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Abstract
No information is more private than that which you share with your doctor, however the times where
confidentiality with your doctor was a given is challenged by both the comprehensive digitalisation of this
information and the increasing interest in our personal health data from the government, scientists and
corporations. That is why this master thesis sets out to illuminate how this digitalisation of health
information combined with an extensive public debate on the matter affects the notion of information
management and how it can be a helpful tool to realize the vast potential that digitalised health data
carries.

To do so we have organized a tool chest with carefully selected concepts from Laclau & Mouffe’s
discursive theoretical framework, this permeates our analyses. This has given us the ability to shed light
over the discursive battles and constructions of health data in our empirical arena consisting of a debate
in the media and two semi-structured interviews with two key players.
The media analysis uncovers how different positions are trying to construct new meaning about
health data. We include Entman’s concept of framing in this analysis to better comprehend how both the
media and the subjects are constructing meaning. The examination shows that new meanings emerge
around two key events in the debate, where especially themes like misuse, safety and privacy present
urgent issues that need to be addressed.
This knowledge is used as a stepping stone to do a comparative analysis of two semi-structured
interviews to reveal which new tools for information management are articulated by key players. We find
that for health data access and consent are significant mechanisms to both embrace the potential of
health data and protecting citizen’s privacy. However, both tools appear to be incompatible, as scientist’s
fear consent will ruin their prospects of studying health data in the future. Lastly it becomes evident that
trust is the key aspect information management shall provide.
By introducing a new case about Care Data programme in the UK, we set out to discuss the pros
and cons of these mechanisms and how new aspects related to information management needs to be
considered, when working health data. This case also underlines that other mechanisms such as
transparency arise as a way to promote trust. The UK case provides an International angle to this thesis,
which demonstrates that our results have far reaching perspectives. This enable us to conclude that
information like health data holds a huge potential, however, because of the sensitive nature of the data
there is a need to expand the understanding of the notion of information management in order to
accommodate all the new aspects our thesis uncover.

1

Indholdsfortegnelse
Abstract............................................................................................................................................................ 1

Kapitel 1 – Indledning .............................................................................................................................. 5
1.1 – Specialets problemfelt ............................................................................................................................ 6
1.2 Begrebsafklaring ....................................................................................................................................... 8
1.3 – Hvorfor et kommunikationsspeciale om sundhedsdata? ......................................................................... 11
1.4 – Læsevejledning .................................................................................................................................... 12
1.5 – Opgavens empiriske grundlag ............................................................................................................... 13
1.5.1 – De primære informanter ................................................................................................................. 13
1.5.2 – De sekundære informanter ............................................................................................................ 14
1.6 – Det digitale sundhedsvæsen ................................................................................................................. 15

Kapitel 2 – Metode og teori ................................................................................................................. 23
2.1 – Det videnskabsteoretiske ståsted .......................................................................................................... 23
2.1.1 – Det socialkonstruktivistiske paradigme............................................................................................ 23
2.1.2 – Den hermeneutiske tradition .......................................................................................................... 24
2.1.3 – Socialkonstruktivismen og anvendt teori ......................................................................................... 25
2.2 – Den kvalitative metode .......................................................................................................................... 25
2.3 – Teori om diskurs ................................................................................................................................... 29
2.3.1 – Diskurs og videnskabsteori ............................................................................................................ 30
2.3.2 – Diskursbegreber og diskursanalyse ................................................................................................ 30

Kapitel 3 – Medieanalyse...................................................................................................................... 35
3.1 – Anvendt metode for analyse af medieeksponering ................................................................................. 35
3.2 – Anvendt metode for analyse af de to nedslag ........................................................................................ 38
3.2.1 – Nedslag 1: Regeringens vækstplan for sundhedsområdet .............................................................. 38
3.2.2 – Nedslag 2 – DAMD-sagen ............................................................................................................. 39
3.3 – Dokumentanalyse som metode ............................................................................................................. 40
3.4 – Teoretisk fundament for analysedel 1 .................................................................................................... 42
3.5 – Det redigerede samfund ....................................................................................................................... 44
3.6 – Medieanalyse ....................................................................................................................................... 47
3.7 – Analysedel 1.1 – analyse af medieeksponering ...................................................................................... 47
3.8 – Analysedel 1.2 – Debatten om sundhedsdata ........................................................................................ 50
3.9 – Analyse af Nedslag 1 – SR-regeringen lancerer ny sundhedsvækstplan .................................................. 51
3.10 – Analyse af Nedslag 2 – DAMD-sagen .................................................................................................. 65
3.11 – Udfaldet af DAMD-sagen .................................................................................................................... 74
3.12 – Opsamling på analysedel 1.2 .............................................................................................................. 75

2

Kapitel 4 – Analysedel 2 ........................................................................................................................ 78
4.1 – Det kvalitative interviews metode ........................................................................................................... 78
4.1.1 – Etiske refleksioner ......................................................................................................................... 79
4.2 – Bearbejdning af kvalitative interviews ..................................................................................................... 80
4.2.1 – Kodning som datareduktion ........................................................................................................... 80
4.3 – Ekspertinterview som metode ............................................................................................................... 81
4.4 – Analysedel 2 - den komparative diskursanalyse ..................................................................................... 83
4.5 – Forskning forudsætter adgang til sundhedsdata ..................................................................................... 84
4.6 – Skal borgerne inddrages? ..................................................................................................................... 94
4.7 – Konflikten mellem adgang og samtykke ............................................................................................... 101

Kapitel 5 – Diskussion ......................................................................................................................... 104
5.1 – Introduktion til Care.Data ..................................................................................................................... 104
5.1.1 – Care.Data truer privatlivet ............................................................................................................. 105
5.1.2 – Care.Data og behovet for informationsstyring................................................................................ 106
5.2 – Diskussion af informationsstyring af sundhedsdata ............................................................................... 107
5.2.1 – Hvem og hvor mange skal have adgang? ..................................................................................... 107
5.2.2 – Er samtykke vejen frem? .............................................................................................................. 109
5.2.3 – Transparens, kommunikation og tillid går hånd i hånd ................................................................... 111
5.3 – Opsamling af diskussionen ................................................................................................................. 112

Kapitel 6 – Konklusion ......................................................................................................................... 115
6.1 – Refleksioner over specialet .................................................................................................................. 118
6.2 – Refleksioner omkring behovet for yderligere forskning ........................................................................... 120

Litteraturliste ........................................................................................................................................... 121
Bilag ............................................................................................................................................................ 126
Bilag 1 - Matrix ............................................................................................................................................ 126
Bilag 2 – Dataark ......................................................................................................................................... 127
Bilag 3 - Interviewguide: Thomas Ploug ........................................................................................................ 128
Bilag 3 - Interviewguide: Henrik Ullum ........................................................................................................... 130
Bilag 4 – Brainstorm .................................................................................................................................... 132
Bilag 5 – Ordoptælling ................................................................................................................................. 133
Bilag – Kodning i interviews.......................................................................................................................... 134
Bilag – Interview med Henrik Ullum, 01.03.2016, Formand for LVS ................................................................ 135
Bilag – Interview m. Thomas Ploug, 25.02.2016, Forsker og mdl. af Etisk Råd ............................................... 200

3

4

Kapitel 1 – Indledning
Når du besøger din læge, henter din medicin på apoteket eller får fjernet blindtarmen på hospitalet
føjes der et lille stykke data til din elektroniske patientjournal. Sammenholder man dette med alle
danskeres sundhedsdata bliver dette samlet til en enorm, og værdifuld dataressource. Disse data
kan blandt andet anvendes til at forudsige udviklinger i danskernes helbred, skræddersy
medicinering af patienter og til at opdage nye sammenhænge inden for eksempelvis kræftforskning.
Dette gøres ved at lade computere bearbejde de store mængder af sundhedsdata. Data er blevet
det 21. århundredes vigtigste grundstof - også i sundhedssektoren - og potentialet i at udnytte de
store mængder af sundhedsdata synes uanede.

Potentialet for indsamling af sundhedsdata er særligt stort i Danmark, da har vi et af verdens bedst
digitaliserede sundhedsvæsener, som siden årtusindeskiftet, i forbindelse med udviklingen af en
national strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 (Strategi, 2000-2002), er blevet ført ind i den
digitale tidsalder. Et af målene var her at udvikle et papirløst hospital, hvor journaler ikke længere er
fysiske, men i stedet figurerer i elektronisk format. Derved bliver det muligt at samle data i registre,
lette deling af patientdata mellem sundhedspersonale samt muliggøre en dybere indsigt i
danskerenes sundhed. Udviklingen af den elektroniske patientjournal er kun et blandt mange
eksempler på, hvordan digitalisering af sundhedsvæsenet ændrer måden, man kan anvende og
håndtere sundhedsinformation fremadrettet.

Sundhedsdata er som udgangspunkt personfølsom data om den enkelte borgers helbred, hvilket
stiller store krav til sikkerheden og tilliden i forbindelse med håndteringen af disse.
I takt med at mere og mere sundhedsdata produceres, og flere aktører ligeledes ønsker adgang til
dem, bliver tilliden til styringen af sundhedsdata helt central. I Danmark er der en udpræget tillid til
sundhedsvæsenet og statens håndtering af personlige data (Symantec Rapport, 2015), hvilket har
tilvejebragt mulighederne for, at man over en årrække har kunnet opbygge unikke og komplette
datasæt om danskernes sundhedsdata og udnytte disse i forskellige sammenhænge. Den unikke
adgang er således baseret på en tillid til, at sundhedsvæsenet kan forvalte sundhedsdata sikkert.
Men spørgsmålet om hvorvidt data håndteres sikkert er dog på et generelt plan blevet et tema som
flere og flere danskere bekymrer sig om. Ekspert i IT-sikkerhed, Kim Schlyter italesætter udviklingen
således: ”Der er ingen tvivl om, at mange har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at beskytte sine data. I
dag er der næppe nogen, der ikke har hørt om hackerangreb, falske e-mails eller de mange sager, hvor
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cyberkriminelle har lænset almindelige borgeres kreditkort” (Melander, 2016). Også i relation til
håndteringen af personlig sundhedsinformation er tilliden blevet sat på prøve af en række negative
sager, hvor sikkerhed omkring danskernes personlige data er blevet kompromitteret1. Dette har
således sparket gang i en omfattende debat omkring sundhedsdata i offentligheden, hvor spørgsmål
om privatliv, fortrolighed og sikkerhed nu er blevet centrale emner i debatten om håndtering
sundhedsdata, hvilket udfordrer befolkningens tillid. Konsekvensen er ikke til at tage fejl af i følge
professor ved Aalborg Universitet, Thomas Ploug ”Hvis vi som borgere har en oplevelse af, at
sundhedsvæsenet ikke beskytter det private og det personlige, så mister vi tilliden” (Sørensen, 2016a).
Et omdrejningspunkt i indeværende speciale er derfor at undersøge dilemmaet, som opstår mellem
at kunne udnytte potentialet i de enorme mængder af sundhedsdata, uden at det omvendt
kompromitterer menneskers ret til privatliv.

1.1 – Specialets problemfelt
Den omfattende digitalisering af danskernes sundhedsoplysninger har etableret begrebet
sundhedsdata. Når lægekonsultationer, journaler og recepter forvandles fra atomer til bits, åbnes der
samtidig op for nye og interessante perspektiver på sundhedsdata som, når de betragtes i en
teoretisk sammenhæng, rummer en række interessante problemstillinger. Det er derfor interessant at
undersøge, hvordan implikationerne af digitalisering ændrer rammerne for håndteringen af digital
data. Dette kommer blandt andet til udtryk i den måde digitaliseringen skaber nye måder for at dele,
lagre og behandle data.

