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Abstract 
 

This Master’s thesis examines the implementation of software as digital solutions in the healthcare sector, 

from the point of view of the private tech-company providing the solutions. The thesis includes an analysis 

of the scopes of use of 1) treatment, 2) statistical purpose and quality development, and 3) research, for 

assessing the legal qualification of a digital solution. The legal qualification is of significant importance due 

to the complexity of the regulation in the area of software in the healthcare industry, namely with respect to 

the collection and processing of personal data. The scope of use is crucial for the assessment of which rules 

apply to the digital solution in question and hereby to the software provider. The legal qualification 

additionally includes an assessment of the circumstances under which the digital solution can be considered a 

medical device in accordance with the medical device regulation. 

 

Based on the elements of strategic contracting, the theory of relational rent is included to analyze the 

possible additional value generated from inter-organizational collaborative relationships. An agreement 

concerning the digitalization of public healthcare, necessitates the inclusion of the perspective of the public 

health authorities and the relevance of the public interest and cost efficiency. For the private party there is a 

clear incentive of collaboration due to the basic assumption of profit maximization. In regard to the 

contracting aspect of the collaboration, the parties are recommended to establish proactive contractual 

clauses ex ante, to ensure the longevity and profitability of the collaboration agreement. 

 

When establishing the distribution of copyrights of the final digital solution for commercial exploitation, the 

parties’ respective contribution for the collaboration should be taken into account. From a commercialization 

perspective, it is argued that TechNordic A/S is most suitable to be commercializing the final product, and 

thus should keep the copyrights. 

 

Finally, the commercial exploitation opportunities of the software, and relevant business models for the 

different scopes of application of the software, are analyzed in a sequential order, from the stage of pre-

competitive development to the absolute commercial exploitation stage. The models take into account the 

value-proposition for possible stakeholders, in the assessment of possible funding options for the solution. 
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Kapitel 1 - Rammerne for specialet  

1.1. Indledning 

I regeringens psykiatriudvalgs rapport fra 2013, “En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker 

med psykiske lidelser” blev det kortlagt, at der årene forinden er sket en bemærkelsesværdig stigning i 

antallet af mennesker, der behandles for psykiske lidelser. 

 

Alene det seneste årti, er antallet af psykisk syge, som behandles på hospitalerne steget med 30%, og på 

nuværende tidspunkt lider omkring 580.000 patienter af psykisk sygdom.1 I rapporten blev det estimeret, at 

omkring 40-50% af den danske befolkning på et tidspunkt gennem livet lider af en psykisk lidelse.2 

 

BedrePsykiatri har i en rapport fra 2021 konkluderet, at mere end hver femte psykiatriske patient, som har 

været indlagt i psykiatrien genindlægges inden for 30 dage, og tallet kun har været stigende de sidste år.3 

 

Den 14. januar 2022 kom Sundhedsstyrelsen med et fagligt oplæg til en 10-årsplan med formålet at styrke 

indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Et af oplæggets  hovedsagelige fokusområder, er satsning på 

højere kvalitet af digitale løsninger, med henblik på at yde bedre og mere tilgængelig behandling i 

psykiatrien.4 

 

Med oplægget fra Sundhedsstyrelsen og ovennævnte estimat illustreres det enorme behov for bedre 

behandling indenfor det psykiatriske sygdomsområde. Der er behov for at der iværksættes digitale løsninger, 

hvor data kan deles på tværs af organisationer, hvilket understøtter behandlingsforløbet for patienter med 

psykiske lidelser og kan være med til at reducere antallet af genindlæggelser.5 

 

Fokus på udvikling af digitale løsninger er en nødvendighed, hvis Danmark skal kunne dæmme op for 

sygdomsbyrden for psykiske lidelser og skabe mulighed for bedre behandling. 

 
1 Sundhedsstyrelsen. (2022). Bedre mental sundhed og en styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser, Fagligt oplæg til en 
10-årsplan, s. 8. 
2 Ibid, s. 8. 
3 BedrePsykiatri og Socialpædagogerne. (2021). Giv socialpsykiatrien nødhjælp, s. 2. 
4 Sundhedsstyrelsen. (2022). Bedre mental sundhed og en styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser, Fagligt oplæg til en 
10-årsplan, s. 8. 
5  Ibid, s. 23. 
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1.2. Problemstilling 

Statens Institut for Folkesundhed har i rapporten “Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske 

lidelser”6 fastslået, at der til trods for kapacitet og potentiale til at minimere risiko for genindlæggelse 

og/eller bevaring af patienters funktionsevne, foreligger (blandt andet) nedenstående barrierer:7 

 

● Manglende understøttelse af digital kommunikation på tværs af kommuner, syghuse og almen 

praksis. 

● Manglende kendskab til lovgivningen i andre fagområder og sektorer 

 

Der er et stort behov for nytænkning og etablering af digitale løsninger, hvor data kan deles på tværs af 

organisationer, således at der kan skabes et mere sammenhængende forløb for patienten, og sygdomsbyrden 

derved reduceres. 

 

Den generelt manglende kendskab til lovgivningen på tværs af organisationer er en klar udfordring på dette 

område.8 Rammerne for indhentning og videregivelse af sundhedsdata varierer kraftigt. Anvendelsesområdet 

for de pågældende data er væsentligt for vurderingen af, hvorvidt disse er omfattet af sundhedsloven, 

komitéloven eller forordningen om medicinsk udstyr, set i lyset af de databeskyttelsesretlige regler, herunder 

databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Reglerne på området er komplekse og svære at 

navigere i, hvilket skaber udfordringer i forbindelse med deling af sundhedsdata. 

1.3. Problemformulering  

Med afsæt i ovennævnte problemstilling tager specialet udgangspunkt i følgende problemformulering med 

dertilhørende underspørgsmål: 

 

Hvad er den retlige kvalifikation af en digital løsning til implementering i den offentlige sundhedssektor, og 

hvordan skal en kommercialisering og en aflønningsmodel udformes med afsæt i strategisk kontrahering? 

 

  

 
6 Statens Institut for Folkesundhed. (2017) Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, (2017), Rapport fra, 
Syddansk Universitet, s. 6.  
7 Ibid, s. 6.  
8 Ibid, s. 6.  



 3  
 

Følgende underspørgsmål søges besvaret med henblik på yderligere uddybning:  

 

● Hvad er de juridiske rammer for software i sundhedssektoren, herunder indhentning og deling af 

sundhedsdata? 

● I hvilket omfang kan proaktive klausulbestemmelser og parternes gensidige afhængighed medvirke 

til at opnå relationsrente og reducere transaktionsomkostninger i samarbejdet? 

● Hvordan kontraheres tildelingen af ophavsrettighederne til den digitale løsning mest optimalt? 

● Hvordan kan den digitale løsning skabe værdi for relevante interessenter, og hvordan kan løsningen 

kommercialiseres på baggrund heraf? 

1.4. Synsvinkel    

I afhandlingen analyseres problemformuleringen fra et tværorganisatorisk perspektiv med virksomhedens 

synsvinkel. Synsvinklen findes relevant, idet formålet med afhandlingen delvist er at undersøge 

mulighederne for kommercialisering i forbindelse med implementeringen af en digital løsning i den 

offentlige sundhedssektor på det psykiatriske område. Synsvinklen nødvendiggør, at der tages hensyn til 

forskellige perspektiver, herunder relevante interessenter med særligt incitament til finansiel medvirken og 

udvikling af den digitale løsning. Virksomhedens synsvinkel er endvidere relevant for den retlige 

kvalifikation af en digital løsning, da denne har betydning for, virksomhedens adgang til at kommercialisere 

løsningen.  

1.5. Metode 

1.5.1. Erhvervsjuridisk metode  

Nærværende speciale tager sit udgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode ved besvarelsen af specialets 

aktuelle problemformulering, hvor den retsdogmatiske lære kombineres med økonomiske teorier.9 Metoden 

indebærer, at den retsdogmatiske metode anvendes til at fastslå retstilstanden, hvortil denne anskues ud fra 

økonomiske modeller og teorier.10  

 

Retsdogmatikken er en fundamental grundsætning inden for den erhvervsjuridiske metode. Den 

retsdogmatiske metode adskiller sig fra økonomisk metode og teori ved at være 

aktørforudsætningsuafhængig og ikke operere med et specifikt analyseniveau.11 Imidlertid kan 

retsdogmatikken ikke danne den metodiske ramme for den erhvervsjuridiske metode alene, hvorfor 

 
9 Østergaard, K. Østergaard, K. (2003). Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog. Djøf Forlag, s. 280. 
10 Ibid, s. 281. 
11 Østergaard, K. (2014). Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. Retfærd: Nordisk Juridisk 
Tidsskrift, s. 7-8. 
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inddragelsen af økonomisk teori i kombination med den retsdogmatiske metode er nødvendig .12 Ved at 

inddrage økonomisk teori i samspil med gældende ret, reduceres de negative eksternaliteter, og samtidig 

sikres maksimering af profit.13 Hertil anvendes den erhvervsjuridiske metode til at give virksomheden det 

mest optimale grundlag, indeholdende både normative samt positivistiske komponenter, for at træffe de mest 

kvalificerede beslutninger.14  

 

Den erhvervsjuridiske metode er imidlertid ikke aktørforudsætningsuafhængig, som den juridiske metode, 

men er i stedet kendetegnet ved aktørforudsætningerne opportunistisk adfærd og begrænset rationalitet.15 

Den erhvervsjuridiske metode er karakteriseret ved at operere med en problemejer. I den erhvervsjuridiske 

metode er problemejeren fastlagt til at være virksomheden.16 Denne antagelse gøres gældende, uagtet om 

dennes ejerskab er privat eller offentligt.17 Den erhvervsjuridiske metodologi er delvist forenelig med 

afhandlingens synsvinkel, hvor virksomheden anses som værende problemejer. Der er imidlertid tale om et 

samarbejde der har til formål at understøtte den offentlige sundhedssektor og i forbindelse hermed lempelse 

af sygdomsbyrden for depression. I forlængelse heraf, må den offentlige sundhedssektor således også anses 

som værende problemejer. Henset til de i specialet inkluderede økonomiske teorier, tages der hensyn til 

relevante interessenters perspektiv i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen, herunder 

medicinalvirksomheder og forsikringsselskaber. 

 

I den erhvervsjuridiske metode anvendes juraen proaktivt som værktøj til at opnå fælles gevinst og reducere 

eventuelle konflikter, og metoden er kendetegnet ved at være problemorienteret.18 I specialet gøres der 

positivistisk brug af retsdogmatikken til at fastslå den retlige kvalifikation af en digital løsning til 

implementering i den offentlige sundhedssektor. I forlængelse heraf inddrages og benyttes økonomisk teori 

normativt til at vurdere, hvordan samarbejdet mellem relevante interessenter kontraheres mest optimalt. 

 

Det er dog ikke alene den erhvervsjuridiske metode der benyttes, til trods for at afhandlingen tager sit 

udgangspunkt heri. Nedenfor redegøres der for brugen af juridisk metode i specialet, heriblandt anvendte 

retskilder og retspraksis. Dernæst følger en beskrivelse af den anvendte økonomiske metode og teori. 

 

 
12 Østergaard, K. Østergaard, K. (2003). Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog. Djøf Forlag, s. 280. 
13 Ibid, s. 281. 
14 Østergaard, K. (2014). Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. Retfærd: Nordisk Juridisk 
Tidsskrift, s. 8. 
15 Ibid, s. 6. 
16 Østergaard, K. Østergaard, K. (2003). Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog. Djøf Forlag, s. 280. 
17 Østergaard, K. (2014). Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. Retfærd: Nordisk Juridisk 
Tidsskrift, s. 7. 
18 Østergaard, K. Østergaard, K. (2003). Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog. Djøf Forlag, s. 281. 
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1.5.2. Juridisk metode 

Den retsdogmatiske metode har til formål at fastlægge de lege lata gennem analyse af alle væsentlig 

retskilder.19 Med afsæt i retsfilosoffen Alf Ross’ teori kan retskilderne opdeles i hhv. regulering, retspraksis, 

retssædvane og forholdets natur.20 Disse retskilder anvendes i henhold til den retsdogmatiske analyse i den 

oplistede rækkefølge som objektiv hovedregel, omendskønt der ikke hersker en egentlig rangorden mellem 

disse.21 Den retsdogmatiske analyse tager dermed sit afsæt i retskilden regulering, herefter analyseres 

retspraksis, og dernæst fortsætter analysen til sædvaner, retsgrundsætninger- og principper. Ved brug af den 

retsdogmatiske analyse udledes retsfølgen ved at fastslå hhv. faktum, retsfaktum og jus.22 Ved at udlede 

gældende ret gennem analyse af relevante retskilder, tilsigter retsdogmatikken at løse en bestemt 

uoverensstemmelse mellem parter, og må på baggrund heraf anses for at være reaktiv som alt overvejende 

hovedregel.23 

 

Der findes en hierarkisk orden inden for retskilden regulering, idet grundloven i henhold til lex-superior-

princippet anses for at have forrang forud for andre love.24 Tilsvarende har EU-retten forrang for national ret, 

som fastslået i praksis.25 Lex specialis-princippet foreskriver, at særlove har forrang for bestemmelser af 

mere generel karakter, præcis som nyere bestemmelser har forrang for ældre, jf. lex posterior-princippet.26  

 

Den retsdogmatiske metode anvendes i nærværende afhandling til at udlede gældende ret ved at analysere, 

systematisere samt fortolke alle relevante retskilder. Omdrejningspunktet er først og fremmest den danske 

sundhedslov27, som udgør lex specialis. Sundhedslovens bestemmelser inddrages i forbindelse med relevante 

anvendelsesområder med henblik på at fastslå den retlige kvalifikation af en digital løsning. Særligt 

sundhedslovens §§ 15 og 40-41 berøres i analysen af den retlige kvalifikation af indhentning og 

videregivelse af sundhedsdata i forbindelse med behandling. Sundhedslovens §§ 42 d-47 behandles i 

forbindelse med analysen af indhentning og videregivelse af sundhedsdata til brug for statistiske formål, 

herunder kvalitetsudvikling. I forbindelse hermed inddrages komiteloven28 ved vurderingen af, hvorvidt 

sundhedsdata indhentet samt videregivet til statistiske formål, kan anses for at udgøre videnskabelige 

forskningsprojekter i komitélovens forstand. Komitelovens bestemmelser berøres yderligere i forbindelse 

med den retlige kvalifikation af behandling af sundhedsdata til brug for et konkret sundhedsvidenskabeligt 

 
19 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier, 5. udg. Jurist- og Økonomforbundet, s. 30. 
20 Ibid, s. 56.  
21 Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2015). Få styr på metoden. Ex Tuto, s. 49. 
22 Ibid, s. 49-51. 
23 Østergaard, K. (2014). Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. Retfærd: Nordisk Juridisk 
Tidsskrift, s. 8. 
24 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier, 5. udg. Jurist- og Økonomforbundet, s. 57. 
25 Sag C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL. 
26 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier, 5. udg. Jurist- og Økonomforbundet, s. 238-239. 
27 Sundhedsloven, LBKG 2022-01-27 nr. 210. 
28 Komitéloven, LBKG 2020-09-01 nr 1338. 
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forskningsprojekt. I den forbindelse behandles SL §§ 43 og 46 endvidere. Sundhedslovens og komitelovens 

bestemmelser suppleres med lex generalis i form af dels de databeskyttelsesretlige regler i 

databeskyttelsesforordningen29, dels databeskyttelsesloven30, som inddrages i begrænset omfang, som 

supplement til lex specialis. Forordningen om medicinsk udstyr31 inddrages i forlængelse heraf til at 

kvalificere og diskutere, hvorvidt “software”, som den i specialet omhandlede, kan klassificeres som at være 

“medicinsk udstyr”. 

 

Generalklausulen i aftalelovens § 36, forudsætningslæren samt købelovens § 24 omhandlende force majeure, 

inddrages i forbindelse med specialets behandling af hardship. Disse bestemmelser sammenholdes med 

anvendelsen af hardshipklausuler for at illustrere det økonomiske rationale for brugen af hardship i 

kontraktgrundlaget.  

 

Specialet tager sit afsæt i strategisk kontrahering. Kontrakten udgør på baggrund heraf en væsentlig retskilde 

i specialet. Med udgangspunkt i strategisk kontrahering og kontrakten som en væsentlig retskilde, inddrages 

begrebet proaktiv jura og gevinst- og hardshipklausuler i specialet.  

 

Ophavsretsloven32 inddrages i forbindelse med specialets behandling af ophavsrettigheder i samarbejdet med 

henblik på at fastslå, hvorvidt den i specialet omhandlede digitale løsning er omfattet af loven, og hvilken 

aftalepart som ophavsrettighederne tilfalder. I forlængelse heraf behandles patentloven kort med henblik på 

at vurdere, hvorvidt softwaren kan patenteres.  

 

I forbindelse med specialets behandling af relevante aflønningsmodeller inddrages forskerpatentloven. 

Forskerpatentloven sikrer, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det 

danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse. Loven er relevant i det scenarie, hvor den omhandlede 

software stilles til rådighed for offentlig forskning og dermed helt eller delvist frembringes ved hjælp af 

offentlige midler. Hertil behandles lægemiddelloven og sundhedslovens kapitel 42 kortvarigt i forbindelse 

med specialets behandling af en såkaldt reimbursement-model med henblik på at diskutere, hvorvidt den i 

specialet omhandlede digitale løsning kan anses for at udgøre et lægemiddel, som er omfattet af 

sundhedslovens regler om tilskud til lægemidler.  

 

 
29 Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 
30 Databeskyttelsesloven, L 2018-05-23 nr 502. 
31 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. 
32 Ophavsretsloven, LBKG 2014-10-23 nr 1144. 
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I specialet inddrages national retspraksis i form af dom U 2003.23 H33 i forbindelse med behandlingen af 

gevinstklausuler. I denne sag opstod der, efter aftaleindgåelse, en gevinstchance for den ene part alene, som 

følge af at kontrakten ikke tog højde for efterfølgende muligheder for opnåelse af gevinst. Dommen 

illustrerer parternes mulighed for opnåelse af fælles relationsrente ved brug af gevinstklausuler i 

kontraktgrundlaget.  

 

Derudover inddrages EU-retspraksis i form af C-329/1634 i forbindelse med analysen af, hvorvidt den i 

specialet omhandlede software kan anses for at udgøre medicinsk udstyr. Sagen omhandler klassificeringen 

og reguleringen af selvstændigt software som medicinsk udstyr, navnlig i tilfælde, hvor softwaren ikke 

benyttes direkte på menneskekroppen. Dommen inddrages til at understrege reglernes kompleksitet.  

 

Dommene U 2010.706 H35 og C-406/1036 berøres kort i forbindelse med specialets behandling af 

ophavsrettigheder i samarbejdet. Ligeledes inddrages Den Europæiske Patentmyndigheds afgørelse T 

1173/9737 perifert i forbindelse med specialets behandling af softwarepatenter.  

1.5.3. Økonomisk metode og teori      

I specialet gøres brug af økonomisk teori til at analysere, hvordan kommercialiserings- og 

aflønningsmodeller skal udformes, med afsæt i strategisk kontrahering. Hertil inkluderes teorier omkring 

betydningen af interorganisatoriske samarbejder i forhold til genereringen af gevinstmuligheder og 

merværdi. 

 

Der tages udgangspunkt i den ny-institutionelle økonomi, hvor analyseniveauet er markedet, og 

virksomheden er analysenheden. I henhold til den ny-institutionelle økonomi er udgangspunktet, at 

kontraktparterne er begrænset rationelle og besidder imperfekt information om fremtidige omstændigheder.38  

 

I specialet introduceres begrebet relationsrente med afsæt i Dyer og Singhs teori. Teorien behandles med det 

formål at analysere aktørernes mulighed for opnåelse af merværdi i samarbejdet ved brug af strategisk 

kontrahering. Der foretages en analyse af relationsrentebegrebets betydning, herunder hhv. 

 
33 “Fortolkning af aftale mellem oversætter af teksterne til en tegneserie og det udgivende forlag”. Aftalelovens § 36, U 2003.23 H. 
Højesterets dom af 8. oktober 2002 i sag 135/2001 (1. afd.). 
34 “Fortolkning af art. 1, stk. 1, og art. 1, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr”. C-
329/16, Domstolens dom af 7. december 2017.  
35 “Ophavsret til edb-program tilkom programmøren. Ikke på aftaleretligt grundlag krav på licensafgift (royalty)”. U 2010.706 H. 
Højesterets dom af 1. oktober 2009 i sag 409/2007 (2. afd.). 
36 “Fortolkning af art. 1, stk. 2, og art. 5, stk. 3, i Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-
programmer”. C-406/10, Domstolens dom af 2. maj 2012. 
37 “Vurdering af, hvorvidt et computer program product/IBM er patenterbart”. T 1173/9. Den Europæiske Patentmyndigheds 
afgørelse af 1. juli 1998. 
38 Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 438. 
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profitmaksimering og omkostningseffektivitet, for de respektive interessenter. I den forbindelse introduceres 

begreberne relationsspecifikke investeringer, komplementære ressourcer, videndeling, samt effektiv 

styringsmekanismer. Alle er de faktorer som bidrager til et ligeværdigt samarbejde, og som medvirker til 

opnåelse af yderligere gevinst.39 

 

Transaktionsomkostningsteorien behandles med afsæt i hhv. Ronald R. Coases og Oliver E. Williamsons 

forskellige perspektiver på teorien med henblik på at analysere, hvilke parametre parterne skal være 

opmærksomme på ved kontraktindgåelse. Williamson argumenterer i høj grad for, at 

transaktionsomkostningsteorien bygger på de menneskelige og adfærdsmæssige antagelser om begrænset 

rationalitet og opportunistisk adfærd40, i modsætning til Coase som betragter transaktionsomkostninger som 

faktiske omkostninger, som afholdes for at opnå markedsefficiens.41 

 

Der foretages en analyse af gevinstfordelingen med afsæt i relevant spilteori, ressource-afhængighedsteori 

samt property right theory. Teorien om ultimatum-spillet inkluderes, for at belyse parternes opfattelse af en 

fair fordeling af relationsrenten.42 Ressource-afhængighedsteori introduceres i relation hertil for at 

tydeliggøre parternes afhængighed af hinanden, og dermed betydningen af deres individuelle bidrag til 

samarbejdet. Denne teori behandles med afsæt i Pfeffer & Salanciks teori om, at organisationer er åbne 

systemer, afhængige af uforudsete begivenheder i det eksterne miljø.43 Teorien benyttes til at forklare, 

hvordan organisationer og virksomheder søger efter at reducere denne eksterne miljøbaserede afhængighed 

og usikkerhed, ved at påvirke omgivelserne. Dyer, Singh & Kale inkluderes som supplement til Pfeffer og 

Salancik, for at understrege sondringen mellem privat og fælles gevinst i et samarbejde.44 Property right-

teorien45 inddrages delvist i forbindelse med analysen af relevante kontraktøkonomiske perspektiver for 

nærværende samarbejde for at tydeliggøre de parametre, der har betydning for dynamikken i samarbejdet og 

resultatets påvirkning heraf. Teorien finder ikke fuldstændig anvendelse, idet den primært kan benyttes i et 

forhold mellem private aktører, hvor parterne er underlagt aftalefrihed. Teorien benyttes således i et 

begrænset omfang for at understrege vigtigheden af parternes bidrag til samarbejdet i forbindelse med 

rettighedsallokeringen. Hertil gøres der opmærksom på, at der ikke kan foretages en generalisering om 

 
39 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4. 
40 Williamson, O. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press New York, s. 47. 
41 Habimana, O. (2015). From Coase to Williamson: Evolution, Formalization and Empirics of Transaction Cost Economics. Journal 
of Social Economics, s. 37. 
42 Debove, S., Baumard, N., André, J. (2016). Models of the evolution of fairness in the ultimatum game: a review and classification, 
Evolution and Human Behavior, s. 245f.  
43 Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Ressource Dependence Perspective. University of 
Illinois.  
44 Dyer, J. H, Singh, H., Kale, P. (2008). Splitting the pie: rent distribution in alliances and networks. John Wiley & Sons, Ltd. 
45 Alchian, A. A. (1965). Some Economics of Property Rights. Il Politico. 
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optimal allokering for et samarbejde som det pågældende, idet der kræves en konkret vurdering af parternes 

respektive bidrag. 

 

Endeligt inddrages litteratur46 omkring forretningsmodeller, til at fastslå mulige aflønningsmodeller fra præ-

kompetitiv udvikling af softwaren til kommercialisering af den endelige digitale løsning. Der fokuseres i 

analysen på værdiskabelsen (value proposition) af den pågældende digitale løsning, og hvordan 

værdiskabelsen kan genere indtægt for de pågældende interessenter (revenue model). Analysen af de 

omfattede aflønningsmodeller foretages derudover gennem deduktion på baggrund af ovenstående 

økonomisk teori, inddraget undervejs i specialets øvrige analyser. 

 

Der gøres komplementært brug af teorierne i specialet. For at kunne besvare nærværende problemstilling 

fyldestgørende, inddrages og anvendes imidlertid kun de elementer fra teorierne som findes at være 

relevante.  

1.6. Afgrænsning 

Specialet tager sit udgangspunkt i et samarbejde mellem bl.a. en privat software aktør og offentlig 

myndighed. Det ville da være nærliggende at behandle de offentlige retlige regler, herunder udbudsreglerne. 

Hovedomdrejsningspunktet for specialet er imidlertid sundhedsdata, herunder rammerne for indhentning og 

videregivelse samt eventuelle begrænsninger for samarbejdet. I medfør af dette afgrænses der fra de 

offentligretlige aspekter, herunder udbudsreglerne47, statsstøttereglerne48, konkurrenceretlige regler49 mv.  

 

I sammenhæng med ovenstående, afgrænses der i specialet fra auktionsteori, hvor udbudsproceduren anses 

for at være en omvendt auktion.50 Det findes imidlertid ikke relevant at behandle udbudsreglerne og omvendt 

auktionsteori, henset til specialets fokus og sundhedsretlige vinkel samt begrænsede omfang. 

 

I specialet afgrænses der endvidere fra udenlandske aktører, henset til at der tages udgangspunkt i et 

samarbejde på det danske marked mellem en dansk privat software udbyder og sundhedssektoren.  

 

 
46 Amit, R., Zott, C. (2012). Creating Value Through Business Model Innovation. MITSloan Management Review, Vol 53, No. 3. 
Eyring, M. J., Johnson, M. W., Nair, H. (2011). New Business Models in Emerging Markets. Harvard Business Review, s. 90f. 
47 Se: Ølykke, G. R. & Nielsen, R. (2017). EU’s udbudsregler - dansk kontekst. 2. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  
48 Se: Poulsen, S. T. (2015). Statsstøtteret i EU. 1. udg. Djøf Forlag.  
49 Se: Fejø, J. & Ølykke, G. R. (2014). EU-Konkurrenceret. 5. Udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  
50 Se: Schotter, A. (1976). Auctions and Economic Theory. In Y. Amihud (Ed.), Bidding and Auctioning for Procurement and 
Allocation (pp. 3-13). New York University Press. 
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Direktiv om aktive, implantable medicinske anordninger51 behandles ikke i specialet i forbindelse med den 

retlige kvalifikation, medicinsk software. Der afgrænses fra direktivet, dels fordi dette per den 26. maj 2021 

er forældet, og dels fordi specialet tager sit udgangspunkt i software af ikke-implanterbar art. 

 

Der afgrænses fra sundhedslovens bestemmelser §§ 223-223 b omhandlende National Genoncenter, henset 

til at disse ikke anses for at være relevante for besvarelsen af nærværende problemformulering.  

 

Principal/agent-teorien findes ikke at være relevant for nærværende samarbejde, idet der ikke er tale om et 

klassisk principal/agent-forhold. På baggrund heraf og henset til specialets begrænsede omfang, afgrænses 

der fra denne teori.52 

 

EU-Kommissionen kom med et udkast til ny AI-forordning i 202153. Denne nye AI-forordning kunne have 

været brugt for at understrege den høje grad af regulering på området samt potentielle udfordringer og 

omkostninger, som kan påvirke et samarbejde, som det i specialet omhandlede. Henset til specialets 

begrænsede omfang afgrænses der imidlertid fra AI-forordningen. 

 

Der afgrænses fra standardkontrakterne K01 - K04 udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, henset til 

projektets begrænsede omfang. Derudover inkluderes muligheden for andre private aktører som 

kontraktparter, hvorfor der ikke udelukkende kan tages udgangspunkt i disse standardkontrakter.54 

1.7. Struktur 

Den gennemgående struktur i nærværende speciale tager udgangspunkt i tre anvendelsesområder for en 

digital løsning i sundhedssektoren: Behandling, statistisk formål og kvalitetsudvikling, og forskning. Der 

gøres opmærksom på, at rækkefølgen ændres i afhandlingens kapitel 8 grundet analysens natur. 

 

Kapitel 1 

Specialets problemstilling introduceres med dertilhørende problemformulering samt aktuelle delspørgsmål. 

Herefter fremlægges specialets synsvinkel, de i afhandlingen valgte metoder og teorier til besvarelse af 

nærværende problemformulering, afgrænsning samt den valgte struktur for afhandlingen. 

 

  

 
51 Se: Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable 
medicinske anordninger 
52 Se: Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 2. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. S. 184-188. 
53 Se: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens (retsakten om kunstig 
intelligens) og om ændring af visse af Unionens Lovgivningsmæssige Retsakter. (2021). 
54 Se: Digitaliseringsstyrelsen. (2020). K01-K04 Standardkontrakter for it-systemer på tværs af staten.   
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Kapitel 2  

Specialets case præsenteres, hvor de aktuelle parter/interessenter introduceres. Kapitlet inkluderer relevant 

statistik på området og understreger argumenterne for udviklingen og implementering af digitale løsninger i 

forbindelse med depression. Yderligere præsenteres, hvordan en digital løsning kan udformes til de tre 

forskellige anvendelsesområder, hhv. behandling, statistisk formål og forskning. 

 

Kapitel 3 

Den retlige kvalifikation af anvendelsesområderne, analyseres og udledes på baggrund af gældende ret. 

Grundet kompleksiteten af reguleringen på området, behandles anvendelsesområderne i den valgte 

rækkefølge; behandling, statistisk formål og kvalitetsudvikling, og forskning. Hertil analyseres og diskuteres 

det, hvorvidt den pågældende digitale løsning kan anses for at være medicinsk udstyr i henhold til 

forordningen om medicinsk udstyr. 

 

Kapitel 4 

Relationsrente-begrebet introduceres, herunder hvordan parterne kan opnå merværdi og gevinst i et 

samarbejde. I forlængelse heraf introduceres gevinstbegrebet med henblik på en vurdering af, hvad begrebet 

betyder for den respektive part i forhold til gevinst. 

 

Kapitel 5  

Relevante kontraktparadigmer behandles med udgangspunkt i strategisk kontrahering. Konventionel og 

proaktiv kontrahering behandles, herunder hvordan disse to kontraheringsformer adskiller sig. I forlængelse 

heraf introduceres proaktive klausuler i form af hardship- og gevinstklausuler.  

 

Kapitel 6  

Relevante kontraktøkonomiske perspektiver behandles, herunder, hvilke transaktionsomkostninger et 

samarbejde, som det omhandlede, medfører, med afsæt i hhv. Ronald Coases og Oliver Williamson. 

“Fairness”-begrebet og teorien om ressource-afhængighed analyseres med henblik på fordelingen af 

relationsrente. 

 

Kapitel 7 

Ophavsretslovens regler behandles med henblik på at fastslå, hvorvidt den digitale løsning er omfattet loven, 

og hvem ophavsrettighederne tilfalder. I forlængelse heraf diskuteres det med afsæt i strategisk kontrahering, 

hvordan parterne kontraherer ophavsrettighederne til den digitale løsning. 
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Kapitel 8  

Anvendelsesområderne behandles i en sekventiel rækkefølge; forskning, statistisk formål og 

kvalitetsudvikling, og forskning, fra præ-kompetitiv udvikling til absolut kommerciel udnyttelse af 

softwaren. Mulige aflønningsmodeller analyseres på baggrund af relevant litteratur. Herunder inddrages 

relevante interessenter og værdien af softwaren for de respektive parter.  

 

Kapitel 9  

Afhandlingens endelige konklusion.  

 

Kapitel 10 

Kritik og diskussion af specialets analyse. 
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Kapitel 2 - Case og statistik  

 

Der tages udgangspunkt i en teoretisk case med en fiktiv software-udbydende virksomhed, TechNordic A/S55, 

for en mere konkret besvarelse af afhandlingens problemformulering. Omdrejningspunktet for afhandlingen 

er et samarbejde mellem TechNordic A/S og den offentlige sundhedssektor (herefter sundhedssektoren), om 

implementering af software som en digital løsning til indhentning og deling af sundhedsdata. Formålet med 

den digitale løsning er medvirken til at reducere sygdomsbyrden for den psykiske lidelse, depression, i 

Danmark. Imidlertid inkluderes medicinalvirksomheder og forsikringsselskaber som interessenter og mulige 

medkontrahenter. Dette uddybes i projektets analyse af aflønningsmodeller i kapitel 8. 

 

Læseren gøres opmærksom på, at der i specialet gøres brug af både “software” og “digital løsning”, hvor 

“software” betegner den bagvedliggende programmering og “digital løsning” betegner den endelige ydelse 

til implementering. Begreberne benyttes respektivt, afhængigt af den relevante kontekst. 

2.1. Sygdomsstatistik og omkostninger 

Specialet tager udgangspunkt i behandlingen af den psykiske lidelse, depression. Depression er en af de tre 

hyppigst forekommende psykiske lidelser i Danmark og koster det danske samfund omkring 9 mia. kr. årligt, 

i form af bl.a. nedsat arbejdsevne, førtidspension, langvarigt sygefravær samt manglende tilknytning til 

arbejdsmarkedet.56 WHO forventer, at depression i 2030, udgør den største sygdomsbyrde i verden.57  

 

Væsentligt for et behandlingsforløb af såkaldt let til moderat depression er en tidlig indsats. Den rekordhøje 

ventetid på psykologbehandling udgør en reel udfordring for patient såvel sygehusvæsenet.58 Som 

konsekvens, øges risikoen for at flere patienter med depression ender i psykiatrien, hvilket er dyrt for 

samfundet.  

 

I 2015 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en rapport omhandlende sygdomsbyrden i Danmark.59 Af 

rapporten fremgår det, at omkostningerne forbundet med indlæggelser udgør 562,5 mio. kr. for depression, 

jf. tabel 11.9.160. Tabellen viser, at omkostningerne forbundet med indlæggelser for depression er omkring 

 
55 TechNordic A/S behandles i specialet som en fiktiv virksomhed og er ikke er tilknyttet nogen eksisterende organisation i det 
virkelige marked. 
56 Bedre Psykiatri. Det koster psykisk sygdom. 
57 Ibid 
58 Dansk Psykolog Forening. (2020-21). Ventetider er historisk lange. Sundhedsudvalget, bilag 448. 
59 Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. (2015). Sygdomsbyrden i Danmark. Syddansk Universitet. 
60 Ibid, tabel 11.9.1., s. 171. 
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det dobbelte af omkostningerne for indlæggelser for patienter med lungekræft.61 Sammenlignes de totale 

omkostninger forbundet med behandling og pleje, er de totale omkostninger forbundet med depression 

1217,9 mio. kr. og 772,9 mio. kr. for lungekræft.62 

2.2. Efterspørgslen af digital behandling af depression - A European Stakeholder Survey 

Der er stærke argumenter for udvikling og implementering af digitale løsninger i forbindelse med området 

for depression. Eksperter har gentagne gange understreget det digitale potentiale i forbindelse med 

forbedring af patienters adgang til behandling af psykiske lidelser.63 I en undersøgelse af Topooco et al. 

