke leverer kritiske ressourcer til parternes samarbejde, bliver de alligevel tildelt 

ejerskab i patentet samt ekstraordinære rettigheder i parternes samarbejde. Dette er ikke i tråd 

med tankegangen i RDT, ifølge hvilken Stanford og særligt SSI burde have en klar fordel, da 

de i henhold til teorien burde have en højere forhandlingsstyrke end Biohub. 

 

5.2.2.5 Parternes aftalegrundlag 

SSI har siddet i en ønskeposition, da de havde kontrol over kritiske ressourcer, som de alt andet 

lige kunne udnytte ved konciperingen af parternes kommercialiseringsaftale. SSI havde en 

betydelig forhandlingsstyrke, da Stanford havde et kritisk behov for ressourcerne fra SSI, og 

Biohub havde en interesse i at deltage i projektet. Denne forhandlingsstyrke burde efter RDT 

have ført til et aftalegrundlag, der tilgodeså SSI og danske interesser. Dette har dog ikke været 

tilfældet. Med inkluderingen af Biohub og tildelingen af ekstraordinære rettigheder har SSI 

mistet mulige ejerandele og rådigheden over produktet, som forskningen er resulteret i. Biohub 

har endvidere adgang til fortjenester fra forskningsproduktet, som både Stanford og SSI er 

afskåret fra. De ekstraordinære rettigheder og adgangen til fortjenester er beskrevet og vurderet 

i den juridiske analyse. Biohub har bidraget med færrest ressourcer af de deltagende parter, 

men er alligevel blevet tildelt ejerskab i patentet og ekstraordinære rettigheder, som de andre 

parter er afskåret fra. Parternes bidrag til projektet stemmer dermed ikke overens med aftalens 

indhold. Ud fra en rimelighedsbetragtning af aftalens indhold strider fordelingen af rettigheder 

og fortjenester imod parternes bidrag til projektet. 

  

RDT omhandler som sagt håndtering af eksterne afhængigheder ved at indgå samarbejder med 

eksterne parter for at sikre leverancen af kritiske ressourcer og håndtere ubalancen i 

aftaleforholdet. Hvis der tages udgangspunkt i Stanford og Biohub, er dette lykkedes for dem. 

De har sikret sig adgang til viden og ressourcer uden at skulle foretage omkostningsfulde 

investeringer i etablering og indsamling af sundhedsdata. Dette har dog været på bekostning af 

SSI og de danske interesser, som ikke er tilstrækkeligt varetaget i aftalegrundlaget. Den kritiske 

rolle, som SSI har haft i forskningsprojektets succes, synes dermed ikke at komme til udtryk i 

parternes kommercialiseringsaftale. Dette må således også siges at være et samarbejde med et 
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aftalegrundlag, der under ingen omstændigheder stemmer overens med tankegangen om 

udøvelse af strategisk kontrahering. Der synes ikke at være noget, der taler for, at rettigheds- 

og gevinstfordelingen i aftalegrundlaget står på mål med ressourcefordelingen i samarbejdet. 

  

Hvis det er muligt at foretage genforhandling af kommercialiseringsaftalen, burde SSI stræbe 

efter en bedre aftale, som i højere grad varetager danske interesser. Et hypotetisk scenarie er, 

at Mirvie har behov for yderligere sundhedsdata fra SSI for at optimere eller videreudvikle 

produkterne fra patenterne. Dette kunne være et realistisk scenarie, da flere produkter 

nødvendigvis ikke er færdigudviklede, selvom der er taget patent på dem.310 I dette tilfælde 

ville SSI kunne genvinde noget af deres forhandlingsstyrke, da de kan tilbageholde 

sundhedsdata med et krav om, at kommercialiseringsaftalen skal genforhandles. 

  

5.2.2.6 Alternative løsninger fra RDT  

Teorien opstiller forskellige løsninger til håndtering af eksterne afhængigheder, hvor vi har 

behandlet joint ventures og andre samarbejdslignende forhold, som er anvendt i samarbejdet 

mellem SSI, Stanford og Biohub. En anden mulig løsning er etablering af insourcingaktiviteter, 

som er det omvendte af den mere kendte term outsourcing. Ved anvendelse af insourcing 

forsøger en virksomhed at etablere interne løsninger til ressource afhængighederne. 

Virksomheder kan ved etablering af insourcingaktiviteter minimere deres afhængighed af 

eksterne leverandører og dermed frit styre deres egen virksomhed.311 

  

SSI kunne ved anvendelse af insourcingaktiviteter undlade at inddrage Stanford, Biohub og 

Mirvie. SSI ville gøre brug af deres egne ressourcer og know-how til at forske i de relevante 

sundhedsdata. Dette ville spare dem for alle komplikationerne med de eksterne parter. Der er 

dog et par ulemper ved anvendelse af insourcing i dette tilfælde: 1) Det er meget 

omkostningsfuldt at forske, 2) det er ikke sikkert, de lykkes med projektet uden eksterne 

partnere, 3) forskning er typisk præget af deling af know-how og kompetencer, hvilket ikke 

ville være muligt ved insourcing. Anvendelse af insourcing ville sikre SSI fuld rådighed over 

 
310 DR Dokumentar – Blodprøverne der forsvandt, (2020), (25:19). 
311 Drees, J. & Heugens, P. (2013), ‘Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis’, 

s. 1672. 
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forskningsresultaterne, men uden deling af viden og know-how med eksterne parter ville 

sandsynligheden for projektets succes være væsentlig mindre.312 

 

5.2.3 Stakeholder teori 

Startskuddet for teorien var bogen ”Strategic Management: A Stakeholder Approach”,313 der 

blev udgivet af Edward Freeman i 1984. Med hensyn til vurderingen af, hvad en interessent 

(stakeholder) er, anførte Freeman, at det skulle vurderes ud fra en række principper. Et af disse 

principper kaldte han ”The Principle of Who or What Really Counts”,314 som vedrører, hvem 

selskabets interessenter er, og hvilke interessenter ledelsen skal udvise opmærksomhed. 