En konkret måde at iagttage disse ændringer, kunne være gennem en borgers besøg hos sin
praktiserende læge. Hvor formålet med at nedskrive notater omkring en given patients
sygdomsforhold tidligere kun var noget, som vedrørte den enkelte læge og hans patients fælles
historik, kan en konsultationen nu omsættes til en værdifuld dataressource omkring en borgers
sygdomshistorik. Disse sundhedsdata kan nu sammenholdes med andet relevant data, som
eksempelvis

demografisk

information,

eller

sammenholdes

med

tusinder

af

lignende

lægekonsultationer og derigennem give værdifuld indsigt i danskernes sundhedsforhold. Disse data
kan blandt andet anvendes til forskning i folkesundhed, udvikling af nye behandlingsformer samt til
kvalitetsforbedring og effektivisering inden for sundhedsvæsenet. Dermed bliver sundhedsdata en
1

Bl.a. hacking af CPR-registret i 2013, hvor hackere trængte ind i CSC’s servere og DAMD-sagen i 2014, hvor det kom frem af region Syd
havde indsamlet og delt journaldata om patienterne gennem de praktiserende læger uden lovhjemmel er eksempler på at data er blevet
kompromitteret.
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dataressource, som kan udnyttes i nye sammenhænge og får relevans i en større samfundsmæssig
kontekst. Men på samme måde som sundhedsdata tilvejebringer en lang række muligheder, opstår
der ligeledes nye krav til styring af data. Spørgsmål omkring sikkerhed, privatliv og ejerskab knytter
nye perspektiver til håndtering af sundhedsdata. Dette opstår særligt fordi sundhedsdata ofte vil
være udgjort af personfølsomme informationer om borgernes private sundhedsforhold, hvilket
betyder at det må betragtes, forhandles og lovgives på nye måder set i lyset af digitaliseringen.

Netop derfor er det interessant i en teoretisk kontekst at undersøge, hvordan sundhedsdata - og de
relaterede temaer som kobler sig til styring af sundhedsdata artikuleres, debatteres og forhandles i
offentligheden, og hvordan dette påvirker mulighederne for at udnytte potentialet, som sundhedsdata
repræsenterer. Dette danner således grundlaget for specialets overordnede problemformulering,
som har til formål at undersøge:

Hvordan har en omfattende debat i offentligheden påvirket rammerne for håndtering
af sundhedsdata, og hvorledes kan ’informationsstyring’ indtænkes med henblik på at
udnytte det unikke potentiale i danskernes sundhedsdata?

Til at belyse og besvare den overordnede problemformulering har vi opstillet tre underspørgsmål,
som danner rammen for de forskellige analytiske dele i specialet:

•

Hvordan har digitaliseringen af sundhedsvæsenet skabt nye behov for informationsstyring af
sundhedsdata?

•

Hvordan har debatten om sundhedsdata udfoldet sig i offentligheden? Og hvilke positioner,
relateret til håndtering af sundhedsdata, kan identificeres i debatten?

•

Hvilke centrale styringsredskaber relaterer sig til håndtering af sundhedsdata og hvordan kan
eventuelt modstridende forhold imødekommes med henblik på at udnytte potentialet i
sundhedsdata?
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1.2 Begrebsafklaring
Vi trækker i dette speciale på en række tekniske begreber, hvorfor det indledningsvist findes
nødvendigt at introducere nogle de mest centrale, som blandt andet danner fundamentet for
forståelsen af ’sundhedsdata’ som begreb. Denne begrebsafklaring er ligeledes nødvendig, da vi
ønsker at introducere et nyt begreb – informationsstyring – som vil blive udfoldet igennem speciales
genstandsfelt.

1.2.1 – Sundhedsdata

For at danne grundlag for forståelsen af begrebet sundhedsdata, trækkes der i det følgende afsnit på
Etisk Råds fakta-ark om sundhedsdata, som videre trækker på Datatilsynets ordbog (Etisk Råd –
faktuelle aspekter 2015). Sundhedsdata bliver her brugt som overordnet begreb for alle digitaliserede
sundhedsoplysninger. Det vil sige oplysninger, der siger noget om menneskers sundhed, hvad enten
der er tale om informative oplysninger lagret i fysiske eller elektroniske journaler. Eller rå-data aflæst
fra væv eller andre kliniske forsøg, som kræver yderligere tolkning (Etisk Råd, 2015). Ydermere er det
centralt at få afklaret begrebet personhenførbare oplysninger, da disse, grundet det danske
sundhedsvæsens opbygning omkring CPR-registret, ofte kobler sig til sundhedsdata.
Personhenførbare oplysninger er informationer, som kan henføres til en fysisk person, selv om dette
forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer.
Kobles sundhedsdata med personlige identifikationer såsom personnummer, bliver dette således
personhenførbart, og dermed ændres den givne datas værdi, da man nu har adgang til en lang
række af metadata om en person. På samme måde som værdien af data stiger, stiller det også langt
højere krav til sikkerheden, da eksempelvis en kritisk diagnose, nu kan føres tilbage til en person.
Netop derfor benyttes et værktøj som anonymisering ofte i relation til sundhedsdata, hvor man
skelner mellem anonymisering og pseudoanonymisering (Etisk råd, 2015).

Ved anonymiseret information forstås information, der ikke almindeligvis muliggør identifikation af
personer. Dette forudsætter at man fjerner navn, adresse, CPR nr., eller andre former for detaljer,
eller kombination af detaljer, som vil muliggøre identifikation.
Ved pseudonymiseret information forstås data, hvor personlige identifikationer er blevet fjernet, og
erstattet af unikke koder. Således er det ikke muligt modtageren af data at identificere personer, men
de unikke koder, som ordner data muliggør at man kan skelne mellem data fra forskellige personer,
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ligesom det giver mulighed for at sammenholde information om den samme person over tid. En
såkaldt nøgle kan opbevares hos den dataansvarlige, med hvilken det er muligt at genfinde personen
i datasættet, hvis dette måtte have relevans.

1.2.2 - Anonymisering er ikke altid lig med sikkerhed
Det kunne være nærliggende at blot anonymisere al data som sundhedsvæsenet har om os
således, at de aldrig kunne falde i de forkerte hænder eller misbruges. Men der er flere grunde til, at
dette ikke altid er muligt. For det første skal sundhedsdata om borgerne inden for selve
sundhedssystemet være identificerbar, så data hurtigt kan findes på en patient – eksempelvis i
tilfælde af en ulykke. På samme måde er muligheden for identificering naturligvis også nødvendig, så
man ikke pludselig forveksler data mellem patienter. Mulighed for at koble sundhedsdata til en
person er således et fundament for at kunne udnytte digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Et andet
vigtigt forhold relateret til anonymisering handler om, hvilken form for anonymisering sundhedsdata
skal have, når det trækkes ud af sundhedsvæsenet og benyttes i forskningssammenhænge. Her
bruges anonymisering og pseudoanonymisering som værktøjer til at give aktører (offentlige som
private) mulighed for at forske i danskernes sundhedsdata, uden at der opstår risiko for, at
personfølsom data kan ledes tilbage til den enkelte patient og dermed potentielt misbruges.
Anonymiseret data kan bruges til at undersøge sammenhænge i en type af register, men vil man
undersøge sammenhænge på tværs af forskellige registre, er pseudoanonymisering et nødvendigt
og værdifuldt værktøj.

Pseudoanonymisering er dog fra flere sider blevet kritiseret for ikke at være en garanti for at
personfølsom data ikke kan spores tilbage til en person. Sandsynligheden for, at et individ kan
identificeres ud fra et givent datasæt – for eksempel en bestemt kombination af diagnoser eller
vaccinationer – afhænger i høj grad af, hvilke yderligere informationer, der er tilgængelige. Flere
undersøgelser har således demonstreret, at anonymitet kan være langt mere vanskelig at opretholde
i dag end for blot få år siden. I et forsøg lykkedes det eksempelvis en amerikansk forsker, med hjælp
fra en studerende, at gætte identiteten på 50 personer, ud af en større gruppe individer, hvis DNA
var blevet offentliggjort anonymt som del af forskellige internationale forskningsprojekter (Bohannon,
2013). Så har man eksempelvis bopæl, alder og køn på et individ i et datasæt og en computer til at
krydstjekke disse data, skal der ikke mange yderligere informationer til for at kunne kæde
sundhedsdata sammen med et individ (Etisk Råd, 2015).
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1.2.3 – Informationsstyring
Omdrejningspunktet for dette speciales problemfelt, og dets bidrag til eksisterende forskning inden
for kommunikationsfeltet, er en udvidelse af rammerne for begrebet informationsstyring. Det
omfattende research-arbejde og empiriindsamlingen forud for specialet tydeliggjorde, at der inden for
den eksisterende forskning omkring håndtering af data i forhold til digitalisering mangler et begreb. Et
begreb som kan indkapsle både de styringsmekanismer, der konkret kobler sig til datahåndtering,
men også de sociale processer, som danner rammen, hvori data kan håndteres. Informationsstyring
som begreb har således til formål at udvide forståelsen af de styringsmekanismer, som udspiller sig
når information digitaliseres og kan udnyttes i nye sammenhænge.

Groft sagt kan den eksisterende forskning omkring håndtering af data inden for digitalisering deles op
i to forskellige positioner. På den ene side beskæftiger meget forskning sig med de indvirkninger
digitalisering har på forståelsen af, og nye muligheder for at foretage, overvågning og kontrol. Her
centrerer meget forskning sig omkring at undersøge, hvordan sikkerheden af personlig data og retten
til privatliv udfordres i en digital tidsalder, hvor retten til at bestemme hvem, der ved hvad om dig,
hvornår, påkalder et behov for informationsstyring. Den anden side af forskningen fokuseres omkring
håndteringsprocesser relateret til optimering af mulighederne for at dele og tilgå data og derigennem
effektivisere processer. Herunder ligger strukturering og håndtering af enorme mængder af data, som
det engelske begreb information management dækker. Her forstås begrebet information management
som optimering gennem systemers evne til at indhente, lagre og udvælge den rigtige information, til
den rigtige person, på det rigtige tidspunkt (Gartner, 2016).
I indeværende speciale forsøges der med begrebet informationsstyring at bygge bro mellem
eksisterende grene inden for forskning omkring digitalisering. Med begrebet informationsstyring ønsker
vi at udvide forståelsen af håndtering af data til også at indbefatte en forståelse af de sociale
dimensioner, der er med til at danne rammerne for håndteringen af personfølsom data. Her kan
eksempelvis nævnes faktorer som involvering, gennemsigtighed og kommunikation. Vi argumenterer
således for, at man i forståelsen af data i digitaliseret form, og særligt af personfølsom karakter, altid
bør tage stilling til både konkrete processer omkring adgang og deling af data, men også må de
bredere sociale dimensioner, som skaber rammerne for indsamling og håndtering af data. Kun ved at
tænke begge perspektiver ind, er det muligt at udnytte det potentiale, som digitaliseringen bringer
med sig. Her kan informationsstyring som begreb skabe en forståelse for de dimensioner, der kobler
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sig håndtering af personfølsom data, ligesom det kan fungere som paraplybegreb for de to grene af
forskningen.

Begrebet informationsstyring vil i dette speciale blive udfoldet igennem sundhedsdata som
genstandsfelt. Således bliver sundhedsdata hermed den information, der skal styres.
Sundhedsdata er som undersøgelsesfelt særlig interessant at iagttage informationsstyring ud fra, da
sundhedsdata repræsenterer meget personfølsomme oplysninger. Her kan håndtering af sundhedsdata
på den ene side ses som en produktiv ressource, som gennem deling kan effektivisere, kvalitetsudvikle
og skabe ny viden gennem forskning. Og på den anden side bliver håndtering af sundhedsdata noget,
som kan bruges til at overvåge borgere og sundhedspersonale, og derfor må styres, så det ikke
begrænser tillid, krænker retten til privatliv eller kan misbruges.
I relation til brugen af begrebet informationsstyring i specialet, skal det nævnes at dette i nogle tilfælde
vil blive omtalt som ’håndteringen af sundhedsdata’, hvilket blot forekommer for at fremme variation i
sproget og den generelle læsevenlighed.