(2017)64 defineres en af de mange fordele med digitaliseret behandling af depression, den geografiske 

uafhængighed både for patienter og behandlere, som medfører en forbedring af behandlerkapaciteten og 

patientens adgang til behandling.65 I en række kliniske forsøg har studier vist, at digital behandling har 

lignende effekt for behandlingen af depression som face-to-face behandling. I nyere rutiner foretages 

undersøgelser af effekten af en kombination af digital behandling og face-to-face behandling, hvor fordelene 

med implementeringen af digitalisering i behandlingen understreges. Et digitalt behandlingsformat, skaber 

mulighed og overskud for psykologen til at adressere de mest presserende problematikker som ikke kan løses 

med digital behandling og således kunne skræddersy den fysiske behandling med patienten.66 I EU er en 

integrationen af digitale behandlingsformer i de nationale sundhedssektorer på agendaen, og undersøgelser 

omkring effektiviteten samt cost-benefits af sådan behandling bliver løbende gennemført i Europæiske 

researchprogrammer67, hvilket også fremhæves i specialets analyse. 

 

Undersøgelsen af Topooco et al. (2017) viste, at interessenternes begrundelse for at vælge en digital 

behandlingsform alene eller en kombination af face-to-face behandling, var en forventet reduktion i 

omkostninger samt bedre adgang til behandling.68 

2.3. Interessenter og kontrahenter 

Der eksisterer utvivlsomt et potentiale for et vertikalt samarbejde mellem private aktører og myndigheder, 

idet private virksomheder allerede har udviklet digitale løsninger, der kan understøtte behandlingen af 

patienter.  

 
61  Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. (2015). Sygdomsbyrden i Danmark. Syddansk Universitet, tabel 5.9.1, s. 
81. 
62 Ibid, tabel 5.9.1, s. 81. 
63 Andersson, G., Topooco, N., Havik, O., Nordgreen, T. (2016). Internet-supported Versus Face-to-Face Cognitive Behavior 
Therapy for Depression. 
64 Topooco, N., et. al. (2017). Attitudes towards digital treatment for depression: A European stakeholder survey, Internet 
Interventions, Volume 8, s. 2. 
65 Ibid, s. 2. 
66 Ibid, s. 2. 
67 Ibid, s. 2. 
68 Ibid, s. 5. 
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TechNordic A/S har udviklet en digital helbredsløsning, hvorigennem helbredsdata kan indsamles og deles 

mellem sundhedsfagligt personale. Patientrapporteret data indsamles, behandles og deles via software med 

relevant sundhedsfagligt personale, som opnår indsigt i patientens symptomer, tilstand, medicinering mv. og 

ved behov kan agere, så eventuelle kriser og genindlæggelser undgås. Således forbinder softwaren patient 

med læge, psykolog og andet relevant fagpersonale, når dette findes nødvendigt. Derudover har TechNordic 

A/S udviklet en tilsvarende digital løsning, som fungerer som dataanalytisk værktøj til indhentning og 

samling af sundhedsdata til statistiske analyser og mønsteranalyser til brug for kvalitetsopfølgning, 

kvalitetsudvikling, risikovurdering og prognoser. 

 

TechNordic A/S ønsker at iværksætte et samarbejde med sundhedssektoren og eventuelt andre relevante 

private aktører inden for psykiatrien. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke sådan et samarbejde med 

sundhedssektoren vedrørende udbredelsen af en digital løsning, men behovet herfor findes at være 

væsentligt. TechNordic A/S benyttes i nærværende speciale som eksempel på det eksisterende, og til dels 

uudnyttede, potentiale i forbindelse med en øget digitalisering af sundhedssektoren, særligt på området for 

psykiske lidelser. 

2.4. Anvendelsesområder 

Gennemførelsen af digitalisering i sundhedssektoren er selvsagt ikke uden udfordringer. Reguleringen på 

området er kompleks og svær at navigere rundt i for virksomheder. Adgangen til at indhente og dele 

sundhedsdata via software påvirkes af, i hvilken sammenhæng softwaren benyttes. På baggrund heraf findes 

det relevant at opstille tre forskellige anvendelsesområder for software, hvilke behandles gennem specialet 

og danner en rød tråd for opgaven: 

2.4.1. Behandling 

En digital løsning til brug for behandling kan, som TechNordic A/S tilbyder, være i form af en app som 

fungerer som værktøj mellem patient og læge til at forbedre patientens behandling. Appen giver patienten 

fornødne redskaber til at styrke egen selvstændighed samtidigt med, at patienten digitalt er forbundet med 

lægen. Redskaber kan bestå i selvhjælpsmateriale og indsigt i egen dag-til-dag adfærd og tilstand. På 

baggrund heraf kan patienten opnå en mere detaljeret og skræddersyet plan til at håndtere pludselig 

utilpashed og svære situationer forbundet med en psykisk lidelse. Appen kan derudover påminde patienten 

om medicinindtag. Som led i behandlingen kan den behandlende læge eller psykolog fra en forbundet web-

portal tilgå patientrapporteret data i appen. Sundhedspersoner kan som led i aktuel behandling ved brug af 

web-portalen tilgå, indhente og videregive patientrapporteret data såvel data registreret af sundhedspersoner. 
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Behandleren kan holde løbende kontakt med patienten via en sikker kommunikationskanal og udstede 

forberedende materiale til patienten forud for konsultation. 

2.4.2. Statistisk formål og kvalitetsudvikling 

En digital løsning for statistisk formål og kvalitetsudvikling kan fungere som software-platform, hvor 

historisk aggregeret data om sundhed og adfærd samles. Sådan en platform kan benyttes i den lokale 

sundhedssektor i forbindelse med kontrol af behandlingsresultater, statistisk overblik over tendenser som 

fejlmedicinering og gen-indlæggelser, evaluering af behandlingseffekt og omkostninger samt andre interne 

analyser. 

2.4.3. Forskning 

I forbindelse med et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt kan udviklet software benyttes i 

forskningssammenhæng til analyser af korrelationer på baggrund af indhentet data om adfærd og 

progressioner i sygdomsforløb. Derudover kan sådan software stilles til rådighed i forbindelse med mere 

analyserende og dybdegående mønsteranalyser for videregående forskning og udvikling på området. 
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Kapitel 3 - Den retlige kvalifikation   

I følgende kapitel analyseres de tre forskellige anvendelsesområder med henblik på at fastslå den retlige 

kvalifikation af en digital løsning:  

  

- Behandling 

- Statistisk formål med henblik på kvalitetsudvikling  

- Sundhedsvidenskabelig forskning  

  

På baggrund af ovenstående anvendelsesområder analyseres det, hvorvidt en digital løsning, falder ind under 

definitionen for medicinsk udstyr.  

 

Den retlige kvalifikation af anvendelsesområderne anses for at have væsentlig betydning for et samarbejde 

mellem TechNordic A/S og sundhedssektoren, idet mulighederne og begrænsningerne for indhentning og 

videregivelse af helbredsoplysninger er forskellige afhængig af, hvilket formål helbredsoplysningerne 

indhentes og videregives til. Når sundhedsdata indhentes, behandles og videregives, er det afgørende for den 

retlige kvalifikation at vurdere, hvorvidt der foreligger indhentelse og videregivelse af oplysninger som led i 

konkret patientbehandling, til andre formål end behandling eller til brug for et konkret 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.  

 

 
Figur 1: Egen tilvirkning  

 

Før de forskellige anvendelsesområder analyseres, introduceres de databeskyttelsesretlige regler i medfør af 

databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og samspillet med særlovene, sundhedsloven og 

komiteloven.  
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3.1. Introduktion til de databeskyttelsesretlige regler 

Databeskyttelsesforordningen (herefter “DBF”) er almengyldig og bindende for alle medlemsstater inklusiv 

Danmark. Den danske databeskyttelseslov (herefter “DBL”) supplerer og gennemfører 

databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Forordningen såvel databeskyttelsesloven regulerer reglerne 

om behandling og videregivelse af personoplysninger.  

 

Med personoplysninger forstås “enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk 

person”, jf. DBF art. 4, nr. 1.  

 

For at personfølsomme oplysninger kan indsamles og behandles, skal to kumulative betingelser være opfyldt. 

Først og fremmest skal personfølsomme oplysninger behandles i overensstemmelse med principperne for 

behandling af personoplysninger i DBF art. 5 og DBL § 5. Hertil skal der være hjemmel i lov til 

behandlingen i databeskyttelsesloven eller lex specialis som sundhedsloven eller komiteloven.69 

 

At personfølsomme oplysninger skal behandles i overensstemmelse med principperne i DBF art. 5, betyder, 

at principperne om henholdsvis formålsbegrænsning og proportionalitet skal iagttages. Dette medfører, at 

behandlingen af personoplysninger skal være lovlig, rimelig og foretages på en gennemsigtig måde, jf. DBF 

art. 5, stk. 1, litra a, samt at indsamlingen af personoplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og legitime 

formål og ikke må viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål, jf. art. 5, stk. 1, litra b. 

Principperne i art. 5 eksisterer for at beskytte det enkelte individ i forbindelse med behandling af 

personoplysninger.70 Manglende hjemmel til indhentning af personoplysninger samt iagttagelse af 

behandlingsprincipperne kan have store konsekvenser.71 

 

I medfør af DBL § 6 må behandling af personoplysninger finde sted, såfremt én af betingelserne i DBF art. 6 

er opfyldt. Råderetten over personoplysninger beror helt konkret på et grundlæggende udgangspunkt om, at 

der er afgivet samtykke hertil efter art. 6, stk. 1, litra a sammenholdt med art. 7. I henhold til forordningens 

art. 9, stk. 2, litra a, kan personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, behandles, når der er afgivet 

“udtrykkeligt samtykke” hertil. Der foreligger et informeret samtykke, når dette er afgivet på baggrund af 

tilstrækkelig information fra sundhedsfagligt personale, jf. bekendtgørelsen om information og samtykke § 1, 

stk. 2.72 i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv., § 1, 

 
69 Tranberg, C. B. (2017). Juridiske barrierer for deling og anvendelse af sundhedsdata. Bech-Bruun for Danske Regioner, s. 4-5. 
70 Ibid, s. 9-10. 
71 Illustreret i DAMD-sagen. Kilde: Ibid, s. 7.  
72 Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv., BKG 
2019-04-04 nr 359. 
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stk. 2. Det afgivne samtykke skal være frivilligt og udtrykkeligt, jf. § 2, stk. 2. Væsentligt er, at patienten til 

enhver tid har ret til at trække sit samtykke tilbage, jf. forordningen art. 7, stk. 3.  

 

Vejledning om information og samtykke uddyber, at samtykket klart og tydeligt skal angive, hvilken type 

behandling samtykket omfatter, hvordan behandlingen udføres mv.73 

Samtykkekravet kan dermed anses for at være patientens ret til selvbestemmelse, hvilket tilsvarende kommer 

til udtryk i medfør af forordningens art. 17, hvorefter den registrerede kan begære egne personfølsomme 

oplysninger slettet, hvis oplysningerne ikke kan anses for at være nødvendige til opfyldelse af de formål, 

som de blev indhentet til, jf. litra a, eller hvis den registrerede tilbagetrækker samtykket, som har dannet 

grundlag for behandlingen, jf. litra b. 

 

Behandling defineres i databeskyttelsesforordningen som at være “enhver aktivitet eller række af aktiviteter - 

med eller uden brug af automatisk behandling - som personoplysninger eller en samling af 

personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, 

opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling 

eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller 

tilintetgørelse”, jf. art. 4, nr. 2.  

 

Samtykke til indhentning og behandling af personoplysninger giver dermed ikke naturligt adgang til 

videregivelse af data. Den dataansvarliges ret til indsamling af personoplysninger giver ikke automatisk 

adgang til videregivelse eller offentliggørelse af disse indhentede oplysninger. Enhver påtænkt behandling af 

oplysningerne (indsamling, videregivelse, samkøring, offentliggørelse mv.) må vurderes for sig i forhold til 

de kumulative betingelser, dvs. lovhjemmel og behandlingsprincipperne.74 

 

Når der opstår et ønske om videregivelse af helbredsoplysninger fra eksempelvis patientjournaler, da skal det 

dermed vurderes, om der er lovmæssig hjemmel hertil, samt om videregivelsen er proportional og i 

overensstemmelse med formålet for indsamlingen af oplysningerne. Er dette tilfældet, kan disse oplysninger 

videregives. Samme individuelle vurdering skal finde sted, såfremt der opstår et ønske om at samkøre de 

videregivne oplysninger, og endnu engang, hvis de samkørte oplysninger herefter ønskes videregivet. Er blot 

én af de kumulative betingelser efter art. 5 ikke opfyldt, da kan de indsamlede personoplysninger ikke 

behandles videre.75 

 
73 Vejledning nr. 161 af 16/09/1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., pkt. 2.3 om 
samtykkets indhold.  
74 Tranberg, C. B. (2017). Juridiske barrierer for deling og anvendelse af sundhedsdata. Bech-Bruun for Danske Regioner, s. 10. 
75 Ibid, s. 10. 
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3.1.1. Dataansvarlig vs. databehandler 

Databeskyttelsesforordningen sondrer mellem begreberne dataansvarlig og databehandler. Forordningen 

definerer en dataansvarlig som værende “en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller 

andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må 

foretages behandling af personoplysninger”, jf. art. 4, nr. 7. Den dataansvarlige har dermed beføjelse til at 

afgøre, hvem som må behandle personoplysninger, hvordan disse skal behandles og til hvilke formål.76  

 

Databehandler defineres som værende “en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller 

andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne”, jf. forordningen art. 4, nr. 8. 

En databehandler har, modsat den dataansvarlige, ikke beføjelse til at afgøre hvordan, af hvem og til hvilke 

formål personoplysninger skal behandles.77 

 

De to roller adskiller sig ikke kun hvad angår beføjelser, men ligeledes hvad angår forpligtelser. Ansvaret for 

at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med forordningen er pålagt den dataansvarlige, der 

heriblandt har ansvaret for at sikre, at der foreligger hjemmel til den pågældende behandling af 

personoplysninger. Endvidere er den dataansvarlige pålagt en oplysningsforpligtelse over for den 

registrerede efter art. 13 og må overholde den registreredes indsigtsret efter art. 14.78 

 

Det er derfor afgørende at vurdere, hvem som udgør hhv. databehandler og dataansvarlig, idet beføjelserne 

såvel forpligtelserne er forskellige. En sådan vurdering kan i nogen henseender være kompleks at foretage, 

særligt hvis der ikke er tale om et almindeligt dataansvarlig/databehandler forhold. Et sådant tilfælde kan 

foreligge, såfremt databehandleren har fået beføjelser af den dataansvarlige til at træffe selvstændige 

beslutninger for dele af behandlingen af personoplysninger, herunder hvilke tekniske foranstaltninger, der 

må benyttes for at opretholde den fornødne sikkerhed for personoplysningerne. 79 

 

Ved indgåelsen af det i specialet omhandlende samarbejde, må det vurderes, hvilken rolle parterne har. 

Afgørende for vurderingen er, hvem som afgør, hvordan oplysningerne skal behandles, af hvem de skal 

behandles og til hvilke formål. Den part som foretager behandlingen af personoplysninger efter instruks fra 

den anden part er som udgangspunkt databehandler alene. Rollen som dataansvarlig tilfalder den part der 

fortsat afgør formålet med behandlingen og bestemmer de væsentlige dele af behandlingen, herunder 

indhentning, videregivelse og sletning af oplysninger.80 

 
76 Datatilsynet. (2017). Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, s. 5. 
77 Ibid, s. 5. 
78 Ibid, s. 5-6..  
79 Ibid, s. 9.  
80 Ibid, s. 9.  
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3.2. Anvendelsesområde 1 - Behandling  

Indhentning af sundhedsdata, som led i patientbehandling, er det “normale” udgangspunkt for indsamling af 

sundhedsdata og analyseres nedenfor. 

 

3.2.1. Indhentning og videregivelse af sundhedsdata ved behandling  

I henhold til DBL § 1, stk. 3, går sundhedsloven eller anden særlov forud for databeskyttelsesloven, når disse 

ligger inden for databeskyttelsesforordningens rammer for særregler om behandling af personoplysninger. 

 

I medfør af sundhedsloven (herefter SL) § 15, stk. 1, må behandling ikke indledes eller fortsættes uden 

patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov. Informeret samtykke skal forstås som et 

samtykke, der er afgivet på baggrund af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. stk. 3, 

enten skriftligt, mundtligt eller stiltiende, jf. stk. 4. “Fyldestgørende information” vil sige en forståelig 

præcisering af diagnosen, som patienten diagnosticeres med samt behandlingsplan for sygdommen, jf. § 16, 

stk. 3, som tilsvarende er fastslået i vejledning om information og samtykke. Behandling forudsætter dermed 

samtykke fra patienten i medfør af sundhedsloven og patienten kan på ethvert givent tidspunkt tilbagekalde 

samtykket, jf. SL § 15, stk. 2.  

 

SL § 5 definerer behandlingsbegrebet i henhold til sundhedsloven, hvoraf det fremgår, at “behandling 

omfatter efter loven undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, 

sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient”. Som nævnt i 

afhandlingens kapitel 2, under “Case og statistik”, kan softwaren benyttes til at forbinde patienten med 

relevante sundhedspersoner via kommunikationskanaler samt til indrapportering om patientens helbred. I 

forbindelse med at den enkelte patient tilbydes en digital løsning som redskab i behandlingsforløbet, må det 

alt andet lige fastslås, at der er tale om anvendelsesområdet behandling, da sådan input og kommunikation 

benyttes både i forbindelse med undersøgelse af patienten og sygdomsbehandlingen.81 

 

Sundhedspersoner er i henhold til SL § 40 pålagt tavshedspligt, hvad angår patientens helbredsoplysninger. 

Det følger af SL § 40, stk. 1, at “en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de 

under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold og andre 

fortrolige oplysninger, jf. dog reglerne i denne lov”. 

 

 
81 Se kapitel 2 “Case og statistik” for uddybning.  
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Tavshedspligten udgør en reel patientrettighed, hvorefter sundhedspersoner må udvise fortrolighed over for 

patienten i forhold til helbredsoplysninger, jf. vejledning om information og samtykke, pkt. 4. 

Tavshedspligten illustrerer dermed patientens selvbestemmelsesret over egne helbredsoplysninger.82 

 

SL § 40, illustrerer dermed patienters krav til sundhedspersoner, omfattet af SL § 6, om iagttagelse af 

tavshedspligt i udøvelsen af deres erhverv for at sikre tilliden til sundhedsvæsenet. Anvendelsesområdet for 

SL § 40 må fortolkes i bred forstand og ligeledes omfatte en persons nuværende, såvel som tidligere, 

psykiske helbredstilstand.83 

 

Hjemmel for videregivelse af personhenførbare data findes i SL §§ 41 - 46. Hvis data videregives er det 

afgørende, hvorvidt der er tale om videregivelse i forbindelse med patientbehandling, til andre formål end 

behandling eller til forskning. 

 

Videregivelse af data i forbindelse med behandling reguleres i SL § 41, hvoraf det fremgår, at 

“sundhedspersoner med samtykke fra patienten kan videregive oplysninger om patientens helbredsforhold til 

andre sundhedspersoner i forbindelse med behandling af den pågældende patient eller andre patienter”, jf. 

bestemmelsens stk. 1. Patientens samtykke er dermed essentielt for videregivelsen af sundhedsdata, og skal 

gives i forbindelse med det aktuelle behov for videregivelse til enten sundhedspersonen, der videregiver 

oplysninger eller sundhedspersonen der modtager oplysningerne, jf. § 9 i bekendtgørelse om information og 

samtykke, stk. 1 og 2.84  

 

I henhold til sundhedsloven er det imidlertid kun sundhedspersoner som må indhente og videregive 

personoplysninger, som det fremgår af SL § 41. Sundhedspersoner er defineret i SL § 6 som værende 

personer, som er “autoriserede til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses 

ansvar”. Det er kun autoriserede sundhedspersoner i henhold til autorisationsloven85, der som udgangspunkt 

kan indhente og videregive helbredsoplysninger. Videregivelse i henhold til sundhedsloven foreligger 

dermed, når helbredsoplysninger videregives til andre sundhedspersoner, end dem, patienten er i behandling 

hos på det pågældende tidspunkt, jf. SL § 41, stk. 1. 

 

Sundhedsloven oplister nogle undtagelser til samtykkekravet i § 41, jf. stk. 2, nr. 1-7, hvorefter videregivelse 

kan iagttages uden patientens samtykke hertil. Relevant i denne sammenhæng er særligt § 41, stk. 2, nr. 1-3, 

 
82 Vejledning nr. 161 af 16/09/1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. 
83 Madsen, H. B. (2021). Sundhedsret, 5. udgave. Djøf Forlag, s. 290 - 291. 
84 Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv., BKG 
2019-04-04 nr 359. 
85 Autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBKG 2019-07-08 nr 731. 
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som berettiger videregivelse af helbredsoplysninger uden patientens samtykke, “1) når dette kan anses for at 

være nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under 

hensyntagen til patientens interesse og behov, 2) når videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra 

sygehuslæge til praktiserende læge eller speciallæge, eller 3) når videregivelsen omfatter et 

udskrivningsbrev fra en læge fra et privatejet sygehus, klinik”. Helbredsoplysninger om patienten fra 

praktiserende læge, må således videregives til et givent hospital, hvor behandlingen af patienten skal 

fortsætte. På samme vis må oplysninger videregives til andre afdelinger på sygehuset eller praktiserende 

læge, så længe dette sker som led i behandlingen. Imidlertid gælder det kun helbredsoplysninger, som er 

relevante for den givne diagnose/behandling, hvorfor helbredsoplysninger fra journalen, som er irrelevante 

for behandlingen, må frasorteres.86 Patienten kan dog i enhver given situation frabede sig, at oplysninger i 

henhold til § 41, stk. 2, nr. 1-3, videregives, jf. stk. 3. I henhold til § 41, stk. 2, nr. 4, kan videregivelse ske 

uden samtykke, når dette er nødvendigt til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af 

væsentlige hensyn til patienten. “Varetagelse af en åbenbar almen interesse” skal anses for at omfatte 

“brede samfundsmæssige interesser”, jf. vejledning om information og samtykke. En sådan situation 

forekommer dog kun i sjældne tilfælde, og forudsætter at der foretages en konkret vurdering i det enkelte 

tilfælde. I medfør af nr. 4, må helbredsoplysninger endvidere videregives, når patientens tilstand medfører, at 

patienten ikke selv kan afgive sit samtykke hertil. 

 

SL § 42 a regulerer imidlertid muligheden for indhentelse af elektroniske helbredsoplysninger mv. i 

forbindelse med behandling af patienter. Efter § 42 a, stk. 1, kan sundhedspersoner i fornødent omfang 

indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når dette er nødvendigt 

i forbindelse med aktuel behandling af patienten. En sådan indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i 

forbindelse med behandling forudsætter som udgangspunkt ikke samtykke fra patienten. På samme vis som i 

SL § 41, stk. 4, er der i § 42 a, stk. 2, indført en mulighed for at indhente sådanne oplysninger, når dette er 

nødvendigt til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten. 

Udgangspunktet er her igen, at dette kun kan ske i yderst sjældne tilfælde. 

3.2.2. Opsummering - Behandling  

På baggrund heraf kan det konstateres, at SL §§ 15, 41 og 42 a må iagttages, når helbredsoplysninger 

indhentes og behandles som led i aktuel patientbehandling. Hvorvidt der er tale om behandling som formål, 

må afgøres på baggrund af, hvad softwaren benyttes til, herunder hvorvidt den benyttes som direkte redskab 

mellem sundhedsperson og den enkelte patient i forbindelse med den løbende behandling. Behandling 

forudsætter som altovervejende udgangspunkt patientens samtykke efter SL § 15. Samtykkekravet kan dog 

fraviges i relativ mange henseender i medfør af SL §§ 41, stk. 2 og 42 a. Lovgivningen er forholdsvis klar på 

 
86 Vejledning nr. 161 af 16/09/1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. 
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området og giver som udgangspunkt adgang til at videregive sundhedsdata tværorganisatorisk uden 

patientsamtykke. Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger som led i aktuel behandling må anses 

for at være i patientens interesse, hvorfor sundhedsloven, giver adgang hertil. Bruges den i specialet 

omhandlede digitale løsning som led i aktuel behandling, er softwaren omfattet af sundhedslovens 

bestemmelser, herunder SL §§ 15, 41 og 42 a.  

3.3. Anvendelsesområde 2 - Statistisk formål med henblik på kvalitetsudvikling 

Som nævnt kan en digital løsning til statistisk formål og kvalitetsudvikling fungere som software-platform, 

hvor historisk aggregeret data om sundhed og adfærd samles.87 Platformen kan benyttes i den lokale 

sundhedssektor til kontrol af behandlingsresultater, statistisk overblik over tendenser som fejlmedicinering 

og genindlæggelser, evaluering af behandlingseffekt og omkostninger samt andre interne analyser. I det 

følgende udledes den retlige kvalifikation af en digital løsning til brug for statistisk formål med henblik på 

kvalitetsudvikling. 

 

3.3.1. Indhentning af sundhedsdata til andre formål end behandling  

SL § 42 d regulerer indhentning af sundhedsdata til andre formål end behandling. Heraf fremgår det, at 

“sundhedspersoner til andre formål end behandling ved opslag i elektroniske patientjournaler og andre 

systemer, som supplerer patientjournalen, i fornødent omfang kan indhente oplysninger om patientens 

helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger”, jf. stk. 1. Dette forudsætter dog et konkret samtykke fra 

patienten. Samtykkekravet kan dog fraviges i nogle helt særlige situationer i medfør af SL § 42 d, stk. 2, nr. 

1, hvorefter indhentning kan ske uden patientsamtykke, når “indhentningen foretages af en læge, tandlæge 

eller jordemoder, som tidligere har deltaget i behandlingen af patienten”, og a) “indhentningen er 

nødvendig og relevant til brug for evaluering af vedkommendes egen indsats i behandlingen eller som 

dokumentation for erhvervede kvalifikationer i et uddannelsesforløb”, og b) “indhentningen sker under 

hensyntagen til patientens interesser og behov”, og c) “indhentningen sker i umiddelbar forlængelse af 

behandlingsforløbet og senest 6 måneder efter den indhentende læges, tandlæges eller jordemoders 

afslutning af behandlingen eller viderehenvisning af patienten, medmindre indhentningen er påkrævet som 

led i speciallæge- eller specialtandlægeuddannelsen”.  

 

Bestemmelsen giver imidlertid kun fagpersonen adgang til indhentning af helbredsoplysninger, som har 

tilknytning til den behandling, som de selv har deltaget i. Oplysninger om en anden sygdom end den som 

disse sundhedspersoner har forestået behandlingen af må ikke indhentes af den pågældende sundhedsperson i 

medfør af bestemmelsen. SL § 42 d, stk. 2, nr. 1, berettiger imidlertid ikke indhentning af oplysninger til 

 
87 Se kapitel 2 “Case og statistik” for uddybning.  
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kvalitetsudvikling. SL § 42 d, stk. 2, nr. 1, litra a-c er kumulative betingelser, hvormed alle betingelserne i 

bestemmelsen må være opfyldt, førend indhentning af oplysninger kan ske uden patientens samtykke hertil. 

 

Hertil kan indhentning af helbredsoplysninger ske uden samtykke fra patienten i medfør af SL § 42 d, stk. 2, 

nr. 2, når “indhentningen foretages af en autoriseret sundhedsperson”, og a) “indhentningen kan anses for 

at være nødvendig i forbindelse med kvalitetssikring eller udvikling af behandlingsforløb og arbejdsgange”, 

og b) “behandlingen af oplysningerne er af væsentlig samfundsmæssig betydning og sker i statistisk øjemed 

under hensyntagen til patientens integritet og privatliv”, og c) “ledelsen på behandlingsstedet efter nærmere 

fastlagte kriterier har givet tilladelse til, at den pågældende autoriserede sundhedsperson kan foretage 

indhentningen”, og d) “der er tale om oplysninger, som er registreret i de elektroniske systemer på det 

pågældende behandlingssted mindre end 5 år forud for indhentningen”, og e) “det er muligt efterfølgende at 

identificere, at indhentningen er sket til brug for kvalitetssikring eller -udvikling”. 

 

Kvalitetssikring indebærer at helbredsoplysninger kan indhentes til sikre kvaliteten i en given organisation. 

Kvalitetsudvikling indebærer derimod at helbredsoplysninger kan indhentes til forbedring og udvikling af en 

given behandlings kvalitet. Kvalitetsudvikling relaterer sig til forbedring af genindlæggelser, ventetider, 

forebyggelse af fejl mv.  

 

Begrebet “væsentlig samfundsmæssig betydning” må kunne fortolkes subjektivt af den enkelte. Generelt må 

begrebet dog fortolkes således, at kvalitetsudvikling skal komme patienten til gode på et langsigtet plan. 

Formålet med indhentningen skal dermed bidrage til en bedre optimal patientbehandling for at behandlingen 

kan anses for at være af væsentlig samfundsmæssig betydning. En konkret vurdering heraf må dog foretages 

i det enkelte tilfælde. 

 

At oplysningerne kun må indhentes til brug i “statistisk øjemed” må ses i sammenhæng med DBL § 10. Det 

følger af DBL § 10, stk. 2, at sådanne oplysninger indhentet i statistisk øjemed, ikke senere må behandles i 

andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed. Dette betyder, at helbredsoplysninger som indhentes uden 

samtykke efter bestemmelsen i SL § 42 d samt DBL § 10 kun må behandles i statistisk øjemed, dvs. til 

statistisk anvendelse til kvalitetssikring og -udvikling. Det kan derfor konstateres, at de indhentede 

oplysninger ikke kan anvendes som led i patientbehandlingen, uagtet om disse findes at kunne have 

betydning for behandlingen. Dette er foreneligt med databeskyttelsesforordningen, hvoraf det fremgår at 

“statistiske formål indebærer, at resultatet af behandling til statistiske formål ikke er personoplysninger, 

men aggregerede data, og at dette resultat eller personoplysningerne ikke anvendes til støtte for 

foranstaltninger eller afgørelser, der vedrører bestemte fysiske personer”, jf. præamblen pkt. 162. Det kan 

imidlertid være udfordrende, at helbredsoplysninger, indhentet til andre formål end behandling, ikke i 
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efterfølgende henseende kan anvendes i patientbehandling, hvis oplysningerne findes at være gavnlige for 

den pågældende behandling. 

 

I denne sammenhæng er det endvidere problematisk, at det imidlertid alene er autoriserede 

sundhedspersoner, som må indhente helbredsoplysninger til andre formål end behandling. Dette medfører, at 

det ikke er muligt for andre relevante personer at indhente sådanne oplysninger, f.eks. private 

dataspecialister, som ville have gavn af dataen til brug for eksempelvis statistiske formål. Bestemmelsen må 

dog anses for at være etableret med henblik på at beskytte patienten.  

 

I medfør af SL § 42 d, stk. 2, nr. 2, litra e, skal det endvidere kunne dokumenteres, at indhentningen af 

oplysninger er sket til kvalitetssikring og -udvikling. SL § 42 d, stk. 2, nr. 2, berettiger dermed indhentning 

af oplysninger til kvalitetssikring og -udvikling uden patientens samtykke, såfremt alle de kumulative 

betingelser i litra a-e kan anses for værende opfyldt.  

 

Endvidere kan helbredsoplysninger indhentes uden samtykke i medfør af SL § 42 d, stk. 2, nr. 3, når 

“indhentningen foretages af en sundhedsperson eller en anden person, der efter lovgivningen er underlagt 

tavshedspligt, og som er ansat hos den dataansvarlige for oplysningerne, og a) “indhentningen er nødvendig 

i forbindelse med akkreditering eller opfølgning på opfyldelse af krav fra sundhedsmyndigheder”, og b) 

“ledelsen på behandlingsstedet eller regional/kommunal ledelse for behandlingsstedet har givet adgang 

hertil”, og c) “det kan konstateres at indhentningen er sket i overensstemmelse med litra a”.  

 

SL § 42 d, stk. 2, nr. 3, giver dermed adgang til, at en sundhedsperson eller en anden person underlagt 

tavshedspligt kan indhente sådanne oplysninger uden patientens samtykke, såfremt følgende ovenstående 

betingelser er opfyldt. Hvad der helt konkret menes med “anden person, der efter lovgivningen er underlagt 

tavshedspligt” forekommer dog uklart, og det er uvist, hvilke personer begrebet omfatter. Personer underlagt 

tavshedspligt efter SL § 40, og udgør imidlertid autoriserede sundhedspersoner, jf. stk. 1, samt studerende 

der som led i uddannelse deltager i behandlingen, jf. stk. 2, hvormed udgangspunktet om, at indhentning af 

helbredsoplysninger til andre formål end behandling, kun kan foretages af autoriserede sundhedspersoner, 

efter SL § 6, bekræftes.  

 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at SL § 42 d, stk. 2, i helt særlige tilfælde giver adgang til at 

indhente oplysninger til andre formål end behandling, eksempelvis kvalitetsudvikling, uden patientsamtykke. 

Bestemmelsen er dog forholdsvis kompleks at navigere rundt i og tillader alene indhentning af oplysninger, 

såfremt bestemmelsens forholdsvise restriktive betingelser er opfyldt. Indhentning af helbredsoplysninger 

skal imidlertid foretages af autoriserede sundhedspersoner, som har deltaget i behandlingen af patienten eller 
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som er ansat hos den dataansvarlige. Dette begrænser mulighederne for indhentning af elektroniske 

helbredsoplysninger, uden patientens samtykke, til andre formål end behandling. Derudover må indhentet 

data til brug for statistiske formål ikke senere hen anvendes som led i patientbehandling. Denne begrænsning 

i behandlingen af sundhedsdata må anses for at være etableret med henblik på at beskytte patienten. Dette 

kan dog samtidig begrænse mulighederne for at viderebehandle indhentede data med betydning for en given 

patientbehandling, såfremt relevant viden dukker op i forbindelse hermed.   