Formålet med teorien er at påpege, hvilke interessenter der fortjener eller kræver 

ledelsesmæssig opmærksomhed, og hvilke der ikke gør. Interessentmodellen i afsnit 2.3, hvor 

parternes interesser, bidrag og roller i samarbejdet er beskrevet, er et uddrag af stakeholder 

teorien. I dette afsnit vil teorien blive inddraget i samarbejde med RDT. Først beskrives 

temaerne i stakeholder teori; dernæst vil teorien blive vurderet i forhold til en mulig fusion med 

RDT. Til sidst vil samarbejdet mellem SSI, Stanford og Biohub blive vurderet i henhold til 

teorierne. 

  

5.2.3.1 Temaer i stakeholder teori  

Et af temaerne i stakeholder teorien vedrører definitionen af interessenter og den 

opmærksomhed, der skal udvises disse interessenter. Igennem tiden har flere forskere forsøgt 

at definere, hvad der skal forstås ved interessenter.315 Graden af definitionernes specificitet er 

skiftende. Freeman anfører i sin oprindelige definition, at interessenter er ”any group or 

individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives”. 

Dette anses som en meget bred definition, da den kan omfatte alle tænkelige interessenter. 

Andre forskere har beskrevet interessenter mere specifikt, hvor de generelt forsøger at definere 

relevante grupper i forhold til en virksomheds økonomiske interesser.316 Forskerne definerer 

 
312 Dyer, J. H. et al. (2018). ’The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 3144. 
313 Freeman, R. E. (1984), ‘Strategic Management: A Stakeholder Approach’. 
314 Freeman, R. E. (1994), ‘The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions’, s. 411. 
315 Mitchell, R. et al. (1997). ‘Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of 

who and what really counts’, s. 858 
316 Ibid. s. 857. 
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eksempelvis interessenter på baggrund af deres nødvendighed for virksomhedens overlevelse, 

hvilket stemmer overens med tankegangen om kritiske ressourcer i RDT. Der foreligger dog 

enighed om, hvilke enheder der kan kategoriseres som interessenter. Disse kan eksempelvis 

være kunder, aktionærer, offentlige organer, ressourceleverandører, samarbejdspartnere osv.317 

  

Hvad angår den opmærksomhed, der skal udvises overfor interessenterne, bestemmes denne 

efter interessenternes betydning, som er baseret på en vurdering af deres forhandlingsstyrke og 

legitimitet.318 Forhandlingsstyrke vedrører interessentens styrke overfor selve virksomheden, 

hvor legitimitet omhandler, hvorvidt interessentens opførsel er socialt acceptabel og 

forventelig. Mitchell, Agle og Wood indførte endnu et element i vurderingen af interessenters 

betydning, da de udgav en artikel vedrørende opmærksomhed overfor interessenter i 1997.319 

De argumenterede for, at vurderingen af interessenters betydning skulle foretages ud fra en 

helhedsvurdering af forhandlingsstyrke, legitimitet og ”urgency”. Termen ”urgency” har vi i 

denne kontekst valgt at oversætte til påtrængende nødvendighed. Den eksisterer i tilfælde, hvor 

to betingelser er opfyldt: 1) når et forhold eller krav er præget af tidsfølsom karakter, og 2) når 

dette forhold eller krav er vigtigt eller kritisk for interessenten.320 

  

Andre temaer i stakeholder teorien vedrører interessenters handlinger og strategier, 

virksomheders handlinger og strategier samt virksomheders resultater. Interessenters strategier 

vil blive vurderet i et samspil mellem stakeholder teori og RDT; de andre temaer vil ikke blive 

behandlet yderligere i denne afhandling. 

  

5.2.4 Stakeholder teori og RDT 

I både stakeholder teorien og RDT anerkendes det, at virksomheder er påvirket af eksterne og 

interne omstændigheder. Begge teorier opstiller også mulige løsninger og strategier til 

håndteringen af disse omstændigheder. En del af stakeholder teorien vedrører identificering af 

interessenter, hvor deres forhandlingsstyrke og legitimitet vurderes. Vurderingen af parters 

 
317 Ibid. s. 854-855. 
318 Laplume, A. O. et al. (2008) ‘Stakeholder Theory: Reviewing a Theory That Moves Us’, s. 1161. 
319 Mitchell, R. et al. (1997). ‘Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of 

who and what really counts’. 
320 Ibid. s. 867. 
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forhandlingsstyrke og legitimitet kan ses på tværs af hele feltet af organisationsteorier – den 

indgår i PA-teorien, transaktionsomkostningsteorien og ressource-afhængigheds-teorien. Alle 

teorierne inddrager forskellige former for vurdering af parters forhandlingsstyrke og 

legitimitet. Med hensyn til RDT er vurderingen af forhandlingsstyrke påvirket af parters 

gensidige afhængighed og besiddelse af kritiske ressourcer. Denne vurdering af parters 

afhængighed og besiddelse af kritiske ressourcer kan inddrages i vurderingen af 

forhandlingsstyrke i stakeholder teorien for at udvide fastlæggelsen af interessenter, der skal 

udvises hensyn til. 

  

Fastlæggelsen af interessenter er som sagt udvidet med endnu et vurderingselement. Ved 

fastlæggelsen af interessenter skal der indgå en vurdering af omstændighedernes påtrængende 

nødvendighed. Vurderingen af påtrængende nødvendighed stemmer overens med tankegangen 

vedrørende kritiske ressourcer, hvor der også indgår et element af kritisk nødvendighed. Dette 

støtter op om inddragelsen af parters gensidige afhængighed og kritiske ressourcer ved 

fastlæggelsen af interessenterne i stakeholder teorien. 

  

I 1999 udgav Jeff Frooman artiklen ”Stakeholder Influence Strategies”,321 hvori han anvendte 

RDT til at besvare problematikker i stakeholder teorien. Frooman forsøgte at besvare, hvilke 

indflydelsesstrategier interessenter havde til rådighed, og hvad der var afgørende for deres valg 

af strategi. I besvarelsen af disse spørgsmål fusionerede Frooman RDT og stakeholder teori for 

at bestemme, hvilke strategier interessenter kunne gøre brug af, og hvad der påvirkede deres 

valg. Frooman introducerede en ressourcedimension til forholdet mellem virksomheden og 

interessenten, hvor han anså forhandlingsstyrke som et element i selve forholdet og dermed 

ikke som et element hos de enkelte parter. 