1.3 – Hvorfor et kommunikationsspeciale om sundhedsdata?
Som udgangspunkt rimer (sundheds)data og kommunikation ikke på hinanden, hverken i ordlyd eller
rent praktisk. Data er som udgangspunkt rå uorganiseret information såsom tal, bogstaver eller
symboler. Men som det er redegjort for, skaber digitaliseringen af sundhedsinformation nye
muligheder for at udnytte sundhedsdata til blandt andet effektivisering, overvågning, forskning med
mere. Således er sundhedsdata nu noget som artikuleres og meningsdannes i nye sammenhænge,
hvilket også betyder, at sundhedsdata bliver en ting som kan betragtes, bruges og forhandles i en
samfundsmæssig

kontekst.
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kan

sundhedsdata

iagttages
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kommunikationsperspektiv, som kan blotlægge, hvordan der skabes ny mening omkring begrebet,
og

hvordan

forskellige

diskurser
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betydningsdannelse. På samme måde kan et diskursteoretisk perspektiv på sundhedsdata skabe
blik for, hvordan kommunikation ved at fiksere meningen omkring begrebet, også forandrer og
påvirker rammerne for den måde hvorpå sundhedsdata forstås og behandles i offentligheden.
Kommunikation får således konsekvenser for den konkrete styring af sundhedsdata, da det er
igennem kommunikationen at sundhedsdata meningsgives. Netop implikationerne af en teknologisk
udvikling som digitalisering af sundhedsinformation bliver således mulig at undersøge gennem et
kommunikationsperspektiv.
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1.4 – Læsevejledning
Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering og begrebsafklaring præsenteres herunder
den strukturelle opbygning for specialet, som er inddelt i 6 kapitler.

I kapitel 1 introduceres speciale samt dets problemfelt og centrale begreber. Ligeledes undersøges
det, hvordan det danske sundhedsvæsen har gennemgået en digitaliseringsproces, hvilket har
frembragt begrebet sundhedsdata og de tilknyttede implikationer ved dette.

Dernæst præsenteres i kapitel 2 den udvalgte empiri samt specialets gennemgående metode. Her
defineres indledningsvist det videnskabelige afsæt for specialet, hvorefter udvalgt empiri præsenteres
og udrulles i samspil med at opgavens undersøgelsesdesign. I samme afsnit redegøres der ligeledes
for de metodiske overvejelser, afgræsninger og begrænsninger i forbindelse med valg af empiri og
metode. Afslutningsvis reflekteres der i metodeafsnittet over specialets validitet og reliabilitet.
Hvorefter den gennemgående teoriramme, som danner fundament for alle specialets analysedele
frembringes samt reflekteres op i mod den anvendte metode.

Kapitel 3 består af en medieanalyse, som hvori det undersøges, hvordan debatten om
sundhedsdata har udfoldet sig i medierne. Analysen består af to sammenhængende delanalyser.
Første delanalyse gennemgår den overordnede medieeksponering inden for en afgrænset periode
(delanalyse 1.1). Her skabes et overblik og indsigt i mediernes dækning af sundhedsdata som tema.
Første delanalyse danner således rammen for en efterfølgende diskursanalyse (delanalyse 1.2) af
debatten, der udspiller sig i relation til håndtering af sundhedsdata i offentligheden. Analysen tager
udgangspunkt i udvalgte dokumenter der alle er relateret til to overordnede nedslag; lanceringen af
daværende Regerings vækstplan for sundhedsområdet og DAMD-sagen. De to delanalyser skaber
tilsammen blik for, hvordan debatten om sundhedsdata har udfoldet sig i offentligheden, og hvilke
positioner, der kan identificeres i debatten. Dette bidrager således til en samlet forståelse af, hvordan
den offentlige debat har påvirket rammerne for håndtering af sundhedsdata.

Herefter følger kapitel 4, som er specialets anden analysedel. Her foretages en diskursanalyse af
interviews med to centrale aktører med forskellige blikke på informationsstyring af sundhedsdata.
Denne analysedel eksekveres ved at foretage en komparativ diskursanalyse af de to semistrukturerede ekspertinterviews med udgangspunkt i en begrebskodning. Formålet med denne
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anden analysedel er at gå et spadestik dybere og det undersøges, hvilke forskellige perspektiver og
modsætningsforhold på informationsstyring af sundhedsdata, som kommer til udtryk, og hvilke
forskellige redskaber for styring, der kan identificeres.

Konklusionerne fra ovenstående analyser leder frem til kapitel 5. Her foretages en diskussion af
fordele og ulemper ved centrale styringsredskaber relateret til informationsstyring af sundhedsdata,
og hvorledes disse kan tænkes ind med henblik på at realisere potentialet fremadrettet. I
diskussionen inddrages en case fra England (Care.Data), hvor uhensigtsmæssig håndtering af
sundhedsdata fra statens side resulterede i en omfattende debat i offentligheden, som slog revner i
borgernes tillid. Denne case inddrages for at sammenholde, diskutere og teste de opnåede
resultater i en international kontekst.

I kapitel 6 opsummeres specialets hovedpointer i en konklusion, hvorefter der, i en samlet
refleksion og perspektivering, reflekteres over specialets undersøgelsesmetode og præsenteres
forslag til videre forskning på området.

1.5 – Opgavens empiriske grundlag
I forbindelse med indeværende speciale, har vi både indsamlet og produceret et omfattende
empirisk materiale. Det empiriske grundlag udgøres først og fremmest af en lang række avis- og
internetartikler samt indsamlede rapporter fra blandt andre Danske Regioner, Sundhedsministeriet og
Etisk Råd, der har tilvejebragt en grundlæggende forståelse for begrebet sundhedsdata. Denne
indledende empiriindsamling viste tillige, at sundhedsdata er et komplekst og diffust begreb, hvorfor
vi har fundet det relevant at interviewe aktører med forskellig ekspertviden på området. Her har vi
interviewet fem aktører med forskellige indgangsvinkler og viden om feltet.

Vi har valgt at opdele interviewpersonerne i to kategorier, primær- og sekundærinformanter, med
udgangspunkt i den måde, de anvendes empirisk i specialet.

1.5.1 – De primære informanter
For at opnå dybere indsigt i de forskellige perspektiver og styringsmekanismer, som knytter sig til
håndtering af sundhedsdata, har det været nødvendigt at interviewe to centrale aktører i feltet, som
har kunnet give adgang til forskellige syn på informationsstyring af sundhedsdata. Den ene informant
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er Henrik Ullum, professor i Klinisk Immunologi, og formand for Lægevidenskabelige Selskaber
(LVS), som har kunnet bidrage med et forskningsperspektiv på sundhedsdata. Den anden
primærinformant er Thomas Ploug, professor og leder af Center for Anvendt Etik og
Videnskabsfilosofi på Aalborg Universitet i København samt medlem af Etisk Råd. Han bidrog med et
etisk syn på sundhedsdata og har medvirket til at udvide forståelsen for styring af sundhedsdata. Ved
at undersøge de to forskellige positioner nærmere, bliver det muligt at udforske de forskellige tilgange
til håndtering af sundhedsdata, og hvilke overensstemmelser og modsatrettede forhold, som kan
identificeres mellem de to positioner.
De to informanter bliver sat i spil i specialets kapitel 4, hvor interviews med de to aktører som nævnt
danner empirisk grundlag for en komparativ diskursanalyse af hver deres blik på håndtering af
sundhedsdata. Her vil de metodiske overvejelser i forbindelse med gennemførslen af de to interviews
også blive præsenteret.

1.5.2 – De sekundære informanter
I afsnittet omkring Det Digitale Sundhedsvæsen anvender vi udtalelser fra vores interviews med
Jakob Uffelmann, chef for Modning og Innovation hos Sundhed.dk og Martin Bagger Brandt,
chef for Analyse og Strategi i Sundhedsdatastyrelsen, som begge besidder en unik viden og har
centrale roller i forhold til håndtering af sundhedsdata i deres respektive organisationer. Herudover
inddrager vi bidder fra et interview med Michael Lange, direktør for Public Affairs, hos Novartis.

Vi valgte at interviewe Jakob og Martin, da de begge, i det daglige, arbejder med både den konkrete
og strategiske udvikling relateret til håndtering af danskernes sundhedsdata, hvilket gav os nogle
unikke indsigter. Jakob bidrager med indsigter om platformen sundhed.dk, som er borgernes
indgangsvinkel til at kunne tilgå deres personlige sundhedsdata, og kunne herunder udfolde det
potentiale og de begrænsninger platformen har. Ligeledes fandt vi det relevant at interviewe Martin,
da hans virke i Sundhedsdatastyrelsen kunne åbne op for en forståelse af de helt konkrete
beslutninger og måder, hvorpå danskernes sundhedsdata bliver lagret og håndteret, delt og
beskyttet. For at få indsigt i industriens syn på sundhedsdata i Danmark, valgte vi at foretage et
interview med Michael fra Novartis. Michael kunne, fsom talerør for medicinalindustrien, bidrage med
en forståelse for de anvendelses- og samarbejdsmuligheder, som medicinalindustrien ser omkring
de unikke danske sundhedsregistre. Ligeledes kunne Michael nuancere industriens interesser i
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borgernes sundhedsdata. Med ballasten fra en aktiv karriere inden for politik, bragte Michael også en
viden omkring det politiske spil i henhold til at digitalisere og centralisere sundhedsdata.

Vores interviews med Jakob, Martin og Michael bidrog således til en omfattende og nuanceret viden
omkring digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen og håndteringen af sundhedsdata. Endvidere
var de var inspirationskilden til afsnittet, der belyser implikationerne ved digitaliseringen af det danske
sundhedsvæsen.

1.6 – Det digitale sundhedsvæsen
Formålet med det følgende afsnit er at belyse, hvordan det danske sundhedsvæsen har udviklet sig
fra at være analogt, over digitalt, til dataficeret. Sidstnævnte bliver et centralt begreb for indeværende
speciale, og kræver således en introduktion. Ved dataficering forstås, at digitaliseret information bliver
brækket ned i mindre bidder, så det kan sammenholdes med anden dataficeret information, og
derved kan tabuleres og analyseres (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Begrebet dataficering
fremkommer, når flere og flere teknologier og produkter som afgiver data, nu kan kommunikerer
sammen. Ligeledes spiller den matematiske algoritme en vigtig rolle, da det er herigennem data
udvælges. Algoritmer er blevet så intelligente, at de lærer af deres omgivelser, og de bliver hele tiden
bedre til at udvælge den information der er mest relevant. Man kan derfor argumentere for, at der ved
dataficering udbredes muligheder for at arbejde med data på helt nye måder, hvilket også har fordret
nye behov for informationsstyring. Indeværende afsnit danner således en forståelse for de
muligheder og udfordringer, som en dataficering af det danske sundhedsvæsen præsenterer. Den
elektroniske patientjournal (EPJ) er et eksempel på netop denne proces, hvor den fysiske journal
transformeres fra papir til en elektronisk fil. Eksemplet bliver derved kapitlets primære genstand til at
eksemplificere det digitale sundhedsvæsen.

Den teoretiske ramme for afsnittet trækker på pointer fra forfattere, der hver især bidrager til
forståelsen af et digitalt sundhedsvæsen. Shoshana Zuboff og hendes tekst ’Automate/Informate:
Intellegent Technology’s Two Faces” inddrages, da hendes pointer i denne artikel belyser, hvad der
sker, når man overgår fra analog til digital teknologi. Dernæst kan uddrag fra Viktor MayerSchönberger & Kenneth Cukier bog ”Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work
and Think” hjælpe til at forstå processerne når data går fra digital til dataficeret, og hvordan denne
udvikling medfører nogle forandringer i måden man kan forstå, håndtere og skabe mening med
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sundhedsdata. Slutteligt præsenterer vi et kritisk blik på arbejdet med data i det danske
sundhedssystem med udgangspunkt i Danah Boyd og Kate Crawford tekst ”Critical Qeustions for Big
Data”, som blandt andet betoner, at brugen af big data også fordrer hensyn til etiske aspekter.