 

3.3.2. Videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål  

SL § 43 regulerer videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål. Udgangspunktet efter § 43, stk. 1, er, 

at sundhedspersoner, til andre formål end behandling, kan videregive oplysninger om patientens 

helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til sundhedspersoner, myndigheder, organisationer, private 

personer mv. Dette forudsætter dog patientens samtykke på samme vis som i § 42 d. Samtykkekravet kan 

dog fraviges i helt særlige tilfælde, oplistet i SL § 43, stk. 2. Videregivelse uden samtykke kan ske, når 1) 

“dette følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, og at oplysningen kan anses for at være 

væsentlig for sagsbehandling”, når 2) “videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar 

almen interesse eller af væsentlig hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre”, når 3) 

“videregivelsen er nødvendig for en myndigheds gennemførelse af tilsyns- og kontrolopgaver”, når 4) 

“videregivelsen sker til en myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan og er nødvendig med henblik på 

dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering”, eller når 5) “videregivelsen sker til brug for 

opfølgning på en utilsigtet hændelse i regionen, kommunen eller et privat sygehus”.  

 

I medfør af SL § 43, stk. 2, kan der imidlertid ske videregivelse uden patientens samtykke til myndighed, 

såfremt dette er nødvendigt for gennemførelse af tilsyns- og kontrolopgaver, jf. nr. 3. Dog giver ingen af de 

ovenstående undtagelser til udgangspunktet om samtykke adgang til videregivelse af helbredsoplysninger til 

eksempelvis private dataspecialister, som kan gøre brug af disse oplysninger til statistiske formål, uden 

patientsamtykke.  

 

Udgangspunktet må være, at såfremt helbredsoplysninger ønskes videregivet til statistiske formål med 

henblik på kvalitetsudvikling, da må samtykke fra patienten indhentes på ny, jf. § 43, stk. 1, såfremt 

undtagelserne i § 43, stk. 2, ikke kan anses for værende opfyldt. 

 

Adgangen til at indhente og videregive helbredsoplysninger til andre formål end behandling uden 

patientsamtykke er dermed forholdsvis snæver. Samtykkekravet kan alene undtages i nogle helt konkrete 

tilfælde. Uklart er det dog, hvad der menes med begrebet “andre formål end behandling” som følger af 
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ordlyden i henholdsvis SL §§ 42 d, stk. 1 og 43, stk. 1, og hvordan dette i praksis skal fortolkes, herunder om 

begrebet omfatter forskningsmæssige formål da det er udefinerbart alene ud fra ordlyden af bestemmelserne. 

Begrebet “andre formål end behandling” må da ses i lyset af SL § 5, som definerer begrebet behandling, 

som at omfatte “undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødseslhjælp, genoptræning, 

sunhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient”. På baggrund af 

dette ræsonnement må “andre formål end behandling”, således fortolkes til at omfatte alle andre formål, end 

dem som følger af SL § 5, herunder såvel forskning.  

 

Relevant i denne sammenhæng er da at vurdere, hvorvidt indhentning og deling af sundhedsdata til brug for 

statistiske formål må betragtes som værende forskning i komitelovens forstand. 

 

Komitelovens (herefter “KL”) formål er defineret i lovens § 1, stk. 1, hvoraf det fremgår, at “det 

videnskabsetiske komitesystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og 

sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt”. KL § 2, stk, 1, 

nr. 1-3, definerer begreberne “sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt” og “sundhedsdatavidenskabeligt 

forskningsprojekt”. Efter § 2, stk. 1, er der tale om et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvis dette 

indebærer “forsøg på levendefødte menneskelige individer, menneskelige kønsceller, der agtes anvendt til 

befrugtning, menneskelige befrugtede æg, fosteranlæg og fostre, væv, celler og arvebestandele fra 

mennesker, fostre og lign. eller afdøde”, jf. nr. 1, hvis projektet medfører “forsøg på mennesker, der har til 

formål at afdække eller efterprøve de kliniske, farmakologiske eller andre farmakodynamiske virkninger af et 

eller flere forsøgslægemidler eller at identificere bivirkninger ved et eller flere forsøgslægemidler eller at 

undersøge absorption, distribution, metabolisme eller udskillelse af et eller flere forsøgslægemidler med 

henblik på at vurdere sikkerhed eller effekt af lægemidlet”, jf. nr. 2. Der er derimod tale om et 

sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, hvis dette “angår brug af sensitive bioinformatiske data, 

hvor der kan være risiko for væsentlige helbredsmæssige sekundære fund, herunder projekter med 

genomdata”, jf. nr. 3.  

 

KL § 2, stk. 1, nr. 1-2 vedrører begge forsøg på individer, herunder med henblik på bl.a. at identificere 

bivirkninger ved forsøgslægemidler eller forskning i et individs celler og arvemateriale. Indhentning af 

sundhedsdata til statistiske analyser, som beskrevet i anvendelsesområde 2, kan ikke umiddelbart anses for at 

være et videnskabeligt forskningsprojekt i medfør af disse to bestemmelser, da sådanne analyser ikke 

forudsætter forsøg på menneskelige individer. I henhold til § 2, stk. 1, nr. 3, da må et projekt angå sensitive 

bioinformatisk data, herunder projekter med genomdata, for at kunne anses for at udgøre et videnskabeligt 

forskningsprojekt efter komiteloven. Hvorvidt indhentning af patientdata til brug for statistiske analyser 

omfattes af denne bestemmelse, afhænger af hvorvidt de data, der indhentes kan anses for at udgøre tørre 
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sundhedsdata eller våde sundhedsdata (in vitro diagnostik). For at kunne afgøre dette, må de data, der 

indhentes, samt formålet hermed, vurderes. Våde data udgør imidlertid data som biopsier, blodprøver, 

biologisk materiale, vævsprøver mv.88 Tørre sundhedsdata kan derimod anses for at være laboratoriesvar, 

svar på spørgeskemaundersøgelser, notater og skrivelser fra patientjournalen mv.89 Patientsrapporteret 

psykisk data via en digital løsning må tilsvarende anses for at være tørre sundhedsdata. Indhentes der 

sundhedsdata i form af tørre sundhedsdata fra patientens journal til brug for statistiske analyser af 

eksempelvis fejlmedicinering eller genindlæggelsestendensen, som beskrevet i anvendelsesområde 2, da må 

det altovervejende udgangspunkt være, at sådanne analyser falder uden for komitelovens 

anvendelsesområde. Sundhedsdata, som indhentes og videregives må i stedet reguleres efter SL §§ 42 d samt 

43.  

 

Væsentligt er det dermed, at foretage en klar sondring mellem forskningsprojekter og kvalitetsprojekter. Et 

projekt kan klassificeres som at være forskning, når der er tale om en planlagt virksomhed, som har til 

hensigt at opsøge ny viden om en given sygdom, herunder hvordan denne er opstået, og hvordan denne 

forebygges og behandles.90 Et kvalitetsprojekt er derimod kendetegnet ved at omhandle sikring og udvikling 

af kvaliteten i en given organisation, herunder behandling, udredning mv. samt søgen efter forbedringstiltag. 

Kvalitetsudvikling er ofte driftsnært og vedrører en specifik patientgruppe.91 Kvalitetsudvikling adskiller sig 

hermed væsentligt fra forskningsbegrebet. Interessant er i denne sammenhæng SL § 47, som regulerer 

muligheden for at videregive helbredsoplysninger fra patientjournaler, som omtalt i SL § 46, stk. 1, til brug 

for statistik eller planlægning efter godkendelse fra Regionsrådet. Denne beføjelse var tidligere tildelt 

Styrelsen for Patientsikkerhed, men ligger nu hos Regionsrådene.92 Praksis på området har tidligere været, at 

tilladelse til videregivelse af sundhedsdata til statistik og planlægning tildeles, såfremt projektet findes at 

være nødvendigt, og at de indhentede oplysninger er kvalificerede til den påtænkte planlægning samt, at der 

kan udarbejdes en valid statistik på baggrund af oplysningerne.93 Godkendelse fra Regionsrådet kan 

imidlertid undtages, såfremt det følger af lov, at oplysningerne skal videregives, jf. SL § 47, stk. 2. Denne 

bestemmelse finder hovedsageligt anvendelse på lov om Danmarks Statistik. På baggrund heraf må 

udgangspunktet være, at helbredsoplysninger fra patientjournaler til statistiske formål kan videregives med 

godkendelse fra Regionsrådet, jf. SL § 47, stk. 1. Imidlertid må oplysninger, indhentet efter SL §§ 46 og 47 

til brug for forskning, statistik eller planlægning, ikke i senere henseender behandles i andet end statistisk 

 
88 Copenhagen Healthtech Cluster og Data Redder Liv. (2018). Bedre anvendelse af sundhedsdata, s. 11. 
89 Copenhagen Healthtech Cluster og Data Redder Liv. (2018). Bedre anvendelse af sundhedsdata, s. 11. 
90 Region Nordjylland. (2021). Videregivelse af patientjournaloplysninger til forskning, statistik eller planlægning. 
91 Region Nordjylland. (2021). Videregivelse af patientjournaloplysninger til forskning, statistik eller planlægning. 
92  Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning, De fem regioner og de sundhedsvidenskabelige fakulteter. (2020). Juridisk 
vejledning om tværinstitutionelt samarbejde mellem regioner og universiteter vedrørende brug af patientjournaldata til forskning, s. 
32.  
93 Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning, De fem regioner og de sundhedsvidenskabelige fakulteter. (2020). Juridisk 
vejledning om tværinstitutionelt samarbejde mellem regioner og universiteter vedrørende brug af patientjournaldata til forskning, s. 
32.  
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eller videnskabeligt øjemed, jf. SL § 48, stk. 1, og offentliggørelse af sådanne indhentede oplysninger, må 

kun ske i en form, hvori oplysningerne ikke kan henføres til enkeltpersoner, jf. stk. 2.   

3.3.3. Opsummering - Statistisk formål med henblik på kvalitetsudvikling  

På baggrund af ovenstående må den retlige kvalifikation af indhentning og videregivelse af 

helbredsoplysninger til brug for statistiske formål være, at dette som udgangspunkt kræver patientens 

samtykke efter SL §§ 42 d, stk. 1, og 43, stk. 1. Indhentning og videregivelse vil alene kunne ske uden 

patientens samtykke i nogle helt særlige tilfælde i medfør SL § 42 d, stk 2, og § 43, stk. 2. Som konstateret i 

specialets case i kapitel 2 kan den digitale løsning anvendes til kvalitetsmæssige formål ved at indsamle 

historisk aggregeret sundhedsdata til kontrol af behandlingsresultater, evaluering af behandlingseffekt og 

omkostninger samt udarbejde statistisk vurdering af fejlmedicinering og genindlæggelser.  

Foretages indhentningen af helbredsoplysninger af en sundhedsperson med henblik på kvalitetsudvikling, 

som i denne sammenhæng, må indhentningen af oplysninger som udgangspunkt kunne foretages uden 

samtykke fra patienten, såfremt de øvrige betingelser i SL § 42, stk. 2, nr. 2, litra a-e, alle kan anses for 

værende opfyldt. Imidlertid foreligger der ikke nogen direkte adgang til videregivelse af data uden 

patientsamtykke til TechNordic A/S med henblik på kvalitetsudvikling i medfør af SL § 43, stk. 2.  

 

Bestemmelserne §§ 42 d og 43 i sundhedsloven er forholdsvise komplekse, hvilket kan være udfordrende, 

når den retlige kvalifikation skal foretages. Bestemmelserne kan i øvrigt næppe anses for at fremme 

mulighederne for deling af sundhedsdata tværorganisatorisk, omendskønt dette kan lade sig gøre i nogle helt 

særlige tilfælde.  

3.4. Anvendelsesområde 3 - Sundhedsdata indhentet og videregivet til et konkret 
forskningsprojekt  

Endeligt analyseres den retlige kvalifikation af indhentning og videregivelse af sundhedsdata til brug for et 

konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, idet softwaren kan anvendes i forskningssammenhæng.94 

Sundhedslovens regler såvel komitelovens regler på området er forholdsvise komplekse, hvorfor det findes 

relevant at analysere, hvornår et forskningsprojekt er omfattet af komiteloven hhv. sundhedsloven, og hvad 

rammerne er for indhentning og videregivelse af sundhedsdata til brug for et konkret forskningsprojekt.  

 

Når sundhedsdata indhentes i forskningsøjemed, da må det konkret vurderes, hvorvidt komitelovens 

bestemmelser finder anvendelse. Som behandlet ovenfor i analysen af anvendelsesområde 2, definerer KL § 

2, stk. 1, nr. 1-3, begrebet “sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og sundhedsdatavidenskabeligt 

forskningsprojekt”. I henhold til National Videnskabsetisk Komité falder behandling, forebyggelse, 

 
94 Se kapitel 2 “Case og statistik” for uddybning.  
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rehabilitering og undersøgelse ind under definitionen af sundhedsvidenskab.95 Det anføres, at projektet skal 

indkludere forsøgspersoner, som skal eksponeres for intervention. Sundhedsvidenskabelige projekter søger at 

frembringe ny viden eller teste aktuel viden om en given sygdoms opståen, behandling, forebyggelse mv. og 

endvidere individets fysiologiske, psykologiske eller biologiske processer. Sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter skal derfor både skal have et formål og en intervention af sundhedsvidenskabelig 

karakter. 96  

Sundhedsdatavidenskabelig forskning vedrører derimod alene bioinformatiske data til at generere ny viden 

om en given sygdom, herunder dens opståen, behandling, diagnostik, forebyggelse mv. og individets 

fysiologiske, psykologiske eller biologiske processer samt arveanlæg.97 Indledes der et konkret 

forskningsprojekt i overensstemmelse med KL § 2, stk. 1, nr. 1-3, finder komiteloven anvendelse. Benyttes 

den i specialet omhandlede software til et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som søger ny 

viden om den psykiske lidelse, depression, da falder forskningsprojektet som udgangspunkt indenfor 

komitelovens anvendelsesområder, og bestemmelserne om anmeldelsespligt må da iagttages.  

 

I henhold til KL § 14, stk. 1, skal ethvert sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og 

sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem. KL § 14, stk. 

2-6, indeholder imidlertid nogle undtagelser til dette udgangspunkt. Er der tale om “sundhedsvidenskabelige 

spørgeskemaundersøgelser og sundhedsvidenskabelige registerforskningsprojekter, da skal sådanne kun 

anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, såfremt projektet omfatter menneskeligt biologisk 

materiale”, jf. stk. 2. I henhold til stk. 3, skal “sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter indeholdende 

anonymt menneskeligt biologisk materiale kun anmeldes, såfremt forskningsprojektet reguleres i § 25 i lov 

om kunstig befrugtning”. Er der derimod tale om “forsøg på cellelinjer med nødvendig godkendelse, da skal 

et sådan projekt alene anmeldes, hvis dette angår anvendelse af befrugtede æg, stamceller og 

stamcellelinjer, jf. §§ 25 og 27, stk. 2, i lov om kunstig befrugtning, jf. stk. 4”. Det klare udgangspunkt efter 

komiteloven er dermed, at ethvert sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt er anmeldelsespligtigt.  

 

National Videnskabsetisk Komité anfører, at sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige 

forskningsprojekter må adskilles fra patientbehandling og kvalitetsudvikling.98 Omhandler et 

forskningsprojekt nye behandlingsmetoder, er forskningsprojektets formål være afgørende for, hvorvidt dette 

skal anmeldes til Komitén. Har forskningsprojektet til formål, foruden behandling, at frembringe ny viden på 

området, skal dette anmeldes til Komitén som udgangspunkt. Projekter omhandlende kvalitetsudvikling og 

kvalitetskontrol skal ikke anmeldes, da disse ikke tilvejebringer ny viden om en given behandling, men 

 
95 National Videnskabsetisk Komité. (2020). Hvad skal jeg anmelde? 
96 Ibid 
97 Ibid 
98 Ibid 
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snarere sigter på at udvikle og forbedre funktionerne eller driften i en given organisation eller kvaliteten af en 

given behandling, hvilket, som fastslået under anvendelsesområde 2, ikke falder ind under komitélovens 

anvendelsesområde. 99  

 

På samme vis som i sundhedsloven, gælder der et samtykkekrav. Omfatter et sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt, som er anmeldelsespligtigt efter KL § 14, forsøg på personer, skal der indhentes 

informeret samtykke fra den pågældende person, jf. KL § 3, stk. 1. Informeret samtykke er imidlertid 

defineret i lovens § 2, stk. 1, nr. 13, som at være “en beslutning, der er meddelt skriftligt, dateret og 

underskrevet eller meddelt elektronisk sammen med brug af digital signatur, om at deltage i det pågældende 

forskningsprojekt, og som er baseret på fyldestgørende information om projektets art, betydning, rækkevidde 

og risici og truffet af egen fri vilje”. Dette bekræftes i KL § 5, som endvidere fastslår i sammenhæng 

hermed, at “det, klart og tydeligt skal fremgå at samtykket, på ethvert givent tidspunkt, kan tilbagekaldes”. 

 

Et anmeldelsespligtigt forskningsprojekt efter § 14 må ikke påbegyndes, før tilladelse fra den 

videnskabsetiske komité hertil er givet, jf. KL § 13, stk. 1. Iværksættes et forskningsprojekt uden tilladelse i 

strid med KL §§ 13 og 14, eller er der ikke afgivet informeret samtykke hertil, ifalder sponsor, eller hvis 

denne ikke har værneting i Danmark, den forsøgsansvarlige, erstatningsansvar og må rede en godtgørelse på 

1.350 kr. til de deltagende forsøgspersoner, jf. KL § 42, stk. 1.  

 

Væsentligt i forbindelse med patientens afgivne samtykke til det pågældende forskningsprojekt er KL § 3, 

stk. 4. I henhold til KL § 3, stk. 4, 1. pkt., kan “samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt på ethvert tidspunkt tilbagekaldes, uden at dette er til skade for forsøgspersonen”. 

Imidlertid berører tilbagekaldelse ikke adgangen til at behandle personoplysninger, der allerede er indgået i 

forskningsprojektet, om den pågældende forsøgsperson, jf. 2. pkt. Dette adskiller sig væsentligt fra 

udgangspunktet i databeskyttelsesordningen art. 7, stk. 3, hvorefter den registrerede til enhver tid har ret til at 

trække sit samtykke til behandling af personfølsomme oplysninger tilbage. Det betyder, at hvor det efter 

databeskyttelsesforordningen art. 7 er muligt for patienten at tilbagekalde sit samtykke, bortfalder denne 

mulighed, i de tilfælde hvor indhentningen og videregivelsen omfattes af SL §§ 43 og 46, og hvor 

behandlingen udgør et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt i henhold til komitelovens regler, jf. KL § 

3, stk. 4, 2. pkt. Dispositionsadgangen til sundhedsdata efter KL § 3, stk. 4, 2. pkt., samt SL §§ 43 og 46 må 

kunne anses for at udgøre dispositionsretten til disse data, omendskønt at der i henhold til retsvidenskabelig 

litteratur ikke eksisterer en reel ejendomsret til sådanne personoplysninger.  

 

 
99 National Videnskabsetisk Komité. (2020). Hvad skal jeg anmelde? 
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Bekendtgørelse om anmeldelsespligtige forskningsprojekter100 kapitel 3, regulerer indholdskravene til det 

informerede samtykke. I henhold til bekendtgørelsens § 10, stk. 1, skal “forsøgspersonen informeres 

skriftligt og mundtligt om et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekts indhold, forudsigelige risici samt 

fordele, forinden afgivelse af samtykke (...) Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af 

forskningsprojektet uden brug af tekniske eller værdiladede vendinger, og gives på en hensynsfuld måde, 

tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger”, jf. stk. 2, 1 og 2. pkt. Desuden skal “informationen 

indeholde oplysninger om forudsigelige risici, bivirkninger, komplikationer, ulemper og uforudsigelige risici 

og belastninger, som kan opstå som følge af deltagelsen”, jf. stk. 2, 3. pkt. Væsentligt i denne sammenhæng 

er, at forsøgspersonen skal informeres om, hvorvidt der i forbindelse med forskningsprojektet indhentes 

oplysninger fra patientens journal, jf. stk. 3, samt hvorvidt samtykket giver adgang for sponsor og sponsors 

repræsentanter til at indhente oplysninger i patientens journal, jf. stk. 5.  

 

Essentielt i denne sammenhæng er forskellen mellem begreberne “forsøgsperson” og begrebet “patient”. I 

henhold til KL § 2, nr. 10, er “en forsøgsperson, en person som deltager i et sundhedsvidenskabeligt 

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

kontrolgruppe”. Iøjnefaldende er det da, at en patient som deltager i et forskningsprojekt, karakteriseres som 

en forsøgsperson. Imidlertid er en forsøgsperson dog ikke nødvendigvis altid en patient, men kan ligeledes 

være en komplet rask person, som har indvilget i at deltage som forsøgsperson. Sondringen er derfor af 

betydning i forbindelse med den retlige kvalifikation.  

 

  

 
100 Anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, BKG 2020-06-04 nr 825. 
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3.4.1 Videregivelse af sundhedsdata til forskning 

Sundhedsloven regulerer adgangen til at videregivelse helbredsoplysninger i medfør af SL §§ 43 og 46, stk. 

1 og 2. Som konstateret i forrige analyse af anvendelsesområdet statistisk formål kan helbredsoplysninger 

med patientens samtykke videregives til andre formål end behandling, heriblandt forskningsmæssige forhold, 

jf. SL § 43. Samtykkekravet kan alene fraviges i medfør af undtagelserne i § 43, stk. 2. SL § 46 regulerer 

imidlertid videregivelse af helbredsoplysninger til konkrete forskningsprojekter. I medfør af § 46, stk. 1, kan 

“oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og 

andre systemer, der supplerer patientjournalen, kan videregives til en forsker til brug for et konkret 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt eller et konkret sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt”. 

Videregivelsen er imidlertid betinget af, at der er afgivet tilladelse til projektet efter komitéloven, lov om 

videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. eller lov om kliniske forsøg 

med lægemidler.  SL § 46, stk. 1, skal ses i sammenhæng med KL § 3, stk. 1, hvorefter et anmeldelsespligtigt 

forskningsprojekt kan omfatte forsøg på mennesker med patientens samtykke hertil. Hvis samtykke fra 

patienten ikke kan indhentes i medfør af § 43 kan helbredsoplysninger, i form af tørre sundhedsdata, 

videregives til en forsker, såfremt Videnskabsetisk Komité har afgivet tilladelse til det specifikke 

forskningsprojekt, jf. § 46, stk. 1. Sådanne helbredsoplysninger i henhold til § 46, stk. 1, kan tillige 

“videregives til en forsker til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse 

efter godkendelse af regionsrådet”, selvom projektet ikke er omfattet af hverken komiteloven eller lov om 

videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr mv., jf. stk. 2. Spørgsmålet er da, 

hvad begrebet “væsentlig samfundsmæssig interesse” indebærer i denne sammenhæng. Dette fremstår i 

praksis som ubesvaret, men er en vurdering som Regionsrådet skal foretage. I henhold til Region 

Nordjylland har et projekt dog en væsentlig samfundsmæssig interesse, “hvis projektet forventes at kunne 

bidrage med ny og vigtig viden om en sygdom eller behandlingen heraf, og hvis projektets resultater 

forventes at være til gavn for den fremtidige patientbehandling”. 101 Forudsætter det specifikke 

forskningsprojekt ikke tilladelse fra Videnskabsetisk Komité efter komitéloven, kan der søges om adgang til 

oplysningerne hos Regionen. Regionsrådets godkendelse kan dog undværes, såfremt patienten selv afgiver 

samtykke til videregivelsen.102  

 

Udføres et sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt med et behandlingsmæssigt formål, og en patient 

deltager som forsøgsperson i projektet som led i patientens behandling, udløser dette som udgangspunkt alle 

regelsæt på området, dvs. databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, komiteloven samt 

sundhedsloven. Et eksempel herpå kunne være, at en patient skal teste en ny behandling eller præparat til 

behandling af en given sygdom, hvormed SL § 15 finder anvendelse. 

 
101 Region Nordjylland. (2021). Videregivelse af patientjournaloplysninger til forskning, statistik eller planlægning. 
102 Ibid 
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3.4.2. Opsummering - Sundhedsdata indhentet og videregivet til et konkret forskningsprojekt  

På baggrund heraf kan det konstateres, at iværksættes et konkret forskningsprojekt i overensstemmelse med 

KL § 2, stk. 1, nr. 1-3, da finder komitelovens regler anvendelse. Som konstateret i specialets case kan den 

digitale løsning anvendes i forbindelse med et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Det 

altovervejende udgangspunkt er, at et forskningsprojekt er anmeldelsespligtigt efter KL § 14, stk.1, og ikke 

må iværksættes, før der er indhentet tilladelse hertil, jf. KL § 13, stk. 1. Der skal dog foretages en konkret 

vurdering i ethvert tilfælde, hvormed der må afgrænses fra patientbehandling og kvalitetsudvikling. Vedrører 

projektet forsøg på mennesker skal der indhentes samtykke fra forsøgspersonen, jf. KL § 3, stk. 1. Adgangen 

til at videregivelse helbredsoplysninger er reguleret  i SL §§ 43 og 46, stk. 1 og 2. Videregivelse i medfør af 

SL § 43, stk. 1, forudsætter patientens samtykke, hvilket alene kan fraviges i medfør af § 43, stk. 2. 

Elektroniske helbredsoplysninger kan dog videregives til et konkret forskningsprojekt i medfør af SL § 46, 

stk. 1, såfremt Videnskabsetisk Komité har godkendt det pågældende forskningsprojekt. Alternativt kan der 

søges om tilladelse hos Regionsrådet, hvis forskningen ikke er omfattet af komitéloven, og projektet er af 

væsentligt samfundsmæssig interesse.  

3.5. Medicinsk udstyr 

Med den stigende brug af software i forbindelse med behandling i sundhedssektoren, aktualiseres 

spørgsmålet, om hvorvidt sådan software skal reguleres på samme måde som anden medicinsk udstyr. 

Software kan, præcis som fysisk udstyr, i høj grad påvirke mennesker - både positivt og negativt. Sikkerhed 

og tillid til medicinsk udstyr er vigtigt i forbindelse med behandling af patienter, og usikker software 

medfører en sundhedsmæssig risiko for patienterne. Der foreligger således en række grunde til, hvorfor det er 

afgørende at vurdere, hvornår software er omfattet af reglerne for medicinsk udstyr. Sammenlignet med 

konventionelt medicinsk udstyr, kræver software flere løbende opdateringer for at vedligeholde sikkerheden. 

Mangel på regulering sammenholdt med de nødvendige investeringer, der skal foretages ved udvikling af 

software til medicinsk behandling, medfører en haltende sikkerhedsteknik på området og heraf en øget risiko 

for alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for patienterne. I nærværende afhandling analyseres relevant 

regulering og retspraksis på området for medicinsk udstyr samt, hvorledes software må identificeres som 

medicinsk udstyr i retlig forstand. 

3.5.1. Hvorvidt skal software reguleres efter reglerne om medicinsk udstyr? 

Udbredelsen af software inden for sundhedssektoren medfører et stigende behov for tydelig regulering på 

området for at sikre patientsikkerheden og harmoniseringen på området. På området for regulering af 
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medicinsk udstyr er EU og USA blandt de største spillere i verden.103 I dette afsnit tages der udgangspunkt i 

reguleringen på EU-markedet og herunder det danske marked, grundet projektets perspektivering. 

 

Tidligere var området for medicinsk udstyr reguleret i direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EØF. Direktivet 

blev i maj 2021 erstattet af forordningen om medicinsk udstyr (2017/745) som blev vedtaget i 2017, og 

endeligt trådte i kraft i 2021. Sammenlignet med direktivet, skal forordningen ikke implementeres i national 

lov. Med forordningen blev reglerne fastsat med øjeblikkelig og direkte virkning for medlemsstaterne. 

3.5.2. Retspraksis - C-329/16  

Der foreligger ikke meget retspraksis på området omhandlende vurderingen af software som medicinsk 

udstyr. Den første afgørelse på området blev i 2017 truffet af EU-domstolen i sag C-329/16.104 Sagen 

omhandler klassificeringen og reguleringen af selvstændig software som medicinsk udstyr, navnlig i tilfælde, 

hvor softwaren ikke benyttes direkte på menneskekroppen. 

 

Selvom begrebet “software” fremgår udtrykkeligt som værende omfattet af forordningen om medicinsk 

udstyr og det daværende direktiv, blev sagen rejst på baggrund af rammerne for fransk national lovgivning, 

der kræver yderligere certificering af særlig software, uagtet om softwaren er CE-mærket i 

overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr.  

 

Spørgsmålet blev fremsat for EU-domstolen efter en tvist mellem Syndicat national de l’industrie des 

technologies médicales (SNITEM) og Philips mod de franske social-, og sundhedsmyndigheder. Sagen 

omhandlede specifikt Philips abonnementsbaseret software “IntelliSpace Critical Care Anaesthesia” 

udviklet af Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM), der gjorde det muligt for 

sundhedspersoner at indhente relevant information for patientens behandling, f.eks. om 

lægemiddelsinteraktioner og doseringsgrænser. Spørgsmålet fra de franske domstole til EU-domstolen var, 

hvorvidt der var tale om et medicinsk udstyr i henhold til direktivet om medicinsk udstyr art. 1, stk. 2, litra a, 

med formålet “diagnosticering, forebyggelse, monitorering og lindring af sygdomme”. Generaladvokaten 

anbefalede i denne forbindelse EU-domstolen at bekræfte, at abonnementsbaseret software kan udgøre 

medicinsk udstyr, såfremt softwaren bistår med information til sundhedspersoner, som hjælper med at 

opfange afvigelser og interaktioner mellem forskellige lægemidler og doseringer. 

 

 
103 Ludvigsen, K., Nagaraja, S., Daly, A. (2022). When Is Software a Medical Device? Understanding and Determining the 
“Intention” and Requirements for Software as a Medical Device in European Union Law. Cambridge University Press, s. 1. 
104 “Fortolkning af art. 1, stk. 1, og art. 1, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr”. C-
329/16, Domstolens dom af 7. december 2017. 
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EU-domstolen gav generaladvokaten medhold i sin udtalelse om, at sådan software kan udgøre medicinsk 

udstyr uagtet, at der er tale om software, der ikke benyttes direkte på menneskekroppen, jf. dommens pr. 21. 

Domstolen bekræftede, at software kan udgøre medicinsk udstyr, såfremt det opfylder de to kumulative 

betingelser, der følger af direktiv om medicinsk udstyr, art. 1, stk. 2, litra a: 1) det tilstræbte formål og 2) 

opnået virkning, jf. pr. 22. 

 

Efter art. 1, stk. 2, litra a, skal udstyret (i dette tilfælde, softwaren) være beregnet til at anvendes på 

mennesker med henblik på et af formålene nævnt i bestemmelsen, bl.a. diagnosticering, forebyggelse, 

overvågning, behandling, m.v., jf. dommens pr. 23. Domstolen bemærkede i samme forbindelse, at software, 

der benyttes i medicinsk sammenhæng, men ikke til et medicinsk formål, ikke opfylder denne betingelse, jf. 

pr. 26. Dette kan f.eks. være software til brug for arkivering eller formidling af oplysninger, der allerede 

fremgår af brugsanvisninger eller andre generiske oplysninger forbundet med lægemidler. 

 

Betingelsen om opnået virkning fandtes særligt relevant for afgørelsen i forbindelse med spørgsmålet om, 

hvorvidt en software, der ikke anvendes i eller på det menneskelige legeme, kan vurderes at udgøre 

medicinsk udstyr i overensstemmelse med direktivets art. 1, stk. 2, litra a. Domstolen bemærkede, at 

betegnelsen om udstyrets “hovedvirkning i eller på det menneskelige legeme” ikke direkte kan oversættes til 

at udstyret benyttes direkte på menneskekroppen, jf. pr. 27-28. 

 

Mest afgørende af de to betingelser for EU-domstolens afgørelse var imidlertid formålet med udstyret, 

hvorfor der særligt blev lagt vægt på det faktum, at den pågældende software medvirkede til beregningen af 

dosering og behandlingsstrukturen for patienter ved at give relevant information til sundhedspersoner. 

Domstolen fandt derfor, at softwaren havde et medicinsk formål i forbindelse med softwarens assistance af 

“diagnosticering, forebyggelse, monitorering og lindring af sygdomme”, uagtet om den blev anvendt direkte 

på det menneskelige legeme, jf. pr. 25 og 32. Det blev i den forbindelse understreget, at det væsentlige for 

vurderingen er softwarens formål, jf. pr. 32, og ikke hvorvidt udstyret anvendes direkte på det menneskelige 

legeme. Domstolen gjorde særligt opmærksom på, at hvis udstyr, der ikke anvendes direkte i eller på det 

menneskelige legeme, ikke kan anses for at udgøre medicinsk udstyr, svarer dette i praksis til at udelukke 

software, der af fabrikanten specifikt er bestemt til at kunne anvendes til et eller flere af de medicinske 

formål, der er anført i definitionen af medicinsk udstyr i direktivet, hvilket ikke har været EU-lovgivers 

intention med bestemmelsen i art. 1, jf. pr. 30.  

 

Den tidligere manglende harmoniserede EU-regulering på området, medførte forskellige fortolkninger af 

definitionen af medicinsk udstyr, hvilket understregede behovet for forordningen om medicinsk udstyr. 

Afgørelsen er vigtig, ikke kun for retlige diskussioner og debatter, men også i forbindelse med den stigende 
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grad af digitalisering af sundheds-, og life science-sektoren. Sagen belyser tydeligt efterspørgslen på mere 

direkte vejledning på området, særligt fra sundhedspersoner, softwareudviklere og jurister.  

 

På baggrund af ovenstående afgørelse kan det lægges til grund, at virksomheder som TechNordic A/S bør 

udvise forsigtighed og opsøge juridisk rådgivning på området i forbindelse med udvikling af teknologi i 

sundhedssektoren, henset til domstolens tilbøjelighed til at fortolke definitionen som nævnt i direktivet om 

medicinsk udstyr art. 1, stk. 2, som er videreført i forordningen om medicinsk udstyr art. 2, stk. 1. 

 

3.5.3. Forordningen for medicinsk udstyr 2017/745 

Omfanget af forordningen følger af forordningens art. 1, hvoraf det fremgår, at forordningen “fastlægger 

regler for at bringe medicinsk udstyr til human brug og tilbehør til sådant udstyr i omsætning, gøre det 

tilgængeligt på markedet eller ibrugtage det i Unionen”. Det er således klart, at enhver part der medvirker til 

tilvejebringelsen eller ibrugtagning af medicinsk udstyr på det europæiske, og deraf også det danske, marked, 

skal overholde bestemmelserne i forordningen. Som underlagt forordningen, spiller producenter af software 

således en stor rolle i vurderingen af, hvorvidt den pågældende software overholder reguleringen. Det skal 

hertil nævnes, at “software”-begrebet ikke er reguleret separat i forordningen, ligesom der ikke er særlige 

bestemmelser i forordningen, der alene behandler området for software i lyset af medicinsk udstyr, hvorfor 

det må lægges til grund, at de generelle regler i forordningen omfatter software.105 

 

Software nævnes imidlertid i forordningens art. 2, stk. 1, som omfattet af begrebet “medicinsk udstyr” i det 

omfang udstyret, “som ifølge fabrikanten er bestemt til anvendelse, alene eller i kombination, på mennesker 

med henblik på et eller flere af følgende særlige medicinske formål: 

● diagnosticering, forebyggelse, monitorering, forudsigelse, prognose, behandling eller lindring af 

sygdomme, 

● diagnosticering, monitorering, behandling, afhjælpning af eller kompensation for skader eller 

handicap, 

● afprøvning, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk eller patologisk proces eller 

tilstand, 

● tilvejebringelse af oplysninger ved hjælp af in vitro-undersøgelse af prøvemateriale fra det 

menneskelige legeme, herunder organ-, blod-, og vævsdonationer, 

og hvis forventede hovedvirkning i eller på det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad farmakologisk, 

immunologisk eller metabolisk vej, men hvis virkning kan understøttes ad denne vej.” 