  

Frooman fremlægger 4 strategier på baggrund af argumentationen i RDT som besvarelse på 

spørgsmålet om, hvilke strategier interessenterne havde til rådighed.322 To af strategierne 

vedrører en interessents kontrol over ressourcer, som fører til øget forhandlingsstyrke i forhold 

til virksomheden. Kontrollen over ressourcerne kan udføres på to måder. Interessenten kan 1) 

 
321 Frooman, J. (1999), ‘Stakeholder Influence Strategies’, s. 191–205. 
322 Ibid. s. 196-198. 
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bestemme, om virksomheden får de nødvendige ressourcer, som den har brug for, og 2) afgøre, 

om virksomhederne kan anvende ressourcerne på den måde, som de gerne vil.323 Freeman 

kalder strategierne henholdsvis tilbageholdelses- og anvendelsesstrategier. Ved 

tilbageholdelsesstrategier stopper interessenten med at levere ressourcer til virksomheden for 

at fremtvinge en ændring af virksomhedens aktiviteter, parternes aftalegrundlag eller noget helt 

andet. Ved anvendelsesstrategier leverer interessenten stadig ressourcer til virksomheden, men 

med den forudsætning, at virksomheden overholder nogle betingelser, som er fastsat af 

interessenten. I begge tilfælde anvender interessenten ressourceleverancen til at fremtvinge en 

specifik ændring af parternes samarbejde.324 Strategierne afviger fra hinanden, med hensyn til 

hvad der gør dem til troværdige trusler, og hvem der skal bære omkostningerne ved den 

potentielle ændring af samarbejdet. Ved anvendelse af tilbageholdelsesstrategier er 

interessenten klar til at stoppe leverancen af ressourcer og træde ud af samarbejdet. Ved 

anvendelsesstrategier er det modsatte gældende. Det kan eksempelvis være, at interessenten og 

virksomheden er afhængige af hinanden, og at deres værdiskabelse er forbundet. I dette tilfælde 

er truslen ikke troværdig og vil eventuelt resultere i, at parterne deler omkostninger forbundet 

med ændringen af samarbejdet. I tilfælde, hvor virksomheden er mere afhængig af 

interessenten, kan interessenten tillade sig at tilbageholde ressourcerne og forsøge at presse 

virksomheden til at bære omkostningerne. 

  

De to andre strategier, som Freeman udleder af RDT, vedrører interessentens forhold til andre 

leverandører af ressourcer til virksomheden. Freeman argumenterer for, at en interessent enten 

selv kan udøve strategier overfor virksomheden eller få en anden leverandør til at udøve 

strategierne. Han kalder dem for henholdsvis direkte og indirekte strategier. I samarbejdet 

mellem SSI, Stanford og Biohub vurderes direkte strategier at være mere anvendelige, da 

indirekte strategier ville kræve inddragelse af yderligere parter eller organisationer, som kan 

påvirke enten SSI, Stanford eller Biohub. 

  

Til at besvare det andet spørgsmål om, hvad der afgør interessenters valg af 

indflydelsesstrategier, opstiller Freeman 4 typer af ressourceforhold, der danner grundlaget for 

 
323 Ibid. s. 196. 
324 Ibid. s. 197. 
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udvælgelsen af strategierne. I RDT udledes forhandlingsstyrke af parternes afhængighed af 

hinanden, hvilket Freeman anvender til typerne af ressourceforhold. De 4 typer af 

ressourceforhold er opstillet i nedenstående tabel. 

 

Tabel 1 - Ressource forholds typer325 

Forholdene kan opdeles i symmetriske og asymmetriske afhængigheder mellem interessenten 

og virksomheden. Ved symmetrisk afhængighed foreligger der enten lav gensidig afhængighed 

eller høj gensidig afhængighed. I dette tilfælde har parterne en lige fordeling af 

forhandlingsmagt. Ved asymmetrisk afhængighed foreligger der enten interessentmagt eller 

virksomhedsmagt. Som det kan udledes af tabellen, afhænger det af, hvilken part der er 

afhængig af den anden part.  

  

Efter at have beskrevet interessenters indflydelsesstrategier og typer af ressourceforhold 

anvender Frooman RDT til at fastlægge, hvordan den gensidige afhængighed bestemmer valget 

af strategi. Frooman kombinerer typerne af ressourceforhold og indflydelsesstrategierne, 

hvilket resulterer i denne tabel: 

 
325 Ibid. s. 199. 
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Tabel 2 - Typer af indflydelsesstrategier326 

Af tabellen kan det udledes, at hvis der foreligger gensidig afhængighed mellem interessenten 

og virksomheden, skal interessenten gøre brug af direkte anvendelsesstrategier. Frooman 

argumenterer for, at parter med gensidig afhængighed er bundet af hinandens succes, og derfor 

vælger interessenten anvendelsesstrategier i stedet for tilbageholdelsesstrategier.327 Hvis 

interessenten ikke er afhængig af virksomheden, vil interessenten anvende 

tilbageholdelsesstrategier. 

  

Hvad angår samarbejdet mellem SSI, Stanford og Biohub, anser vi SSI som interessenten i 

forholdet, hvor Stanford og Biohub antages at være en samlet virksomhed. Dette gøres for at 

simplificere scenariet og tilrette det i forhold til præmisserne i Froomans artikel og stakeholder 

teori. 

  

SSI ville derfor, ud fra hos Froomans tabel, gøre brug af anvendelsesstrategier, hvis de skulle 

ændre på samarbejdet med Stanford og Biohub. Dette kræver dog, at samarbejdet har behov 

for yderligere ressourceleverancer fra SSI. Hvis det ikke er tilfældet, kan SSI ikke udøve direkte 

strategier, som kan påvirke samarbejdet med Stanford og Biohub. Hvis vi ser tilbage til det 

tidspunkt, hvor SSI stadig leverede ressourcer til Stanford og Biohub, havde SSI kunnet gøre 

brug af både tilbageholdelses- og anvendelsesstrategierne til at påvirke samarbejdsgrundlaget 

 
326 Ibid. s. 200. 
327 Ibid. s. 200. 
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mellem parterne. I scenariet, hvor SSI stadig yder leverancer til Stanford og Biohub (eller 

Mirvie), kunne SSI gøre brug af anvendelsesstrategier til at ændre kommercialiseringsaftalen, 

sådan at denne i højere grad varetog SSI’s interesser. Strategierne ville lægge pres på de andre 

parter, sådan at de havde incitament til at ændre kommercialiseringsaftalens gevinst- og 

rettighedsfordeling. 