1.6.1 – Når atomer forvandles til bits
Tilløbet til en digitalisering af det danske sundhedsvæsen sker gradvist op gennem halvfemserne,
hvor computerne bliver så kraftfulde, at de kan programmeres til at udføre opgaver i
sundhedsvæsenet. I 1994 ses nogle af de første omtaler af fremtiden med det papirløse hospital,
hvor computere skal hjælpe med at registrere og lagre patientoplysninger i elektroniske
patientjournaler (EPJ) (Hammer, 1994). EPJ er basalt set en digital udgave af den klassiske
papirjournal, som de danske sygehuse førhen anvendte til at nedskrive oplysninger om den givne
patient til lagring. EPJ er derfor et godt eksempel på en digitaliseringsproces, som i grove træk går
ud på at forvandle atomer til bits (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). I tilfældet med EPJ,
forekommer digitaliseringen ved at eksempelvis sygeplejersker og læger taster data ind i en
computer og derved gør dem digitale, så både sundhedspersonale og borgeren kan tilgå journalen
via Internettet.
Efter den indledende fase begynder der en reel debat om digitalisering i medierne i 1998, da
eksperter påpeger, at Sundhedsvæsenet for ofte implementerer såkaldte ’hovsa’-løsninger i arbejdet
med IT, og der efterspørges en national IT-strategi for et samlet digitalt sundhedssystem (Ritzau,
1998). Politikerne giver efter og fremlægger i slutningen af 1999 en rapport med en national ITstrategi for årene 2000-2002 målrettet det danske sundhedsvæsen (Ritzau, 1999). Strategien blev
udviklet for at høste frugterne af det påbegyndte arbejde med at skabe et digitaliseret
sundhedsvæsen, hvor blandt andet arbejdsprocesser samt viden kan samles digitalt.
Zuboff pointerer at automatisering og lagring af viden er gode argumenter for, hvorfor man bør
begynde at digitalisere (Zuboff, 1985). Et nøgleord i denne strategi blev derfor effektivitet og de
muligheder IT giver for at øge effektiviteten: ”Der er i dag ikke tvivl om, at denne opgave kun effektivt
2

kan løses med en hensigtsmæssig anvendelse af moderne, elektronisk informationsteknologi” (National
Strategi 2000-2002 s. 9). Vendes blikket tilbage på det papirløse hospital og EPJ, vil man ved hjælp
af computerteknologi kunne automatisere papirarbejdet ved for eksempel at lade computeren
opmagasinere journalerne, hvorved arkiveringsprocesser nu lagrer viden digitalt, så den altid er

2

Der refereres her til at håndtere en stigende informationsmængde, samt deling af viden.
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tilgængelig for relevant sundhedspersonale. Dette eksempel sparer ligeledes personalet værdifuld
tid, og således effektiviseres sundhedsvæsenet derved også med indførelsen af EPJ.
Endnu et eksempel på lagring og deling af viden, som sker gennem digitaliseringen, kan ses i et
eksempel fra Viborg Sygehus i 1997, hvor en CT-scanner blev brugt til at studere brud på knogler.
Billederne blev digitalt afkodet og sendt til eksperter i Aalborg via computer (Madsen, 1997).
Potentialet var ifølge Rene Jensen fra Viborg Sygehus ikke til at tage fejl af: ”Vi har foreløbig en enkelt
forbindelse til Aalborg Sygehus, hvilket sparer os for utroligt mange penge. Neurologerne kan jo med det
samme bedømme, om vi overhovedet skal sende patienter op til Aalborg” (Ibid.). Igen ses det i dette
tilfælde, at automatisering både kan effektivisere arbejdsprocesser (delingen mellem hospitaler
digitalt), men også at viden kan lagres med det samme efter billedet er taget. Og her ligger endnu en
gevinst ved digitalisering, nemlig at data nu ikke går tabt, da det er lagret digitalt (Zuboff, 1985).
Digitalisering er således første skridt på vejen mod at åbne op for det potentiale som det digitale
sundhedsvæsen rummer, men ydereligere tiltag er nødvendige for at høste frugterne af denne
digitalisering.

1.6.2 – Dataficering bringer muligheder og udfordringer
Man kan ikke lave et bestemt historisk nedslag, hvor Det Danske Sundhedsvæsen går fra at være
digitalt til dataficeret. Det er sket gradvist og specielt i takt med at teknologien er blevet forbedret.
EPJ er et eksempel på digitaliseret information, der er blevet dataficeret. Det sker når sundhedsdata
brydes ned i bidder og tabuleres, så journaler nu kan deles på tværs af afdelinger i
sundhedsvæsenet, ligesom at data kan trækkes ud, anonymiseres og bruges til forskning.
Sundhedsvæsenet har således frem til i dag gennemgået store forandringer, hvor dataficeringen af
EPJ blot er et blandt mange tiltag. Netop dataficeringen af sundhedsvæsenet har således medført, at
der er opstået helt nye muligheder, og tilsvarende udfordringer, når det kommer til at udnytte
sundhedsdata.
Det dataficerede sundhedsvæsen producerer store mængder af data, big data, som præsenterer
nogle helt anderledes muligheder indenfor særligt et felt – forskning – hvor der nydes godt af de
store mængder sundhedsdata, som findes i Danmark (Flyvbjerg, 2015). Her har man blandt andet
på baggrund af forskning i danskernes sundhedsdata påvist at visse p-piller øger chancerne for
blodpropper, samt at vacciner ikke er forbundet med autisme (Villesen, 2014).
Mulighederne fremkommer blandt andet fordi big data, giver forskerne mulighed for at kombinere
store mængder data, men også fordi de kigger efter korrelationer og ikke efter kausalitet (Mayer-

17

Schönberger & Cukier, 2013). Henrik Ullum, forsker i klinisk medicin på Rigshospitalet, mener
eksempelvis
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selektionsmekanismer ved at anvende big data: ”ved at gøre det sådan helt bredt og registerbaseret,
så det vil sige, at de data vi får bliver meget mere valide,” (Interview, Ullum: 65). Det er således
mængden af data, der bliver interessant. Begrænses denne, begrænses også forskningen på
samme måde; ”hvis vi fraskrev os de generelle muligheder for at bruge vores sundhedsdata som vi gør
nu, så vil vi få et mere socialt skævvredet billede af danskernes sundhed, og dermed risikere at drage
fejlkonklusioner, fordi datamaterialet ikke er komplet.” (Interview, Ullum: 74). Når Henrik nævner at man
kan drage fejlkonklusioner på baggrund af ukomplette datamængder, så siger han også implicit at
forskningen drager nytte af mere og rodet sundhedsdata, fordi man ikke kigger på kausalitet, men i
stedet på korrelationer mellem datapunkter (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Dette er et markant
skifte inden for lægevidenskaben. Hvor man førhen altid var nødt til at finde en kausalitet for hvorfor
ting skete i mindre datasæt, er det i dag muligt at iagttage sammenhænge mellem mange
datapunkter i store datasæt, uden at være videre interesseret, i hvorfor disse opstår (Ibid.).

1.6.3 – Dataficeringen er stadig i en indledende fase
Der er dog stadig et stykke vej til et optimalt sundhedsvæsen, hvori patienterne får direkte gavn af
sundhedsdata, til eksempelvis at tilpasse medicin til den enkelte patient på baggrund af indsigter fra
krydsninger i data. Som Jakob fra sundhed.dk udtrykker det ”vi kan skræddersy tilskuddet til medicin til
hvad der passer på dig […] potentialet er der og værktøjerne er ved at være der. Viljen?” (Interview,
Uffelmann: 481). Jakob stiller her spørgsmålstegn ved viljen til at forsøge at lave personlig
medicinering på baggrund af store mængder data. For at kunne gøre det, skal man lave et mere
centraliseret system, der kan samle mange forskelligartede data og give præcise anbefalinger til
medicinering - en proces der er enormt tidskrævende og bekostelig.
Denne centralisering af sundhedsdata bliver yderligere modarbejdet på lokalpolitisk plan. Her
udtrykker Michael Lange fra Novartis, hvordan manglende samarbejde på tværs af landsdelene
begrænser muligheden for at samle data, og dermed øge mængden og værdien af sundhedsdata:
”Du har nogle regionale politikere der vil gøre tingene selv, de har deres egne dagsordner” (Interview,
Lange: 561). Systemerne bliver derfor implementeret i Regionerne uden skelen til, hvad der gøres
andre steder; ”[…] der er så mange kejsere ude i det Regionale system, så der er en ekstremt
modarbejdelse i at have en central platform” (Interview, Lange: 603). Dette går særligt ud over
mulighederne for at udveksle data, hvilket i sidste ende går ud over forskningen: ”Man taler lige nu
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meget om 'big data', men på nuværende tidspunkt har det danske sundhedsvæsen i stedet 'many data',
fordi vores data ikke er ordentligt struktureret, og derfor ikke kan udløse det store potentiale, der ligger i
udnyttelsen af de kliniske data” siger Claus Thor, der er leder af Center for Innovativ Medicinsk
Teknologi (CIMT) på Odense Universitetshospital (Lykkegaard, 2015).

Problematikken bunder således i at strukturere data, så flere systemer kan genkende dem og derved
lettere snakke sammen. Netop potentialet i at strukturere data ses eksempelvis i at en læge kan tilgå
borgernes personlige sundhedsdata, hvis han eller hun kommer til skade uden for din egen region.
Men hvis eksempelvis praktiserende læger ikke ønsker at dele data om en borger, så kan
eksempelvis sygehusene ikke se den tilskadekomnes fulde journal og derved overse vigtige forhold
om patienters helbred (Herning, 2013).
På trods af udfordringer med manglende centralisering, er det dog helt tydeligt, at det danske
sundhedsvæsen i dag producerer meget store mængder af både strukturerede og ustrukturerede
sundhedsdata på nationalt plan. Dette indeholder unikke muligheder for effektivisering og forskning,
men også en række udfordringer, så det unikke potentiale kan realiseres. Martin Bagger Brandt fra
Sundhedsdatastyrelsen mener at den største barriere i forhold til at høste potentialet i de danske
sundhedsdata ligger i den manglende centrale strategi for håndtering af sundhedsdata: “[…] omvendt
så er faren jo også, at man næsten kan drukne i data - der er så meget data, så man bliver nødt til at
have en datahåndteringsstrategi” (Brandt, Interview: 293). Hermed bliver det helt centralt i et dataficeret
sundhedsvæsen at have en klar strategi for håndteringen af data, da potentialet ellers vil gå tabt i
enorme mængder af data, som man ikke formår at udnytte. Det er således ikke bare et mål i sig selv
at det digitaliserede sundhedsvæsen producerer store mængder af sundhedsdata, man skal også
kunne håndtere og styre data.
1.6.4 – Data øger behovet for informationsstyring
Eksemplet med den elektroniske patientjournal præsenterer fint, hvorledes man forvandler noget fra
atomer til bits, og med det præsenteres samtidig en række nye perspektiver for håndteringen af
denne data. Med digital sundhedsdata kan vi lagre, dele og flytte store mængder af sundhedsdata
lynhurtigt, hvilket gør hverdagen lettere for både patienter, sundhedspersonale og forskere - men det
ændrer også behovet for informationsstyring. Da data nu nemt kan indsamles og deles, opstår der
centrale spørgsmål omkring, hvilke data der skal indsamles, hvor meget data der skal være
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tilgængeligt for borgerne, hvordan det skal præsenteres og hvem som skal have adgang til dem.
Disse spørgsmål nødvendiggør et behov for styring og kontrol, således at man sikrer sig mod
lækager og misbrug.
Platformen sundhed.dk er et eksempel på en af de måder man i dag forsøger at imødekomme et
ændret behov for styring af sundhedsdata. Her giver man borgeren mulighed for at tilgå sin
personlige patientjournal online og dermed et overblik over, hvilke data som sundhedsvæsenet har
registreret om dem, og hvem der tilgår dem. Disse informationer var ellers tidligere var låst inde i et
skab hos den praktiserende læge. Her gør digitaliseringen det muligt at stille information til rådighed
for borgerne, hvilket er den vigtigste opgave med platformen (Interview, Uffelmann: 11).