 
105 Ludvigsen, K., Nagaraja, S., Daly, A. (2022). When Is Software a Medical Device? Understanding and Determining the 
“Intention” and Requirements for Software as a Medical Device in European Union Law. Cambridge University Press, s. 6. 
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Det understreges i forordningens art. 2, stk. 1, at medicinsk udstyr omfatter software (blandt andre), hvor 

“fabrikantens erklærede formål” er anvendelse, alene eller i kombination, på mennesker med henblik på et 

eller flere af ovenstående formål. Det fremgår således tydeligt af bestemmelsen, at hensigten og det udtænkte 

formål med softwaren, er afgørende for vurderingen af, hvorvidt den pågældende software kan anses som 

værende omfattet af forordningens bestemmelser. Software kan imidlertid også udgøre tilbehør til medicinsk 

udstyr. Forordningen anlægger en skarp distinktion mellem software bestemt til anvendelse med eller som 

selvstændigt medicinsk udstyr, og software bestemt til generelle formål. Definitionen i art. 2, stk. 1, 

fastlægger, at software beregnet til anvendelse i kombination med medicinsk udstyr i forbindelse med et af 

ovenstående formål må anses for at være omfattet af forordningen. Forordningen understreger det klare 

intentionsprincip, der følger af art. 2, stk. 1. Dette indebærer, at software der ikke er beregnet til anvendelse, 

alene eller i kombination med medicinsk udstyr, imidlertid ikke kan anses for at være supporterende element 

til, såvel selv udgøre medicinsk udstyr.106 Forordningens art. 2, stk. 2, definerer tilbehør til medicinsk udstyr, 

som at være “enhver genstand der, selvom den ikke i sig selv er medicinsk udstyr, ifølge fabrikanten er 

bestemt til at blive anvendt sammen med en eller flere slags medicinsk udstyr, for specifikt at muliggøre, at 

det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit erklærede formål, eller for specifikt og 

direkte at hjælpe det medicinske udstyrs medicinske funktion i henhold til dets erklærede formål”.  

 

Der er tydelige paralleller mellem bestemmelsen i direktivets art. 1, stk. 2, og forordningens art. 2, stk. 1, 

hvor direktivets to kumulative betingelser for vurderingen af medicinsk udstyr genspejles i forordningen. 

“Software-begrebet” fremgår ikke ordret af den danske oversættelse af direktivet, men fremgår af 

forordningen. 

3.5.3.1. Klassificeringsreglerne  

Af sikkerhedsmæssige hensyn for offentligheden såvel fabrikanterne selv, er det påkrævet, at karakteren af 

medicinsk udstyr skal vurderes, forinden udstyret frigives på markedet. Denne vurdering foretages på 

baggrund af klasser, som hver især repræsenterer forskellige risikoniveauer.107 Software, der fungerer som 

supplement eller i kombination med andet medicinsk udstyr, hører under samme klasse som det pågældende 

medicinske udstyr. Er softwaren tiltænkt at skulle fungere uafhængigt, skal den imidlertid vurderes 

selvstændigt, jf. bilag VIII, kapitel II, 3.3. Det følger endvidere af klassificeringsregel nr. 11, at “software 

beregnet til tilvejebringelse af oplysninger for terapeutiske eller diagnostiske formål klassificeres som klasse 

IIa, forudsat at de ikke kan medføre dødsfald eller uoprettelig eller alvorlig forringelse af en persons 

sundhedstilstand”. Udstyr i klasse IIa skal opfylde de generelle krav til sikkerhed og ydeevne (forordningens 

 
106 Ludvigsen, K., Nagaraja, S., Daly, A. (2022). When Is Software a Medical Device? Understanding and Determining the 
“Intention” and Requirements for Software as a Medical Device in European Union Law. Cambridge University Press, s. 6. 
107 Klassificeringen skal foretages på baggrund af klassificeringsreglerne defineret i forordningens bilag VIII. 
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bilag I) samt krav til teknisk dokumentation (forordningens bilag II). Software som er beregnet til at 

monitorere fysiologiske processer falder som udgangspunkt under klasse IIa, og alt andet software 

klassificeres generelt som klasse I. Det findes, i forlængelse af klassificeringsreglerne, relevant at behandle, 

hvilken betydning forordningen for medicinsk udstyr helt konkret har for TechNordic A/S, såfremt den 

digitale løsning udgør medicinsk udstyr. 

 

3.5.3.2. Forordningens betydning for medicinsk udstyr i praksis 

Forordningen for medicinsk udstyr medfører generelt set strammere krav til fabrikanterne såvel øvrige 

aktører, herunder distributører og importører, hvad angår fremstilling, kvalitet, mærkning mv. Såfremt det 

vurderes, at en given software kan klassificeres som medicinsk udstyr og deraf er omfattet af forordningen, 

er fabrikanten underlagt en række forpligtelser, som fastslået i forordningens art. 10. Det fremgår bl.a., at 

“de nationale myndigheder har vide beføjelser i forhold til muligheden for, at kunne kræve rådighed over 

eller beslaglægge det medicinske udstyr, såfremt der er mistanker om, at udstyret har forårsaget skade eller 

ikke opfylder kravene i forordningen”. Forordningen stiller skærpede krav til kvaliteten og sikkerheden af 

udstyret samt udstyrets ydeevne. De generelle krav til sikkerhed og ydeevne er reguleret i forordningens 

bilag I. Heraf fremgår det, at udstyrets ydeevne skal stemme overens med den af fabrikanten anførte. Hertil 

skal udstyret designes og fremstilles, således at udstyret kan anses for at være egnet til dets erklærede formål. 

Udstyret skal være sikkert og effektivt, og udstyret må på ingen måde “kunne skade en patient, forværre 

patientens tilstand, eller være til fare for patient såvel som brugeren”. Forordningen stiller hertil krav om, at 

medicinsk udstyr er CE-mærket før det må markedsføres. CE-mærket dokumenterer, at udstyret overholder 

gældende ret. 

3.5.4. Den retlige kvalifikation 

I det følgende udarbejdes nogle generelle retningslinjer til vurderingen af fabrikantens hensigt med en given 

software i forhold til om, der er tale om medicinsk udstyr som omfattet af forordningen. Der tages ikke højde 

for direktivet for medicinsk udstyr, idet dette er erstattet af forordningen. Det er tydeligt, at hensigten spiller 

en væsentlig rolle for vurderingen af, hvorvidt der er tale om medicinsk udstyr, jf. art. 2, stk. 1, litra a, 

hvilket også bekræftes af retspraksis. Det findes derfor afgørende for TechNordic A/S at vurdere den retlige 

kvalifikation i forhold til, hvorvidt deres udbudte software er omfattet af forordningen. Hvis dette er 

tilfældet, skal softwaren og TechNordic A/S opfylde kravene, der fremgår af forordningen. 

 



 41  
 

3.5.4.1. Direkte og indirekte formål 

Det fremgår af art. 2, stk. 12, i forordningen, at “markering, brugsanvisninger, promoverende materiale eller 

udtalelser fra fabrikanten, vedrørende den erklærede anvendelse hvortil udstyret er bestemt, i en klinisk 

vurdering kan udgøre erklæret formål og hensigten med udstyret”. Det kan imidlertid være udfordrende for 

virksomheder at vurdere, hvorvidt deres software kan anses for at have til formål at opfylde et eller flere af 

de i art. 2, stk. 1, omfattede formål. 

 

Efter ordlyden i art. 2, stk. 12, er det tilstrækkeligt, at fabrikanten tydeligt konstaterer, at softwaren ikke er 

udviklet med henblik på en af de i art. 2, stk. 1, omfattede medicinske formål, hvorefter softwaren ikke 

betragtes som medicinsk udstyr. Dog kan der opstå situationer, hvor softwaren anvendes af medicinsk 

fagpersonale til aktuel behandling, som opfylder art. 2, stk. 1, såfremt fabrikanten havde mærket softwaren 

som medicinsk udstyr.108 Det må dog formodes, at hensigten med art. 2, stk. 12, ikke er at fabrikanten kan 

omgå forordningens bestemmelser, blot ved at udtrykke at softwaren ikke er udviklet som medicinsk udstyr. 

Vurderingen af, hvorvidt software er omfattet af forordningen for medicinsk udstyr, må derimod afgøres på 

baggrund af de i art. 2, stk. 1, fastsatte medicinske formål.109 Ved vurderingen af formålet med softwaren må 

“formål” fortolkes udvidet til at omfatte direkte såvel indirekte formål. Softwarens direkte formål fremgår af 

offentlig tilgængeligt dokumentation, såsom brugsanvisninger og promoverende materiale vedrørende 

softwaren udstedt af fabrikanten selv. Indirekte formål må imidlertid anses for at udgøre den pågældende 

softwares aktuelle muligheder, herunder hvilke data softwaren indhenter, hvilke analyser softwaren er i stand 

til at udføre mv. uagtet, hvad der er erklæret i markering, brugsanvisning, promoverende materiale mv. 110 

 

På baggrund heraf forelægges kilder til at fastslå henholdsvis direkte formål og indirekte formål. 

 

Direkte formål kan fastslås i følgende konkrete tilfælde:  

- Oplysninger fra mærkning, brugsanvisning, salgsfremmende materiale mv. udstedt af fabrikanten, 

hvori fabrikanten erklærer, at softwaren opfylder de i art. 2, stk. 1, omfattede formål 

- Dokumentation, hvori fabrikanten udtrykker, at det er hensigten med softwaren, at denne opfylder de 

i art. 2, stk. 1, omfattede formål, som nationale såvel andre kompetente myndigheder kan få adgang 

til i medfør af art. 10 i forordningen  

- Hvis fabrikanten har givet udtryk for, at softwaren opfylder et af de i art. 2, stk. 1, omfattede formål, 

eller at dette fremgår af softwarens søgesystemer111 

 
108 Ludvigsen, K., Nagaraja, S., Daly, A. (2022). When Is Software a Medical Device? Understanding and Determining the 
“Intention” and Requirements for Software as a Medical Device in European Union Law. Cambridge University Press, s. 11. 
109 Ibid, s. 11. 
110 Ibid, s. 12. 
111 Ibid, s. 12-13. 
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Indirekte formål kan fastslås i følgende konkrete tilfælde:  

- Hvis softwaren indhenter eller måler relevant data i henhold til de i art. 2, stk. 1, omfattede formål  

- Hvis de indhentede data analyseres med henblik på et eller flere formål omfattet af art. 2, stk. 1  

- Hvis softwaren er designet til at virke som medicinsk udstyr med intentionen om at erstatte allerede 

eksisterende medicinsk udstyr112  

 

En omgåelse af bestemmelserne i forordningen må anses for at kunne medføre skader på patienter. Det må 

derfor lægges til grund, at indførelsen af forordningen i forbindelse med erstatningen af tidligere direktiver, 

har til formål at beskytte patientsikkerheden ved at sikre en harmoniseret regulering på området. Retspraksis 

på området peger ligeledes på en tendens til at fokusere på patientsikkerheden og dermed en udvidet 

fortolkning af formålsbestemmelserne i forordningen, hvorfor der foreligger en vis risiko for virksomhederne 

i forbindelse med udviklingen af software inden for sundhedssektoren. Den udvidede formålsfortolkning må 

derfor iagttages under hensynet til patientsikkerheden.113  

 

Denne udvidede formålsfortolkning illustreres i nedenstående vurderingsdiagram:  

 

 
Figur 2: Vurderingsdiagram. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 
112 Ludvigsen, K., Nagaraja, S., Daly, A. (2022). When Is Software a Medical Device? Understanding and Determining the 
“Intention” and Requirements for Software as a Medical Device in European Union Law. Cambridge University Press, s. 13. 
113  Ibid, s. 13. 
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Som konstateret ovenfor må vurderingen af, hvorvidt en given software kan anses for at udgøre medicinsk 

udstyr, foretages på baggrund af de i art. 2, stk. 1, omfattede formål. Afgørende for vurderingen er formålet 

med softwaren, hvorfor det må udledes, hvorvidt softwaren kan anses for at have til formål at opfylde et eller 

flere af de i art. 2, stk. 1, omfattede formål. I den forbindelse må der foretages en udvidet formålsfortolkning 

omfattende softwarens direkte såvel som indirekte formål, som konkluderet ovenfor. I denne vurdering må 

det anskues, hvorvidt hensigten med softwaren er, at denne skal betragtes som medicinsk udstyr. Er dette 

tilfældet, da må det vurderes om, der foreligger et direkte erklæret formål, jf. art. 2, stk. 12. Har fabrikanten 

erklæret, at softwaren har til formål at opfylde en eller flere af de i art. 2, stk. 1, omfattede formål, må 

softwaren anses for at have et direkte erklæret formål. Kan det konstateres, at der foreligger et direkte 

erklæret formål i henhold til art. 2, stk. 12, må softwaren kunne klassificeres som medicinsk udstyr.  

 

Er det imidlertid ikke tydeligt, at hensigten med softwaren er, at denne må betragtes som medicinsk udstyr, 

må det vurderes om softwaren indirekte har til formål at opfylde et eller flere af de i art. 2, stk. 1, omfattede 

formål. Kan softwaren anses for at opfylde en eller flere af de ovenfor forelagte kilder, som etablerer et 

indirekte formål, må softwaren anses for at have indirekte til formål at opfylde et eller flere af de i art. 2, stk. 

1, omfattede formål. Kan der konstateres et indirekte formål, kan softwaren klassificeres som medicinsk 

udstyr. 

3.5.5. Diskussion 

På baggrund af ovenstående vurderingsdiagram vurderes det, hvorvidt den i specialet omhandlede software 

må betragtes som at være medicinsk udstyr i henhold til forordningen om medicinsk udstyr. Vurderingen 

foretages på baggrund af de i specialet præsenterede anvendelsesområder: behandling, statistisk formål og 

forskning.  

3.5.5.1. Anvendelsesområdet behandling  

Som det fremgår af specialets case, kan en digital helbredsløsning i form af en app, anvendes til at indsamle 

helbredsdata fra patienter og dele disse med sundhedsfagligt personale, som led i aktuel behandling. 

Vurderingen af, hvorvidt softwaren i denne sammenhæng kan anses for at være medicinsk udstyr efter 

forordningen, må foretages på baggrund af forordningens art. 2, stk. 1. Det må derfor vurderes, hvorvidt 

softwaren kan anses for at have til formål at opfylde et eller flere af de i art. 2, stk. 1, omfattede formål. 

Softwaren må i denne sammenhæng anses for at kunne anvendes på mennesker med henblik på at forebygge, 

diagnosticere, behandle, lindre mv. sygdomme (i dette tilfælde depression), idet softwaren anvendes som led 

i aktuel patientbehandling. Softwaren må anses for direkte erklæret at have til formål at opfylde en eller flere 

af de i art. 2, stk. 1, omfattede formål, idet det af fabrikanten er erklæret, at hensigten med softwaren i denne 

sammenhæng er behandling af patienter med bl.a. depression. Softwaren må derfor, som udgangspunkt, 
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betragtes som medicinsk udstyr og omfattes af reglerne herom i forordningen, idet den opfylder flere af de af 

art. 2, stk. 1, omfattede formål. 

3.5.5.2. Anvendelsesområdet statistiske formål  

Som tidligere fastslået i “Case og statistik”, kan en digital løsning for statistisk formål og kvalitetsudvikling 

fungere som software-platform, hvor historisk aggregeret data om sundhed og adfærd samles. Intentionen 

med at anvende softwaren i den forbindelse er, at foretage kontrol af behandlingsresultater, opnå et statistisk 

overblik over tendenser som fejlmedicinering og genindlæggelser samt kvalitetsudvikling i den lokale 

sundhedssektor i øvrigt. Softwaren anvendes i den forbindelse hverken til eller på patienters legeme. Som 

konstateret i C-329/16114, har det imidlertid ikke nogen betydning for den retlige kvalifikation, hvorvidt den 

pågældende software anvendes til eller på det menneskelige legeme. Afgørende for vurderingen er derimod 

softwarens formål, dvs. hvorvidt denne af fabrikanten er bestemt til anvendelse på mennesker med henblik 

på et eller flere af de i art. 2, stk. 1, nævnte medicinske formål. I den forbindelse må det vurderes, hvorvidt 

softwaren til statistiske formål direkte eller indirekte har til formål at opfylde de i art. 2, stk. 1, omfattede 

formål. Dette beror på en konkret vurdering af formålet med softwaren. Grundet casens fiktive natur kan der 

ikke foretages en endegyldig vurdering af softwarens direkte erklærede formål. Spørgsmålet er dog, om der 

kan konstateres et indirekte formål. Softwaren må anses for at indhente sundhedsdata til statistiske analyser. 

Imidlertid er disse data næppe relevante for de i art. 2, stk. 1, omfattede formål, idet softwaren alene har til 

formål at samle data til at give et statistisk overblik over eksempelvis antallet af genindlæggelser og til at 

tilvejebringe forbedringstiltag i en given afdeling eller sygehus. Formodningen må herefter være, at 

softwaren ikke kan anses for at have indirekte til formål at opfylde de i art. 2, stk. 1, omfattede formål eller 

være designet til at virke som medicinsk udstyr med intentionen om at erstatte eksisterende medicinsk udstyr 

eller sundhedspersonale. En endelig konklusion herom må dog bero på en konkret vurdering, henset casens 

fiktive natur.  

3.5.5.3. Anvendelsesområdet forskning  

I specialets case blev det fastslået, at det er muligt at anvende udviklet software i forbindelse med et konkret 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt til analyser af korrelationer på baggrund af indhentet data om 

adfærd og progressioner i sygdomsforløb i forskningssammenhæng. Softwaren kan endvidere benyttes i 

forbindelse med mønsteranalyser for videregående forskning og udvikling på området. Spørgsmålet i denne 

sammenhæng er, hvorvidt software, til forskning som ovenstående, kan anses for at udgøre medicinsk udstyr. 

Afgørende for denne vurdering må på samme vis som for de andre anvendelsesområder være, hvorvidt 

softwaren til forskning kan anses for at opfylde forordningens art. 2, stk. 1. Igen er det hensigten med 

 
114 “Fortolkning af art. 1, stk. 1, og art. 1, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr”. C-
329/16, Domstolens dom af 7. december 2017.   
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softwaren, som er afgørende for vurderingen. Er softwaren, ifølge fabrikanten, bestemt til anvendelse med 

henblik på et eller flere af de i art. 2, stk. 1, medicinske formål, bør softwaren anses for at udgøre medicinsk 

udstyr. Det er uklart, hvorvidt software anvendt til forskning som ovenstående, af fabrikanten er bestemt til 

de af art. 2, stk. 1, medicinske formål. Udgangspunktet må være, at det beror på en konkret vurdering af 

formålet med forskningen, herunder om brugen af forskningen endeligt kan vurderes som at opfylde det 

indirekte formål. Har forskningen et behandlingsmæssigt formål der nødvendiggør indhentning, måling eller 

analysering af sundhedsdata i medfør af art. 2, stk. 1, må formodningen være, at der kan statueres indirekte 

formål.  

 

Antages det derimod at forskningen vedrører klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, finder komiteloven 

imidlertid ikke anvendelse. Dette følger af KL § 1, stk. 5, hvoraf det fremgår, at “loven ikke gælder for 

sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der angår kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr, som 

anmeldes i medfør af forordningen om medicinsk udstyr”.115 Det betyder konkret, at er der tale om et 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som vedrører kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr, falder 

forskningsprojektet uden for komitelovens anvendelsesområde og må derfor reguleres efter forordningen om 

medicinsk udstyr. Med “klinisk afprøvning” menes en systematisk afprøvning, der involverer et eller flere 

mennesker, og som har til formål at vurdere udstyrs sikkerhed eller ydeevne, jf. forordningen for medicinsk 

udstyr art. 2, nr. 45. Kliniske afprøvninger er omfattet af loven om videnskabsetisk behandling af kliniske 

afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. Loven regulerer kliniske afprøvninger og rammerne for den 

videnskabsetiske vurdering af disse.  

3.5.6. Opsummering - Medicinsk udstyr  

Udgangspunktet herefter må være, at software ikke kan anses for at udgøre medicinsk udstyr, såfremt denne 

ikke er beregnet til et eller flere af de i art. 2, stk. 1, medicinske formål. Hensigten med softwaren findes at 

være afgørende for vurderingen heraf, henset til ordlyden af forordningens art. 2, stk. 1. Hensigten kan være 

direkte såvel indirekte, idet der må foretages en udvidet formålsfortolkning. Har fabrikanten direkte erklæret, 

at softwaren har til formål at opfylde en eller flere af de i art. 2, stk. 1, omfattede formål, må softwaren 

følgelig betragtes som medicinsk udstyr. Kan der ikke konstateres et erklæret formål i henhold til art. 2, stk. 

12, må det vurderes om softwaren indirekte har til formål at opfylde art. 2, stk. 1. Er dette tilfældet, da må 

softwaren ligeledes anses for at udgøre medicinsk udstyr. Hvad angår den i specialet omhandlede digitale 

løsning, kan det på baggrund af ovenstående analyse udledes, at software, som anvendes som led i aktuel 

behandling, udgør medicinsk udstyr i henhold til art. 2, stk. 1. For anvendelsesområderne statistisk formål og 

kvalitetsudvikling, samt forskning, beror det i altovervejende grad på en konkret vurdering af den indhentede 

data samt formålet med indhentningen. Såfremt sagens natur indikerer at formålet kan anses som værende 

 
115 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. 
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omfattet af forordningens art. 2, stk. 1, skal TechNordic A/S være særligt opmærksom herpå henset til den 

udvidede formålsfortolkning der følger af bl.a. retspraksis.  

3.6. Delkonklusion  

Samlet set kan det konstateres, at den retlige kvalifikation har væsentlig betydning for et samarbejde 

omhandlende udvikling og implementering af en digital løsning, henset til kompleksiteten af reglerne på 

området for indhentning og videregivelse af sundhedsdata. Formålet med softwaren fandtes at være 

afgørende for den retlige kvalifikation af den givne software og adgangen til indhentning og videregivelse af 

sundhedsdata. Den retlige kvalifikation af en digital løsning til implementering i sundhedssektoren afhænger 

dermed af, hvorvidt denne anvendes som led i aktuel behandling, til andre formål end behandling, herunder 

statistiske formål med henblik på kvalitetsudvikling, eller til et konkret sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt.  

 

I kapitlet blev den retlige kvalifikation udledt for de forskellige anvendelsesområder:  

 

Den juridiske analyse viste, at SL §§ 15, 41 og 42 a må iagttages, når helbredsoplysninger indhentes og 

behandles som led i aktuel patientbehandling. Behandling forudsætter, som altovervejende udgangspunkt, 

patientens samtykke efter SL § 15. Samtykkekravet kan dog fraviges i medfør af SL §§ 41, stk. 2 og 42 a.  

 

Anvendes den pågældende software derimod til at indhente sundhedsdata til andre formål end behandling, 

herunder statistiske formål kræver dette som udgangspunkt patientens samtykke efter SL §§ 42 d, stk. 1, og 

43, stk. 1. Indhentning og videregivelse kan alene ske uden patientens samtykke i nogle helt særlige tilfælde i 

medfør SL § 42 d, stk 2, og § 43, stk. 2. Samtykkekravet kan dog fraviges, såfremt indhentningen af 

oplysninger foretages af en sundhedsperson med henblik på kvalitetsudvikling, såfremt alle de øvrige 

betingelser i SL § 42, stk. 2, nr. 2, litra a-e, er opfyldt. Imidlertid viste analysen, at der ikke foreligger nogen 

direkte adgang til videregivelse af dataen uden patientsamtykke til en privat aktør (TechNordic A/S) med 

henblik på kvalitetsudvikling i medfør af SL § 43, stk. 2. Dette er som udgangspunkt betinget af patientens 

samtykke.  

 

Indhentes sundhedsdata til et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt i henhold til KL § 2, stk. 1, 

nr. 1-3, da finder komitelovens regler anvendelse, hvorefter forskningsprojektet er anmeldelsespligtigt efter 

KL § 14. Vedrører projektet forsøg på mennesker skal der indhentes samtykke fra forsøgspersonen, jf. KL § 

3, stk. 1. Videregivelse af helbredsoplysninger til forskningsmæssige formål kan ske i medfør af SL § 43, 

stk. 1. Dette forudsætter patientens samtykke, såfremt videregivelsen ikke kan omfattes af § 43, stk. 2. 

Elektroniske helbredsoplysninger kan dog videregives til et konkret forskningsprojekt i medfør af SL § 46, 
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stk. 1, såfremt Videnskabsetisk Komité har godkendt det pågældende forskningsprojekt. Alternativt kan der 

søges om tilladelse hos Regionsrådet, hvis forskningen ikke er omfattet af komitéloven, og projektet er af 

væsentligt samfundsmæssig interesse.  

 

I forlængelse heraf blev det analyseret, hvorvidt den i specialet omhandlede digitale løsning (software) må 

betragtes som medicinsk udstyr i henhold til forordningen for medicinsk udstyr. Det blev konstateret, at 

formålet med den pågældende software er afgørende for vurderingen heraf, hvorfor det blev analyseret, 

hvorvidt den omhandlede software er bestemt til direkte såvel indirekte at opfylde et eller flere af de i art. 2, 

stk. 1, omfattede formål. De forskellige anvendelsesområder var imidlertid udslagsgivende for konklusionen. 

Analysen viste, at software anvendt som led i aktuel behandling er bestemt til at opfylde forordningens art. 2, 

stk. 1, og deraf må betragtes som medicinsk udstyr. Vurderingen af software til brug for statistisk formål og 

forskning, var derimod mere vanskelig. Udgangspunktet må være, at vurderingen altovervejende beror på en 

vurdering af det konkrete tilfælde, hvor der særligt tages højde for formålet med indhentningen af 

pågældende data.  
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Kapitel 4 - Relationsrente 

I følgende kapitel introduceres relationsrente-begrebet med afsæt i Dyer & Singhs teori.116 Kapitlet belyser 

mulighederne for opnåelse af merværdi i det pågældende samarbejde samt, hvad en sådan merværdi betyder 

henset til gevinstbegrebets betydning for de respektive parter. Relationsrenten indebærer for TechNordic A/S 

i altovervejende grad, en profit. For sundhedssektoren kan relationsrente-begrebet forstås som de eventuelle 

besparelser, et sådant samarbejde kan tænkes at medføre. Derudover tilkommer det samfundsøkonomiske 

aspekt henset til en mere effektiv behandling af personer med psykiske lidelser, resulterende i færre 

genindlæggelser og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

4.1. Dyer & Singhs relationelle tilgang 

Virksomheders evne til at samarbejde med andre virksomheder blev af Jay Barney i 1991 defineret som en 

virksomheds-specifik evne i, hvad Barney definerede som den ressource-baserede teori.117 Før Barney, 

etablerede Michael Porter sin branchestrukturelle tilgang (1980), der anførte, at overnormal profit er 

resultatet af en virksomheds placering i en industri med favorable strukturelle karakteristika, f.eks. lave 

adgangsbarrierer, forhandlingsmagt, m. fl. Dyer & Singh anerkender, hvad begge teorier har medbragt for 

forståelsen af virksomheders mulighed for at generere overnormal profit, men tilføjer samtidigt, at teorierne 

ikke tager højde for, at en enkelt virksomheds ressourcer kan strække udover virksomhedens egne 

grænser.118 Dyer & Singhs perspektiv, den relationelle tilgang, fokuserer på rutiner og netværksprocesser i 

en samarbejdsenhed.119 Hvor den ressource-baserede teori fokuserer på, at virksomheder kan generere 

overnormal profit baseret på besiddende kompentencer internt i virksomheden, argumenterer den relationelle 

tilgang for, at en isoleret virksomhed, uagtet dens kompetencer, aldrig ville kunne opnå samme overnormale 

profit.120 

 

Det anføres, at teorien benyttes i det omfang det passer til et samarbejde mellem offentlige og private parter, 

hvor den overnormale profit i denne sammenhæng forstås som en merværdi for parterne. Hvor profitbegrebet 

findes relevant grundet projektets virksomhedssynsvinkel, kan begrebet fra sundhedssektorens perspektiv 

forstås som den samfundsmæssige gevinst og besparelse, samarbejdet kan medføre. 

 
116 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4. 
117 Ibid, s. 661. 
118 Ibid, s. 661. 
119 Ibid, s. 661.  
120 Ibid, s. 661. 
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4.2. Relationsrente 

Den merværdi der skabes som følge af et samarbejde mellem parter, kaldes relationsrente og kan medføre en 

mulighed for parterne til at opnå konkurrencemæssige fordele. Det er en betingelse for relationsrenten, at 

parterne isoleret ikke kan opnå samme merværdi.121 Dyer & Singh har defineret 4 betingelser, der skal være 

opfyldt, for at der kan opnås relationsrente mellem samarbejdspartnere122: 

1. Investering i relationsspecifikke aktiver 

2. Vidensdeling 

3. Komplementære ressourcer 

4. Lavere transaktionsomkostninger grundet effektive styringsmekanismer 

 

Parterne kan, ved brug af proaktive og reaktive klausuler i deres kontrakt, udvide den loyalitetsforpligtelse de 

er underlagt eller indgå en samarbejdsforpligtelse, som fremmer muligheden for opnåelsen af relationsrente. 

Således forpligter parterne sig til at dele strategiske informationer som kan optimere deres inter-partes 

samarbejde og medføre konkurrencemæssige fordele. De konkurrencemæssige fordele er særligt relevante 

for TechNordic A/S henset til virksomhedens private natur. 

 

1. Investering i relationsspecifikke aktiver 

Parter kan i et samarbejde søge at opnå konkurrencemæssige fordele ved at investere i aktiver, der er 

specialiserede til at fungere sammen med en samarbejdspartners aktiver. Denne “aktivsspecifitet” definerede 

Williamson ved at sondre mellem tre forskellige former for specificitet; 1) stedsspecificitet, 2) fysisk 

aktivsspecificitet og 3) human aktivsspecificitet.123 

 

Stedsspecificitet referer til investeringer i aktiver, hvor det pågældende aktiv er direkte relateret til den 

fysiske lokation. Disse investeringer har vist, at reducere transport-, inventar- og koordineringsomkostninger, 

betydeligt.124 I samarbejder omhandlende udvikling af teknologi, har studier endvidere vist, at nærhed 

mellem samarbejdspartnerne forhindrer, at en virksomhed overser et teknologisk gennembrud i udviklingen. 

Det findes særligt relevant i det nærværende samarbejde, omhandlende behandling af danske persondata i 

overensstemmelse med danske regler, hvor de danske myndigheder har en stor interesse i at følge 

udviklingen af en digital løsning til behandling af patienter. 

 

 
121 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4., s. 662.   
122 Ibid, s. 662.  
123 Ibid, s. 662.   
124 Ibid, s. 662.   
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Fysisk aktivspecificitet indebærer kapitalinvesteringer forbundet med skræddersyede aktiver, hvis funktion 

er direkte forbundet med særlige samarbejdspartnere.125 Fysisk aktivspecificitet kan medføre en højere grad 

af differentiering og produktintegritet, da det fremmer parternes mulighed for at skræddersy produkter og 

aktiver til det pågældende marked.126 I et projekt omhandlende innoverende teknologiske løsninger forbundet 

med psykiatrisk behandling, er der selvsagt en højere grad af fysisk aktivsspecificitet, særligt for TechNordic 

A/S, idet der er tale om udvikling af en digital løsning, som skal fungere med det primære formål, at 

behandle patienter der lider af depression. Selvom algoritmen til en sådan digital løsning kan tænkes at 

benyttes i forbindelse med anden form for behandling, er dette ikke uden yderligere 

transaktionsomkostninger for TechNordic A/S, idet mange parametre i løsningen må antages at være 

målrettet psykiske lidelser. 

 

Human aktivsspecificitet relaterer sig til den transaktionsspecifikke “know-how”, som akkumuleres i 

forbindelse med langvarige samarbejdsforhold, hvilket fremmer parternes mulighed for at kommunikere 

efficient samt udviklingen af parternes fælles kompetencer til gavn for et samarbejde.127 Denne 

aktivsspecificitet ses således ofte at være den væsentligste form for aktivsspecificering for samarbejder, der 

omfatter udvikling af teknologi og forskning, og hvor medarbejdernes viden på området er afgørende for 

resultatet af samarbejdet.128 Udarbejdelsen af en digital løsning med formålet at understøtte det psykiatriske 

område, må vurderes som et omfattende projekt grundet graden af regulering på sundhedsområdet samt 

kompleksiteten forbundet med udviklingen af teknologien. Sådan et projekt kræver samarbejde mellem 

offentligt- og privatansatte nøglemedarbejdere, med særlig viden inden for både psykiatrien, 

socialpsykiatrien, teknologi og medicin. Denne afhængighed af en menneskelig komponent medfører alt 

andet lige en vis sårbarhed for samarbejdet, da dette uundgåeligt medfører en højere grad af uforudsigelighed 

og opportunistisk adfærd. 

 

2. Videndeling 

Interorganisatorisk læring er afgørende for vedligeholdelse af konkurrencemæssige fordele.129 Studier har 

vist, at for visse industrier, bl.a. for videnskabelige redskaber, stammer mere end ⅔ af innovationen fra 

kundeforslag eller -idéer.130 Dette tyder på at, en virksomheds samarbejdspartnere i overvejende grad, kan 

være den vigtigste komponent i forhold til nye ideer og deling af information, hvilket endeligt medvirker til 

 
125 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4., s. 662.   
126 Ibid, s. 662.   
127 Ibid, s. 662.   
128 Ibid, s. 662.   
129 Ibid, s. 664.  
130 Ibid, s. 664.  
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udviklingen af præstationsfremmende teknologier.131 Dyer & Singh definerer interorganisatorisk videndeling 

som et regulært mønster, der fremmer tilblivelsen af specialiseret viden. I forlængelse af den humane 

aktivsspecificitet, må videndeling vurderes som et vigtigt aspekt for et samarbejde mellem TechNordic A/S 

og myndighederne, idet præstationsfremmende teknologier er fokus for at skabe en stærk og velfungerende 

løsning i forbindelse med digitaliseringen på området. I forskningsstadiet af udviklingen er det særligt 

afgørende at parterne kommunikerer deres eventuelle baggrundsviden, som uddybes i afhandlingens kapitel 

6. Undervejs i samarbejdet er det nødvendigt at sundhedssektoren kommunikerer, hvordan den digitale 

løsning virker i praksis til TechNordic A/S.  