  

5.2.4.1 Udvidelse af Froomans tabeller 

I RDT-analysen vurderede vi parternes ressourcer og deres afhængighed i henhold til hinanden. 

Det blev fastlagt, at parterne var gensidigt afhængige, men at SSI besad de kritiske ressourcer, 

og dermed var Stanford og Biohub mere afhængige af SSI. Froomans tabeller tillader ikke 

nogen form for variation af afhængighed, hvilket efter forfatternes vurdering synes at være 

kritisabelt, da det opsætter et firkantet forhold mellem interessent og virksomhed, som ikke er 

realistisk i et samarbejde. Frooman argumenterer for, at hvis parterne er afhængige af hinanden, 

skal interessenten gøre brug af anvendelsesstrategier, som resulterer i forhandlinger mellem 

parterne, der i sidste ende bliver et acceptabelt kompromis fra begge sider, hvor de deler 

omkostningerne relateret til forhandlingerne.328 Parter i et samarbejde er egenoptimerende, så 

selvom de samarbejder med hinanden, søger de at opnå egen fordel i parternes aftalegrundlag. 

Ud fra en fornuftighedsbetragtning lægger Frooman til grund, at gensidigt afhængige parter vil 

finde frem til en fælles acceptabel aftale, hvor de deler omkostningerne i stedet for at udtræde 

af samarbejdet. 

  

Forfatterne er til dels enige med Froomans argumentation og anvendelse af RDT i stakeholder 

teorien. Det menes dog, at der kan udarbejdes endnu en tabel, som omfatter påvirkningen af 

kritiske ressourcer i samarbejdsforhold, hvor parterne er gensidigt afhængige. 

Argumentationen tager udgangspunkt i samarbejdet mellem SSI, Stanford og Biohub, hvor 

parterne er gensidigt afhængige, men tilstedeværelsen af kritiske ressourcer påvirker parternes 

forhandlingsstyrke. Det vurderes, at tilstedeværelsen af kritiske ressourcer ville medføre 

ændringer til fordelingen af omkostningerne forbundet med forhandlingerne. Disse 

omkostninger kunne eksempelvis være relaterede til ændring af opførsel med hensyn til 

efterlevelse af krav fra interessenten eller omkostninger forbundet med forhandling, 

 
328 Ibid. s. 200. 
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overvågning eller håndhævelse af aftalen. Vi argumenterer for, at hvis interessenten har 

rådighed over kritiske ressourcer i et gensidigt afhængigt samarbejde, kan interessenten gøre 

brug af anvendelsesstrategier til at påvirke virksomhedens opførsel og samtidig presse 

virksomheden til at forestå omkostningerne forbundet med ændring af opførsel. Det samme er 

gældende i den omvendte situation, hvor virksomheden besidder kritiske ressourcer for 

interessenten. Dette går imod Froomans antagelser om, at parterne deler omkostninger ved 

anvendelsesstrategier. Argumentationen kan illustreres med nedenstående tabel:  

 

Tabel 3 - Fordeling af omkostninger 

I scenariet, hvor SSI stadig leverer kritiske ressourcer til samarbejdet, ville de kunne presse 

Stanford og Biohub til at bære omkostningerne, som ville være forbundet med ændring af 

gevinst- og rettighedsfordelingen i kommercialiseringsaftalen. Dette scenarie er dog en anelse 

urealistisk, da Stanford og Biohub ikke nødvendigvis har behov for yderligere leverancer fra 

SSI. Det ville i denne forbindelse være svært for SSI at gøre brug af indflydelsesstrategier, der 

kunne påvirke Stanford og Biohub. Det scenarie, som kan anses for at være en anelse realistisk, 

ville være, hvis Mirvie havde brug for yderligere leverancer af sundhedsdata for at forbedre og 

udvikle produktet yderligere. I dette scenarie ville SSI igen besidde de kritiske ressourcer og 

kunne gøre brug af indirekte indflydelsesstrategier til at påvirke Stanford og Biohub. Ved brug 

af indirekte indflydelsesstrategier ville SSI tilbageholde ressourcer fra Mirvie for at påvirke 

samarbejdet med Stanford og Biohub.  

 

5.2.5 Delkonklusion 

Parternes ressourcebidrag til samarbejdet er analyseret og vurderet efter RDT. Det blev 

konkluderet, at SSI leverer ressourcen, som er af størst betydning, i form af de indsamlede 
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sundhedsdata. Både SSI og Stanford leverer know-how til samarbejdet, der har en stor 

betydning for forskningens succes. Biohub leverer erfaring og viden vedrørende 

kommercialisering til samarbejdet. Det vurderes dog, at leverancerne fra Stanford og Biohub 

kunne erstattes af leverancer fra andre leverandører. Det samme gør sig gældende for know-

how bidraget fra SSI. Den sundhedsdata, som SSI leverer, har et stort forskningsmæssigt 

potentiale; den er samtidig også overordnet tids- og omkostningskrævende at indsamle. SSI 

bidrager derfor med en ressource, der har en stor betydning for forskningens succes og er 

særdæles svær at anskaffe. I den juridiske analyse af samarbejdet mellem SSI, Stanford og 

Biohub blev det konkluderet, at der foreligger en klar ubalance i samarbejdet, da Biohub havde 

fået tildelt rettigheds- og fortjenestesmuligheder, som Stanford og SSI er afskåret fra. Parternes 

bidrag til samarbejdet er derfor ikke afspejlet i rettigheds- og fortjenestesfordelingen i 

aftalegrundlaget. Der konkluderes at SSI bidrager med den ressource, som har den største 

betydning for samarbejdets succes, men dette kommer ikke til udtryk i aftalegrundlaget, da 

Biohub har fået tildelt rådigheden over produktet fra forskningen samt ekstraordinære 

rettigheder og fortjenestesmuligheder. 