Vendes blikket mod sundhedsforskning kan det virke fristende uden videre at dykke ned i de enorme
mængder af sundhedsdata. Ifølge Boyd & Crawford er det dog problematisk at anvende folks data til
forskning uden deres tilladelse, og særligt ikke hvis der er tale om personfølsom data (Boyd &
Crawford, 2012). De foreslår således, at borgerne får medbestemmelse i anvendelsen af deres data
i forskningsmæssig forstand via informeret samtykke. Dette syn deles ligeledes hos Forbrugerrådet
Tænk: "Vi synes, at brugerinddragelse er rigtig fornuftigt, særligt når det foregår i samarbejde med
sundhedsvæsnet. Man skal tænke sig rigtig godt om, og der skal være helt klare rammer for, hvordan
data bliver brugt," siger Sine Jensen, seniorrådgiver for sundhedspolitik hos Forbrugerrådet Tænk
(Baltzer & Nielsen, 2015). Nødvendigheden i at inddrage borgerne aktivt i forbindelse med at data nu
kan udnyttes på nye måder i digitaliseret form bliver således et perspektiv, som også må tænkes ind
i styringen af sundhedsdata.

En anden problematik som digitaliseringen præsenterer er, at oplysninger i fx EPJ nu er lagret online,
hvilket samtidig betyder at det aldrig forsvinder. Førhen skulle man ned til lægen eller ind på
sygehuset for at få fat på journaler, men med digitaliseringen kan alt tilgås online. Der er således en
øget risiko for at personfølsom data nu kan blive hacket og brugt imod de implicerede borgere. På
samme måde opstår der også en chance for, at der internt i sundhedsvæsenet kan ske lemfældig
omgang med data og endnu værre misbrug, hvilket der allerede er set en række eksempler på.
Martin Bagger Brandt fra sundhedsdatastyrelsen ser dette som en af de allerstørste hæmsko for at
udnytte potentialet i dataficering af sundhedsvæsenet: ”[…] man fik et drag over nakken med hele
DAMD-sagen. Der måtte man jo spørge sig selv om man nu håndterede data godt nok. Inden sagen
rullede var der meget fokus på at sundhedsdata skulle bringes i spil osv. Og det tror jeg sådan set også,
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at man stadig gerne vil, men det er bare blevet klart, at man skal gøre det inden for nogle tillidsfulde
rammer” (Interview, Brandt: 365). Skandaler, misbrug, hacking og lemfældig omgang med
sundhedsdata rokker dermed kraftigt ved borgernes tillid til sundhedsvæsenets håndtering af deres
personfølsomme data. Dette må derfor adresseres og begrænses, hvis man ønsker at udnytte det
potentiale, som ligger i udnyttelsen af de unikke danske sundhedsdata.

De efterfølgende kapitler i dette speciale, har således til formål at undersøge, hvordan
informationsstyring kan iagttages som redskab til at etablere tillid til håndtering og forskning i
sundhedsdata fremadrettet.
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Kapitel 2 – Metode og teori
Dette kapitel har til hensigt at præsentere opgavens gennemgående metode og teori. Her skabes
forståelsen for den kvalitative metode, som er fundamentet i udformningen af dette speciale. Herefter
introduceres den gennemgående teori, der skeles til i analysedel 1 og 2. Således udelades teori- og
metodeafsnit, der ikke vedrører hele specialet, disse præsenteres i stedet i deres respektive kapitler,
hvor de bidrager til særlige forståelser til det givne kapitel. For at introducere læseren for specialets
videnskabsteoretiske blik, struktureres indeværende kapitel ud fra en introduktion af specialets
videnskabsteoretiske ståsted, hvorefter den kvalitative metode og dernæst vores udvalgte
diskursteori præsenteres.

2.1 – Det videnskabsteoretiske ståsted
Verden anskues og udvikles i videnskaben ud fra forskellige paradigmer, og disse paradigmer
pålægger forskeren nogle særlige spilleregler afhængigt af, hvilket paradigme verden anskues ud fra
(Fuglsang & Olsen, 2004). Dette speciale anskuer verden igennem det socialkonstruktivistiske
perspektiv, hvilket har påvirket både vores metode- og teorivalg i den resterende del af opgaven.
Ydermere anvender vi i specialet en induktiv tilgang til undersøgelsen, hvorfor der på forhånd ikke
opstilles hypoteser eller arbejdes ud fra et allerede fastlagt teoretisk synspunkt, men i stedet har
vores empiri styret vores valg af teori.

2.1.1 – Det socialkonstruktivistiske paradigme
Det socialkonstruktivistiske perspektiv sættes ofte over for realismen, hvori verden betragtes som en
objektiv realitet, der eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den (Ibid.). Et socialkonstruktivistisk
blik betragter omvendt verden som foranderlig. ”Centralt for socialkonstruktivismen er påpegningen af,
at samfundsmæssige fænomener ikke er evige og uforanderlige, men derimod tilblevet via historiske og
sociale processer.” (Fuglsang & Olsen, 2004 s. 349). Med andre ord anskues historiske fænomener i
socialkonstruktivismen som værende socialt skabte af menneskers handlinger, hvorfor de kan
forandres af selv samme mennesker (Fuglsang & Olsen, 2004). I det socialkonstruktivistiske
paradigme opfattes erkendelse derved som et subjekt, der erkender og et objekt, der erkendes
(Ibid.). Erkendelsen sker i sproget, og det sproget er om. Det er sproget, der kan forandre vores
opfattelse af givne fænomener, og det er igennem sproget, at vores mening konstrueres. Med dette
in mente bliver meninger om køn, seksualitet, medicin, kriminalitet med videre alle socialt konstrueret i
dette videnskabelige perspektiv (Ibid.). Denne erkendelsesteori udspringer af et opgør med den
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radikale empirisme ”forestillingen om, at virkeligheden (objektet) går forud for den erkendende bevidsthed
(subjektet) og dermed også for sproget” (Hartnack 1979 s. 26-38 – i Fuglsang & Olsen 2004 s. 356).
Der findes stadig ikke fuld konsensus om paradigmet, hvilket påkalder sig nødvendigheden i at
definere, hvorledes vi i dette speciale opfatter socialkonstruktivismen.
Der er adskillige forfattere, der igennem tiden har bidraget til forståelsen af socialkonstruktivisme, men
de har også hver især medvirket til at danne forskelligartede opfattelser af, hvordan
socialkonstruktivisme kan opfattes. Klaus Rasborg, forfatteren til et kapitel om socialkonstruktivismen i
bogen (Fuglsang & Olsen, 2004), har sammenfattet de forskellige bidrag i et matrix (se Bilag 1,
Matrix). Hans sammenfatning viser, at det grundlæggende er den ontologiske eller epistemologiske
tilgang teoretikerne er uenige om. I indeværende speciale fokuseres der på den samfundsmæssigeog menneskelige virkelighed ud fra et epistemologisk ståsted (Ibid.). Det gør os i stand til at forstå
verden som ”at vores viden om samfundet ikke er objektiv og endegyldig, men tværtimod forandres i takt
med, at samfundet forandrer sig” (Collin 2003 i Fuglsang & Olsen, 2004 s. 354). Denne måde at
anskue verden på, er særlig relevant for vores speciales metode, da vi dermed kan undersøge,
hvordan objekter påvirkes af nye meningsdannelser i det offentlige rum, samt hvordan sproget kan
bruges til at skabe nye konstruktioner af sandhed. Hermed har vi etableret, hvordan vi som forskere
betragter verden igennem det socialkonstruktivistiske perspektiv. Samtidig lægger det også op til at
uddybe, hvorledes vi forstår vores egen rolle som forskere på baggrund af det socialkonstruktivistiske
paradigme.

2.1.2 – Den hermeneutiske tradition
Inden for hermeneutikken, betragter vi os selv som en del af den verden vi undersøger. Vi fremgår
som subjekter, der via vores fortolkninger kan blotlægge den tilgængelige viden. Som forskere i den
hermeneutiske tradition er sociale aktører bærere på menings- og betydningssammenhænge, vi som
forskere gerne vil fortolke på (Fulgsang & Olsen, 2004). Dette kan således kobles naturligt sammen
med vores kvalitative metode, hvor vi forsøger at tolke verden igennem blandt andet
ekspertinterviews. I den henseende er det vigtigt for os som forskere at være opmærksomme på, at
vores position driver subjektive forståelser af kontekstafhængige begivenheder. Dette bevirker, at
viden ikke fremstår af objektivt art, men er situationsbestemt og overleveret af traditionen og historien
(Ibid.).

For at ræsonnere sig frem til meningsskabende og gyldig viden, ses det inden for hermeneutikken, at
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fortolkningsprocessen skal gennemgå en cirkelbevægelse mellem delene og helheden (Ibid.). Delene
er vores empiriske grundlag, der skal fungere i relation med helheden i form af vores subjektive
forståelse som forskere. Det er relationen mellem de enkelte dele og helheden, der muliggør, at vi
kan forstå og fortolke, hvilket defineres som den hermeneutiske cirkel. Ideen er at man zoomer ind og
undersøger noget specifikt, for så at zoome ud og konkludere noget generelt i led med den induktive
metode.

2.1.3 – Socialkonstruktivismen og anvendt teori
Valget af videnskabeligt ståsted i nærværende speciale gør os i stand til at anvende teorier, som
knytter sig tæt til den socialkonstruktivistiske måde at anskue verden. I dette speciale benyttes teori
omkring digitalisering og big data, hvilket kan argumenteres at udspringe af de naturvidenskabelige
paradigmer. Anvendelse af disse teorier er meget interessant grundet de muligheder som
bearbejdning af store mængder data giver i forhold til at kunne skabe mening om verden på, på
baggrund af blot korrelationer mellem datapunkter. Således stikker brugen af datateori i en
positivistisk retning, hvor man i stedet søger at skabe viden om verden via test af hypoteser og
gennem falsifikation. Dog benyttes datateori i dette speciale ikke som undersøgelsesmetode, men i
stedet til at redegøre for, hvordan den teknologiske udvikling i form digitalisering og dataficering har
skabt nye behov for kontrol og styring i relation til sundhedsdata. Vi er således ikke interesserede i at
undersøge, hvordan man gennem brugen af sundhedsdata skaber viden om verden, men hvordan
sundhedsdata, som i sig selv ikke er socialt konstrueret, men blot består af 0’er og 1-taller, bliver
socialt konstrueret når vi begynder at tale om det og derved begynder at tillægge det mening
(Jørgensen & Phillips, 1999). Således bliver studiet om italesættelsen af begrebet sundhedsdata
interessant, da det skaber et blik for, hvordan kommunikationen påvirker rammerne og mulighederne
koblet til informationsstyring af data som objekt. I den henseende er særligt forbindelsen mellem
socialkonstruktivismen og diskursteorien ideel til vores analyseformål, da denne teori kan skabe en
forståelse for, hvordan kommunikation, i form af diskurser, er med til at konstruere et fænomen i
offentligheden – i dette speciale sundhedsdata. I teoriafsnittet omkring diskursteori uddybes
forbindelsen mellem socialkonstruktivismen og diskursteorien yderligere.