 

3. Komplementære ressourcer 

Relationsrente kan faciliteres ved at samarbejdspartnere udnytter hinandens komplementære ressourcer. I 

visse tilfælde kan det være nødvendigt, at parterne benytter sådanne ressourcer sammen med ressourcer fra 

en anden samarbejdspartner for at sikre relationsrenten.132 En betingelse for parternes mulighed for at danne 

relationsrente ved brug af komplementære ressourcer er, at ingen af parterne kan betale sig fra de relevante 

ressourcer på et andet marked. Disse ressourcer skal ligeledes være udelelige i den forstand, at begge parter 

har incitament til indgå i samarbejdet, for at få adgang til de komplementære ressourcer. 133 

 

Der er imidlertid en række udfordringer forbundet med parternes mulighed for at udnytte komplentære 

ressourcer.134 Parterne skal først og fremmest have mulighed for at finde hinanden og forstå den potentielle 

værdi, de komplementære ressourcer kan medføre. Da det må antages, at parterne ikke er i besiddelse af 

perfekt information, er det ikke muligt, på forhånd uden omfattende transaktionsomkostninger at vurdere, 

hvorvidt en kombination af ressourcer medfører den højest mulige værdi.135 Dette gør sig særligt gældende i 

et  samarbejde som det pågældende om implementeringen af en digital løsning i sundhedssektoren, da 

værdien og effekten af samarbejdet først viser sig på længere sigt. 

 

I dynamiske, teknologibaserede industrier, er innovation en afgørende faktor i forhold til muligheden for at 

opnå konkurrencemæssige fordele. I de tilfælde, hvor et strategisk samarbejde forventes at katalysere 

innovationsmuligheder, er ressourcekomplementaritet af stor betydning.136 Det moderne samfunds 

teknologiprodukter er af høj kompleksitet, og kravene for global konkurrencedygtighed på markedet for 

teknologi medfører yderligere gensidig afhængighed mellem virksomhederne, hvor samarbejde er vigtigt for 

 
131 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4., s. 665. 
132 Ibid, s. 666ff.  
133 Ibid, s. 666ff.  
134 Ibid, s. 666ff.  
135 Ibid, s. 667.  
136 King, David R., Covin, Jeffrey G., Hegarty, W. Harvey. (2003). Complementary Resources and the Exploitation of Technological 
Innovations, Volume 29, s. 590. 
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at opnå eller bevare konkurrencedygtigheden.137 Den unikke synergieffekt opstår, når ingen andre 

virksomheder eller samarbejder kan opnå samme værdi. Harrison et al. har defineret nytten af 

komplementære ressourcer som værende ikke-identiske, men komplementerende til hinanden.138 Harrison et 

al. diskuterer i høj grad effekten af komplementære ressourcer i lyset af opkøb af virksomheder.139 Teorien 

kan dog også appliceres i samarbejdsforhold, hvor parterne, ligesom under et opkøb, sammen opnår 

kompetencer eller fordele, de ikke besidder alene. Harrison et al. henviser til studier, der viser, at 

virksomheder søger efter samarbejdspartnere for at opnå denne ressourcekomplementaritet.140 Sammenholdt 

med et opkøb, argumenterer Harrison et al. endvidere for, at en alliance eller et samarbejde er at foretrække 

fremfor et opkøb, idet de ikke kræver samme investering på aftaletidspunktet.141 Ved større investeringer 

forbundet med et opkøb, bliver misligholdelsesbeføjelser og aftalebetingelser, ved kontraktbrud, 

afgørende.142 

 

4. Lavere transaktionsomkostninger grundet effektive styringsmekanismer 

Styringsmekanismer er et vigtigt redskab til opnåelse af relationsrente, da disse påvirker 

transaktionsomkostninger samt parternes villighed til at deltage i tiltag, der skaber merværdi.143 Denne 

villighed begrænses til dels af erkendelsen om, at jo mere specialiseret en investering i et samarbejde er, 

desto mindre er værdien af investeringen i sammenhæng uden for det pågældende samarbejde. Dette betoner 

vigtigheden af, at kontraktparterne vælger styringsmekanismer som minimerer transaktionsomkostninger og 

fremmer efficiensen.144 

 

Dyer & Singh sondrer mellem to former for styringsmekanismer, der benyttes i samarbejder. Den ene form 

indebærer håndhævelse fra en tredjepart i forbindelse med konfliktløsning. Den anden form indebærer “self-

enforcing agreements”, hvor parterne opstiller såkaldte safeguards i forbindelse med løsning af eventuelle 

konflikter.145 Herunder sondres der mellem formelle og uformelle self-enforcing agreements.  

 

Formelle self-enforcing agreements er specifikt udviklet med henblik på at forhindre opportunistisk adfærd 

gennem såkaldte “økonomiske gidsler”, ved at parterne investeringer i specifikke aktiver med samme 

 
137 Harrison, Jeffrey S., Hitt, Michael A., Hoskisson, Robert E., Ireland, R.Duane. (2001). Resource complementarity in business 
combinations: Extending the logic to organizational alliances, Journal of Management, Volume 27, Issue 6, s. 680f. 
138 Ibid, s. 680f. 
139 Ibid, s. 680f. 
140 Ibid, s. 680f. 
141 Ibid, s. 684f. 
142 Ibid, s. 684f. 
143 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4, s. 669. 
144 Ibid, s. 669. 
145 Ibid, s. 669. 
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økonomiske incitaments-formål.146 Det er en forudsætning, at værdien af disse aktiver falder, såfremt 

parterne ikke opretholder samarbejdet, og stiger såfremt samarbejdet overholdes. Således foreligger der 

tydelige økonomiske incitamenter for parterne til at indgå i et værdiskabende samarbejde.147 

 

Uformelle self-enforcing agreements kan fungere som supplement til de formelle self-enforcing agreements 

og baseres i langt højere grad på inter-partes forholdet og den gensidige tillid mellem parterne. Akademikere 

har argumenteret for, at de uformelle self-enforcing agreements er fordelagtige, idet de er svære for 

konkurrenterne at imitere samt medfører lavere transaktionsomkostninger.148 Omvendt er de tidskrævende at 

etablere, da goodwill og tillid i arbejdsrelationer kan tage lang tid at opbygge. Derudover er de underlagt 

“the paradox of trust”, hvilket indebærer, at tillid mellem parterne automatisk medfører en øget mulighed 

for at udnytte modpartens opfattelse af den lave risiko for opportunistisk adfærd i samarbejdet.149 I et 

samarbejde omhandlende udvikling og implementering af en digital løsning, må det lægges til grund at 

parterne har mulighed for, over tid, at etablere uformelle self-enforcing agreements. I samarbejdets tidlige 

faser, kan det imidlertid være fordelagtigt at fastslå formelle self-enforcing agreements. 

4.3. Gevinstbegrebet 

I forbindelse med overvejelserne om et samarbejde er det relevant at understrege den nytte, parterne får ud af 

samarbejdet samt, hvordan den fordeles. Forudsat at parterne opfylder Dyer & Singhs betingelser for 

relationsrente, foretages en vurdering af, hvad begrebet relationsrente har af betydning for den respektive 

part i forhold til gevinst. 

4.3.1. Profitmaksimering 

I et profitmaksimerende samfund er det en fundamental økonomisk antagelse, at virksomheder søger at 

profit-optimere og agerer rationelt i henhold til egne interesser. Det skyldes bl.a. antagelsen om, at en 

virksomhed der ikke søger at optimere sin profit vil lide et tab og drives ud af markedet.150 TechNordic A/S 

har en klar økonomisk interesse i at kommercialisere sin software ved at udbyde den til sundhedssektoren 

som en digital løsning til brug for behandling. En såkaldt win-win situation kan opstå, når private aktører 

varetager sundhedssektorens interesser, hvilket letter det pres sundhedssektoren er underlagt, at patienterne 

får hurtigere behandling, og at den private aktør får mulighed for at generere profit igennem 

 
146 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4, s. 669. 
147 Ibid, s. 669. 
148 Ibid, s. 669. 
149 Ibid, s. 671. 
150 Pozzoli, D. (2017). Microeconomics. 7. udgave. Pearson Education Limited, s. 226. 
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kommercialisering.151 TechNordic A/S vil formentlig have en interesse i ophavsrettighederne for den digitale 

løsning, henset til kommercialiseringsmulighederne i forbindelse hermed.152  

4.3.2. Omkostningseffektivitet 

Flere og flere diagnosticeres med depression, hvilket medfører enorme omkostninger for samfundet, hvorfor 

myndighederne må anses for at have en klar interesse i at begrænse antallet af sygemeldinger og 

genindlæggelser. Nedenfor inddrages studier, der har haft til formål at undersøge effekten af digitale 

behandlingsløsninger til psykiske lidelser samt omkostningseffektiviteten forbundet med dette.  

 

Et amerikansk studie i 2021 af Northwestern University i Chicago har undersøgt effekten af digitale 

behandlingsløsninger (DMHT, Digital Mental Health Treatments) i forbindelse med depression og angst.153 I 

undersøgelsen modtog patienter med forskellige alvorlighedsgrader af angst og depression, behandling over 

8 uger, hvor de havde adgang til platforme og apps i deres behandling.154 De digitale løsninger inkluderede 

forskellige kliniske apps, målrettet forskellige psykologiske strategier, bl.a. social støtte, følelsesregulering, 

coping-mekanismer m.fl., samt påmindelsesfunktioner for patienterne samt anbefalinger til andre relevante 

digitale løsninger. Platformen havde også et notifikationssystem, der advarede behandleren, når en patient 

ikke havde benyttet platformen i 3 dage.155 

 

Undersøgelsen viste markante og klinisk betydningsfulde reduktioner i angst og depression over alle 

alvorlighedsgrader.156 Særligt bemærkelsesværdige var resultaterne hos patienter med depression og angst af 

højere alvorlighedsgrad, her var reduktionerne størst.157 Patienter med både depression og angst havde dog et 

endnu større forbedringsresultat, sammenholdt med patienter der udelukkende led af enten depression eller 

angst.158 Det kan derfor ikke konkluderes, at det udelukkende er alvorligshedsgraden af mental lidelse, der 

påvirker, hvorvidt digitale behandlingsløsninger kan medvirke til at reducere lidelser hos patienten.159 

Resultaterne viste generelt større forbedringer hos patienter med større brug af appen, hvilket også bekræftes 

af andre studier på området.160 

 

 
151 Andritsos, D. A. & Tang, C. S. (2014). Introducing competition in healthcare services: The role of private care and increased 
patient mobility, Volume 234, Issue 3, s 899. 
152 Se afhandlingens kapitel 7, “Fordeling af ophavsrettighederne”.  
153 Mohr, D. C., Kwasny, M. J., Meyerhoff, J., Graham, A. K., Lattie, E. G. (2021). The effect of depression and anxiety symptom 
severity on clinical outcomes and app use in digital mental health treatments: Meta-regression of three trials. Behaviour Research and 
Therapy, Volume 147.  
154 Ibid, s. 2. 
155 Ibid, s. 2. 
156 Ibid, s. 6. 
157 Ibid, s. 6. 
158 Ibid, s. 6. 
159 Ibid, s. 6. 
160 Ibid, s. 6. 
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Grundet øget pres på sundhedssektoren, navnlig i forbindelse med behandling af psykiske lidelser, er der 

kommet større fokus på omkostningseffektive behandlingsprogrammer. Der observeres store omkostninger 

forbundet med behandling af psykisk lidelse i sundhedssektoren samt et tab i produktivitet hos patienter med 

psykiske lidelser. Igennem de seneste år er der gjort en større indsats i forbindelse med udviklingen af 

billigere og lettere-tilgængelige behandlingsmuligheder for psykiske lidelser, hvor den kliniske effektivitet 

bevares. Som nævnt, har flere studier vist, at internet-baseret behandling kan være ligeså effektivt som face-

to-face behandling.161 I et studie på Syddansk Universitet, blev det undersøgt, hvorvidt introduktionen af 

digitale behandlingsløsninger for angst medførte omkostningsbesparelser, hvilket statuerer et eksempel for 

lignende implementering af digitale behandlingsløsninger for depression.162 

 

Omkostningseffektiviteten blev i undersøgelsen målt på baggrund af forholdet mellem sagsomkostninger per 

remission, en beregningsmetode der også er fastslået i tidligere studier.163 Omkostningseffektiviteten bliver 

beregnet på baggrund af differencen mellem omkostninger forbundet med selve behandlingsforløbet, set i 

forhold til effektiviteten forbundet med behandlingsformen.164 Studiet viste, at en kombineret 

behandlingsform med internet-baseret behandling og face-to-face behandling kan medføre en markant 

stigning i omkostningseffektiviteten i forbindelse med behandling af den psykiske lidelse.165 Dette bekræftes 

af en tidligere undersøgelse fra 2014 for internet-baseret behandling af patienter med depression og angst. 

Dette skyldes, at der overordnet set var betydeligt lavere omkostninger og markante kliniske forbedringer 

forbundet med internet-baseret behandling.166 

 

Generelt er der stort potentiale for omkostningseffektivitet ved en behandlingsform bestående af en 

kombination af face-to-face behandling og digital behandling, idet en kombineret behandlingsform kræver 

mindre af behandlerens tid, og at patienten samtidig får de nødvendige redskaber til selv at håndtere akutte 

situationer.167 Studierne viser, at det relativt enkelt kan konstateres at implementeringen af en digital 

 
161 Romijn, G., Riper, H., Kok, R., Donker, T., Goorden, M., van Roijen, L. H., Kooistra, L., van Balkom, A., Koning, J. (2015). 
Cost-effectiveness of blended vs. face-to-face cognitive behavioural therapy for severe anxiety disorders study protocol of a 
randomized controlled trial. Syddansk Universitet, s. 2. 
162 Romijn, G., Riper, H., Kok, R., Donker, T., Goorden, M., van Roijen, L. H., Kooistra, L., van Balkom, A., Koning, J. (2015). 
Cost-effectiveness of blended vs. face-to-face cognitive behavioural therapy for severe anxiety disorders study protocol of a 
randomized controlled trial. Syddansk Universitet, s. 2. 
163 Nordgren, L. B, Hedman, E., Etienne, J., Bodin, J., Kadowaki, Å., Eriksson, S., Lindkvist, E., Andersson, G., Carlbring, P. (2014). 
The effectiveness and costeffectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in 
a primary care population: A randomized controlled trial, Volume 59. 
164 Romijn, G., Riper, H., Kok, R., Donker, T., Goorden, M., van Roijen, L. H., Kooistra, L., van Balkom, A., Koning, J. (2015). 
Cost-effectiveness of blended vs. face-to-face cognitive behavioural therapy for severe anxiety disorders study protocol of a 
randomized controlled trial. Syddansk Universitet, s. 7. 
165 Ibid, s. 7. 
166 Nordgren, L. B, Hedman, E., Etienne, J., Bodin, J., Kadowaki, Å., Eriksson, S., Lindkvist, E., Andersson, G., Carlbring, P. (2014). 
The effectiveness and costeffectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in 
a primary care population: A randomized controlled trial, Volume 59, s. 7. 
167 Ibid, s. 7. 
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behandlingsform kan medføre klare fordele for både sundhedssektoren og patienterne.168 Gevinstbegrebet for 

sundhedssektoren skal således forstås som omkostningseffektivitet grundet effektive behandlingsresultater 

og lavere behandlingsomkostninger i en kombineret behandlingsform. Forudsat, at dette medfører færre 

genindlæggelser, betyder det besparelser på længere sigt. 

4.4. Delkonklusion  

Rent fundamentalt, kan der skabes relationsrente, når samarbejdsparter deler viden og investerer i 

relationsspecifikke aktiver. I samarbejdsforhold der involverer både private og offentlige aktører, skal 

relationsrentebegrebet tolkes fra et vertikalt perspektiv og således både i virksomheds- og samfundsmæssig 

betydning. TechNordic A/S’s formål med samarbejdet er utvivlsomt at profitmaksimere. Sundhedssektoren 

må imidlertid antages at have interesse i de mulige samfundsmæssige besparelser, der genereres som følge af 

samarbejdet. På baggrund af empiriske undersøgelser kan det konkluderes, at implementeringen af en 

kombineret behandlingsform med både digital behandling og face-to-face behandling, kan medføre øget 

omkostningseffektivitet for sundhedssektoren. Dette skyldes de lavere omkostninger forbundet med digital 

behandling sammenholdt med fysisk terapi samt, at en kombineret behandlingsform har vist samme grad af 

effektivitet i behandlingsresultatet. 

 

  

 
168 Det bemærkes at antallet af studier på dette område stadig er begrænset, og at undersøgelser der tager højde for andre aspekter 
som specialiseret mental sundhedspleje i fremtiden kan give et mere komplet perspektiv. 



 57  
 

Kapitel 5 - Kontrahering  

I det følgende fokuseres på valget af kontraktform, som er mest optimalt for parterne at operere med. 

Kapitlet gennemgår hhv. konventionel kontrahering og proaktiv kontrahering, herunder hvordan disse to 

kontraheringsformer adskiller sig. Slutteligt sammenlignes fordele og ulemper ved begge former. Det findes 

væsentligt at inddrage begge former for kontrahering henset til, at strategisk kontrahering, som danner 

rammen for nærværende afhandling, omfatter elementer fra begge. I forlængelse heraf argumenteres der for 

brugen af proaktive klausuler som hardship- og gevinstklausuler. 

 

Petersen og Østergaard betegner strategisk kontrahering som værende kendetegnet ved at have til formål at 

skabe “relationsrente gennem både proaktive såvel reaktive bestemmelser, som er baseret på 

ressourcekomplementaritet og kontrahenternes strategiske fit og desuden beskytter videndeling og 

relationsspecifikke investeringer fra opportunistisk adfærd”.169 En strategisk kontrakt kan på baggrund heraf 

anses for at udgøre et partnerskab, hvorigennem de kontraherende parter opnår konkurrencefordele”.170 

5.1. Konventionel kontrahering  

Konventionel kontrahering kendetegnes ved anvendelsen af reaktive bestemmelser eller klausuler, 

hvorigennem kontrahenterne sigter mod egen maksimering af profit, uagtet at dette evt. sker på bekostning af 

den anden part.171 Sådanne reaktive bestemmelser har til hensigt at: 

- fraskrive sig ansvar, forpligtelser og økonomiske risici og i stedet påføre den anden part disse  

- regulere hvorledes en evt. konflikt skal løses - ofte ved brug af en 3. part  

- tage stilling til under hvilke omstændigheder parterne kan ophæve kontrakten samt,  

- regulere hvorledes immaterielle og materielle aktiver blandt aftaleparterne skal fordeles, såfremt 

kontrakten ophæves172  

 

Karakteristisk for den konventionelle kontrahering er, at den regulerer, hvordan kontrahenterne skal forholde 

sig i tilfælde af konflikt eller misligholdelse. Parterne tager alene stilling til gevinstdeling ved 

kontraktindgåelsen, og re-vurderer ikke dette undervejs i samarbejdet. Fokus er udelukkende på værdideling 

og ikke værdiskabelse.173 Risikoen for et evt. hold-up anses for at være relativ høj henset til den lave grad af 

 
169 Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 436. 
170 Ibid, s. 436.   
171 Siedel, G. & Haapio, H. (2011). Proactive law for managers: A hidden source of competitive advantage, 1. udg. Farnham, s. 11-
12. 
172 Ibid, s. 11-12. 
173 Ibid, s. 11-12. 
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aktivspecificitet. Fremtidige eller efterfølgende begivenheder reguleres ikke i kontrakten.174 En konventionel 

kontrakt kan ændres undervejs, men det er først når en tvist er opstået, at genforhandling iagttages. Dette kan 

være besværligt for parterne, idet kontraktparter sjældent er løsningsorienterede, når der er opstået konflikt 

omkring kontrakten.175 Den konventionelle kontrahering kan dermed ses som værende et redskab, parterne 

kan anvende med henblik på at straffe den anden part, når en konflikt indtræder.176 

 

Den konventionelle kontrahering præger fortsat kontraktindgåelsen, og de vilkår som kontrahenterne oftest 

forhandler om, er reaktive bestemmelser. Det viser rapporten “Most Negotiated Terms 2020”, udgivet af The 

International Association for Contract & Commercial Management (IACCM)177. Af nedenstående tabel 

fremgår de top 10 mest forhandlede kontraktvilkår i 2020: 

 

 
Figur 3: Egen tilvirkning - IACCM, Most Negotiated Terms top 10 2020.178  

 

Ovenstående tabel viser, at ansvarsbegrænsning er det mest forhandlede kontraktvilkår i 2020, efterfulgt af 

pris og erstatning. Disse reaktive bestemmelser kan anses for at være et udtryk for, at den konventionelle 

kontrahering fortsat er meget benyttet, når kontrakten skal forhandles. Parterne ønsker at begrænse eget tab 

mest muligt og maksimere egen profit. Tabellen illustrerer, at det fortsat er vigtigt for kontraktparterne, at 

kontrakten regulerer, hvilke sanktioner, der i tilfælde af en konflikt, kan gøres gældende overfor den anden 

part. Iøjnefaldende er det, at “Scope and Goals / Specification” kun er det fjerde mest forhandlede vilkår, og 

 
174 Siedel, G. & Haapio, H. (2011). Proactive law for managers: A hidden source of competitive advantage, 1. udg. Farnham, s. 11-
12. 
175 Ibid, s. 11-12. 
176 Ibid, s. 11-12. 
177 The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM). (2020). Most Negotiated Terms 2020, s. 4.  
178 Ibid, s. 4.  
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at “Responsibilities of the Parties” befinder sig helt nede på en syvendeplads. Dette afspejler endnu engang 

det meget reaktive syn, der fortsat er på kontraheringen. De vilkår, som oftest vægtes som essentielle i den 

proaktive kontrahering, befinder sig imidlertid forholdsvis langt nede på listen over mest forhandlede 

kontraktvilkår. Derimod er det de reaktive bestemmelser, som der opereres mest med inden for den 

konventionelle kontrahering, som udgør de mest forhandlede kontraktvilkår.  

 

Der er ikke mange af ovenstående kontraktbestemmelser, som berører hverken tillid, værdiskabelse gennem 

ressourcekomplementaritet eller vidensudveksling i øvrigt. Blot kontraktvilkåret “Scope and Goals / 

Specification” forholder sig til dels hertil. De mest forhandlede vilkår giver dermed ikke indtryk af at styrke 

det fremtidige samarbejde, men derimod at hæmme dette. Ifølge George Siedel og Helena Haapio er 

kontrakten ikke fuldt udnyttet, hvis den alene regulerer parternes forpligtelser og hvilke 

misligholdelsesbeføjelser der kan gøres gældende i tilfælde af brud på kontrakten, hvilket ovenstående tabel 

udtrykker.179 

 

På baggrund heraf kan konventionel kontrahering ikke anses for at være relevant at anvende på det 

omhandlede samarbejde. Et sådan samarbejde kan imidlertid alene opstå gennem en tæt og tillidsfuld relation 

med fokus på videndeling og ressource komplementaritet. Den konventionelle kontrahering er netop baseret 

på princippet om egenoptimering og værdideling, og den enkelte part har alene fokus på sig selv, hvilket ikke 

er foreneligt med det omhandlede samarbejde. 

5.2. Proaktiv kontrahering  

Begrebet proaktiv ret opstod i Finland og blev præsenteret af Helena Haapio sidst i 1990’erne.180 Den 

proaktive jura blev udviklet på baggrund af en frustration over den mere traditionelle ret, som blev anset for 

at besidde visse mangler.181 

 

Proaktiv ret etablerer en ny tilgang til juridiske spørgsmål og problematikker for virksomheder og samfund. 

Den proaktive jura skal anses for værende et værktøj til at skabe succes og større fælles værdi for 

kontraktparterne samt tage hensyn til det økonomiske aspekt af juridiske afgørelser.182 I henhold til engelsk 

litteratur indebærer ordet “proaktiv” at handle i forventning om fremtidige problemer, behov eller 

ændringer.183 Proaktiv kontrahering handler om at tilvejebringe løsninger, således at samarbejdet styrkes, i 

modsætning til den konventionelle kontrahering, som reagerer på fejl og mangler, som berettiger ophævelse 

 
179 Siedel, G. & Haapio, H. (2011). Proactive law for managers: A hidden source of competitive advantage, 1. udg. Farnham, s. 103. 
180 Berger-Walisser, G. & Østergaard, K. (2012). The past and Future of Proactive Law: An overview of the Development of the 
Proactive Law Movement. Djøf Forlag, s. 14. 
181 Ibid, s. 14. 
182 Ibid, s. 20. 
183 Ibid, s. 16. 
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af kontrakten. Hensigten med den proaktive jura har været at skabe et redskab, som anvender juraen 

proaktivt til at sikre gensidig succes.184 Fokus er på udarbejdelse af agile kontrakter, som fremmer den gode 

relation mellem parterne, tilskynder tillidsfuld opførsel, og som tilpasser sig skiftende situationer for 

derigennem at undgå og forebygge fremtidige konflikter.185 I modsætning til den mere konventionelle 

kontraktsret, som oftest er baseret på domstolsfortolkning af retsreglerne ex post, så bygger den proaktive 

kontrahering på selve kontraktindgåelsen og udvikling af procedurer og strategier ex ante som kan muliggøre 

parternes fælles ønskede mål.186 Den proaktive kontrakt drejer sig om værdiskabelse og ikke værdideling ved 

kontraktens ophævelse, som det er kendt fra den konventionelle kontrahering. Den proaktive kontrakt 

fastlægger kontrahenternes fælles mål, samtidig med at forholde sig til fremtidige konflikter og forsøge at 

undgå disse, før de opstår.187  

 

Ifølge Haapio er det ikke nødvendigvis den juridiske dimension i en kontrakt som vægtes højest hos 

kontrahenterne.188 Kontrahenterne har nærmere fokus på at skabe og vedligeholde succesfulde transaktioner 

og relationer. Forventningsafstemning, fastlæggelse af fælles mål og resultater samt allokering af opgaver er 

nøgleelementer til opnåelse af dette.189 

 

Haapio definerer følgende elementer, som værende altafgørende for den proaktive kontrakt og som skaber 

grundlag for det funktionelle samarbejde:190  

- Værdiskabelse og -allokering  

- Risikoallokering og risikohåndtering  

- Kommunikering af vigtig informationer og viden i såvel udenfor organisationen 

- Administrering af forretningsmæssige aktiviteter, drift og ressourcer  

- Forebyggelse af problemer og håndtering af evt. konflikter og tvister191  

 

Den gode kontrakt kan anskues fra mange forskellige vinkler. Fastlæggelse og kommunikering af parternes 

ønskede mål, roller og ansvar er udslagsgivende for kvaliteten af kontrakten.192 Hertil er elementer som 

entydige krav, retfærdig omkostningsfordeling samt risikodeling, imødekommelse af fleksibilitet mv. af 

betydning. Den proaktive kontrahering indkluderer netop disse kvalitetskrav i kontraktgrundlaget og bygger 

 
184 Berger-Walisser, G. & Østergaard, K. (2012). The past and Future of Proactive Law: An overview of the Development of the 
Proactive Law Movement. Djøf Forlag, s. 16. 
185 Ibid, s. 16. 
186 Ibid, s. 24.  
187 Ibid, s. 24.  
188 Haapio, H. (2006). Business Success and Problem Prevention through Proactive Contracting. University of Vaasa, School of 
Accounting and Finance, Business Law, s. 155. 
189 Ibid, s. 155. 
190 Ibid, s. 158. 
191 Ibid, s. 158. 
192 Ibid, s. 158. 
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på en omhyggelig kommunikation og en fælles forståelse af relationen og det ønskede resultat.193 En kontrakt 

af høj kvalitet er betinget af koordinering af fælles viden, ressource-komplementaritet og målsætning.194 

Kontrakten skal være afbalanceret og klar i ordlyden, således at parterne ikke på noget tidspunkt er i tvivl om 

målsætningen og deres indbyrdes forpligtelser, hvormed evt. konflikter kan forebygges. En sådan kontrakt 

kan implementeres med succes og skaber grundlag for et langsigtet og tillidsfuldt samarbejde. 195 

 

Da den “perfekte kontrakt” realistisk set ikke kan opnås, bør kontrahenterne derfor tilstræbe den gode 

kontrakt af høj kvalitet, som kan opnås gennem proaktiv kontrahering. Kontrahenterne bør fastslå, hvad god 

kvalitet indebærer for dem hver især, og derefter koncipere kontrakten med afsæt heri, mener Haapio. 196 

 

Ifølge Haapio fører oprigtig og fælles forståelse samt planlægning og kommunikation til fælles viden. Fælles 

viden fører til fælles procedure, der endeligt fører til en fælles målsætning. 197 

 

 
Figur 4: Den gode kontrakt af høj kvalitet (egen tilvirkning) 

 

Proaktive bestemmelser understøtter udøvelsen af strategisk kontrahering. Udøvelsen af strategisk 

kontrahering indebærer anvendelse af både af reaktive og proaktive bestemmelser, og adskiller sig dermed 

fra konventionel kontrahering, som alene er baseret på reaktive bestemmelser. Proaktive bestemmelser om 

videndeling og relationsspecifikke investeringer understøtter særligt en dynamisk og langsigtet 

kontraktrelation.198 

 

I den forbindelse er det interessant at inddrage, hvilke kontraktvilkår som parterne anser for vigtige i 

kontraktgrundlaget. Nedenfor ses top 10 over de vigtigste kontraktvilkår i 2020 (IACCM):199  

 
193 Haapio, H. (2006). Business Success and Problem Prevention through Proactive Contracting. University of Vaasa, School of 
Accounting and Finance, Business Law, s. 161. 
194 Ibid, s. 161. 
195 Ibid, s. 162. 
196 Ibid, s. 163. 
197 Ibid, s. 163. 
198 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018). Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting. Journal of 
Business and Industrial Marketing, 33(3), 265-276, s. 8-9. 
199 The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM). (2020). Most Negotiated Terms 2020, s. 4.  
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Figur 5: Egen tilvirkning - IACCM, Most Important Terms top 10 2020.200  

 

Af tabellen fremgår det, at de kontraktvilkår der oftest forhandles om, ikke er de vilkår, som af forhandlere 

vurderes værende de vigtigste parametre for et succesfuld samarbejde. “Scope and Goals / Specification” er 

imidlertid det kontraktvilkår, som kontraktforhandlere vurderer at være det vigtigste vilkår i forhold til 

kontraktforhandling, efterfulgt af “Responsibilities of the Parties”. “Scope and Goals / Specification” blev 

kun rangeret som det fjerde mest forhandlede kontraktvilkår i 2020. At vilkåret anses for at være det 

vigtigste kontraktvilkår stemmer godt overens med principperne bag den proaktive kontrahering, hvor 

kontrakten omfatter parternes fælles mål, forpligtelser, og videndeling, som tilsammen fører til 

værdiskabelse og et styrket samarbejde. Dette vilkår må ligeledes anses for at være essentielt for det i 

specialet omhandlende tværorganisatoriske samarbejde. 

 

Af oversigten fremgår det, at “Limitation of liabilitiy” imidlertid kun bliver anset som at være det sjette mest 

vigtige kontraktvilkår. Kontraktvilkåret var derimod det mest forhandlede vilkår i 2020, hvilket er 

bemærkelsesværdigt. Dette må finde sin forklaring i, at de kontraktvilkår som oftest forhandles udgør 

reaktive bestemmelser som kendetegner den konventionelle kontrahering, hvorimod de kontraktvilkår som 

anses for at være af størst betydning for kontrahenterne er nærmere proaktive bestemmelser. Tilgangen til 

kontrahering generelt, og hvad der er afgørende for kontrakten, kan anses for at være under fornyelse. Til 

trods for at der fortsat forhandles mest om de reaktive bestemmelser, vægtes disse imidlertid ikke 

bemærkelsesværdigt højt inden for vigtige kontraktbestemmelser. En forklaring kan være, at der mellem 

 
200 The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM). (2020). Most Negotiated Terms 2020, s. 4.  
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parterne kan opstå uenighed i forbindelse med forhandlingen af ansvarsbegrænsning, idet parterne naturligt 

søger at begrænse eget ansvar mest muligt.  

 

Det må hertil lægges til grund, at parterne har en interesse i et længerevarende samarbejde, hvilket kan 

forklare hvorfor kontraktparametre omhandlende samarbejdets ophør vurderes som mindre vigtigt i medfør 

af rapporten. Dette må anses for at være foreneligt med strategisk kontrahering, hvor der er mulighed for 

parterne at genforhandle kontrakten i tilfælde af uforudsete efterfølgende omstændigheder. I forhold til 

regulering og begrænsning af parternes ansvar, kan rapporten fra IACCM understrege behovet for brugen af 

proaktive, frem for reaktive kontraktklausuler. Dette gælder særligt for det pågældende samarbejde, hvor 

parterne må antages have en interesse i et velfungerende og længerevarende samarbejde.  

 

Nævneværdigt er det endvidere, at “Responsibilities of the Parties” er det næstvigtigste kontraktvilkår i 

2020 i henhold til ovenstående figur, hvilket står i kontrast til at vilkåret kun var det syvende mest 

forhandlede kontraktvilkår. “Responsibilities of the Parties” kan anses for at være et generelt proaktivt 

kontraktvilkår, hvilket forklarer den lave placering i oversigten over mest forhandlede kontraktvilkår, som 

afspejler den mere reaktive tilgang til kontrakten. 

 

En konsekvens af, at de kontraktvilkår som der oftest forhandles om, ikke stemmer overens med de vilkår, 

som forhandlere vurderer at være de vigtigste parametre er, at kontrakter og forhandlinger ikke er designet til 

at generere succes, men derimod til at håndtere fiasko. Den adfærd, som kontraktforhandlere erkender at 

være vigtig for et positivt resultat, er ikke den adfærd, de udøver. De vilkår som oftest fremgår af kontrakten 

er bestemmelser omhandlende ophør af kontrakten, ansvarsbegrænsning samt sanktionsmuligheder ved 

misligholdelse, hvilket ikke kan anses for at styrke samarbejdsrelationen mellem parterne eller i øvrigt skabe 

fælles værdi, men virker derimod hæmmende for samarbejdet.201 

 

Relationsspecifikke vilkår fremgår imidlertid ikke af oversigten over de vigtigste kontraktvilkår. Dog 

fremgår det af rapporten fra IACCM, at forhandlere har erfaret, at relationsspecifikke vilkår er afgørende for 

at administrere usikkerhed og sikre forbedret ydeevne, da sådanne vilkår hjælper parterne med at tilpasse sig 

og justere, hvor det er nødvendigt.202 Til trods for at relationsspecifikke investeringer ikke kan findes i 

oversigten, konstateres det i rapporten, at ny data viser, at disse er stigende indenfor denne kategori, specielt 

hvad angår langsigtede kontrakter, hvor risici og usikkerheder er størst. 203 

 

 
201 The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM). (2020). Most Negotiated Terms 2020, s. 4.  
202 Ibid, s. 8. 
203 Ibid, s. 8. 
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5.2.1. Anvendelse af klausuler i kontrakten  

I henhold til den ny-institutionelle økonomi gælder der et overordnet udgangspunkt om, at kontraktparterne 

er begrænset rationelle.204 Denne begrænsede rationalitet indebærer, at parterne på 

kontraktindgåelsestidspunktet ikke kan forudsige fremtidige hændelser, hvilket bevirker at kontrakten kan 

anses for mangelfuld som en konsekvens heraf. Resultatet bliver at senere indtrufne begivenheder, som har 

indflydelse på parternes evne til at opfylde kontrakten, ikke kan løses på baggrund af kontrakten.205 For at 

forebygge en sådan situation kan kontrahenterne dermed, med fordel, gøre brug af genforhandlingsklausuler 

i kontraktgrundlaget allerede på tidspunktet for kontraktkonciperingen.206 

 

Anvendelse af strategisk kontrahering og proaktive klausuler i kontraktgrundlaget, som hardship- og 

gevinstklausuler, kan anses for at være en gensidig erkendelse af, at kontraktparterne er begrænset rationelle 

og i besiddelse af imperfekt information, hvorved parterne ikke er i stand til at forudsige fremtidige 

begivenheder, som kan påvirke kontraktopfyldelse.207 

 

Nedenfor redegøres for hhv. brugen af hardship- og gevinstklausuler, og hvordan kontrakten i medfør af 

strategisk kontrahering kan anvendes som styringsværktøj, som forholder sig til fremtidige begivenheder. 