  

Til at analysere parternes anvendelse af ressourcer og bidrag i samarbejdet blev stakeholder 

teorien inddraget i en kombination med RDT. Vurderingen af parternes ressourcestrategier var 

baseret på Jeff Froomans artikel ”Stakeholder Influence Strategies”. Ud fra Froomans 

argumentation burde SSI gøre brug af anvendelsesstrategier, da de er i et gensidigt afhængigt 

samarbejde med Stanford og Biohub. Ved brug af anvendelsesstrategier ville SSI fortsætte 

leverancen af ressourcer, men med den forudsætning, at der blev foretaget ændringer i parternes 

samarbejde. Omkostninger forbundet med ændringerne ville blive ligeligt fordelt mellem 

parterne. Vi vurderer dog, at Frooman ikke i tilstrækkelig grad tager højde for tilstedeværelsen 

af kritiske ressourcer. På baggrund af dette udvider vi Froomans kombinering af stakeholder 

teori og RDT med en antagelse om, at tilstedeværelsen af kritiske ressourcer påvirker 

fordelingen af omkostninger forbundet med ændringerne. Det konkluderes, at SSI kunne gøre 

brug af anvendelsesstrategier til at fremtvinge en bedre fordeling af rettigheder og fortjenester 

i aftalegrundlaget, samtidig med at Stanford og Biohub forestår omkostningerne forbundet med 

ændringen af samarbejdsaftalen. Dette scenarie er dog afhængigt af, at SSI fortsat yder 

leverancer af kritiske ressourcer, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. 
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Kap. 6 – Forskningssamarbejdets centrale strategisk 

kontraheringsproblematikker 

6.1 Strategisk kontrahering i samarbejdet 

I nærværende analyse vil aftalegrundlaget mellem SSI, Stanford og Biohub, samt den vertikale 

incitamentsforenelighed mellem SSI og Melbye, blive analyseret i henhold til præmisserne i 

strategisk kontrahering. Der vil ses på implementering af proaktive klausuler, samarbejdets 

livscyklus i strategisk kontrahering, og vigtigheden incitamentsforenelighed mellem 

arbejdsgiver og arbejdstager, som led i udøvelse af strategisk kontrahering.  

  

En stor andel af aftalegrundlaget mellem SSI, Stanford og Biohub er præget af konventionel 

kontrahering, hvor der fokuseres på egen retsstilling, overførsel af risici til medkontrahenterne, 

regulering af konfliktløsning og betingelser for opløsning af samarbejde. Det betyder også, at 

bestemmelserne i parternes aftalegrundlag har en reaktiv karakter. En reaktiv bestemmelse 

træder først i kraft, da der foreligger en overtrædelse eller en tvist, den reagerer derfor og 

foregriber ikke.329 Ved strategisk kontrahering foretrækkes proaktive bestemmelser, der aktivt 

forsøger at fremme parternes fælles succes. Dette er beskrevet i afhandlingens kapitel 3, hvor 

der også er en generel gennemgang af anvendelse af strategisk kontrahering. Gennemgangen 

er præget af overvejelser, som er relevante før aftaleindgåelsen og i de tidlige stadier af et 

aftaleforhold, hvor der er behov for relations-specifikke investeringer og vidensdelingsrutiner 

for at etablere relationsrente. Som beskrevet i kapitel 3 har SSI og Stanford foretaget relations-

specifikke investeringer og udarbejdet vidensdelingsrutiner, der har medvirket til forskningens 

succes. Efter præmisserne i strategisk kontrahering skal der implementeres 

beskyttelsesforanstaltninger, der skal beskytte parternes relations-specifikke investeringer og 

delte viden.330 Det er dog ikke tilfældet i samarbejdet mellem SSI, Stanford og Biohub. Der er 

ikke implementeret foranstaltninger, der kan beskytte parternes investeringer og viden, hvorfor 

der foreligger en risiko for opportunistisk adfærd. Biohub har ikke foretaget investeringer i 

samarbejdet, hvilket skaber en asymmetri i parternes investeringer, som kan lede til 

 
329 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). ‘Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 

Contracting’, s. 267. 
330 Ibid. s. 272. 
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opportunistisk adfærd af Biohub.331 SSI og Stanford har delvist fulgt tankegangen i strategisk 

kontrahering, når det kommer til relations-specifikke investeringer og vidensdelingsrutiner, 

men har afveget fra teorien i forhold til beskyttelse af disse. 

  

Et andet element i henhold til strategisk kontrahering, der kan implementeres i 

aftalegrundlaget, er en fælles kommunikations- og loyalitetspligt. De to pligter er bl.a. 

behandlet i artiklen af David Frydlinger og Oliver Hart (2019),332 hvori de opstiller en model, 

der skal mindske dødvægttab forbundet med aftaleforhold. Forfatterne argumenterer for, at hvis 

parter indfører uformelle retningslinjer i deres aftaler såsom loyalitet og strukturerede 

kommunikationsprocesser, kan de undgå dødvægttab.333 Ved at indføre pligter vedrørende 

loyalitet og kommunikation i aftalegrundlaget forpligtes parterne til at tage hensyn til 

medkontrahenters interesser, og der sikres forventningsafstemning og deling af viden mellem 

parterne. Efter den danske obligationsretlige loyalitetsgrundsætning er alle parter i et 

kontraktforhold underlagt en loyalitetspligt som behandlet i afsnit 5.1.1.3. Det ville derfor ikke 

have den store betydning, at indføre en loyalitetspligt i aftalegrundlaget, da alle parter allerede 

er underlagt en loyalitetspligt efter den generelle obligationsret. I aftaleforholdet mellem SSI, 

Stanford og Biohub er der dog tale om internationale parter, som ikke forventes at have 

kendskab til den danske baggrundsret. Det ville derfor være relevant at indføre en 

loyalitetsforpligtelse i dette tilfælde, som ville sikre, at alle parterne havde incitament til at 

handle loyalt og redeligt overfor hinanden. Ved at indføre en pligt til at kommunikere ville 

parterne være nødsagede til at drøfte forhold, som de eventuelt er utilfredse eller tilfredse med. 