2.2 – Den kvalitative metode
Da vores speciale beror på en socialkonstruktivistisk tilgang samt en induktiv forskningsmetode, har
vi benyttet os af den kvalitative metode med henblik på at skabe ny viden. Den kvalitative forskning er
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særligt interesseret i at afdække: ”hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder, eller udvikles og
dermed særligt anvendelig til at forstå og afdække abstrakte begreber” (Brinkmann & Tanggaard 2015 s.
13). Den kvalitative metode er netop kendetegnet ved at viden skabes gennem fortolkning af
indsamlet data, og således kan vi ved hjælp af vores metode besvare vores problemformulering.
Vores problemfelt tydeliggør, at der i Danmark er opstået interessante problemstillinger i forhold til
håndteringen af sundhedsdata. Derfor har vi fundet det relevant kombinere en analyse af debatten
om sundhedsdata i medierne gennem en dokumentanalyse af udvalgte artikler, samt en mere
dybdegående analyse gennem kvalitative interviews med relevante aktører på området.
Kombinationen af de to metoder giver bådet et blik for, hvordan debatten omkring informationsstyring
af sundhedsdata har udfoldet sig i offentligheden samt et mere dybdegående indblik i forskellige
centrale aktørers egne perspektiver via ekspertinterviews.
Ved at benytte forskningsinterviews af eksperter på området får vi netop en dybdegående forståelse
for ”… menneskelige aktørers egne perspektiver på og beretninger om denne verden” (Brinkmann &
Tanggaard 2015 s. 14). Da der både blev foretaget interviews i begyndelsen af processen samt
senere i forløbet, har nogle af de gennemførte interviews haft til formål at give os indsigt i et så
komplekst emne som sundhedsdata, og har således fordret den induktive undersøgelsesproces.

Som ordet indikerer arbejdes der i den kvalitative metode med mindre mængder af empiri, hvilket er i
kontrast til den kvantitative metode, hvor målet er at sammenholde store mængder empiri. I stedet
bliver hensigten at dykke dybere ned i et nøje udvalgt materiale, for at fortolke og generere en dybere
og mere nuanceret viden om et komplekst emne (Rienecker & Jørgensen 2005 s. 293). Det er
således også vigtigt at pointere at vores rolle som forskere i den kvalitative metode er med til at
skabe de resultater vi kommer frem til. Som nævnt er vi inspireret af hermeneutikken, hvori vi forsøger
at fortolke på verden igennem vores empiriske undersøgelser. På den måde er vi som forskere aktivt
med til at generere den viden, som vi kommer frem til i specialet, da vi eksempelvis har foretaget valg
omkring vores indsamlede empiri til dokumentanalysen eller i udvælgelsen af informanter. Hertil skal
det også nævnes at vi med den kvalitative metode har gjort os selv i stand til at jagte nye og
interessante vinkler i løbet af specialeprocessen, hvilket har gjort processen iterativ og induktiv, da vi
ikke på forhånd vidste hvor vores empiri ville bære os hen.
Omvendt måtte vi også have for øje, at denne tilgang er subjektiv og styret af vores egen fortolkning,
hvilket kan kompromittere vores arbejdes validitet og reliabilitet, hvorfor vi også har foretaget os en
række metodiske valg med henblik på at forholde os objektive som forskere i vores arbejde med
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gestandsfeltet.

2.2.1 – Opgavens validitet
En undersøgelses validitet refererer til sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn – altså om en
gyldig slutning er korrekt udledt af sine præmisser. Validiteten afhænger således også af
undersøgelsens design, og af hvorvidt den anvendte metode tillader os at måle det, som vi ønsker at
måle (Kvale & Brinkmann, 2011).
I indeværende speciale har vi benyttet en kombination af to kvalitative metoder – dokumentanalyse
og interviewundersøgelse. For at sikre validiteten af dokumentanalysen har vi været meget
omhyggelige med at beskrive refleksioner i forbindelse med afgrænsningen af perioden samt (fra)valg
af kilder, ligesom kriterierne for udvælgelse af dokumenter til analysen er blevet nøje beskrevet. For at
sikre validiteten af de gennemførte ekspertinterviews blev der foretaget en række indgreb for at sikre
troværdigheden i forbindelse med gennemførsel og efterfølgende bearbejdning af interviews. Disse
indgreb redegøres der nærmere for i kapitel 4, hvor de også vil blive anvendt i analysen.
De gennemførte interviews har haft et todelt formål i undersøgelsen, ligesom de også er foretaget på
forskellige tidspunkter i forløbet. Med de indledende eller ’sekundære interviews’ har vi haft et ønske
om at opnå en større indsigt i feltet via centrale aktørers viden og rolle i forhold til håndtering af
sundhedsdata i Danmark. Disse interviews blev foretaget med et bredere fokus, for at opnå en
indledende og dybere indsigt i feltet. De primære interviews er derimod foretaget senere i processen,
hvor både formål såvel som interviews har været mere fokuserede. For både de primære og
sekundære informanter gælder det, at de er udvalgt for at opnå en dybere indsigt på et felt som er af
meget kompleks-, teknisk- og politisk karakter. Her har vores valg af semistrukturerede interviews
givet undersøgelsen en fundamental validitet, da der ved at koble interviews fra forskellige centrale
aktører inden for feltet er etableret en dybdegående og nutidig indsigt i et komplekst emne, som ikke
nødvendigvis kunne været opnået på anden vis.

Det er på dette grundlag, at kombinationen af dokumentanalyse af udvalgte tekster fra
landsdækkende medier og gennemførsel af ekspertinterviews er valgt, da det gør det muligt at
belyse, hvordan et begreb som sundhedsdata er konstrueret gennem medierne, samt hvordan dette
påvirker rammerne for informationsstyring.
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2.2.2 – Opgavens reliabilitet
En given kvalitativ undersøgelses reliabilitet hænger sammen med, om resultatet af en undersøgelse
kan repliceres af andre forskere på et andet tidspunkt (Ibid.), altså i hvor høj grad andre ville få
samme svar fra vores respondenter, hvis de foretog en ny undersøgelse med samme
undersøgelsesmetode. Her kan der opstilles to klassiske problemer i forhold til reliabiliteten, som
også er gældende for indeværende speciales undersøgelsesmetode. Det ene problem er om
undersøgelsen ville give andre konklusioner, hvis den blev foretaget på et senere tidspunkt. Svaret
på dette spørgsmål er afhængigt af, hvordan feltet såvel som de enkelte informanter og deres
baggrund udvikler sig i fremtiden. Interviews såvel som de dokumenter, der danner det empiriske
grundlag for indeværende speciale er i fikseret i tid, og er derfor også farvet af den virkelighed som
danner rammen for den kontekst de er til blevet indenfor. Dette er således også det interessante ved
denne undersøgelse og vurderes derfor ikke nødvendigvis som en svaghed ved metoden, men blot
en forudsætning for undersøgelsen.
Det andet problem er spørgsmålet om generaliserbarheden af en undersøgelsesvalget samt antallet
af empiriske kilder, som for indeværende opgave består af interviews og udvalgte dokumenter. Kvale
& Brinkmann (2011) besvarer selv denne problemetik med kontraspørgsmålet: ”Hvorfor generalisere?”
(Kvale & Brinkmann, 2011 s. 288). Konsekvente krav om at samfundsvidenskaberne skal producere
viden, som kan generaliseres, kan indebære en antagelse om, at videnskabelig viden nødvendigvis
må være universel og gyldig alle steder, på alle tidspunkter og for alle mennesker fra evighed til
evighed. Pragmatiske og diskursive analysetilgange opfatter derimod social viden som socialt og
historisk kontekstualiserede måder at forstå og handle i verden på (ibid.). Af samme grund vurderes
reliabiliteten og generaliserbarheden af undersøgelsesmetoden i dette speciale således ud fra en
bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne kan være vejledende for, hvad der kan ske i lignende
situationer på andre felter. Man kan derfor argumentere for, at vores undersøgelse har en høj grad af
reliabilitet, da metodiske overvejelser, analytisk fremgangsmåde såvel som konkrete værktøjer i form
af interviewguides og kriterier for udvalg af dokumenter og informanter er nedskrevet og kan
videregives til en tredjemand, der til en hver tid vil kunne efterprøve den eksakt samme metode og
spørgsmål på det samme eller et tilsvarende felt. Dette afrunder gennemgangen af specialets
overordnede valg inden for den kvalitative metode. Denne metode understøttes i de resterende
kapitler af andre grene inden for den kvalitative metode, som præsenteres løbende. Nu vendes
blikket mod det overordnede teoretiske fundament for nærværende speciale, og hvorledes denne
teori er anvendt i de forskellige kapitler.
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2.3 – Teori om diskurs
Indeværende speciales kapitel 3 og 4 bygges op omkring teoretiske begreber relateret diskurs, som
danner grundlag analysen i førnævnte kapitler. Der trækkes på tanker fra Ernesto Laclau & Chantal
Mouffes diskursteori. Laclau & Mouffes overordnede tankegang i diskursteorien er, ”at sociale
fænomener så at sige aldrig er færdige eller totale. Betydning kan aldrig endelig fastlåses, og det giver
plads til konstante sociale kampe om definitioner af samfund og identitet. Kampe hvis udfald får sociale
konsekvenser.” (Jørgensen & Phillips, 1999 s. 34). Således er Laclau & Mouffes diskursteori valgt
som diskursanalytisk tilgang, da den i analysedel 1 hjælper til at belyse, hvordan forskellige diskurser
kæmper om at fiksere mening omkring sundhedsdata i offentligheden. Ligeledes kan udfaldet af
disse diskursive kampe hjælpe til at skabe blik for, hvordan udfaldet af artikulatoriske processer får
konsekvenser for det sociale – i dette tilfælde håndtering af sundhedsdata.

På samme måde bidrager diskursteorien i analysedel 2 til at undersøge, hvordan to centrale aktører
italesætter informationsstyring af sundhedsdata, og herunder hvordan forskellige diskurser kan
identificeres i de to aktørers artikulationer af deres syn på informationsstyring af sundhedsdata.
Sundhedsdata bliver således det overordnede diskursive felt, som vi i dette speciale vil undersøge,
og hertil hvilke diskurser, der konkurrerer om at meningsudfylde dette i forskellige arenaer (Jørgensen
& Phillips, 1999).

Grundet Laclau & Mouffes brede fokus i deres diskursanalytiske tilgang kan deres diskursteori med
fordel kombineres med andre teorier i operationaliseringen af deres diskurstilgang (Jørgensen &
Phillips, 1999 s. 34). Her har vi valgt at inddrage Entmans framingteori til at skabe et blik for, hvordan
artikulationer om sundhedsdata både er konstrueret af aktørers framing af emnet, men også
hvorledes framing i samspil med herskende diskurser reproducerer meningsdannelse igennem
debatter i offentligheden. I analysedel 1 analyseres debatten om håndtering sundhedsdata iagttaget
gennem medierne, hvilket går godt i samspil med Laclau & Mouffes formål om at undersøge,
hvordan det er ”gennem konflikter, konventioner, og forhandlinger i et socialt rum, at betydningsstrukturer
fastlægges og udfordres.” (Jørgensen & Phillips, 1999 s. 144). Entmans framing-teori inddrages som
bidrag til at forstå, hvordan kommunikation aktiverer modtageren på forskellige måder ved at trække
på eksisterende forforståelse hos modtageren eller ved at trække på mening fra andre begreber
(Entman, 1993, i Hjarvard 2015).
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Før vi udruller udvalgte begreber fra Laclau & Mouffes diskursteori, er det relevant at etablere en
bredere forståelse af begrebet diskurs og relationen til vores videnskabsteoretiske ståsted.