5.2.1.1. Hardship 

Det aftaleretlige udgangspunkt efter dansk ret er, at aftaler er bindende, jf. DL 5-1-1 og 5-1-2 og AFTL § 1, 

uanset om uforudsigelige omstændigheder indtræffer efterfølgende, og bevirker, at opfyldelsen af kontrakten 

er mere byrdefuld end forventet. Der hersker dermed ikke en genforhandlingspligt i dansk ret, uagtet om 

kontrakten er blevet mere byrdefuld at opfylde end forventeligt.208 En hardshipklausul defineres som en 

proaktiv klausul, der forpligter aftaleparterne til at genforhandle hele eller dele af aftalen henset til 

efterfølgende udefrakommende og uforudsigelige begivenheder, som har medført, at aftalen er blevet mere 

byrdefuld at opfylde end forventeligt.209  

 

Hardshipklausulen mindsker de omkostninger som opstår, som følge af at opfyldelsen af kontrakten er blevet 

mere byrdefuld end forventet ex ante.210 Dog medfører genforhandling af kontrakten tillige en økonomisk 

 
204  Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 438. 
205 Ibid, s. 438. 
206 Ibid, s. 438. 
207 Ibid, s. 438. 
208  Østergaard, K. (2005). Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv. Julebog. Juridisk Institut, s. 214.  
209 Ibid, s. 214.  
210 Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 438. 
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risiko. Genforhandling af kontrakten kan resultere i, at den ene part ender med at blive pålagt en ekstra 

økonomisk byrde, som således ikke påhvilede parten, forinden genforhandlingen blev iværksat.211  

 

Påberåbelse af hardship er betinget af, at der indtræder en efterfølgende omstændighed,  

- som på aftaletidspunktet ikke var kendt af parterne  

- som væsentligt forskubber kontraktrelationen, og 

- som udgør en eksogen omstændighed, som ikke kunne være undgået og som er uden for den 

belastede aftaleparts kontrol212  

 

Hardshipklasulen bør også omfatte endogene faktorer, når samarbejdet findes at være relativ afhængig af 

humanaktispecifitet.213 Dette er typisk tilfældet ved indgåelse af kontrakter omhandlende digitale 

løsninger.214 Ved fastlæggelse af hvad parterne i det tværorganisatoriske samarbejde definerer som at være 

hardship, bør der endvidere tages højde for endogene faktorer.  

 

Genforhandling og påberåbelse af hardship skal være aftalt mellem parterne ex ante og fremgå eksplicit af 

kontrakten, eftersom hardship ikke er en integreret del i dansk ret, men oprinder fra lex mercatoria.215  

 

Hardship er særlig aktuelt at indføre i kontrakter, som ikke er tidsbegrænsede eller som er gældende for en 

længere periode. Risikoen for at en efterfølgende uventet begivenhed indtræder, og at denne fører til, at 

kontraktopfyldelsen bliver mere byrdefuld, stiger med kontraktens løbetid.216 Hertil har graden af 

aktivspecifitet betydning, da parterne er meget afhængige af hinandens komplementære ressourcer. En høj 

grad af aktivspecifitet argumenterer for brugen af hardship i kontrakten.217 

 

Indeholder kontrakten imidlertid ikke nogen hardshipklausul, da kan der ske påberåbelse af generalklausulen 

i AFTL § 36 og/eller forudsætningslæren eller bestemmelsen om force majeure i KBL § 24, såfremt 

kontrakten bliver mere byrdefuld at opfylde end forventet ex ante. Henset til dette faktum findes det relevant 

i det følgende, at behandle disse regler kort og sammenholde med brugen af hardship.218  

 

 
211  Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 438. 
212 Ibid, s. 444. 
213 Ibid, s. 444-445. 
214 Ibid, s. 444-445. 
215 Østergaard, K. (2005). Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv. Julebog. Juridisk Institut, s. 214. 
216 Ibid, s. 227-228. 
217 Ibid, s. 228. 
218 Ibid, s. 228. 
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5.2.1.1.1. AFTL § 36, forudsætningslæren og force majeure vs. hardship 

En aftale kan tilsidesættes helt eller delvist efter AFTL § 36, stk. 1, såfremt efterfølgende omstændigheder, 

jf. AFTL § 36, stk. 2, medfører at opfyldelse af kontrakten ikke kan anses for rimelig. En påberåbelse af 

AFTL § 36 kan resultere i en tilsidesættelse af hele eller dele af kontrakten samt et evt. erstatningskrav i 

form af negativ kontraktinteresse.219 Brugen af AFTL § 36 medfører transaktionsomkostninger for 

aftaleparterne, da anvendelsen betinger at sagen behandles i retten. Tidsrummet fra sagen anlægges ved 

domstolene til der er truffet en afgørelse, er ikke ubetydelig. Hertil kommer risikoen for at sagen appelleres 

af den ene part, hvilket indebærer evt. nye transaktionsomkostninger for parterne.220 En påberåbelse af AFTL 

§ 36 skaber et nyt retsforhold mellem kontrahenterne, uagtet om kontrakten ændres, som ikke kan anses for 

at udgøre en frivillig genforhandlingsmulighed, som det er tilfældet ved anvendelse af hardship. 

Kontraktrelationen kan derfor som udgangspunkt godt bevares ved påberåbelse af AFTL § 36, men henset til 

ovenstående er dette ikke uden udfordringer.221 På baggrund heraf må der kunne argumenteres for at vel nok 

kan AFTL § 36 anvendes med henblik på ændring af kontrakten, såfremt denne kan anses for urimelig at 

opfylde, men kan næppe anses for at styrke kontraktrelationen eller det fremtidige samarbejde mellem 

parterne i øvrigt.222 Det samme gør sig gældende ved brug af forudsætningslæren. Påberåbelse af 

forudsætningslæren må anses for, på samme vis som AFTL § 36, at medføre usikkerhed om, hvorvidt 

samarbejdet kan bevares. 

På baggrund heraf kan der argumenteres for at muligheden for at bevare kontraktrelationen ved påberåbelse 

af AFTL § 36 og/eller forudsætningslæren må anses for at være betydelig mindre end ved påberåbelse af 

hardship.223 

  

Force majeure følger af KBL § 24 og kan karakteriseres som at være en almindelig bestemmelse i dansk ret. 

Bestemmelsen kan anvendes på alle typer af kontrakter og finder anvendelse, uagtet om parterne har aftalt 

force majeure i kontrakten.224 Påberåbelse af force majeure forudsætter dog at kontraktopfyldelse er 

decideret umulig i en begrænset såvel som ubegrænset periode. Dette adskiller sig fra hardship, som kun er 

betinget af, at opfyldelsen er blevet betragtelig mere byrdefuld end forventet ex ante. Der kan dermed 

argumenteres for at kriterierne for påberåbelse af force majeure er relativt skrappe, sammenholdt med 

hardship. På baggrund heraf kan hardship karakteriseres som at være efterfølgende begivenheder som ikke 

udløser påberåbelse af force majeure.225 

 
219 Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 442. 
220 Østergaard, K. (2005). Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv. Julebog. Juridisk Institut, s. 221. 
221 Ibid, s. 221.  
222 Ibid, s. 221.  
223 Ibid, s. 221. 
224 Ibid, s. 219. 
225 Ibid, s. 219. 
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5.2.1.2. Gevinstklausuler  

En gevinstklausul kan karakteriseres som at være en proaktiv klausul, der har til formål at skabe yderligere 

relationsrente for parterne. Kontrahenterne forpligter sig gensidigt til at supplere kontrakten, når dette findes 

nødvendigt eller genforhandle hele eller dele af kontrakten, i situationer, hvor en mulighed for økonomisk 

gevinst, som ikke følger af kontrakten, opstår.226 Gevinstklausulen tager højde for efterfølgende 

gevinstmuligheder, som parterne ikke var bevidst om på aftaleindgåelsestidspunktet, og som aftalen dermed 

ikke omfatter, men som parterne kan drage gevinst af ved realisering.227 Ved anvendelse af en gevinstklausul 

erkender parterne på samme vis som ved anvendelsen af hardshipklausulen, at der foreligger imperfekt 

information på kontraktindgåelsestidspunktet.228 

 

Selve ordlyden af klausulen beror på den specifikke kontrakt, som klausulen skal integreres i. Dog skal 

klausulen udfærdiges således at denne forpligter kontrahenterne til at informere den anden part, når der 

opstår en mulighed for økonomisk gevinst.  

Opstår der en mulighed for yderligere gevinst, forpligter gevinstklausulen parterne til at genforhandle 

kontrakten.229 Indførelsen af gevinstklausulen i kontraktgrundlaget findes relevant i nærværende 

sammenhæng, da det forekommer vanskeligt at fastslå den økonomiske værdi af samarbejdet på nuværende 

tidspunkt. Anvendelsen heraf skaber sikkerhed og tryghed i relationen for begge parter i visheden om, at der 

foreligger en genforhandlingsadgang, såfremt muligheden for yderligere gevinst tilfalder parterne.  

 

I forbindelse hermed kan sag U 2003.23 H inddrages.230 Sagen omhandlede en aftale indgået mellem en 

translatør og et forlag om oversættelse af Tintin tegneserien fra fransk til dansk. Translatøren modtog et 

bestemt honorar pr. side, som blev oversat. Aftalen indebar, at tegneseriehæfterne skulle trykkes og 

udkomme i perioden 1960-1976. Grundet den store efterspørgsel efter tegneserierne trykte forlaget 

yderligere udgivelser af hæfterne uden translatørens samtykke hertil. Translatøren sagsøgte forlaget, idet han 

mente, at han var berettiget til honorering for de yderligere optryk af hæfterne, helt specifikt 500.000 kr. i 

henhold til AFTL § 36. I medfør af generalklausulen i AFTL § 36 kan en aftale helt såvel delvist 

tilsidesættes, såfremt aftalen vurderes at være urimelig henset til omstændigheder som indtraf efter 

kontraktindgåelse tidspunktet.  

 

 
226 Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 449. 
227 Ibid, s. 438. 
228 Ibid, s. 438. 
229 Ibid, s. 448. 
230 “Fortolkning af aftale mellem oversætter af teksterne til en tegneserie og det udgivende forlag”. Aftalelovens § 36, U 2003.23 H. 
Højesterets dom af 8. oktober 2002 i sag 135/2001 (1. afd.). 
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Højesteret fandt, at det faktum at en aftale medfører en uberegnelig gevinstmulighed som tilfalder den ene 

part alene, ikke naturligt udløser et grundlag for anvendelsen af AFTL § 36.  

Afgørende for Højesterets vurdering var at translatøren tilbage i 1975, da han fratrådte sin stilling, overfor 

forlaget bekræftede, at han havde fået det honorar, som var ham berettiget, samt at han i øvrigt ikke 

reagerede på forlagets yderligere tryk af hæfterne, hvormed betingelserne for brug af AFTL § 36 ikke kunne 

anses for at være opfyldt. Højesteret fandt, at genvinstmuligheden som opstod efter aftaleindgåelsen og 

tilfaldt forlaget alene var påregnelig i øvrigt, da translatøren overfor forlaget bekræftede, at han havde fået 

det honorar, som var ham berettiget. På den baggrund fandtes translatøren at have været bekendt med, at 

aftalen medførte en gevinstmulighed.  

 

Ovenstående dom illustrerer netop parternes begrænsede rationalitet, som bevirker at parterne på 

kontraktindgåelsestidspunktet har imperfekt information om efterfølgende begivenheder, som kan påvirke 

kontrakten. I denne sag tilfalder den efterfølgende økonomiske gevinst alene forlaget, og den indgåede 

kontrakt mellem forlaget og oversætteren får dermed et negativ økonomisk udfald for oversætteren, som ikke 

får andel i den efterfølgende gevinst. Med udgangspunkt i ovenstående sag kan der argumenteres for brugen 

af gevinstklausuler i kontraktgrundlaget. Havde kontrakten indeholdt en gevinstklausul, som havde taget 

højde for efterfølgende mulighed for gevinst, havde kontrahenterne været forpligtet til at genforhandle 

kontrakten, hvorved udfaldet til ulempe for oversætteren antageligt kunne have været undgået. 

 

Ved brugen af gevinstklausuler erkender kontrahenterne, at de på aftaletidspunktet ikke har viden om 

potentialet for fremtidig gevinst. Hensigten med at indføre proaktive klausuler i kontraktgrundlaget, herunder 

gevinstklausulen, er at fremme det fremtidige samarbejde og opnå yderligere relationsrente og merværdi for 

parterne. 231  

5.3. Delkonklusion  

På baggrund af ressourcekomplementaritet og kontrahenternes strategiske fit, kan parterne ved brug af 

strategisk kontrahering opnå relationsrente og konkurrencefordele.  

Der findes at være et økonomisk grundlag for at integrere hardship- og gevinstklausuler i kontraktgrundlaget, 

når der udøves strategisk kontrahering. Integrering af gevinst- og hardshipklausuler i kontraktgrundlaget 

bidrager til skabelsen af en incitamentsstruktur, hvor kontrakten anvendes som redskab til at opnå fælles 

succes og relationsrente samt være med at til løse problematikken om inkomplette kontrakter.232 

Hardshipklausulen etablerer en genforhandlingsadgang for parterne, når kontrakten er blevet mere byrdefuld 

 
231 Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 448. 
232 Ibid, s. 448.  
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at opfylde end forventet ex ante, som følge af efterfølgende omstændigheder. Denne genforhandlingsadgang 

medvirker til at reducere de samlede omkostninger for parterne. På samme vis sikrer gevinstklausulen 

kontrahenterne muligheden for at genforhandle, når der opstår en mulighed for yderligere udbytte, som ikke 

var kendt af parterne på kontraktindgåelsestidspunktet, hvorved den samlede økonomiske gevinst 

maksimeres.  
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Kapitel 6 - Det kontraktøkonomiske perspektiv 
I forlængelse af ovenstående behandler følgende kapitel relevante kontraktøkonomiske perspektiver for et 

tværorganisatorisk samarbejde som det omhandlede. I kapitlet analyseres, hvilke transaktionsomkostninger 

som nærværende samarbejde medfører med afsæt i transaktionsomkostningsteorien i henhold til Ronald 

Coases og Oliver Williamsons forskellige perspektiver. Hertil analyseres en fair fordeling af relationsrenten 

på baggrund af relevant spilteori, ressource-afhængighedsteori samt strategisk kontrahering. Afslutningsvis 

inddrages teorien om property rights for at tydeliggøre de eventuelle parametre, der spiller en rolle for 

dynamikken i samarbejdet og resultatets påvirkning heraf. 

6.1. Transaktionsomkostningsteorien - Coase vs. Williamson 

I henhold til transaktionsomkostningsteorien kan transaktionsomkostninger kategoriseres i hhv. ex ante og ex 

post transaktionsomkostninger. Traditionelt set opereres der med 4K’er.233 Ex ante transaktionsomkostninger 

omfatter:  

- Kontaktomkostninger  

- Kontraktforhandlingsomkostninger  

- Kontraktkonciperingsomkostninger  

Hidtil har ex post transaktionsomkostninger alene været kontrolomkostninger. Udøvelsen af strategisk 

kontrahering tilfører dog yderligere 2K’er til de eksisterende 4K’er: kontraktjusteringsmekanismer og 

kommunikationsomkostninger.234 Således omfatter ex post transaktionsomkostninger:  

- Kontrolomkostninger  

- Kontraktjusteringsmekanismer  

- Kommunikationsomkostninger  

Kontraktjusteringsmekanismer vedrører kontraktjustering efter kontraktindgåelse, hvilket omfatter brugen af 

hardship- og gevinstklausuler. Kommunikationsomkostninger relaterer sig til parternes gensidige 

kommunikationspligt samt den skærpede loyalitetsforpligtelse som indtræder ved udøvelse af strategisk 

kontrahering.235 Den gensidige kommunikationspligt medfører en mulighed for opnåelse af yderligere 

relationsrente gennem parternes gensidige informationsdeling og vidensudveksling. 236 

 
233 Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer. Juridisk Institut, SDU, s. 440. 
234 Ibid, s. 440. 
235 Ibid, s. 440. 
236 Ibid, s. 440. 
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6.1.1. Ronald R. Coase  

Ronald Coase introducerede første gang begrebet transaktionsomkostninger i sin udgivelse af “The Nature of 

the firm” fra 1937.237 Ifølge Coase skal transaktionsomkostninger betragtes som faktiske omkostninger, 

hvilke økonomiske aktører konfronteres med i markedet.238  

 

Coase argumenterer at enhver omkostning forbundet med kontraktindgåelse må anses for at være 

transaktionsomkostninger. Det er derfor nødvendigt for økonomiske aktører at anerkende dette for at 

opbygge institutionelle strukturer og skabe markedsefficiens.239 

 

Afgørende for at gennemføre en markedstransaktion, ifølge Coase, er, at undersøge hvem man ønsker at 

indgå aftale med, informere aftaleparten herom og forhandle relevante aftalevilkår samt at iagttage 

nødvendige kontrolforanstaltninger for at sikre, at kontrakten overholdes.240 På baggrund heraf kan 

transaktionsomkostninger opdeles i hhv.241:  

1) søgeomkostninger 

2) forhandlingsomkostninger, og 

3) kontrolomkostninger 

 

Søgeomkostninger er omkostninger, som afholdes før forhandling i forbindelse med at finde en mulig 

medkontrahent. Søgeomkostningerne er ofte højere, såfremt der er tale om en specialiseret tjeneste som 

kræver en specialiseret partner, end tilfældet ville være, såfremt tjenesten var standardiseret.242 

Søgeomkostninger forbundet med proaktiv kontrahering kan være betydelige, da en grundig søgen efter en 

tillidsfuld aftalepart, som har samme målsætning om opnåelse af relationsrente, kan være tids- og 

ressourcekrævende. Dog kan søgeomkostninger ikke undgås, uanset hvilken kontraheringsform parterne 

benytter sig af, da søgen og udvælgelse af en aftalepart er nødvendig for et samarbejde.243  

 

Nærværende samarbejde vedrører en forholdsvis kompleks software. Sådan en software må anses for at være 

en specialiseret tjeneste, som kræver en specialiseret partner. Dette kan derfor medføre relativt høje 

søgeomkostninger.   

 

 
237 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 2. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 206. 
238 Mikami, M. (2011). Methodological Divergence between Coase and Williamson in the History of Transaction Cost Economics. 
Economic Journal, Hokkaido University, s. 53. 
239 Habimana, O. (2015). From Coase to Williamson: Evolution, Formalization and Empirics of Transaction Cost Economics. Journal 
of Social Economics, s. 37. 
240 Ibid, s. 37. 
241 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 129. 
242 Ibid, s. 130. 
243 Ibid, s. 130. 
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Forhandlingsomkostninger er de omkostninger, som opstår, når parterne skal undersøge og forhandle 

kontraktgrundlaget, herunder udformning af kontrakten. Antallet af kontrahenter påvirker 

forhandlingsomkostningerne.244 Forudsætter et samarbejde mange parter kan det være vanskeligt at forhandle 

kontrakten og nå til enighed. Forhandling af kontrakten i dette tilfælde er ofte mere ressourcekrævende, end 

når samarbejdet blot består af to parter.245 Forhandlingsomkostninger afhænger i høj grad af typen af 

kontrakt som parterne vælger at forhandle.246 Den konventionelle kontraktform er kendetegnet ved at 

indeholde sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer parterne mod kontraktbrud. En sådan kontrakt kræver 

omfattende forhandling ex ante. Omvendt er en proaktiv kontrakt ofte ikke ligeså omfattende som en 

konventionel kontrakt ex ante. Dog skaber den proaktive kontrakt en genforhandlingsmulighed for parterne i 

tilfælde af en konflikt ex post, hvilket kan resultere i at forhandlingsomkostningerne stiger. Disse er 

imidlertid lavere ved selve kontraktindgåelsen end tilfældet er for den konventionelle kontrakt.  Der må 

kunne argumenteres for, at omkostningerne forbundet med forhandling af kontrakten må anses for at være 

højere ved brug af den konventionelle kontrahering end ved den proaktive kontrahering, henset til at den 

konventionelle kontrahering forudsætter en omfattende forhandling ex ante samtidig med, at det ikke kan 

udelukkes, at parterne i tilfælde af omstændigheder ex post, kan være nødsaget til at genoverveje 

kontraktsvilkårene.  

 

Kontrolomkostninger afholdes for at sikre korrekt opfyldelse af kontrakten og sanktionere misligholdelse og 

brud på kontrakten. Omkostninger forbundet med domstolsprøvelse kan også anses for at være indeholdt i 

denne kategori, men betragtes sommetider som en særskilt kategori.247 Hvad angår kontrolomkostninger, er 

disse ofte omfattende, når parterne indgår en omfattende handel, som kræver iagttagelse af ikke ubetydelige 

kontrolforanstaltninger for at sikre overholdelse af kontrakten og undgå kontraktbrud.248 Anderledes 

forholder det sig med umiddelbare handler, hvor omkostningerne til kontrol er lavere.249 Der må kunne 

argumenteres for at kontrolomkostningerne forbundet med en konventionel kontrakt ofte er relativt høje, idet 

en sådan kontrakt indeholder meget klare bestemmelser for sanktionering i tilfælde af misligholdelse, som 

ofte fører til domstolsprøvelse, hvilket er omkostningstungt for parterne. Kontrollen med overholdelse af 

kontrakten er derfor ofte meget omfattende. Omkostninger til domstolsprøvelse er omvendt ikke til stede ved 

brug af proaktiv kontrahering, som er baseret på tillid, hvormed parterne selv kontrollerer og løser eventuelle 

konflikter.  

 

 
244 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 131 
245 Ibid, s. 131. 
246 Ibid, s. 131 
247 Ibid, s. 129-130. 
248 Ibid s. 129-130. 
249 Ibid, s. 129-130. 
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Fælles for alle tre typer af omkostninger er, at disse er lavere, når der er tale om standardiserede goder og 

tjenester, end ved specialiserede goder.250 På samme vis stiger omkostningerne desto mere specialiseret 

godet, som aftalen skal vedrøre, er. Endvidere er det ressourcekrævende at hhv. finde den rigtige 

samarbejdspartner, forhandle kontrakten og kontrollere at denne bliver overholdt, når der er tale om 

komplekse og uklare rettigheder. 251 

 

Ovenstående omkostninger er imidlertid uundgåelige for et samarbejde mellem TechNordic A/S og 

sundhedssektoren. Der er tale om en relativ kompleks digital løsning, som skal kunne dele data på tværs af 

organisationer. En sådan kontrakt må anses for at udgøre en specialiseret tjeneste, som medfører 

transaktionsomkostninger. Omkostningerne kan dog reduceres ved brug af proaktiv kontrahering, som 

tidligere argumenteret for.  

6.1.2. Oliver E. Williamson  

Ifølge Williamson bygger transaktionsomkostningsterorien nærmere på de menneskelige og adfærdsmæssige 

antagelser om begrænset rationalitet og opportunistisk adfærd.252  

 

Afgørende for transaktionsomkostningsteorien er, ifølge Williamson, særligt antagelsen om begrænset 

rationalitet. Parternes begrænsede rationalitet forudsætter, at der opretholdes tillid til den anden part, således 

at hvis der indtræder en konflikt ex post, har parterne hver især tillid til at kontraktrelationen bevares.253 

Denne antagelse afspejles i den proaktive kontrahering, som er kendetegnet ved at kontrakten indeholder en 

genforhandlingsadgang for parterne, der således løbende kan forhandle dele af eller hele kontrakten, når 

dette findes nødvendigt for at bevare kontraktrelationen. Williamsons teori fokuserer på 

kontraktstyringsstrukturer til reducering af ex-post kontraktuelle konflikter, hvilket stemmer overens med 

den proaktive kontrahering.254  

 

Udover begrænset rationalitet anser Williamson agenters opportunistisk adfærd255 som at være en 

fundamental betingelse for teorien. Ifølge Williamson kan opportunistisk adfærd anses for at være selviske 

handlinger som kan opleves som svigagtige af den anden part.256 Williamson pointerer i forlængelse heraf, at 

det ikke kan forventes at alle agenter efterlever denne antagelse og agerer opportunistisk, hvilke og hvor 

 
250 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 130. 
251 Ibid, s. 130. 
252 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 2. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 206. 
253 Williamson, O. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press New York, s. 47. 
254 Cumberland, F. (2005). Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder. CBS, s. 21. 
255 Williamson, O. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. The Free Press New York, s. 47. 
256 Ibid, s. 47. 
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mange er dog imidlertid ikke muligt at fastslå ex ante. Der argumenteres i denne sammenhæng for at tillid er 

essentielt for kontraktrelationen. 257 

 

Ifølge Williamson kan denne viden om aktørernes begrænsede rationalitet benyttes til at erkende 

nødvendigheden af tillid i kontraktrelationen.258 Sådanne adfærdsforudsætninger har afgørende betydning, og 

viden herom kan udgøre en konkurrencemæssig fordel for en kontraktpart, hvormed eventuelle fremtidige 

konflikter kan undgås. Williamson argumenterer for, at disse adfærdsforudsætninger påvirker samt indfluerer 

kontrahenters beslutningstagen.259  

 

Transaktionsomkostningsteorien opererer med tre dimensioner, hhv. aktivspecificitet, frekvens og 

usikkerhed, som alle har betydning for reguleringsstrukturen.260 Disse dimensioner gennemgås i det 

følgende.  

 

1. Aktivspecificitet261  

Transaktionsomkostningerne er ofte høje, hvis graden af aktivspecificitet tilsvarende er høj, idet 

kontrahenterne for at undgå kontraktbrud eller misligholdelse iagttager betragtelige tiltag herfor. Graden af 

aktivspecificitet angiver, hvorvidt aktivet kan anvendes i andre sammenhænge end det foreliggende. 

Williamson argumenterer for, at kontrahenterne bliver “fastlåst” i transaktionen, når der er tale om et 

specificeret aktiv. Sælger kan ikke blot finde en ny køber til et specialiseret aktiv, og køber kan ikke blot 

finde en ny udbyder heraf.262 Dette faktum bevirker, at kontrahenter som foretager meget aktivspecifikke 

investeringer, ofte gør en særlig indsats for at bevare kontraktrelationen, hvormed risikoen for opportunistisk 

adfærd mindskes.263 

 

I nærværende samarbejde er der tale om et forholdsvist specialiseret aktivt, som tidligere konstateret. Det kan 

ikke udelukkes at aktivet kan anvendes i andre sammenhænge, men henset til aktivets specialiserede karakter 

samt at samarbejdet forudsætter relationsspecifikke investeringer, må graden af aktivspecifitet anses for at 

være relativt høj.  

Dette medfører, at parterne i henhold til Williamson gør en særlig indsats for at bevare kontraktrelationen, 

hvilket reducerer risikoen for opportunistisk adfærd i samarbejdet.  

 
257 Cumberland, F. (2005). Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder. CBS, s. 22 
258 Ibid, s. 22 
259 Ibid, s. 22 
260 Englander, E. J. (1988). Technology and Oliver Williamson’s Transaction Cost Economics. Journal of Economic Behavior and 
Organization, Volume 10, Issue 3, s. 344. 
261 Se afhandlingens afsnit 4.2. “Relationsrente”. 
262 Englander, E. J. (1988). Technology and Oliver Williamson’s Transaction Cost Economics. Journal of Economic Behavior and 
Organization, Volume 10, Issue 3, s. 351. 
263 Ibid, s. 351. 
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2. Frekvens  

Frekvens eller hyppighed, refererer til frekvensen af identiske transaktioner som foretages og hyppigheden af 

disse. Er der tale om at en specifik transaktion foretages hyppigt, foreligger der incitament for parterne til at 

benytte sig af omkostningsbesparende initiativer.264 Dette bevirker, at omkostningerne er mindre ved hyppige 

transaktioner af samme art, end hvis parterne foretager en given transaktion mere sjældent.265 Parternes 

incitament til at foretage relationsspecifikke investeringer og engagere sig i samarbejdet i øvrigt, påvirkes i 

høj grad af transaktionsfrekvensen.266  

 

I nærværende samarbejde er der tale om en kompleks digital ydelse, som er under udvikling. Tech-markedet 

er en relativ dynamisk industri, som er under konstant udvikling. Samarbejdet forudsætter vedvarende 

vidensdeling, som medfører løbende transaktioner i samarbejdet. Det er derfor ikke utænkeligt, at parterne 

må foretage investeringer undervejs i samarbejdet, henset til forandrede forudsætninger eller ny viden. Det i 

specialet omhandlende samarbejde karakteriseres ved forholdsvise hyppige transaktioner og deraf en relativ 

høj grad af frekvens.  

 

3. Usikkerhed 

Med usikkerhed menes der den usikkerhed som transaktioner er underlagt. Der opereres med tre typer af 

usikkerhed - eksogen usikkerhed, kommunikationsbetinget usikkerhed, og adfærdsbetinget usikkerhed som 

følge af strategisk adfærd.267 Hersker der meget usikkerhed i et givent samarbejde, medfører dette flere 

regulerings- og transaktionsomkostninger, idet parterne bruger kræfter på, at begrænse denne usikkerhed og 

fastslå udviklingen heraf. Omkostningerne forbundet med komplicerede og usikre transaktioner er derfor 

som udgangspunkt relativt høje. 268 

 

Udefrakommende forhold leder til den tilstandsafhængige eller eksogene usikkerhed.269  

 

Det er uklart, hvorvidt der er konkurrence på markedet. Der er dog tale om en forholdsvis specificeret 

tjeneste, hvilket vil sige, at parterne ikke blot kan udskifte hinanden med andre alternativer, hvormed der kan 

argumenteres for at den konkurrencemæssige usikkerhed er relativ lav. Omvendt må konkurrencen på tech-

området og det digitale område i øvrigt anses for at være forholdsvis høj. Det kan derfor ikke udelukkes, at 

andre software-udviklere kan udvikle en lignende software, som den i specialet omhandlede.  

 
264 Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N. (1993). Transaktionsomkostningsteori, 1. udg. Århus Universitet, s. 12. 
265 Ibid, s. 12. 
266 Ibid, s. 12. 
267 Ibid, s. 13. 
268 Ibid, s. 13. 
269 Ibid, s. 13. 
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Hertil kommer at sundhedsdataområdet er forholdsvist komplekst reguleret. Dette kan anses for at udgøre en 

eksogen usikkerhed, hvis reguleringen begrænser adgangen til sundhedsdata. Det er et sandsynligt scenarie, 

at lovgivningen ændres qua den stigende digitalisering, som enten kan bidrage positivt til samarbejdet eller 

udgøre en juridisk hindring. Dette må anses for at være en reel usikkerhedsfaktor, som kan påvirke 

samarbejdet.   

 

Uklar og vildledende kommunikation leder til kommunikationsbetinget usikkerhed. I et tværorganisatorisk 

samarbejde, kan det ikke udelukkes, at der forekommer kommunikationsbetinget usikkerhed. TechNordic 

A/S og sundhedssektoren, kender ikke på forhånd til hinandens gøren og laden, men usikkerheden kan 

mindskes gennem parternes fælles videndeling. Endvidere er det forventeligt at den 

kommunikationsbetingede usikkerhed falder, når samarbejdsrelationen har en længere løbetid, i modsætning 

til kontrakter som har en kortere løbetid.   

 

Den adfærdsbetigende usikkerhed opstår som følge af en aftaleparts strategiske adfærd.270 Denne type 

usikkerhed må forventes at kunne mindskes ved brug af proaktiv kontrahering. Som det følger af analysen i 

kapitel 5, handler den proaktive kontrahering om at bruge kontrakten som styringsredskab til at opnå fælles 

gevinst og relationsrente gennem udvikling af procedurer og strategier ex ante som kan muliggøre parternes 

fælles ønskede mål.271 Den konventionelle kontrahering er derimod kendetegnet ved at parterne sigter mod 

egenmaksimering, hvilket må anses for at indbyde til opportunistisk adfærd i større grad.272 Fokus i den 

proaktive kontrahering er på udarbejdelse af agile kontrakter, som fremmer den gode relation mellem 

parterne, tilskynder tillidsfuld opførsel, og som tilpasser sig skiftende situationer og derigennem forhindrer 

og forebygger fremtidige konflikter og undgår opportunistisk adfærd.273 Ved anvendelse af en proaktiv 

kontrakt har parterne en interesse i at opnå fælles relationsrente, hvorfor det må antages at risikoen for 

opportunistisk adfærd reduceres, da opportunistisk adfærd påvirker samarbejdet negativt.274 Den 

adfærdsbetingede usikkerhed må på baggrund heraf forventes at være reduceret for nærværende samarbejde, 

såfremt parterne anvender en proaktiv kontrakt.  