Den yderligere kommunikation sikrer forventningsafstemning, deling af viden og information 

og forsøger at foregribe eventuelle tvister mellem parterne. I samarbejdet mellem SSI, Stanford 

og Biohub har der været en del udveksling af viden forbundet med forskningen. Mads Melbye 

og de andre forskere har udvekslet viden og know-how ved udviklingen af patentet. Denne 

kommunikation har været på forskerniveau, som har været med til at sikre forskningens succes. 

Det lader dog ikke til, at parterne har anvendt kommunikation på et institutionelt plan. Det 

 
331 Dyer, J. H. et al. (2018), ’The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 3158. 
332 Hart, O. D. & Frydlinger, D. (2019), ‘Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding 

Principles’. National Bureau of Economic Research. 
333 Ibid. s. 3 
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kommer bl.a. til udtryk, da Stanford informerer SSI om patenteringsprocessen og Mads 

Melbyes involvering med Mirvie.334 SSI anmodede om at blive registreret som rettighedshaver 

til patentet, hvilket Stanford var uforstående overfor, da de ikke forventede, at SSI skulle 

inddrages som rettighedshaver. Dette taler for, at der ikke har været den nødvendige 

kommunikation på institutionelt plan, der kunne have sikret forventningsafstemning mellem 

SSI og Stanford. Det understøtter også argumentationen for, at Mads Melbye ikke har varetaget 

sin underretningspligt overfor SSI, jf. afsnit 4.6.2. Han har repræsenteret SSI i 

forskningssamarbejdet med Stanford, men har ikke varetaget SSI’s interesser ved at stifte 

Mirvie og undlade at informere SSI om stiftelsen og patentet. Ud fra dette konkluderes det, at 

det havde været fordelagtigt at implementere kommunikations- og loyalitetspligt i samarbejdet 

mellem SSI, Stanford og Biohub. Ved implementeringen af kommunikations- og loyalitetspligt 

indføres proaktive klausuler i samarbejdet, der kan være med til at generere relationsrente 

mellem kontrahenterne.  

  

6.2 Stadier i samarbejdet 

Ifølge Jeffrey H. Dyer, Harbir Singh og William S. Hesterly (2018) er der stadier i et 

samarbejde, der påvirker værdiskabelsen eller relationsrenten hos parterne. I artiklen ”The 

relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value capture” udvider 

de tankegangen for strategisk kontrahering, så at den omfatter genereringen af relationsrente i 

hele samarbejdets levetid. De argumenterer bl.a. for, at hvis der foreligger gensidig 

afhængighed mellem parternes komplementære ressourcer, så vil relationsrenten følge en s-

formet kurve.335 Dette er illustreret i figuren nedenfor. 

 
334 Undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut, Kammeradvokaten. (2020), s. 295. 
335 Dyer, J. H. et al. (2018). ’The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value 

capture’, s. 3149. 
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Figur 6 - Relationsrenten i et gensidigt afhængigt samarbejde336 

Af figuren og den tilhørende tekst kan der udledes, at der er tre stadier i et samarbejde, som 

påvirker genereringen af relationsrente og parternes handlinger. På stadie 1 skal parterne 

vurdere deres ressourcer og deres komplementaritet samt udvikle formelle og uformelle 

retningslinjer til aftalegrundlaget, der skal være med til at bestemme fordelingen af 

relationsrenten. Stadie 2 vedrører videreudvikling af samarbejdet og foretagelsen af relations-

specifikke investeringer, samt udvikling af vidensdelingsrutiner. På stadie 3 er parterne klar 

over, at samarbejdet nærmer sig sin slutning, og parterne vil derfor forsøge at opnå så god en 

kontraktuel position som muligt, så at de kan tilegne sig mest mulig værdi. 

  

Det er tidligere konkluderet, at SSI, Stanford og Biohub råder over komplementære ressourcer, 

som er underlagt en høj grad af gensidig afhængighed. Værdiskabelsen i samarbejdet ville 

derfor, ifølge figuren hos Dyer, Singh og Hesterly, følge en s-formet kurve. Ud fra figuren 

vurderes samarbejdet at være på 3. stadie, da parterne har foretaget relations-specifikke 

investeringer og har udvekslet den nødvendige viden, der skulle anvendes i udviklingen af 

patentet. Parterne har opnået samarbejdets formål, hvorfor der ikke er behov for yderligere 

 
336 Ibid. s. 3149. 
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investeringer i samarbejdet. Ud fra præmisserne i artiklen skal parterne på dette stadie forsøge 

at tilegne sig den bedst mulige kontraktuelle position. I samarbejdet mellem SSI, Stanford og 

Biohub ville den bedst mulige kontraktuelle position være relateret til fordelingen af 

fortjenester fra patentet. Opnåelse af en favorabel kontraktuel position er påvirket af parternes 

forhandlingsstyrke, som kan ændres over samarbejdets levetid. Forhandlingsstyrke er ikke kun 

relevant ved samarbejdets indgåelse, men igennem hele samarbejdets levetid, da der kan ske 

ændringer i markedsforholdene eller ved genforhandling af specifikke aftaleforhold.337 

Forhandlingsstyrken hos SSI er analyseret i henhold til ressourceafhængighedsteorien i kapitel 

5, hvor det stod klart, at SSI var i en stærk udgangsposition ved samarbejdets oprindelse, da de 

besad den kritiske ressource. Denne position har siden ændret sig, da SSI ikke længere leverer 

kritiske ressourcer, hvorfor SSI ikke har den samme forhandlingsstyrke som tidligere. Da SSI 

ikke råder over den samme forhandlingsstyrke, vil det være svært at opnå en god kontraktuel 

position i forhold til Stanford og Biohub. SSI’s forhandlingsstyrke er samtidig præget af, at der 

ved samarbejdets oprindelse ikke blev implementeret beskyttelsesmæssige foranstaltninger, 

der kunne beskytte deres deling af sundhedsdata i samarbejdet. Hvis SSI fra starten havde 

implementeret de relevante beskyttelsesmæssige foranstaltninger, havde de bevaret noget af 

deres forhandlingsstyrke ved konciperingen af samarbejdsaftalen, som burde have sikret dem 

en favorabel kontraktmæssig position. Dette leder igen tilbage til oprindelsen af 

forskningssamarbejdet, hvor Mads Melbye stod i spidsen for SSI og skulle varetage deres 

interesser i samarbejdet. 