2.3.1 – Diskurs og videnskabsteori
Der er en klar sammenhæng med det videnskabsteoretiske perspektiv i dette speciale og
diskursanalysen som disciplin. Socialkonstruktivisme er en antiessentialistisk tilgang til at forstå den
sociale verden, hvilket betyder, at verden ikke kan forstås som en objektiv sandhed, men at den
konstrueres af mennesker igennem sprog (Bom, 2015). I tråd med dette kan diskursanalysen
således anvendes til at iagttage, hvorledes sprog konstruerer mening af objekter, netop som et
socialkonstruktivistisk perspektiv tilbyder. Mennesker skal således ”forstå, erkende, begrebsliggøre og
skabe mening om den verden de lever i”, hvilket vi gør igennem sproget (Bom, 2015 s. 29). I
forlængelse af dette skal det nævnes, at en konstruktivistisk analyse, som diskursanalysen, adskiller
sig fra andre videnskabsteorier i metodetilgangen: “Konstruktivistisk videnskab har ikke en metode i
traditionel forstand, som et sæt af regler for, hvordan man går frem og dermed sikrer sig
videnskabelighed.” (Fuglsang & Olsen, 2004 s. 391).
Det står i skærende kontrast til det naturvidenskabelige område i det positivistiske paradigme, hvor
der er langt mere fastlagte metodiske spilleregler, som skal følges. Den friere metodik kommer også
til udtryk i dette speciale, hvor begrebsrammen som sættes i spil i diskursanalysen, er tilvejebragt af
det empiriske materiale, og dermed ikke er styret af en fastlagt teoretisk metode. Brugen af en
socialkonstruktivistisk tilgang har haft som positiv konsekvens, at vi har kunne forfølge og teoretisere
ny viden, som den er opstået i forbindelse med indsamling og behandling af empiri. Dette gjorde sig
blandt andet gældende i forbindelse med de indledende ekspertinterviews, som tilvejebragte nye
perspektiver på feltet og dermed også nødvendigheden for inddragelse af nye teoretiske
perspektiver. Netop her bevæger vi os mellem delen og helheden, som er karakteriseret ved den
hermeneutiske fortolkningsproces.

2.3.2 – Diskursbegreber og diskursanalyse
I indeværende speciale anvendes som nævnt begreber fra Laclau & Mouffes hovedværk ”Hegemoni
and Socialist Strategy” til den konkrete diskursanalyse. De udvalgte begreber er beskrevet i Marianne
Winther Jørgensen & Louise Phillips bog ”Diskurs analyse som teori og metode” (1999). Ligeledes
inddrages der betragtninger fra Anna Klara Boms bog ”Diskursanalytisk Metode” (2015), da hun
supplerer Jørgensen & Phillips pointer glimrende med et mere nutidigt blik. Det er således relevant
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først at afklare, hvorledes Laclau & Mouffe definerer diskurs, hvorefter relevante begreber fra deres
diskursteori udrulles.

Som nævnt trækkes der i analysen på Laclau & Mouffes diskursbegreber. Ikke alle begreber er lige
relevante for begge analysedele, men anvendes når der er brug for et begrebsværktøj til at forklare
de ting, der udspiller sig i analysen.
Laclau & Mouffe definerer diskurs som værende ”en fastlæggelse af betydning inden for et bestemt
domæne” (Jørgensen & Phillips, 1999 s. 36). Når en tekst analyseres ses alle ord i en diskurs som
tegn, eksempelvis siger ordet sundhedsdata ikke meget, når det står alene. Det er først når det
sættes i relation til andre tegn, som eksempelvis forskning, effektivisering, misbrug med flere at
meningen begynder at fremkomme – denne praksis kaldes inden for teori om diskurs en artikulation
(Jørgensen & Phillips, 1999). Alle tegn kan være momenter, og disse momenter knytter sig altid til et
særligt magtfuldt moment – nodalpunktet – som er det punkt diskurser etableres omkring (Ibid.).
Nodalpunktet er således et privilegeret moment som andre momenter omslutter sig (Ibid.). Inden for
den medicinske diskurs er kroppen et nodalpunkt, og væv, skalpel og bandage er momenter som
betydninger udkrystalliseres omkring (Ibid.).

Ofte vil momenterne ikke have betydning uden om nodalpunktet, men netop i den kontekst skaber
de mening sammen. Førnævnte momenter, der blev knyttet til kroppen, får således en særlig
betydning, når de knyttes sammen med nodalpunktet. Dette kaldes en ækvivalenskæde, og er
momenter som betegner nodalpunktet (Bom, 2015). Nogle tegn vil være omkranset af flere
diskursive meninger, og kan derfor være nodalpunkter inden for flere diskurser, disse tegn kaldes i
diskursteorien for flydende betegnere (Ibid.).

Et andet begreb som særligt benyttes i analysedel 1 er antagonisme. En antagonisme opstår, når
forskellige aktører gensidigt forhindrer hinanden i at meningsudfylde diskursen (Andersen, 1999). Der
opstår med andre ord en konflikt, hvor forskellige aktører udkæmper en diskursiv kamp om at
reducere flertydigheden omkring de flydende betegnere, der endnu ikke har fået fastlagt deres
mening i det diskursive felt. Antagonismen kan opløses ved hegemoniske interventioner, i artikulationer
som med kraft kan genoprette entydigheden og undertrykke andre mulige betydninger (Jørgensen &
Phillips, 1999). Således kan betydning fikseres i en given periode, men fikseringen er aldrig total og
kan konstant udfordres af andre diskurser (Ibid.).
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I diskursteorien er målet derfor at reducere denne flertydighed og se momenterne som totalitære
med kun én betydning (Jørgensen & Phillips, 1999). Således søger diskurser at udelukke muligheder
i et forsøg på at skabe entydighed (Ibid.). Lykkes det for en diskurs at reducere flertydigheden
omkring og skabe entydighed omkring den, taler man inden for diskurser om, at der er opnået
hegemoni.
Laclau & Mouffe benævner de betydninger, som den pågældende diskurs udelukker, for det
diskursive felt (Jørgensen og Phillips, 1999 s. 37). Diskursen konstitueres i forhold til det diskursive
felt, og det betyder, at andre definitioner af de forskellige tegn kan true deres entydighed.

Entydigheden kan dog hele tiden udfordres af begrebet elementer som; ”er de tegn, der ikke endeligt
har fået fikseret deres mening, de tegn, der er flertydige. En diskurs forsøger at gøre elementerne til
momenter ved at reducere deres flertydighed til entydighed” (Jørgensen og Phillips, 1999 s. 38). Alle
diskursers vej mod hegenomi skabes via artikulationer og de undersøges ved at spørge: ”Hvordan
udfordrer eller omformer en konkret artikulation en diskurs ved at omdefinere nogle af dens momenter?”
(Jørgensen & Phillips, 1999 s. 40). Artikulationer er derved måden, hvorpå man kan sætte tegn i
relation andre tegn for at give dem mening, eller med andre ord en måde at undersøge, hvordan
mening konstrueres igennem tekst.
Laclau & Mouffe beskæftiger sig også med subjekter i deres diskursteori, som de definerer som
subjektpositioner. ”I diskurser findes der altid nogle udpeget positioner, som subjekter kan indtage[...] Til
positionerne knytter sig nogle forventninger om, hvordan man skal opføre sig, og hvad man kan sige og
ikke sige” (Jørgensen og Phillips, 1999 s. 53). Således bestemmes subjektet i Laclau & Mouffes
diskursteori ud fra diskurserne, hvorfor det også kan positioneres af flere forskellige diskurser
(Jørgensen og Phillips, 1999 s. 53-54). Dette begreb vil blive brugt i analysedel 1, hvor det
eksempelvis ses, hvordan borgerne igennem artikulationer positioneres som ofre inden for en
misbrugsdiskurs.

Med udgangspunkt i ovenstående præsentation af relevante begreber fra Laclau & Mouffes
diskursteori, har de to analysedele i dette speciale til formål at belyse, hvordan forskellige diskurser
kæmper om at fiksere mening omkring sundhedsdata og styringsmekanismer relateret hertil.
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Dette kapitel har nu præsenteret læseren for den overordnede metodiske- og teoretiske ramme for
indeværende speciale. Den kvalitative metode er således gennemgående for kapitel 3 og 4, og det
samme gælder for ovenstående redegørelse af specialets diskursanalytiske tilgang.
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Kapitel 3 – Medieanalyse
Følgende afsnit danner rammen for den første analysedel i indeværende speciale, som vil bestå af 2
delanalyser – først en overodnet analyse af den medieeksponering, der har været omkring
sundhedsdata og derefter en nærmere analyse af debatten set igennem to udvalgte nedslag. Første
analysedel i medieanalysen har til formål at skabe et overblik over den generelle eksponering af
sundhedsdata som tema i medierne, og hvorvidt denne har været af overvejende positiv eller negativ
karakter. Ligeledes danner den fundament for den efterfølgende analyse af debatten om håndtering
af sundhedsdata, hvor den bidrager til at skabe indsigt i konteksten for de to udvalgte nedslag.
Formålet med at kombinere de to analysedele er først at undersøge, hvordan befolkningen på et
overordnet plan er blevet eksponeret for sundhedsdata som tema, for så videre at dykke ned i
indholdet og skabe blik for, hvilke positioner i debatten, som særligt har domineret
meningsdannelsen i offentligheden. Dette bliver gjort ved at undersøge, hvilke diskurser og frames
som konstituerer sundhedsdata og håndteringen af disse i de landsdækkende dagblade, samt
hvordan sundhedsdata re-artikuleres inden for nye diskurser og dermed forandrer meningsdannelsen
af begrebet i offentligheden. Dette er muliggjort ved at foretage en analyse af udvalgte dokumenter
fra medierne, som hæfter sig til to overordnede nedslag inden for den afgrænsede periode. De to
overordnede nedslag, der danner rammen for diskursanalysen er: Lanceringen af regeringens
vækstplan for 2013 og DAMD-sagen. Disse to empiriske nedslag vil blive præsenteret senere i dette
afsnit.

Kapitlet er bygget op således, at medieanalysens anvendte teori og metode samt refleksioner og
afgræsninger i forbindelse med de to analysedel først vil blive præsenteret, hvorefter selve analysen
følger.

3.1 – Anvendt metode for analyse af medieeksponering
Analysen af medieeksponeringen har til formål at skabe indsigt i omfanget af mediernes dækning af
sundhedsdata som tema, og for at undersøge i hvilken grad eksponeringen har været af overvejende
positiv, neutral eller negativ karakter. Endvidere undersøger medieanalysen, hvordan artikler fordeler
sig mellem journalistiske artikler, læserbreve, debatindlæg og kronikker, ligeså vel som at
sammenhænge mellem værdiladning og artikeltype analyseres.
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3.1.1 – Afgræsning af datagrundlag
I medieanalysen er det undersøgt, hvor mange artikler, der er bragt om emnet sundhedsdata i de
store landsdækkende dagblade. Her er Berlingske, BT, Børsen (Børsen-weekend og tillæg
inkluderet),

Ekstra

Bladet,

Information,

Jyllands-Posten,

Kristeligt

Dagblad,

Politiken

og

Weekendavisen udvalgt som kilder. De artikler, som er udvalgt til nærmere analyse i den
efterfølgende dokumentanalyse er ligeledes udvalgt inden for samme afgrænsning af medier, hvilket
betyder, at fagmedier, webartikler radio- og tv-indslag, lokalmedier samt sociale medier ikke er
medtaget som kilder til analysen. Denne afgrænsning er foretaget for at belyse, hvordan den almene
borger er blevet eksponeret for dækningen af sundhedsdata som debattema i medierne grundet de
landsdækkende avisers geografiske distribution, læser- og oplagstal.
Man kunne med fordel have medtaget fagblade, webkilder og magasiner, da dette ville øge det
samlede antal af artikler og dermed også grundlaget for analysen. Det er dog vurderet at dette ikke
ville blive en repræsentativ analyse af debatten i den brede offentlighed, da mange af artiklerne
omkring sundhedsdata stammer fra lægevidenskabelige fora eller fagblade og omhandler tematikker
såsom overenskomster, planlægning, effektivisering mv. relateret til sundhedsdata. En sådan analyse
ville muligvis give en bredere og mere detaljeret kortlægning af debatten, men det ville ikke give et
retvisende billede af de tematiseringer af sundhedsdata, som har fyldt i det mediebillede, som den
generelle befolkning er blevet eksponeret for.