 
270 Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N. (1993). Transaktionsomkostningsteori, 1. udg. Århus Universitet, s. 25. 
271 Berger-Walisser, G. & Østergaard, K. (2012). The past and Future of Proactive Law: An overview of the Development of the 
Proactive Law Movement. Djøf Forlag, s. 16. 
272 Siedel, G. & Haapio, H. (2011). Proactive law for managers: A hidden source of competitive advantage, 1. udg. Farnham, s. 11-
12. 
273 Berger-Walisser, G. & Østergaard, K. (2012). The past and Future of Proactive Law: An overview of the Development of the 
Proactive Law Movement. Djøf Forlag, s. 16. 
274 Ibid, s. 16. 
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6.2. En fair fordeling 

I henhold til strategisk kontrahering er det et altovervejende udgangspunkt, at gevinst som opnås i 

samarbejdet fordeles på baggrund af parternes individuelle bidrag til samarbejdet og den pågældende 

tabsrisiko, som de hver især har påtaget sig.275 Forpligter en given part sig til at dække et eventuelt tab, da må 

denne part kompenseres økonomisk ved at få en tilsvarende større andel af den opnåede gevinst. Har parterne 

derfor forskellige risikopræferencer, findes det at være økonomisk optimalt, at den part som er mest 

risikovillig forpligter sig til størstedelen af tabsrisikoen mod at få størstedelen af den opnåede gevinst.276 

Fordelingen af relationsrenten kan risikere at påvirke kontraktforholdet negativt, såfremt fordelingen ikke 

afspejler den enkelte parts indsats i samarbejdet. En fair fordeling er derfor nødvendig for et optimalt 

samarbejde.277 

 

I mange situationer inden for strategiske interaktioner, er omdrejningspunktet konkurrencemæssige fordele 

blandt konkurrenter, hvor det spilteoretiske aspekt har en stor rolle i forhold til resultaterne. I virkeligheden 

er økonomiens kerne ret simpel, nemlig hvorfor træffer mennesker de beslutninger, de gør.278 I den 

neoklassiske økonomiske model, baseres teorien om konkurrence på en mængde antagelser og betingelser.279 

Spilteori er den matematiske analyse af hvilken som helst social situation, hvor en aktør prøver at forstå eller 

forudsige andre aktørers handlinger. Majoriteten af de spilteoretiske modeller baseres imidlertid på 

beregninger, der forudsætter fiktionel, følelsesløs og ideel adfærd, hvilket sjældent stemmer overens med 

virkeligheden.280 

6.2.1. Ultimatum-spillet 

I ultimatum-spillet, skal to aktører blive enige om fordelingen af en sum penge. Teorien om ultimatum-spillet 

benyttes til analysen af fordelingen af relationsrenten. I det traditionelle ultimatum-spil, skal én af aktørerne 

afgive tilbud til modparten, hvorefter modparten skal beslutte, hvorvidt man accepterer tilbuddet eller ej. 

Accepteres tilbuddet, modtager begge parter den aftalte sum, hvis ikke, får ingen af parterne nogen penge.281 

Ifølge traditionel spilteori, hvor aktørerne er velinformerede og egen-nyttemaksimerende accepteres ethvert 

 
275 Shavell, S. (1979): Risk sharing and incentives in the principal and agent relationship. The Bell Journal of Economics 10(1): 55-
73. Østergaard, K. & Petersen, B. (2018): The application of hardship provisions in strategic contracting, Journal of Strategic 
Contracting and Negotiation, 4(4): 203-218, og Petersen, B., Benito, G.R.G. & Welch, L.S. (2021): Foreign operation mode 
flexibility: Tradeoffs and managerial responses, International Journal of the Economics of Business, 28(2): 281-307. 
276 Ibid, s. 55-73. Ibid, s. 203-218, og Ibid, s. 281-307. 
277 Ibid, s. 55-73. Ibid, s. 203-218, og Ibid, s. 281-307. 
278 Ozkan-Canbolat, E., Beraha, A., Bas, A. (2016). Application of Evolutionary Game Theory to Strategic Innovation, Procedia - 
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281 Debove, S., Baumard, N., André, J. (2016). Models of the evolution of fairness in the ultimatum game: a review and 
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tilbud på baggrund af det basale økonomiske princip om at “ethvert tilbud er bedre end ingenting”.282 Ud fra 

en forventning om at modparten altid accepterer et tilbud uagtet dets størrelse, burde tilbudsgiveren altid 

afgive et tilbud, så lavt som muligt. Dette er dog ikke blevet bekræftet i gennemførte undersøgelser. 

Omvendt har studier vist, at en aftale om en fordeling på 50% er mest almindelig og at tilbud til modparten 

på under 20% bliver afvist i halvdelen af tilfældene. I større skala har lignende studier vist, at det mest 

holdbare tilbud i ultimatum-spillet er mellem 40-50% til modparten, og at aktører afviser tilbud, der vurderes 

som “unfair”.283 Dette spilteoretiske adfærdsparadox er søgt forklaret gennem en række modeller og teorier. 

Kontraktparterne har generelt en konkret opfattelse af sit eget og modpartens bidrag til samarbejdet. Dette 

påvirker parternes vurdering af fairness samt, hvad der accepteres i forhold til gevinstdelingen i et 

kontraktforhold. Sammenholdt med hvad der kendes fra Pareto-, og Kalder Hicks-tankegangen, er denne 

fairness-tankegang baseret på parternes opfattelse af deres bidrag til samarbejdet og påvirkes ikke af 

parternes holdning til et “windfall-gain” som under Pareto-, og Kaldor Hicks-efficiens. I lyset af strategisk 

kontrahering, kunne et bud på en rimelig gevinstdeling være, at parterne aftaler en fordeling af 

relationsrenten, der afspejler deres respektive bidrag til tilblivelsen af relationsrenten, på baggrund af indsats 

og risiko. Det skal hertil nævnes, at i kontraktforhold som det pågældende, der udspilles i et slags 

innovationssammenhæng, kan det være udfordrende at klargøre den præcise sammenhæng mellem hver af 

parternes indsats i forhold til den endelige gevinst eller tab. Ressource-afhængighedsteorien kan imidlertid 

belyse parternes indbyrdes afhængighed, og dermed betydningen af parternes bidrag til samarbejdet. 

6.2.2. Ressource-afhængighed 

Akademikere har gjort opmærksom på interaktive afhængigheder bl.a. i forbindelse med den offentlige og 

den private sektor.284 Teorien om ressource-afhængighed forklarer dette koncept med organisationers 

afhængighed af sine omgivelser. Ifølge Jaffee, understreger teorien behovet for proaktive strategier, som 

virksomheden kan benytte for at håndtere sine omgivelser. Teorien af Pfeffer & Salancik (1978) siger, at 

organisationer er åbne systemer som er afhængige af uforudsete begivenheder i det eksterne miljø.285 Teorien 

benyttes for at forklare, hvordan organisationer og virksomheder søger efter at reducere den eksterne-

miljøbaserede afhængighed og usikkerhed den medfører, ved brug af strategier der påvirker omgivelserne.286 

Nøgleprincipperne af denne teori er 1) vigtigheden af organisationens evne til at opfange og bevare 

ressourcer, 2) organisationen eksisterer i et netværk af organisationer som påvirker adgangen til ressource-

strømmen, og 3) at organisationer søger efter at minimere sin afhængighed af andre organisationer, og øge 
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andre organisationers afhængighed af dem selv.287 Pfeffer konstaterer hertil fem basale principper i forhold 

til, hvordan ressource-afhængighedsteori regulerer interorganisatoriske relationer: 1) organisationen er 

fundamental for forståelsen af indbyrdes og samfundsmæssige relationer, 2) organisationerne begrænses af et 

netværk af gensidig afhængighed med andre organisationer, 3) gensidig afhængighed, kombineret med 

usikkerhed omkring andre organisationers adfærd, medfører usikkerhed for organisationens overlevelse af 

fremtidige succes, hvorfor 4) organisationer foretager foranstaltninger for at kontrollere ekstern gensidig 

afhængighed, og 5) disse afhængighedsmønstre medfører inter- og intraorganisatorisk magt som påvirker 

organisationens adfærd.288 Ifølge ressource-afhængighedsteorien er organisationen således nødsaget til at 

tage højde for disse uforudsigeligheder ved at styre sine interorganisatoriske relationer og således opfange og 

bevare ressourcer, hvilket er afgørende for dens overlevelse.289 Denne interorganisatoriske relationstilgang 

bekræftes ligeledes af Edward Freemans stakeholder-teori der siger, at virksomheden bør sigte efter at skabe 

værdi for alle virksomhedens interessenter og ikke kun dens direkte aktionærer.290 Freeman argumenterer for, 

at alle grupper der påvirkes af en virksomheds beslutninger bør inkluderes som interessent, på baggrund af 

antagelsen om, at virksomheden uden disse interessenter ville ophøre med at eksistere.291 Teorien baseres på 

antagelsen om, at ved at tage højde for alle interessenter i et samarbejde kan disse skabe merværdi, hvilket 

også er foreneligt med Dyer & Singhs relationsrente-teori. Parterne er således afhængige af, at deres 

interesser og målsætninger stemmer overens ligesom de er afhængige af hinandens ressourcer for at kunne 

skabe merværdi.292 

 

Den offentlige sundhedssektor er en klar interessent, henset til reguleringen på området og den løbende 

kontrol af den digitale løsning som TechNordic A/S ønsker at implementere hos sundhedssektoren. Forudsat 

at TechNordic A/S efterlever statistikken nævnt i kapitel 2, og kan bidrage med et værktøj, der medfører 

omfattende besparelser for den offentlige sundhedssektor, må det vurderes, at der er høj grad af afhængighed 

for de andre kontraktparter forbundet med TechNordic A/S’s bidrag. Denne antagelse forudsætter endvidere 

en vis grad af eksklusivitet, hvor TechNordic A/S har en høj grad know-how og erfaring, som er svært at 

finde hos andre software-udbydere på markedet. Som nævnt i kapitel 4, kan parterne gennem videndeling og 

uformelle styringsmekanismer skabe en form for eksklusivitet som er svær for konkurrerende virksomheder 

at efterligne. Selvom den offentlige sektor ikke er underlagt samme “overlevelses-moment” som private 

aktører, kan det ikke udelukkes at den offentlige sektor i lignende grad påvirkes af eksterne faktorer i sine 

 
287 Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Ressource Dependence Perspective. University of 
Illinois, s. 1094. 
288 Gaffney, N., Kedia, B., Clampit, J. (2013). A resource dependence perspective of EMNE FDI strategy. International Business 
Review, Volume 22, Issue 6., s. 1094 (1092-1100). 
289 Ibid s. 1094 (1092-1100). 
290 Gooyert V., Rouwette, E. Kranenburg, H., Freeman, E. (2017). Reviewing the role of stakeholders in Operational Research: A 
stakeholder theory perspective. European Journal of Operational Research, Volume 262, Issue 2, (402-410). 
291 Ibid, (402-410). 
292 Ibid, (402-410). 
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omgivelser. Dette understreges tydeligt med behovet for digitaliseringen af den offentlige sektor, i takt med 

digitaliseringen i samfundet i øvrigt. Den gensidige afhængighed bliver derfor tydelig i et samarbejde, hvor 

formålet er, at softwaren skal implementeres som digital løsning i den offentlige sektor. Derudover vil 

TechNordic A/S, på baggrund af den konkrete finansieringsmulighed, have en stærk afhængighed med den 

aktør, der bistår med finansiering til udviklingen af den digitale løsning. Disse finansieringsmuligheder 

uddybes i kapitel 8. 

 

Dyer, Singh & Kale adresserer i sin artikel “Splitting the pie: rent distribution in alliances and networks” 

fordelingen af relationsrente i forlængelse af Pfeffer & Salanciks teori om ressource-afhængighed.293 I 

artiklen understreges at Pfeffer og Salanciks tilsyneladende simple tilgang om gevinstfordeling, udelukkende 

kan forklare allianceforhold, hvor ingen af parterne opnår privat gevinst fra samarbejdet.294 I de fleste 

samarbejder søger parterne dog at opnå mål der ikke udelukkende relaterer sig til målsætningerne for 

samarbejde.295 Dyer, Singh & Kale sondrer derfor mellem hhv. fælles og privat gevinst i forklaringen 

omkring, hvordan relationsrente skal fordeles, idet parterne ikke nødvendigvis tager højde for de private 

gevinster i forbindelse med forhandlingen omkring fordelingen af den fælles gevinst. Artiklen understreger, 

at fordelingen af relationsrenten skal tage højde for den totale gevinst i et samarbejde bestående af både den 

fælles og parternes private gevinst.296 Dette kan for nærværende case anses som relevant i forbindelse med 

parternes forhandling af ophavsrettighederne. Dyer, Singh & Kale definerer den private gevinst som 

resultatet af parternes individuelle evne til at udnytte ressourcer og viden genereret i samarbejdet, i andre 

sammenhæng uden for det pågældende samarbejde.297 Dette kan findes relevant såfremt den private gevinst 

fortolkes til også at omfatte de gevinster som uvilkårligt følger af samarbejdet, f.eks. sundhedssektorens 

samfundsmæssige besparelser.298 

6.2.3. Ejendomsrettigheder 

I et samarbejde som det pågældende, hvor formålet til dels er at kommercialisere på det udviklede produkt, 

er det nødvendigt for parterne at fastslå rettighederne til produktet. Dette findes særligt relevant, når der er 

tale om et samarbejde der omhandler innovation. I industrien for teknologi har studier påvist, at for høj grad 

af immaterielle rettigheder kan præge innovationen negativt, idet de bremser processen.299 Omvendt er de 

 
293 Dyer, J. H, Singh, H., Kale, P. (2008). Splitting the pie: rent distribution in alliances and networks. John Wiley & Sons, Ltd.  
294 Ibid, s. 137f. 
295 Ibid, s. 137f. 
296 Ibid, s. 137f. 
297 Ibid, s. 138. 
298 Se afhandlingens afsnit 4.3.2. “Omkostningseffektivitet”. 
299 Louikil, K. (2013). ASECTU FORUM. Protection des droits de propriété intellectuelle et innovation technologique: Cas des pays 
émergents. 
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immaterielle rettigheder en vigtig faktor for vækstmuligheder hos virksomheder, hvorfor det er et klart 

incitament for innovation.300 

 

Property right-teorien301 benyttes i begrænset omfang, for at understrege vigtigheden af parternes aftalte 

rettighedsallokering forinden samarbejdets indgåelse, uagtet om der er tale om et tværorganisatorisk 

samarbejde mellem offentlige og private aktører. Ifølge økonom Armen Alchian, er property right-teorien 

individets ret til brug af ressourcer.302 Teorien finder ikke fuldstændig anvendelse, idet den primært kan 

benyttes i et forhold mellem private aktører, hvor parterne er underlagt aftalefrihed. Dette skyldes, at der 

efter kommunestyrelsesloven, regionsloven, samt finansloven og særlovgivning foreligger særlige 

begrænsninger for, hvilke opgaver den offentlige sektor må varetage i forbindelse med selskabsdeltagelse.303 

 

Parterne kan på forhånd konstatere, hvilken baggrundsviden og forgrundsviden der forbindes med 

immaterielle rettigheder.304 Med baggrundsviden menes den viden, parterne har dannet sig forinden 

samarbejdets indgåelse.305 Forgrundsviden defineres som relevant viden, som skabes efter samarbejdets 

indgåelse.306 Her kan parterne benytte den fastslåede baggrundsviden for vurderingen af de respektive parters 

bidrag til den af samarbejdet udledte forgrundsviden.307 Dette kan for det pågældende samarbejde være 

relevant for TechNordic A/S, idet det må lægges til grund, at meget af den bagvedliggende viden om 

udviklingen af softwaren er sket forinden samarbejdet omkring en digital løsning til implementering i den 

offentlige sundhedssektor. I forlængelse heraf, kan yderligere en relevant faktor være graden af 

relationsspecifikke investeringer, foretaget af respektive part. Ved at fastslå forventninger og rettigheder ex 

ante, kan eventuelle konflikter løses, før parterne risikerer, at samarbejdets resultat påvirkes negativt.308 

 

Det skal hertil nævnes at det i et tværorganisatorisk samarbejde imidlertid kan være udfordrende at 

generalisere om optimal allokering, idet det beror på en vurdering af parternes respektive bidrag til 

samarbejdet. I et samarbejde om udviklingen af software genererer en sådan allokering behov for at vurdere, 

hvilken part der har bidraget mest til samarbejdet. Den korrekte allokering af rettighederne beror således på 

en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Property right-teorien kan således ikke benyttes til konkret at 

fortælle, hvordan rettighederne skal allokeres i det pågældende samarbejde, men snarere for at konstatere, at 

 
300 Louikil, K. (2013). ASECTU FORUM. Protection des droits de propriété intellectuelle et innovation technologique: Cas des pays 
émergents. 
301 Alchian, A. A. (1965). Some Economics of Property Rights. Il Politico. 
302 Ibid, s. 817. 
303 Olesen, K. N. (2015). Hjemmel for offentlig markedsaktivitet. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Djøf Forlag, s. 26. 
304 Slowinski, G., & Sagal, M. W. (2006). Allocating Patent Rights in Collaborative Research Agreements. Research Technology 
Management, s. 53-54. 
305 Ibid, s. 53-54. 
306 Ibid, s. 53-54. 
307 Ibid, s. 53-54. 
308 Ibid, s. 53. 
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parterne i det omfang det er muligt, bør tage højde for bag-, og forgrundsviden i forbindelse med 

rettighedsallokeringen. 

6.3. Delkonklusion  

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at den i specialet omhandlede digitale løsning er en relativ 

kompleks ydelse, som uundgåeligt medfører transaktionsomkostninger for parterne. 

Transaktionsomkostningerne påvirkes i høj grad af den valgte kontraktform, og kan generelt reduceres ved 

proaktiv kontrahering, henset til parternes gensidige tillid.  

Det omhandlede tværorganisatoriske samarbejde forudsætter derudover en høj grad af gensidig ressource-

afhængighed taget kompleksiteten af den digitale løsning i betragtning. En “fair” fordeling af den opnåede 

relationsrente er imidlertid afgørende for et optimalt samarbejde, som ideelt set bør afspejle parternes 

respektive bidrag til samarbejdet og påtagede tabsrisiko. Med afsæt i property rights teorien er det optimalt 

for parterne at fastslå deres respektive forventninger og rettigheder ex ante, herunder parternes bidrag af for- 

og baggrundsviden. Ved at etablere disse parametrer ex ante, kan risikoen for eventuelle konflikter, som 

påvirker relationen negativt, reduceres. 
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Kapitel 7 - Fordeling af ophavsrettighederne  

I forlængelse af kapitel 5 og 6 findes det relevant med afsæt i strategisk kontrahering at behandle fordelingen 

af ophavsrettighederne til den i specialet omhandlede digitale løsning. Fordelingen af ophavsrettigheder har 

betydning for den senere kommercialisering af den digitale løsning, hvorfor det findes aktuelt at vurdere og 

diskutere. I den forbindelse inddrages ophavsretsloven309 med henblik på at fastslå, hvorvidt den i specialet 

omhandlede digitale løsning er omfattet af ophavsretsloven, og hvilken part ophavsrettighederne tilhører. I 

forlængelse heraf diskuteres det, med afsæt i strategisk kontrahering, hvordan parterne kontraherer 

ophavsrettighederne til den digitale løsning.  

7.1. Ophavsretsloven  

Ophavsretsloven har til formål at beskytte kunstneriske og litterære værker. Udgangspunktet herefter er, at 

den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsretten til værket, jf. lovens § 1, stk. 1. For 

at opnå ophavsret til et værk, skal 2 betingelser være opfyldt: 1) værket skal være frembragt inden for det 

kunstneriske eller litterære område, og 2) frembringelsen skal kunne anses for at udgøre et værk 

(værkshøjdekravet), jf. OHL § 1, stk. 1. Den ophavsretlige beskyttelse skal ikke registreres, men sker 

automatisk i forbindelse med værkets frembringelse.  

 

Edb-programmer beskyttes som litterære værker, jf. OHL § 1, stk. 3 og i overensstemmelse med edb-

programdirektivet. Loven omfatter både maskinlæsbare edb-programmer, dvs. objektkodet såvel edb-

programmer i skriftlig form, dvs. kildekodet. Den i specialet omhandlede digitale løsning (software) må på 

baggrund heraf være beskyttet af ophavsretsloven som et edb-program i henhold til § 1, stk. 3.  

 

Edb-programmers beskyttelse omfatter imidlertid alene udformningen af programmet og kildekoden og ikke 

bagvedliggende principper eller algoritme, jf. U 2010.706 H.310 I sag U 2010.706 H bekræftede Højesteret 

Sø- og Handelsrettens afgørelse og det faktum, at ophavsretten ikke omfatter idéer til et edb-program, men 

udelukkende selve programmet. Ligeledes er programmets funktionalitet samt “look and feel” heller ikke 

beskyttet af ophavsretsloven, jf. C-406/10.311 

Ophavsretten, som tilkommer den som frembringer værket efter § 1, stk. 1, medfører, med “de i 

ophavsretsloven angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det 

og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, 

 
309 Ophavsretsloven, LBKG 2014-10-23 nr 1144. 
310 “Ophavsret til edb-program tilkom programmøren. Ikke på aftaleretligt grundlag krav på licensafgift (royalty)”. U 2010.706 H, 
Højesterets dom af 1. oktober 2009 i sag 409/2007.  
311 “Fortolkning af art. 1, stk. 2, og art. 5, stk. 3, i Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-
programmer”. C-406/10, Domstolens dom af 2. maj 2012. 
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omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik”, jf. § 2, stk. 1. Denne eksklusive eneret 

betyder derfor, at enhver råden over det kunstneriske eller litterære værk i henhold til § 2 forudsætter 

ophavsmandens tilladelse hertil, som udgangspunkt. Råden over et værk uden ophavsmandens tilladelse er 

ikke lovlig og kan retshåndhæves efter ophavsretslovens bestemmelser i kapitel 7, såfremt denne ikke kan 

undtages efter lovens kapitel 2.  

 

Kapitel 2 i OHL regulerer indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens. I 

medfør af OHL § 36, stk. 1, må den, der har ret til at benytte et edb-program 1) “fremstille sådanne 

eksemplarer af programmet og foretage sådanne ændringer i programmet, som er nødvendige for, at den 

pågældende kan benytte det efter dets formål, herunder foretage rettelse af fejl”, 2) “fremstille et 

sikkerhedseksemplar af programmet, såfremt det er nødvendigt for beskyttelsen af det”, og 3) “besigtige, 

undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå, hvilke ideer og principper, der ligger til grund for de 

enkelte elementer i programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådan indlæsning, visning på skærm, 

kørsel, overførsel, lagring eller lignende af programmet, som vedkommende er berettiget til at udføre”. Har 

en given part erhvervet rettigheden til at benytte et edb-program gennem aftalelicens, da opnår parten ret til 

at foretage sådanne handlinger.  

På samme vis må den, der har ret til at benytte en database, foretage sådanne handlinger, som er nødvendige 

for, at den pågældende kan få adgang til databasens indhold og gøre normal brug af denne, jf. § 36, stk. 2. 

Det er imidlertid ikke alene erhverver af en given database, som må foretage sådanne handlinger, men 

enhver som har adgang til databasen.  

Udgangspunktet efter OHL er, at den eller dem som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har 

ophavsretten til værket, jf. lovens § 1, stk. 1. Edb-programmer henregnes til litterære værker, jf. § 1, stk. 3. 

Sælges det pågældende edb-program imidlertid på aftalelicens, da opnår den aftalepart, som har erhvervet 

rettighederne, ret til at foretage handlinger i overensstemmelse med OHL § 36.  

Nærværende speciale tager udgangspunkt i et samarbejde omhandlende udvikling og implementering af en 

digital løsning (software) i den offentlige sundhedssektor. På baggrund af ophavsretsloven er det juridiske 

udgangspunkt herefter, at ophavsretten tilfalder den som frembringer den digitale løsning.  Det relevante 

spørgsmål i denne sammenhæng er da, hvem som i realiteten frembringer den digitale løsning, eller om 

denne frembringes i fællesskab.  

Det pågældende samarbejde mellem TechNordic A/S og sundhedssektoren omhandler udvikling og 

implementering af en digital løsning i sundhedssektoren. Parternes bidrag til samarbejdet er forskelligt. 
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TechNordic A/S udvikler selve den digitale ydelse, dvs. sammensætter softwaren til den digitale løsning og 

bidrager dermed med deres kundskaber indenfor softwareudvikling. Til brug for denne digitale løsning er 

relevant sundhedsdata, fagfolk samt finansiering af softwaren nødvendigt. Den offentlige sundhedssektors 

bidrag til den digitale løsning består af levering af data til brug for softwaren, fagfolk fra sundhedssektoren, 

herunder læger, sygeplejersker, psykologer mv., finansiering af ydelsen samt viden om sundhedssektoren i 

øvrigt, hvori den digitale løsning skal implementeres.  

Betingelsen for at fælleseje af den digitale løsning kan opnås er, at begge parter har præsteret noget originalt 

i henhold til ophavsretsloven. Kan parterne i medfør af ovenstående bidrag dermed anses for at have 

præsteret noget originalt til værket i form af den digitale løsning, da kan der statueres fælleseje over godet. 

Vurderingen af hvorvidt parterne har præsteret noget originalt til værket kan dog i nogle situationer 

forekomme uklar. Antages det, at TechNordic A/S udvikler den digitale løsning til sundhedssektoren, som 

bidrager med sundhedsdata og relevant fagpersonale ved implementeringen af løsningen i den offentlige 

sundhedssektor, kan parterne da anses for begge at have præsteret noget originalt til værket? Det 

forekommer komplekst at vurdere, hvorvidt sundhedssektoren kan anses for at have bidraget med noget 

originalt til selve frembringelsen af værket, eller om deres bidrag alene skal anses for at være finansiering til 

ydelsen - eksempelvis i form af køb ved aftalelicens - og levering af sundhedsdata til en færdigudviklet 

software. Såfremt sundhedssektoren anses for reelt at have bidraget til frembringelsen, kan det i forlængelse 

heraf diskuteres, om deres bidrag svarer til TechNordic A/S’s bidrag. Vurderingen heraf er ikke entydig, og 

må anses for at afhænge af det konkrete samarbejde og parternes respektive bidrag.  

Hvorvidt den digitale løsning reelt set udgør fælleseje afhænger dermed helt konkret af, om begge parter kan 

anses for at have bidraget til frembringelsen af den digitale løsning. Har begge parter bidraget med noget 

originalt til ydelsen i henhold til ophavsretsloven, er udgangspunktet, at parterne opnår fælles eje over den 

digitale løsning, og at ophavsretten dermed tilfalder parterne i fællesskab. Er det derimod kun den ene part 

som har bidraget til ydelsen i en sådan grad, at samme part kan anses for at frembringe den digitale ydelse, 

må ophavsretten anses for at tilfalde den part alene. Kan TechNordic A/S dermed anses for alene at have 

frembragt den digitale løsning, da må udgangspunktet være, at TechNordic A/S opnår rettighederne. 

Forholder det sig dog således, at begge parter har bidraget til udviklingen og implementeringen af den 

digitale ydelse, men en af parterne har bidraget med væsentligt mere end den anden, da bliver vurderingen 

noget mere kompleks.  

Ovenstående rejser tillige spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende software kan patenteres i medfør af den 

danske patentlov (herefter “PTL”).  
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I medfør af PTL § 1, stk. 1, har den, som har gjort en opfindelse, der kan udnyttes industrielt, eller den, til 

hvem opfinderens ret er overgået, i overensstemmelse med denne lov ret til efter ansøgning at få patent på 

opfindelsen og opnå eneret til at udnytte denne erhvervsmæssigt. PTL § 1, stk. 2, angiver imidlertid 

opfindelser som ikke kan patenteres, herunder programmer for datamaskiner. På baggrund heraf kan 

software som udgangspunkt ikke patenteres, jf. PTL § 1, stk. 2, nr. 3. Kildekoden til softwaren er i stedet 

beskyttet af OHL. Vedrører opfindelsen dermed alene et dataprogram, herunder koden til programmet, kan 

dette ikke patenteres. I nogle helt særlige henseende kan der dog opnås patent. Afgørende for denne 

vurdering er, hvorvidt den pågældende software indgår i kombination med fysiske eller tekniske elementer 

og frembringer den nødvendige tekniske virkning. Er dette tilfældet kan der i nogen grad være mulighed for 

at opnå patent.312 Det skal dog understreges, at softwaren i en sådan situation skal opfylde de fundamentale 

krav for opnåelse af patent, dvs. have en teknisk karakter, være nyskabende samt kunne udnyttes industrielt.  

 

Den Europæiske Patentmyndighed fastslog i deres afgørelse T 1173/97, at der endvidere kan ske patentering 

af fremgangsmåden til softwaren, såfremt softwarens effekt strækker sig ud over de normale fysiske 

interaktioner mellem software og hardware.313 

 

Problematikken omkring vanskeligheden ved patentering af software er meget omdiskuteret på området. I 

samme forbindelse blev et forslag fremsat til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computer-

implementerede opfindelsers patenterbarhed, som imidlertid blev afslået af Europa-parlamentet i 2005.314 Er 

softwaren dog integreret i et større system eller indgår i kombination med fysiske elementer, er softwaren i 

nogle henseender patenterbart.315 En konkret vurdering må dog foreligge og grænsen for, hvornår software er 

patenterbart, er yderst kompleks.  

 

På baggrund heraf må udgangspunktet være, at den i specialet omhandlede software (digitale løsning) ikke 

kan patenteres i henhold til patentloven, omendskønt dette ikke endegyldigt kan udelukkes.  

7.2. Kontrahering af ophavsrettighederne  

Det findes relevant, med afsæt i strategisk kontrahering, at diskutere, hvordan parterne kontraherer 

ophavsrettighederne til den digitale løsning.  

 

 
312 Patent- og Varemærkestyrelsen. (2020). Software-patent: En balancegang der kan være guld værd for virksomheden. 
313 Sag T 1173/9, Den Europæiske Patentmyndigheds afgørelse af 1. juli 1998 “vedrørende vurderingen af, hvorvidt et computer 
program product/IBM er patenterbart”.  
314 Rentocchini, F. (2011). Information Economics and Policy. Sources and characteristics of software patents in the European 
Union: Some empirical considerations, volume 23, issue 1. 
315 Patent- og Varemærkestyrelsen. (2020). Software-patent: En balancegang der kan være guld værd for virksomheden. 
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Det findes væsentligt at fastsætte rettighedsfordelingen ex ante, henset til parternes forskellige interesser og 

for at minimere risikoen for eventuelle konflikter grundet manglende reguleret rettighedsfordeling. Det er 

derfor afgørende, at kontrakten indeholder en på forhånd fastsat fordelingsnøgle. På baggrund af ovenstående 

diskussion af parternes respektive bidrag til samarbejdet bør kontrakten regulere, hvem rettighederne 

tilfalder. Spørgsmålet i denne sammenhæng er, hvordan rettighederne skal kontraheres, og hvilken part der 

får retten til at kommercialisere den digitale løsning. 

 

I henhold til strategisk kontrahering er udgangspunktet, at gevinstfordelingen skal afspejle parternes 

respektive bidrag.316 I nærværende speciale må rettighederne til den digitale løsning kunne anses for at 

udgøre “gevinsten” henset til kommercialiseringsmulighederne forbundet med disse. Med afsæt heri vil 

rettighederne tildeles den part, som kan anses for at have bidraget mest til ydelsen. Parternes “egen 

opfattelse” af deres respektive bidrag kan dog være forskellige, hvilket kan gøre det kompliceret at fastsætte 

en fordeling af rettigheder. Derudover er tech-industrien en meget dynamisk industri, under konstant 

forandring og udvikling. Det må således også antages at meget ny viden genereres under samarbejdets gang. 

Det er ikke uset, at den part, som udvikler softwaren, forbeholder sig rettighederne til denne ex ante. 

 

Imidlertid findes der at være klare argumenter for, at det er optimalt at den private part får tildelt 

rettighederne til softwaren og benytter disse rettigheder til at kommercialisere, idet TechNordic A/S har bedre 

muligheder for at kommercialisere, grundet markedet de befinder sig i samt det grundlæggende incitament til 

at profitmaksimere. Der kan således argumenteres at det er fordelagtigt for parternes fælles nytte at 

TechNordic A/S varetager kommercialiseringen, da de som privat part er bedst egnet hertil.317 

 

En offentlig og privat part kan dog anses for at have forskellige interesser i samarbejdet. TechNordic A/S har 

et ønske om at profitmaksimere og kapitalisere på den udviklede software. Sundhedssektoren ønsker 

omvendt at velfærdsmaksimere gennem besparelser i sundhedssektoren. På baggrund heraf kan der 

argumenteres for at det er mest hensigtsmæssigt, at TechNordic A/S får rettighederne til at kommercialisere 

softwaren.  

 

Ny viden samt immaterielle rettigheder som opstår undervejs er derimod fælles eje. Såfremt parterne ønsker 

at ophavsrettighederne til eventuel ny viden tildeles én af parterne, kan dette også kontraheres i 

overensstemmelse med, hvad parterne kan blive enige om. 

 
316 Shavell, S. (1979): Risk sharing and incentives in the principal and agent relationship. The Bell Journal of Economics 10(1): 55-
73. Østergaard, K. & Petersen, B. (2018): The application of hardship provisions in strategic contracting, Journal of Strategic 
Contracting and Negotiation, 4(4): 203-218, og Petersen, B., Benito, G.R.G. & Welch, L.S. (2021): Foreign operation mode 
flexibility: Tradeoffs and managerial responses, International Journal of the Economics of Business, 28(2): 281-307. 
317 Smith. A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Book IV.  
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7.3. Delkonklusion  

På baggrund heraf kan det konstateres, at en digital løsning, som den i specialet omhandlede, er beskyttet af 

ophavsretslovens bestemmelser, jf. § 1, stk. 3. Udgangspunktet herefter er, at den som frembringer værket 

opnår ophavsretten til værket, jf. § 1, stk. 1. Hvorvidt den digitale løsning reelt set udgør fælleseje afhænger 

af, om begge parter kan anses for at have bidraget til frembringelsen i henhold til ophavsretsloven. 

Rettighedsfordelingen afhænger dermed i høj grad af parternes respektive bidrag til samarbejdet. Dog findes 

der, at være argumenter for, at det er optimalt, at den private part får tildelt rettighederne til softwaren og 

benytter disse til at kommercialisere, henset til den private parts muligheder for at kommercialisere samt 

incitament til at profitmaksimere.  
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Kapitel 8 - Kommercialisering og aflønningsmodeller 
Danmark er nået rigtig langt, hvad angår digitalisering.318 Til trods for dette kan det dog konstateres, at Life 

Science-området og sundhedssektoren i øvrigt er et af de få områder som endnu ikke har fulgt med den 

stigende digitalisering, som de seneste år har fundet sted.319 Forklaringen kan findes i, at 

sundhedsinfrastrukturen er yderst kompleks. Potentialet og behovet herfor må dog anses for at være 

væsentligt.320 

 

I forlængelse af ovenstående analyse af rettighedsfordelingen findes det aktuelt at diskutere relevante 

aflønningsmodeller i forhold til de respektive anvendelsesområder, for den aktuelle software. For at 

TechNordic A/S kan opnå konkurrencemæssige fordele, er det afgørende at virksomheden formår at skabe 

værdi både for mulige interessenter og for virksomheden selv.321 Værdiskabelsen skal løse et problem, 

billigere, mere effektivt, eller nemmere end alternativer på området.322 

 

I forbindelse med værdiskabelsen, skal det fastslås, hvor der er et udækket behov på markedet og hvilke 

interessenter der er indehaver af sådan et behov.323 Disse behov er nødvendige at adressere, da de spiller en 

vigtig rolle i kommercialiseringen af softwaren. I kapitlet introduceres, foruden sundhedssektoren og 

TechNordic A/S, yderligere to potentielle aftaleparter: private medicinalvirksomheder og 

forsikringsselskaber. Medicinalvirksomhederne og forsikringsselskaberne har utvivlsomt en økonomisk 

interesse i at patienter behandles tidligere samt endvidere interesse i mulige omkostningsbesparelser 

forbundet med den enkelte patient. Det kan være fordelagtigt for de betalingsdygtige interessenter at foretage 

en simpel cost-benefit analyse, for at udlede, hvorvidt det er favorabelt for de pågældende interessenter at 

medvirke til finansieringen af den digitale løsning, på baggrund af den værdi, løsningen kan forventes 

medføre for den pågældende interessent.324  

 

Endeligt er det nødvendigt at der tages højde for den gensidige afhængighed mellem TechNordic A/S’s 

forretningsmodel og indtægtsmodellen. Indtægtsmodellen beskriver, hvordan virksomheden og 

medkontrahenterne kan generere indtægt på baggrund af værdiskabelsen.325 I nærværende case fortolkes 

indtægtsmodellen til også at omfatte besparelser. 