 

6.3 Vertikal incitamentsforenelighed som led i udøvelse af strategisk 

kontrahering 

Formålet med strategisk kontrahering er som nævnt, at der gennem et samarbejde mellem to 

eller flere virksomheder skabes en relationsrente gennem bl.a. komplementære ressourcer. En 

forudsætning for opnåelsen af denne relationsrente er bl.a., at der foreligger 

incitamentsforenelighed mellem kontrahenterne. Dette kan gøres ved brug af proaktive 

klausuler, som kan gøres gældende i efterfølgende omstændigheder, da omstændighederne 

 
337 Lavie, D. (2007) ‘Alliance Portfolios and Firm Performance: A Study of Value Creation and Appropriation in 

the U.S. Software Industry’, s. 1193. 
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vedrørende samarbejdet kan være svære at identificere ved aftaleindgåelsen.338 En sådan 

horisontal incitamentsforenelighed kræver dog, at der også er incitamentsforenelighed mellem 

den enkelte kontrahent og den arbejdstager, som indgår i samarbejdet på vegne af 

kontrahenten.339 En såkaldt vertikal incitamentsforenelighed. Det er i den forbindelse af stor 

betydning, at der ikke foreligger interessekonflikter mellem arbejdsgiver og arbejdstager.340 En 

manglende vertikal incitamentsforenelighed i et forskningssamarbejde, hvor arbejdstageren 

handler ud fra sine egne interesser, kan i denne forbindelse være med til at skade 

forudsætningerne for at skabe relationsrente på det horisontale niveau.341  

 

Som analysen i kap. 4 har påpeget og konkluderet, foreligger der en række komplikationer i 

ansættelsesforholdet mellem SSI og Mads Melbye. Mads Melbye har i henhold til PA-analysen 

ikke haft incitament til at arbejde i SSI’s interesser, men har modsat arbejdet for egne 

økonomiske interesser. Mads Melbye har i denne forbindelse tilbageholdt information, hvilket 

har medført, at SSI ikke har fået underretning rettidigt. Som en konsekvens heraf er SSI indtrådt 

i kommercialiseringsprocessen på et tidspunkt, hvor de havde forværrede forudsætninger for 

at sikre egne interesser. Den asymmetri, der har været mellem SSI og Mads Melbye, og som 

også har forårsaget de foreliggende omstændigheder, er i henhold til PA-analysen forankret i 

den manglende incitamentsforenelighed i ansættelsesforholdet. Dette har ud fra analysen i kap. 

5 resulteret i, at rettigheds- og gevinstfordelingen mellem SSI, Stanford og Biohub ikke 

stemmer overens med de ressourcer, som parterne har bidraget med til samarbejdet. Det kan 

ud fra dette udledes, at begrænsningen i at udøve strategisk kontrahering ikke hovedsagelig 

ligger på det horisontale niveau i nærværende tilfælde. Det er på den anden side den manglende 

vertikale incitamentsforenelighed hos SSI, der har resulteret i deres kontraktmæssige situation. 

Som kap. 5 påpeger og konkluderer, besidder SSI en kritisk ressource i forskningssamarbejdet, 

og derfor burde de råde over en større forhandlingsstyrke i forhold til Stanford og Biohub. Som 

et resultat af ovennævnte omstændigheder kommer denne forhandlingsstyrke dog ikke til 

udtryk i aftalegrundlaget, da de ikke har haft de nødvendige forudsætninger på plads til at opnå 

den optimale rettigheds- og gevinstfordeling. 

  

 
338 Østergaard, K. og Holle, M. (2020), ’Forskningssamarbejder’, (Working Paper), s. 9.  
339 Ibid. s. 15.  
340 Ibid. s. 15-16.  
341 Ibid. s. 16. 
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Afhandlingens analyser viser, at der i forskningssamarbejdet er anvendt konventionel 

kontrahering i aftalegrundlaget. Dette på trods af, at nærværende forskningssamarbejde synes 

at opfylde alle kriterier for anvendelse af strategisk kontrahering. I denne forbindelse har 

afhandlingen også stadfæstet vigtigheden af den vertikale incitamentsforenelighed for at kunne 

udøve strategisk kontrahering på det horisontale niveau. Manglende vertikal 

incitamentsforenelighed kan i nærværende tilfælde være ødelæggende for et samarbejde, da 

den indgåede arbejdstager har en opportunistisk adfærd, hvor fokusset på virksomhedens 

værdiskabelse tilsidesættes. Fra en samfundssynsvinkel er incitamentsforeneligheden også af 

stor betydning, da en mangel på denne kan resultere i, at samfundet går glip af en potentiel 

velfærdsmaksimering. Da SSI er en statsejet institution, hvor dens funktion er at styrke sundhed 

gennem sygdomskontrol og forskning, må det under alle omstændigheder anses for at være i 

statens interesse at sikre institutionernes incitamentsforenelighed på både det horisontale og 

det vertikale niveau, for at institutionens funktion kan virke effektivt. Som påpeget i afsnit 4.8 

kunne problematikken på det vertikale niveau løses ved en revurdering af SSI’s 

vederlagspolitik, men det synes dog ikke at kunne ændre på Mads Melbyes ageren i 

nærværende forskningssamarbejde. Dette kunne som sagt være med til ikke blot at sikre en 

højere sundhed, hvor forskeren i højere grad har incitament til at forske og dermed udvikle 

patenter, men også mindske den asymmetri, der foreligger i ansættelsesforholdet. Dette ville 

for SSI resultere i en lavere indtjening, men som analysen i afsnit 4.8 konkluderer, synes dette 

ikke at være af væsentlig betydning. En lavere asymmetri, hvor forskeren har incitament til at 

handle i institutionens interesser, kan således være med til, at forudsætningerne for rettigheds- 

og gevinstfordeling på det horisontale niveau sikres i højere grad, som også er i 

overensstemmelse med tankegangen om strategisk kontrahering. 

  



 

Side 113 

Kap. 7 – Konklusion  

Denne afhandling har forsøgt at afklare, hvordan aftalegrundlaget mellem SSI, Stanford og 

Biohub, understøtter varetagelsen af danske interesser, som led i at udøve strategisk 

kontrahering.  