 

 
318 Erhvervsstyrelsen. (2021). Ny opgørelse fra Europa-Kommissionen: Danmark indtager førstepladsen for digitalisering i EU. 
319 Regioner.dk. (2021). Digitalisering skal tænkes ind i en kommende sundhedsaftale. 
320 It-branchen. (2021). Digitalisering kan løse krisen i sundhedsvæsenet. 
321 Eyring, M. J., Johnson, M. W., Nair, H. (2011). New Business Models in Emerging Markets. Harvard Business Review. 
322 Ibid, s. 90f. 
323 Ibid s. 90f. 
324 Amit, R., Zott, C. (2012). Creating Value Through Business Model Innovation. MITSloan Management Review, Vol 53, No. 3, s. 
42. 
325 Ibid, s. 46f. 



 90  
 

På baggrund af ovenstående, analyseres i det følgende 1) værdiskabelsen af softwaren (value-proposition), 2) 

for de relevante betalingsdygtige interessenter, samt 3) hvordan indtægtsmodellen kan se ud (revenue 

model).326 

 

De relevante aflønningsmodeller diskuteres i forhold til det enkelte anvendelsesområde i en sekventiel 

rækkefølge fra præ-kompetitiv udvikling til kommercialisering af softwaren: Forskning, Statistisk formål og 

Behandling. Rækkefølgen begrundes i, at muligheden for endelig kommercialisering af softwaren kan have 

en indflydelse på finansieringsmodellerne i den tidlige udvikling af softwaren, navnlig i forsknings- og 

kvalitetsudviklingsstadiet. 

8.1. Anvendelsesområde: Forskning 

I specialets case blev det fastslået, at det er muligt at anvende udviklet software i forbindelse med et konkret 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt til analyser af korrelationer på baggrund af indhentet data om 

adfærd og progressioner i sygdomsforløb i forskningssammenhæng. Det findes i den sammenhæng relevant 

at fastlægge, hvordan en sådan digital løsning kan finansieres, og hvem som kunne være interessenter.  

 

I den forbindelse kan følgende to relevante aflønningsmodeller, inden for anvendelsesområdet forskning, 

identificeres:  

a. Udvikling af digital løsning medfinansieres af privat medicinalvirksomhed, idet 

medicinalvirksomheden har en væsentlig interesse i at få patienter, diagnosticeret med depression, 

hurtigere i medicinsk behandling 

b. Digital løsning stilles gratis til rådighed af TechNordic A/S for offentlig forskning mod gensidig 

vidensudveksling 

8.1.1. Digital løsning medfinansieres af medicinalvirksomhed 

En privat medicinalvirksomheds altovervejende fokus anses at være profitmaksimering. 

Medicinalvirksomheden opnår profit ved salg af medicinpræparater. Det er derfor lukrativt for en 

medicinalvirksomhed, som udvikler præparater til behandling af depression, at få patienter hurtigere i 

medicinsk behandling, idet dette betyder øget salg af præparater og dermed profit for virksomheden. 

Værdiskabelsen for medicinalvirksomheden må således anses som muligheden for at opnå øget profit ved at 

medfinansiere udviklingen af en digital løsning, som kan bevirke at flere patienter med depression hurtigere 

kommer i medicinsk behandling.327 Dette forudsætter, en endelig kommercialisering af softwaren i 

 
326 Amit, R., Zott, C. (2012). Creating Value Through Business Model Innovation. MITSloan Management Review, Vol 53, No. 3, s. 
46f. 
327 Ibid, s. 41. 
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forbindelse med forskningen. En medicinalvirksomhed kan derfor betragtes som en mulig betalingsdygtig 

interessent i forhold til udviklingen af en sådan digital løsning. 

8.1.2. Digital løsning stilles til rådighed for forskning mod gensidig vidensudveksling 

Forskning kan lede til ny viden på området, som kan have værdi for TechNordic A/S og udviklingen af den 

digitale løsning. En måde at finansiere denne digitale løsning kunne derfor være, at TechNordic A/S stiller 

denne til rådighed for offentligt forskning mod gensidig videndeling. TechNordic A/S kan have gavn af at få 

indsigt i forskningen og resultaterne heraf samtidig med, at de kan bidrage til forskningen med relevant viden 

i forhold til softwaren. Videndeling er et værdifuldt og attraktivt gode for TechNordic A/S såvel som for en 

medicinalvirksomhed. Finansieringen kan derfor støttes af en privat medicinalvirksomhed, som har interesse 

i at få indsigt i forskningen, og drage nytte heraf i forhold til udvikling af nye præparater eller forbedring af 

eksisterende præparater.  

 

Såfremt den digitale løsning stilles til rådighed for offentlig forskning mod gensidig vidensudveksling, er det 

relevant at vurdere, hvorvidt en endelig kommercialisering af softwaren bør anses som værende frembragt 

ved hjælp af offentlige midler. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt det offentlige sundhedsvæsen har 

bidraget til yderligere udvikling og forbedring af softwaren i en sådan grad, at det har betydning for den 

endelige kommercialisering.  

 

I henhold til forskerpatentlovens (herefter “FPTL”) § 1, er formålet med loven, “at sikre, at 

forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved 

erhvervsmæssig udnyttelse”. 

 

Loven finder bl.a. anvendelse på opfindelser gjort af en arbejdstager ved en sektorforskningsinstitution, det 

offentlige sygehus eller den sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution under regionerne som led i 

arbejdet, jf. FPTL § 2, stk. 1, nr. 1, og for erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder omfattet af §§ 12 samt 

14-14b, jf. FPTL § 2, stk. 1, nr. 2. En opfindelse skal i lovens forstand være omfattet af enten patentloven 

eller brugsmodelloven, førend forskerpatentloven finder anvendelse, jf. FPTL § 3. Som nævnt ovenfor i 

kapitel 7, er software som udgangspunkt ikke omfattet af patentloven, jf. PTL § 1, stk. 2, nr. 3, men kan dog i 

nogle helt særlige henseender være omfattet. Udgangspunktet efter brugsmodelloven er, at frembringelser, 

som alene udgør programmer for datamaskiner, ikke kan registreres som brugsmodeller, jf. lovens § 2, stk. 1, 

nr. 3. Det altovervejende udgangspunkt er dermed, at software ikke er omfattet af brugsmodelloven.  

 

Afgørende for, hvorvidt forskerpatentlovens regler må iagttages i denne sammenhæng, er dermed hvorvidt 

den pågældende digitale løsning er patenterbar i henhold til patentloven, som behandlet i kapitel 7.  
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Antages det dog, at softwaren er omfattet af patentloven, er FPTL § 9 særlig relevant i denne sammenhæng. 

Heraf fremgår det, at “ved projekter, der gennemføres i samarbejde med, eller helt/delvis finansieres af en 

part, der ikke er omfattet af loven, kan institutionen på egne og arbejdstagerens vegne, ved forudgående 

aftale med den pågældende part, helt eller delvis afstå retten til de opfindelser, der fremkommer ved 

projektet”. I medfør af § 9 kan den offentlige forskningsinstitution derfor afstå retten til opfindelser, som 

institutionen i medfør af § 8 har dispositionsret over. Et sådant afkald på rettigheder gives sædvanligvis for at 

den private aftalepart, som tilvejebringer finansiering eller knowhow til opfindelsen, kan søge om patent. 

Stilles løsningen derfor til rådighed for offentligt forskning, kan den offentlige forskningsinstitution og 

TechNordic A/S indgå aftale om, i forbindelse med udformningen af samarbejdsaftalen, at rettighederne til 

eventuelle opfindelser, som måtte fremkomme fra forskningen, tildeles TechNordic A/S alene.   

 

Institutionen kan dog imidlertid i medfør af FPTL § 14 a, nr. 1, “erhverve rettigheder til opfindelser samt 

ophavsrettigheder til edb-programmer med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse, efter aftale med anden 

part som led i deres indbyrdes samarbejde, der helt eller delvis er finansieret af offentlige midler, for så vidt 

angår den anden part ikke selv vil udnytte rettighederne erhvervsmæssigt”. Frembringer forskningen derfor 

rettigheder som i udgangspunktet tilkommer den private aftalepart, kan det aftales, at institutionen erhverver 

disse rettigheder fra den private aftalepart, såfremt den private part ikke selv udnytter disse erhvervsmæssigt. 

Ønsker TechNordic A/S derfor ikke at udnytte de rettigheder, som i udgangspunktet tilkommer dem, 

erhvervsmæssigt, kan den offentlige forskningsinstitution erhverve disse.  

 

Forskerpatentlovens bestemmelser er dog imidlertid kun relevante for nærværende samarbejde, såfremt dele 

af den pågældende digitale løsning kan patenteres efter patentloven, hvilket alene er tilfældet i nogle helt 

særlige tilfælde, idet software som udgangspunkt ikke er beskyttet af patentloven, jf. dennes § 1, stk. 2, nr. 3. 

8.2. Anvendelsesområde: Statistisk formål og kvalitetsudvikling  

Som tidligere fastslået i specialets case kan en digital løsning til statistisk formål og kvalitetsudvikling 

fungere som software-platform, hvor historisk aggregeret data om sundhed og adfærd samles. Sådan en 

platform kan skabe værdi for den lokale sundhedssektor i forbindelse med kontrol af behandlingsresultater, 

statistisk overblik over tendenser som fejlmedicinering og genindlæggelser, evaluering af behandlingseffekt, 

omkostninger og andre interne analyser. 

 

Inden for anvendelsesområdet statistisk formål og kvalitetsudvikling kan følgende relevante 

aflønningsmodeller identificeres:  
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a. På baggrund af indhentet data og statistisk behandling af disse leverer TechNordic A/S 

fyldestgørende dokumentation (proof-of-concept) for den digitale løsnings virke. 

b. Det offentlige medfinansierer den digitale løsning, såfremt uafhængige, offentlige ansatte forskere 

indhenter, behandler og publicerer denne dokumentation for den digitale løsnings virke, 

anvendelighed og fordele. 

 

Såfremt TechNordic A/S kan levere fyldestgørende dokumentation for anvendeligheden og effektiviteten af 

løsningen og dens fordele, har den offentlige sundhedssektor et egentligt incitament til at medfinansiere 

løsningen grundet mulige besparelser. Ideelt set leveres den fyldestgørende dokumentation af uafhængige 

forskere på baggrund af indhentet data og statistisk behandling af disse ved at publicere løsningens 

effektivitet, anvendelighed og fordele. Kan det derfor dokumenteres, at løsningen medfører forbedrede 

behandlingsresultater for en given patientgruppe, eller at denne kan føre til lavere driftsomkostninger i en 

given afdeling, hospital eller sygehusvæsenet, kan sundhedssektoren have en økonomisk interesse i at 

medfinansiere denne løsning.  

8.3. Anvendelsesområde: Behandling  

En digital løsning kan anvendes til at indsamle helbredsdata fra patienter og dele med sundhedsfagligt 

personale som led i aktuel behandling.328 Via denne digitale løsning opnår relevant sundhedsfaligt personale 

indsigt i og føling med patientens velbefindende, herunder symptomer, tilstand, medicinering mv., og kan 

ved behov agere, så eventuelle kriser og genindlæggelser undgås. Softwaren gør det muligt at tilgå, indhente 

og videregive sundhedsdata - selvrapporteret såvel registreret data - til behandlingsmæssige formål, samtidig 

med at softwaren forbinder patient med læge, psykolog mv.. Spørgsmålet er, hvordan en sådan digital 

løsning kan finansieres i praksis samt, hvem kan anses for at have en økonomisk interesse i at finansiere den. 

 

I den forbindelse kan følgende tre aflønningsmodeller inden for anvendelsesområdet behandling 

identificeres: 329 

a. Reimbursement-model: Patienten får tilskud fra det offentlige og betaler heraf en reduceret pris for 

den receptpligtige digitale løsning. 

b. Offentlig gode model: Sundhedssektoren køber digital løsning på licens af TechNordic A/S og stiller 

denne gratis til rådighed for patienter.  

c. Forsikringsselskabs-model: Forsikringsselskab køber digital løsning på licens af TechNordic A/S og 

stiller denne gratis til rådighed for behandlingskrævende kunder.   

 
328 Se afhandlingens afsnit 1.4. “Anvendelsesområder” 
329 Listen er ikke udtømmende, men identificerer aflønningsmodeller der findes mest relevante for nærværende problemstilling. 
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8.3.1. Reimbursement-model 

Første aflønningsmodel som findes aktuel at behandle i denne sammenhæng er en såkaldt reimbursement-

model. 

 

Regulering af offentligt tilskud til lægemidler 

Indledningsvis findes det relevant at diskutere, hvorvidt der foreligger lovhjemmel til en sådan 

reimbursement-model. Offentligt tilskud til lægemidler blev tidligere reguleret i lov om offentlig 

sygesikring. Denne lov blev ophævet pr. 1. januar 2007, med den daværende sundhedslov.330 Kapitel 42 i den 

nuværende sundhedslov regulerer tilskud til lægemidler. Det følger af SL § 144, stk. 1, at der ydes tilskud til 

køb af receptpligtige lægemidler, som af Lægemiddelstyrelsen er meddelt generelt tilskud. Tilskuddet til 

receptpligtige lægemidler kan være betinget af, at lægemidlet ordineres med henblik på behandling af 

bestemte sygdomme eller persongrupper, jf. stk. 2.  

 

Hvad der anses som værende omfattet af begrebet “lægemidler”, reguleres af lægemiddelloven. Det fremgår 

af lægemiddelloven, at et lægemiddel anses som værende “enhver vare, der præsenteres som et egnet middel 

til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker”, jf. § 2, nr. 1, litra a, eller “enhver vare der 

kan anvendes i eller gives til mennesker enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner 

ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning eller for at stille en medicinsk 

diagnose”, jf. § 2, nr. 1, litra b. Der er ikke tale om kumulative betingelser, hvorfor det er tilstrækkeligt at 

kun ét af kriterierne i hhv. litra a eller b, er opfyldt for at der skal være tale om et lægemiddel. I forhold til 

bestemmelsens litra a, forstås begrebet “præsentation” som tydelig fremvisning på emballage, 

varebeskrivelse, m.fl., om at produktet er egnet til behandling eller forebyggelse. Hertil kan litra a kun anses 

for at være opfyldt, såfremt produktet er egnet til at behandle og forebygge anerkendte sygdomme.331 

 

Diskussionen findes relevant i nærværende case omhandlende tilskud til en digital løsning, idet software ikke 

fremgår udtrykkeligt som værende omfattet af bestemmelserne. Softwaren er imidlertid utvivlsomt udviklet 

med henblik på bl.a. behandling af patienter med psykiske lidelser, navnlig depression. Derudover kan der 

være tale om, at anvendelsesområderne forskning og statistik formål, falder ind under betegnelsen om 

forebyggelse af samme sygdom. Dette beror imidlertid på en konkret vurdering.  

 

 
330 L 2005-06-24 nr 546 Sundhedsloven, (Historisk). 
331 I sag U 1980.901 H blev det fastslået, at overvægt ikke udgør en reel anerkendt sygdom, hvorfor et produkt som kosttilskud til 
behandling af overvægt ikke blev anerkendt som et lægemiddel. 
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Forudsat at TechNordic A/S opfylder kravet om præsentation, jf. lægemiddellovens § 2, nr. 1, litra a, kan der 

argumenteres for, at der foreligger de fornødne omstændigheder for at den pågældende software kan være 

omfattet lægemiddelloven og således potentielt tilskudsberettiget, efter sundhedslovens bestemmelser. 

 

Kommercialisering og aflønningsmodellen 

Reimbursement-ordninger er særligt anvendt i bl.a. Tyskland og England. I Tyskland har digitaliseringen af 

sundhedsvæsenet for alvor taget fart inden for de seneste år, hvilket har medført, at digitale helbredsløsninger 

som er godkendt af de nationale register for digitale sundhedsapplikationer (DIGA) kan udskrives på recept 

på samme vis som anden receptpligtig medicin.332 

 

En mulighed kunne derfor være at søge inspiration i den tyske reimbursement-model, hvor den omhandlede 

digitale løsning gøres receptpligtig og kan ordineres til patienter, når lægen vurderer, at løsningen er den 

rette behandling for patienten, som receptpligtig medicin. Tilskud til receptpligtig medicin eksisterer allerede 

i Danmark. Ved køb af receptpligtig medicin på Apoteket får patienten tilskud, som fratrækkes ved kassen 

inden betaling. Det kræver derfor ikke mange ressourcer at etablere en sådan ordning, da den digitale løsning 

blot kan indkluderes i denne tilskudsordning som anden receptpligtig medicin. 

 

Som tidligere fastslået kan softwaren have stor værdi for patienterne, idet en digital løsning kan give 

hurtigere og nemmere adgang til behandling. Derudover forventes der være færre omkostninger forbundet 

med en sådan digital løsning, sammenholdt med nuværende muligheder for behandling på området. 

Sundhedssektoren har en klar interesse i sådan en digital løsning, idet de lavere omkostninger forbundet med 

behandlingen samt lettere adgang for patienterne til behandling, ideelt set kan tænkes at medføre færre 

indlæggelser, og at patienterne har lavere risiko for at blive sygemeldt. Således kan flere patienter forblive på 

arbejdsmarkedet, hvilket er af interesse for sundhedssektoren henset til det samfundsmæssige hensyn. 

Således kan der videre argumenteres for, at en reimbursement model er af interesse for både patienterne og 

sundhedssektoren.  

 

I en reimbursement-ordning sammensætter den offentlige sundhedssektor kategorier af medicinske 

præparater som falder under en vis reference-pris, på baggrund af det tilskudsbeløb der gives af det 

offentlige.333 Producenten kan derefter beslutte, om man vil sætte en pris højere end reference-prisen, hvor 

slutbrugeren betaler differencen. I forbindelse med et tilskud fra sundhedssektoren, findes det relevant at 

belyse risikoen for at TechNordic A/S hæver prisen grundet patienternes øgede betalingsdygtighed efter 

 
332 Lønstrup, A. (2021). Digital tysk sundhedsoffensiv åbner ladeport for danske virksomheder. 
333 Drummond, M., Jönsson, B., Rutten, F. (1997). The role of economic evaluation in the pricing and reimbursement of medicines. 
Health Policy 40, s. 202-203. 
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tilskuddet. Det må antages at sundhedssektoren har en forventning til TechNordic A/S om at prisen ikke 

hæves, idet formålet med tilskuddet netop er en lavere pris for patienten. Set fra et “fairness”-perspektiv må 

en prisstigning antages medføre skade for samarbejdet, idet sundhedssektoren ikke får den gevinst der 

baggrund af deres bidrag forventes.334 Henset til virksomhedens synsvinkel, må det vurderes at TechNordic 

A/S er bekendt med, hvordan en prisstigning ville påvirke samarbejdet. Såfremt sundhedssektoren 

afskrækkes fra at indgå aftale om en sådan reimbursement-ordning, udelukkes denne forretningsmodel for 

TechNordic A/S. Dette kan forklares med punkt 3) og 4) i Pfeffers basale principper om ressource-

afhængighedsteori,335 hvor:  

 3) gensidig afhængighed, kombineret med usikkerhed omkring andre organisationers adfærd, medfører 

usikkerhed for organisationens overlevelse af fremtidige succes, hvorfor  

4) organisationer foretager foranstaltninger for at kontrollere ekstern gensidig afhængighed.336 

 

Studier gennemført på baggrund af reimbursement-modeller i medicinalindustrien i Tyskland, Holland og 

Sverige har imidlertid vist, at priserne på præparater omfattet af en given reference-pris generelt faldt til et 

niveau nærmere reference-prisen, hvor virksomhederne i stedet satte prisen op på andre præparater for 

dermed at udligne det eventuelle tab som følge af lavere priser på tilskudsberettigede præparater.337 Det 

betyder, at den økonomiske belastning for slutbrugeren for den pågældende software bliver væsentlig mindre 

igennem en sådan reimbursement-ordning, såfremt samme gøres gældende i det pågældende samarbejde.338 

8.3.2. Offentlig gode-model 

Hensigten med denne model er, som titlen udtrykker, at den digitale løsning gøres til et offentligt gode. Et 

offentligt gode er kendetegnet ved at være tilgængeligt for alle i samfundet.339 Som nævnt i kapitel 7, findes 

denne model særligt bemærkelsesværdig i forbindelse med parternes aftalte fordeling af rettighederne. Ved 

brug af denne aflønningsmodel kan det tænkes at TechNordic A/S beholder ophavsrettighederne til den 

udviklede software og derefter sælger den digitale løsning på licens til den offentlige sundhedssektor, som 

stiller denne gratis til rådighed for psykiatriske patienter. Den digitale løsning finansieres dermed af 

sundhedssektoren, som må anses for at være den betalingsdygtige interessent i denne sammenhæng. For at 

løsningen bliver økonomisk interessant for sundhedssektoren, må TechNordic A/S kunne tilvejebringe klinisk 

dokumentation for dens værdi i kraft af den netto-besparelse, som løsningen medfører i det offentlige 

 
334 Se afhandlingens kapitel 6, pkt. 6.2. “En fair fordeling” 
335 Se afhandlingens kapitel 6, pkt. 6.2. “En fair fordeling” 
336 Drummond, M., Jönsson, B., Rutten, F. (1997). The role of economic evaluation in the pricing and reimbursement of medicines. 
Health Policy 40, s. 202-203. 
337 Ibid, s. 202-203. 
338 Ibid, s. 202-203. 
339 Andersen, P. (2004). Forskning, uddannelse, offentlige goder og eksternaliteter. Djøf Forlag.  
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sundhedssystem i form af reducering af genindlæggelser, lavere medicinering af patienter med depression, 

som vil lette behandlingsbyrden i psykiatrien m.v.  

 

I 2021 blev Behandlingsrådet oprettet af Danske Regioner. Behandlingsrådet har bl.a. til opgave at udarbejde 

anbefalinger for og vurdere forskellig sundhedsteknologier, herunder medicinsk udstyr i 

sundhedssektoren.340 Vurderingen foretages på baggrund af udstyrets effekt og omkostninger forbundet med 

anvendelse af udstyret i sundhedssektoren, og ender ud i en endelig anbefaling til sundhedssektoren, hvor 

Behandlingsrådet enten anbefaler eller fraråder ibrugtagning af udstyret.341 For virksomheder, som har 

udviklet medicinsk udstyr, kan det være gavnligt at få en sådan anbefaling for at understrege udstyrets 

anvendelighed i sundhedssektoren og værdi i øvrigt. Afgørende for Behandlingsrådets anbefaling er, at 

virksomhederne kan dokumentere de økonomiske besparelser forbundet med anvendelse af udstyret og 

udstyrets effekt i øvrigt.342  

 

Såfremt TechNordic A/S sælger løsningen på licens til sundhedssektoren, må det antages at det forventes at 

de offentligt ansatte praktiserende psykologer og læger vil anbefale løsningen til sine patienter. Lægerne har 

således en vigtig rolle for at sikre at rygtet og kendskabet til løsningen er etableret, hvilket kan være 

afgørende for kommercialiseringsmulighederne for TechNordic A/S. Derudover bør parterne vurdere deres 

cost-benefit i forhold til, hvorvidt det kan betale sig at benytte sådan en offentlig-gode model. 

Sundhedssektoren bør tage højde for den netto-besparelse løsningen kan tænkes medføre både fra et 

behandlings-, og et samfundsmæssigt perspektiv.  

 

Det skal hertil nævnes at valget af denne aflønningsmodel ikke nødvendigvis udelukker, at parterne supplerer 

med elementer fra andre aflønningsmodeller. Licensaftaler kan medføre interne og eksterne 

transaktionsomkostninger, idet aftalerne skal administreres løbende for at vurdere om det er optimalt at 

fortsætte licensaftalen. Såfremt TechNordic A/S beholder ophavsrettighederne, og vurderes at være den mest 

egnede part til at kommercialisere på produktet, kan det eventuelt være relevant at overveje et 

trepartsforhold, hvor en anden privat aktør som f.eks. et forsikringsselskab, inkluderes som betalingsdygtig 

interessent. 

 

 
340 Danske Regioner. (2020). Danske Regioners model for et Behandlingsrådet. 
341 Ibid. 
342 Ibid. 
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8.3.3. Forsikringsselskabs-model 

Forsikringsselskaber må anses for at være betalingsdygtige interessenter i forhold til sådan en digital løsning. 

En forsikringsselskabs-model indebærer, at løsningen sælges på licens til et givent forsikringsselskab, som 

stiller løsningen gratis til rådighed for deres forsikringskunder. TechNordic A/S må dog, præcis som under 

offentlig gode-modellen, kunne tilvejebringe klinisk evidens for at løsningen medfører en netto-besparelse 

for forsikringsselskaberne i form af en reducering af udbetalinger til uarbejdsdygtighed, før det er økonomisk 

attraktivt for forsikringsselskaber at medfinansiere løsningen henset til forsikringsselskabernes forventninger 

om gevinst i medfør af deres bidrag til samarbejdet. 

 

Forsikringsselskaber kan anses for at være potentielle medkontrahenter, såfremt der findes at være klinisk 

evidens som kan dokumentere samfundsmæssige såvel økonomiske besparelser for forsikringsselskaberne 

hvilket må anses være værdiskabende og indtægtsgenererende for forsikringsselskaberne.343 Er dette 

tilfældet, kan forsikringsselskaberne have en økonomisk interesse i at finansiere løsningen, som de stiller til 

rådighed for deres forsikringstagere navnlig med henblik på at opnå færre tilfælde af uarbejdsdygtighed. 

8.4. Delkonklusion  

Analysen fastslår at TechNordic A/S bør vurdere forskellige aflønningsmodeller, i forbindelse med 

kommercialisering af den endelige digitale løsning. Herunder skal der tages højde for, hvordan softwaren 

kan skabe værdi og for hvilke interessenter, samt, hvordan TechNordic A/S og interessenterne kan generere 

indtægt på baggrund af værdiskabelsen. Medicinalvirksomheder, kan medvirke til finansieringen af den præ-

kompetitive udvikling, med henblik på vidensudveksling og endelig profit, såfremt patienter ved brug af 

løsningen kommer tidligere i behandling. Sundhedssektoren har en klar økonomisk interesse i 

omkostningseffektiv behandling og samfundsmæssige besparelser, hvorfor en offentlig gode-model eller 

reimbursement-model kan være relevant for denne interessent. Reimbursement-modellen forudsætter at 

TechNordic A/S ikke hæver prisen på løsningen i medfør at tilskuddet, idet dette medfører usikkerhed for 

samarbejdet og kan afskrække sundhedssektoren fra at give tilskud. Forsikringsselskaber kan købe den 

færdige løsning på licens, og stille løsningen til rådighed for kunderne, for derved at få mulighed for netto-

besparelser grundet færre indlæggelser og behandlingsomkostninger.  

  

 
343 Forudsat at indtægtsmodellen omfatter besparelser. 
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Kapitel 9 - Konklusion  
Formålet med nærværende speciale har været at besvare følgende problemformulering:  “Hvad er den retlige 

kvalifikation af en digital løsning til implementering i den offentlige sundhedssektor, og hvordan skal en 

kommercialisering og en aflønningsmodel udformes med afsæt i strategisk kontrahering?”.  

 

Omdrejningspunktet har været et samarbejde mellem TechNordic A/S og relevante interessenter, særligt den 

offentlige sundhedssektor. Medicinalvirksomheder og forsikringsselskaber blev inddraget som interessenter i 

det omfang det fandtes relevant, navnlig medvirken til finansiering af udviklingen og kommercialisering af 

den digitale løsning. 

 

Analysen af anvendelsesområderne behandling, statistisk formål med henblik på kvalitetsudvikling og 

forskning viste, at den retlige kvalifikation har væsentlig betydning for et samarbejde omhandlende 

udvikling og implementering af en digital løsning, henset til kompleksiteten af reglerne på området for 

indhentning og videregivelse af sundhedsdata. Adgangen til indhentning og behandling af sundhedsdata er 

betinget af, til hvilke formål dette sker. Den retlige kvalifikation af en digital løsning til implementering i den 

offentlige sundhedssektor afhænger dermed af, hvorvidt denne anvendes som led i aktuel behandling, til 

andre formål end behandling, herunder statistiske formål og kvalitetsudvikling, eller til et konkret 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.   

 

Muligheden for indhentning og videregivelse af sundhedsdata forudsætter som udgangspunkt patientens 

samtykke efter sundhedsloven. Samtykkekravet fandtes dog at kunne fraviges i relativ mange henseender, 

såfremt behandlingen af data blev foretaget i behandlingsøjemed. Adgangen til sundhedsdata til brug for 

statistiske formål samt forskning uden patientsamtykke fandtes at være noget mere snæver, idet 

samtykkekravet alene kan fraviges, såfremt nogle helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Endvidere 

har det væsentlig betydning for parterne i et samarbejde, hvorvidt den pågældende software omfattes af 

forordningen for medicinsk udstyr, idet forordningen stiller forholdsvis skrappe krav til både medicinsk 

udstyr samt til fabrikanter af dette, hvad angår både kvalitet og sikkerhed. Den pågældende software udgør 

medicinsk udstyr, såfremt denne anvendes som led i aktuel patientbehandling. 

 

Med afsæt i strategisk kontrahering, blev relationsrentebegrebet i analysen tolket i vertikal forstand som 

merværdi, hvor den for TechNordic A/S indebar profitmaksimering og for den offentlige sundhedssektor 

indebar omkostningseffektivitet. Parterne kan, ved investering i relationsspecifikke aktiver, videndeling, 

udnyttelse af komplementære ressourcer og effektive styringsmekanismer sikre merværdi for samarbejdet. 

Særlig relevant for et samarbejde omkring udvikling af teknologi på sundhedsområdet, er den humane 

aktivsspecificitet og videndeling mellem parterne. 
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Hardship- og genvinstklausuler kan sikre merværdi for parterne, idet parterne opnår mulighed for at 

genforhandle hele eller dele af kontrakten, såfremt efterfølgende omstændigheder har gjort kontrakten mere 

byrdefuld at opfylde eller nye gevinstmuligheder opstår ex post, som ikke var kendt ex ante. Sådanne 

proaktive kontraktklausuler fandtes at reducere de uundgåelige transaktionsomkostninger, der er forbundet 

med udviklingen af teknologiske løsninger, der kræver en høj grad af know-how og aktivsspecificitet. 

Særligt transaktionsomkostningerne forbundet med kontraktforhandling, kontrolomkostninger samt graden af 

usikkerhed kan reduceres ved brug af proaktiv kontrahering. 

 

Fordelingen af den opnåede merværdi er imidlertid afgørende for et optimalt samarbejde, som ideelt set bør 

afspejle parternes opfattelse af “fairness”, samt respektive bidrag til samarbejdet og påtagede tabsrisiko. Det 

er optimalt for parterne at fastslå deres respektive forventninger og rettigheder ex ante, herunder parternes 

bidrag af for- og baggrundsviden og anerkendelse af deres gensidige afhængighed. Ved at etablere disse 

parametrer ex ante, kan risikoen for eventuelle konflikter, reduceres. 

 

Det blev fastslået, at en digital løsning som den i specialet omhandlede, er beskyttet af ophavsretsloven, 

hvorefter udgangspunktet er at den som frembringer værket opnår retten til dette. Der blev argumenteret for, 

at TechNordic A/S får rettighederne til softwaren til at kommercialisere, henset til deres muligheder for at 

kommercialisere samt incitament til at profitmaksimere. 

 

Analysen inkluderede aflønningsmodeller for anvendelsesområderne med forskellige interessenter og 

finansieringsmuligheder, herunder hvilken værdi den digitale løsning kan tilføre de respektive interessenter. 

Værdiskabelsen af løsningen viste muligheder for profit og-/eller besparelser for interessenterne, hvorfor der 

var incitament for disse til at medfinansiere løsningen. 
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Kapitel 10 - Kritik og diskussion 
Specialet inspireres af virkelige aktører på området, men grundet begrænset adgang til information, tager 

specialet udgangspunkt i en fiktiv case. Grundet denne teoretiske tilgang, er analysen baseret på en række 

antagelser, hvilke ikke altid er i overensstemmelse med virkeligheden. Analysen forudsætter eksempelvis at 

de private interessenter, herunder TechNordic A/S, medicinalvirksomhederne og forsikringsselskaberne, 

agerer med henblik på at optimere egen profit. Der tages ikke højde for andre parametre, der kan spille ind i 

aktørers adfærd i et samarbejde. Idet der er tale om et samarbejde på sundhedsområdet, kan det etiske aspekt 

have stor betydning for aktører, også i et omfang der påvirker profitmaksimeringen, da denne kan være i 

konflikt med samfundets interesse.344 

 

Derudover søger specialets problemformulering direkte svar på den retlige kvalifikation samt en optimal 

aflønningsmodel for det pågældende samarbejde. Der er imidlertid tale om forskellige anvendelsesområder, 

hvilket bevirker at en endegyldig konklusion, afhænger af det pågældende anvendelsesområde, relevante 

interessenter samt omstændighederne i øvrigt. Det samme gør sig gældende for tildelingen af 

ophavsrettighederne, som i høj grad afhænger af, hvem som kan anses for at frembringe den digitale løsning, 

hvilket beror på parternes respektive involvering i udviklingsstadiet af softwaren. 

 

Endeligt baseres den optimale gevinstfordeling på et nærmere simpelt-altruistisk tankesæt, hvor 

rettighederne til softwaren tildeles den part, der har bidraget med mest til samarbejdet, er bedst egnet til at 

udnytte disse, eller bærer den største tabsrisiko.345 Studier har imidlertid vist, at mange aktører ikke deler 

denne holdning, men i stedet mener at ressourcer skal fordeles ligeligt.346 Antagelsen om 

rettighedsfordelingen kan således i virkeligheden være mere kompleks end portrætteret i specialet. 

 

 

 

 

 

  

 
344 Eikenberry, A., M. (2014). The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk? Public Administration Review, s. 
138. 
345 Shavell, S. (1979): Risk sharing and incentives in the principal and agent relationship. The Bell Journal of Economics 10(1): 55-
73. Østergaard, K. & Petersen, B. (2018): The application of hardship provisions in strategic contracting, Journal of Strategic 
Contracting and Negotiation, 4(4): 203-218, og Petersen, B., Benito, G.R.G. & Welch, L.S. (2021): Foreign operation mode 
flexibility: Tradeoffs and managerial responses, International Journal of the Economics of Business, 28(2): 281-307. 
346 Rabin, M. (1998). Psychology and Economics. Journal of Economic Literature, Vol. 36, No. 1, s. 18. 
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