  

Indledningsvis blev der redegjort for forskningsforløbet og parternes samarbejde, hvor deres 

roller og bidrag også blev inddraget. Ud over dette blev præmisserne for strategisk kontrahering 

beskrevet, samt hvordan SSI, Stanford og Biohub kunne gøre brug af strategisk kontrahering i 

deres samarbejde. 

  

Afhandlingens hovedanalyser var todelte, med en analyse af ansættelsesforholdet mellem Mads 

Melbye og SSI, samt en institutionel analyse af samarbejdet mellem SSI, Stanford og Biohub. 

I analysen af ansættelsesforholdet mellem Mads Melbye og SSI blev det konkluderet, at Mads 

Melbye havde tilsidesat sine pligter overfor SSI. Han havde tilsidesat sin underretningspligt til 

SSI om både opfindelsen og sin involvering i Mirvie. Hans handlinger har været i 

uoverensstemmelse med tjenestemandsloven; endvidere konkluderes han at være inhabil efter 

forvaltningsloven og SSI’s interne vejledning. I en principal-agent teoretisk sammenhæng står 

det klart, at der har været asymmetrisk information og moral hazard i ansættelsesforholdet, som 

Mads Melbye har anvendt til sin egen fordel. Det konkluderes, at der ikke foreligger 

incitamentsforenelighed mellem Mads Melbye og SSI. En ændring af vederlagspolitikken hos 

SSI kunne være med til at rette op på incitamentsforeneligheden, men givet karakteren af Mads 

Melbyes handlinger vurderes dette ikke som en realistisk løsning. Afslutningsvis konkluderes 

det, at Mads Melbyes handlinger har medført, at SSI kom sent ind i 

kommercialiseringsprocessen, hvilket har begrænset deres forhandlingsmuligheder. 

  

I den institutionelle del blev aftalegrundlaget mellem SSI, Stanford og Biohub analyseret, hvor 

parternes ressourcebidrag efterfølgende blev vurderet i henhold til aftalegrundlaget. Analysen 

konkluderer, at der foreligger ubalance og urimelighed i parternes retsstillinger. Der er tildelt 

rettigheder og mulige gevinster til Biohub, som både SSI og Stanford er afskåret fra. Denne 

ubalance kan umiddelbart ikke udlignes ved anvendelse af aftalelovens § 36, da der er tale om 

professionelle parter, som er underlagt en form for professionelt ansvar. Analysen kommer 

også med en mulig ændring af aftalen, hvor den danske obligationsret kan anvendes til at 

udligne balancen i parternes retsstillinger. SSI, Stanford og Biohub leverer forskellige 
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ressourcer til samarbejdet. Det konkluderes dog, at SSI leverer en ressource af kritisk betydning 

til samarbejdet, hvilket burde medføre en forøget forhandlingsstyrke. SSI’s forhandlingsstyrke 

og ressourcens betydning er dog ikke afspejlet i parternes aftaleforhold, da Biohub har fået 

tildelt rådigheden over forskningsresultaterne samt ekstraordinære rettigheder og 

gevinstmuligheder. Parternes ressourcer blev også analyseret i henhold til 

indflydelsesstrategier, som kan anvendes i samarbejdsforhold. Konklusionen er, at hvis en part 

besidder en kritisk ressource, kan denne anvendes til at fremtvinge en specifik ændring i et 

samarbejdsforhold. På baggrund af dette kunne SSI fremtvinge en kontraktændring til 

aftaleforholdet med Stanford og Biohub, hvis de fortsat leverede kritiske ressourcer. 

  

Det er SSI’s og Stanfords relations-specifikke investeringer og udviklede vidensdelingsrutiner, 

som har resulteret i forskningssamarbejdets succes. I denne forbindelse har SSI ikke 

implementeret de nødvendige beskyttelsesmæssige foranstaltninger, der kunne have beskyttet 

deres investeringer i samarbejdet. Det vurderes, at samarbejdet er kommet til det stadie, hvor 

der ikke foretages yderligere investeringer, og der konkurreres om fordelingen af gevinster fra 

samarbejdet. Konkurrencen om gevinster er påvirket af forhandlingsstyrke, som SSI har mistet 

en del af, da de ikke har implementeret de nødvendige beskyttelsesmæssige foranstaltninger. 

Dette leder tilbage til Mads Melbyes handlinger ved samarbejdets oprindelse. Mads Melbye 

har tilsidesat sine pligter overfor SSI og handlet ud fra sine egne økonomiske interesser. Dette 

har resulteret i, at SSI står i en forværret kontraktuel situation, som ikke følger tankegangen i 

strategisk kontrahering. Afhandlingen stadfæster dermed, at en manglende vertikal 

incitamentsforenelighed mellem arbejdstager og arbejdsgiver kan skade forudsætningerne for 

arbejdsgiverens udøvelse af strategisk kontrahering. På baggrund heraf konkluderes der 

dermed, at det foreliggende aftalegrundlag mellem SSI, Stanford og Biohub ikke understøtter 

varetagelsen af den danske stats interesser, da aftalegrundlaget ikke i tilstrækkelig grad kan 

anses at komme det danske samfund til gode.  
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https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-

strid-med-reglerne-nu-vil 

 

Gautam Ahuja (2000), ‘The Duality of Collaboration: Inducements and Opportunities in the 

Formation of Interfirm Linkages’. Strategic management journal. [Online] 21 (3), 317–343. 

  

Hart, O. D. & Frydlinger, D. (2019), ‘Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of 

Guiding Principles’. [Online] 

 

Hillman, A. J. et al. (2009), ‘Resource Dependence Theory: A Review’. Journal of 

Management. [Online] 35 (6), 1404–1427. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-nu-vil
https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-nu-vil
https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-floejet-til-usa-i-strid-med-reglerne-nu-vil


 

Side 116 

Ingvorsen, E. S. (2019), ‘Direktør i Statens Serum Institut fritaget for tjeneste’. Danmarks 

Radio. https://www.dr.dk/nyheder/indland/direktoer-i-statens-serum-institut-fritaget-tjeneste 

  

Jeff Frooman. (1999), ‘Stakeholder Influence Strategies’. The Academy of Management 

Review, 24(2), 191–205. 

 

Klitgaard, M. (2020), ‘Staten dropper sag mod tidligere direktør på Seruminstituttet’. 
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