3.1.2 – Kriterier for fremgangsmåde
Første del af medieanalysen undersøgte via Infomedias søgeportal (regeringens.infomedia.dk) antallet
af artikler bragt på månedlig basis i perioden fra 1. juni 2013 til 31. marts 2016.
Der blev således søgt på følgende søgeord i perioden
Sundheds-it*

71 artikler

Patientdata

55 artikler

Sundhedsdata

204 artikler

Sundheds-it*

14 artikler

*Er fravalgt ved nærmere gennemlæsning grundet manglende relevans for opgavens undersøgelsesfelt

Her viste søgningerne at søgeordet ’sundhedsdata’ har den klart største dækning, hvilket bekræfter
den indledende antagelse. Dog skal det nævnes, at søgeordene ’sundheds-it’ og ’patientdata’ også
frembringer resultater, men ikke i samme omfang.
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Artikler på søgeordet ’sundheds-it’ er dog fravalgt, da de ved nærmere gennemlæsning viste sig
primært at omhandle sundhedsteknologiske løsninger, it-systemer og intern kommunikation i
sundhedsvæsenet, hvilket ikke vurderes relevant i forhold til indeværende speciales fokusområde.
Omvendt viste en gennemlæsning af artikler på søgeordet ’patientdata’, at dække de samme emner
som søgeordet ”sundhedsdata”, hvorfor tekster på søgeordene ’sundhedsdata’ eller ’patientdata’
danner rammen om det empiriske materiale til for medieanalysen. 50 artikler blev dog frasorteret i
forbindelse med gennemlæsningen og kodningen af artikler, da de viste sig at omhandle temaer,
som ikke havde nogen relevans for speciales genstandsfelt, eller blot var forsidehenvisninger til en
artikel. Det samlede antal artikler, som danner det empiriske grundlag for de følgende analysedele er
således N=209.

3.1.3 – Kategorisering og værdiladning af mediedækning
Teksterne i undersøgelsen er blevet kategoriseret ud fra om teksten var en artikel, et debatindlæg
eller en kronik. Ligeledes er alle teksterne blevet analyseret ud fra en vurdering af om historien i
artiklen giver et positivt, negativt eller blandet/neutralt billede af sundhedsdata. En sådan analyse af
en teksts værdiladning vil selvfølgelig altid være præget af en subjektiv tolkning, da alle artiklerne er
blevet manuelt gennemlæst og analyseret. Men for at sikre størst mulig transparens og dermed
objektivitet omkring kodningen af artiklerne, er kriterierne for vurderingen af en artikels værdiladning
beskrevet i nedenstående skema. Ligeledes er vurderingen af en artikels værdiladning foretaget ud
fra et borgerperspektiv - forstået som hvorvidt sundhedsdata sættes i en sammenhæng som
antages at styrke, svække eller fastholde den enkelte borgers tillid til indsamling og brug af
sundhedsdata.
3.1.4 – Kriterier for vurdering af artiklernes værdiladning
Positive historier (N=56) omfatter primært historier om de mange muligheder, som de
omfattende registre over danskernes sundhedsdata giver. Herunder skildringer af blandt andet
medicinske og behandlingsmæssige fremskridt på baggrund af forskning i danske sundhedsdataregistre. Ligeledes centrerer mange historier sig om det nationale vækstpotentiale og muligheden for
at tiltrække udenlandske virksomheder ved at give adgang til de unikke danske registre over
sundhedsdata. Fokus er udpræget på det uforløste potentiale, sundhedsdatas centrale rolle for
forskning og kvalitetsudvikling af det danske sundhedsvæsen i fremtiden samt i mulighederne for
bedre behandling af den enkelte patient og borger.
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Negative historier (N=113) centrerer sig omkring artikler og debatindlæg, som kritiserer
vækstplaner med sundhedsdata, ligesom der i medieeksponeringen fremgår en del artikler, som
fremstiller registrering af sundhedsdata som en trussel mod fortroligheden mellem læge og patient.
Mange negative historier omfatter også kritik af statens ulovlige indsamling af sundhedsdata i
forbindelse med DAMD-databasen. Fokus er således overordnet på statens planer med borgernes
sundhedsdata, som i de negative artikler bliver fremstillet som en trussel mod den enkelte borgers
ret til at bestemme over egne data. Ligesom at konsekvenserne ved, at data kommer i de forkerte
hænder italesættes.

Neutrale historier (N=40) omfatter artikler som indeholder flere af de ovenstående vinkler, men
som behandler både den ene og anden side af en sag uden en tydelig positiv eller negativ vinkling.
Eksempler på dette kan være artikler som omhandler de nye vækstplaner med sundhedsdata, hvor
dækningen både inkluderer den positive vinkel omkring vækst og kvalitetsforbedringer, men også
inkluderer kritiske perspektiver omkring eksempelvis udfordringer med fortrolighed mellem læge og
patient. Neutrale artikler inkludere også historier, som kun refererer eller redegør for et bredt emne
uden at foretage nogen vinkling af dette.

3.2 – Anvendt metode for analyse af de to nedslag
Efter medieanalysen følger en analyse af hvilke diskurser og frames, som har været definerende for
måden sundhedsdata, og håndteringen af disse, er blevet konstrueret på i de landsdækkende
dagblade. Det gøres ved at dykke ned i to nedslag i perioden – lancering af regeringens vækstplan
for sundheds- og velfærdsløsninger i 2013 og DAMD-sagen i 2014. De to nedslag danner det
empiriske grundlag for analysen af den offentlige debat om sundhedsdata. De to nedslag er valgt, da
de markerer to centrale begivenheder i forhold til sundhedsdata som tema i den offentlige debat, og
tilsvarende har været dominerende i den samlede medieeksponering. Det har således igennem de to
nedslag været muligt at identificere, hvordan nogle generelle positioner har kæmpet om at definere
meningsdannelsen omkring sundhedsdata.

3.2.1 – Nedslag 1: Regeringens vækstplan for sundhedsområdet
SR-regeringen præsenterede den 4. juni 2013 en ny vækststrategi for sundhedsområdet ’Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger – Danmark i arbejde’ (Vækstplan, 2013) for
offentligheden. Vækstplanen er en større strategisk vision om at skabe vækst inden for
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sundhedsområdet ved at styrke rammerne for offentlig-privat samarbejde omkring udvikling af danske
sundheds- og velfærdsløsninger (Vækstplan, 2013). Sundhedsdata spiller en helt central rolle i
regeringens vækstvisioner og beskrives i et særskilt afsnit i vækstplanen, hvor sløret løftes for
planerne om at udvikle en ”ny national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017”
(Strategi, 2013-2017). Denne strategi indeholder en konkret plan for øget indsamling, håndtering og
deling af danskernes sundhedsdata med private aktører og skal lanceres et par måneder efter
offentliggørelsen (Strategi, 2013-2017). Den nye strategi indeholder ligeledes en række
bekendtgørelser om ændringer af sundhedsloven, som skal hjælpe til at realisere planerne.

Med den nye strategi går man for første gang fra politisk side ud i offentligheden med en officiel
strategi og vision med danskernes sundhedsdata. Dette bliver startskuddet til en større debat i
offentligheden

omkring

informationsstyring

af

sundhedsdata,

som

bliver

definerende

for

meningsdannelsen omkring sundhedsdata. Offentliggørelsen af regeringens vækstplan konstituerer
hermed for alvor sundhedsdata som et tema i den offentlige debat, hvorfor denne begivenhed
fungerer som det første nedslag og startpunkt for analysen.

3.2.2 – Nedslag 2 – DAMD-sagen
Det andet nedslag, som er genstand for analysen har sit omdrejningspunkt i den såkaldte DAMDsag3. DAMD-sagen begyndte at rulle d. 29. september 2014, da to sundhedsjurister gør
offentligheden opmærksom på, at danske myndigheder siden 2007 ulovligt har indsamlet
sundhedsoplysninger om alle borgere, der har besøgt deres praktiserende læge i perioden - uden at
den enkelte borger har givet samtykke til dette. Databasen indsamlede hver dag titusinder af
diagnosekoder, medicinoplysninger og laboratoriesvar fra borgernes besøg hos egen læge og
oplysningerne blev registreret i det det såkaldte DAMD-register, uden at offentligheden har været
bekendt med dette (Fischer & Tynell, 2014). DAMD-registret blev iværksat med formål og lovhjemmel
til at indsamle helbredsoplysninger inden for fire specifikke kroniske sygdomsområder: Diabetes,
KOL, depression og hjertesvigt, og de tre sidste tilladelser blev først givet i slutningen af 2012. Men i
stedet for at indsamle data om de fire sygdomsområder, blev alle sundhedsoplysninger registreret fra
de praktiserende lægers computere og lagret i et samlet register gennem et såkaldt
datafangstmodul.
DAMD-sagen udvikler sig til en heftig debat i medierne, som både omhandler selve DAMD3

DAMD står for Dansk AlmenMedicinsk Database
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databasens skæbne, men også en lang række andre perspektiver, som knytter sig
informationsstyring af sundhedsdata på flere niveauer. Netop derfor er denne begivenhed blevet valgt
som genstand for det andet nedslag i analysen.

Ovenstående to nedslag analyseres gennem en dokumentanalyse, hvorfor det følgende afsnit skal
redegøre for de metodiske overvejelser ved at anvende dette analyseapparat. Derefter vil den
anvendte teori i analysen blive præsenteret.

3.3 – Dokumentanalyse som metode
Som en af de mest anvendte kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne er dokumentanalysen i al
sin simpelhed en metode til indsamling og analyse af tekst udformet som forskellige former for
dokumenter, og den bliver derfor brugt inden for en bred vifte af undersøgelsesområder (Lynggaard, i
Brinkmann 2015 s. 153).
I denne analysedel kombineres dokumentanalysen med diskursteori, ligesom der trækkes Entmans
framing-begreb og Anker Brinck Lunds teori om det redigerede samfund i forståelsen af mediernes
og

journalistens

rolle

i

forhold

til

konstruktion

af

meningsdannelse

i

offentligheden.

Genstandsfeltet for analysen af den offentlige debat er som nævnt to overordnede nedslagspunkter,
som knytter sig til nogle særligt definerende begivenheder inden for den afgrænsede periode.
Derved belyses, hvad Lynggaard benævner ”[…] at afdække stabilitet og forandring i den mening,
aktører tillægger sociale og politiske fænomener (Lynggaard, i Brinkmann 2015 s. 153), i dette tilfælde
sundhedsdata.
Som genstand for analysen er forskellige former for tekster/dokumenter fra perioden udvalgt.
Lynggaard definerer et dokument som ”sprog, der er nedskrevet og fastholdt som sådant på et givent
tidspunkt” (Lynggaard, 2015 s. 154). I nærværende speciale vil sådanne dokumenter bestå af artikler,
debatindlæg, kronikker og politiske udspil, som knytter sig til de to overordnede nedslag i perioden.
Lynggard inddeler dokumenter i tre grupperinger med udgangspunkt i, hvilke aktører et givent
dokument cirkuleres blandt på et givent tidspunkt. Kategorierne er: Primære, sekundære og tertiære
dokumenter. For indeværende speciale kan de udvalgte dokumenter placeres inden for
grupperingen sekundære dokumenter. Sekundære dokumenter er defineret ved, at være tilgængelige
for alle og er i umiddelbar nærhed af den begivenhed eller situation, de referer til. Eksempler på dette
kan være avisartikler, regeringsrapporter eller lovtekster. Da genstanden for analysen i indeværende
speciale drejer sig om en relativt kort og afgrænset periode og de begivenheder, som finder sted
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inden for denne, hører de behandlede dokumenter således til de sekundære dokumenter. Dermed
er alle udvalgte artikler i perioden koblet til de samme to nedslag og skal derfor ses som dokumenter,
der er fikseret i tid.

Ved at undersøge denne gruppe af dokumenter, hovedsageligt artikler, debatindlæg og kronikker,
skabes der et indblik i, hvordan forskellige aktører kommunikerede om sundhedsdata i offentligheden
og i lyset af de forskellige begivenheder, som udspillede sig.
Dokumentanalysen er også velvalgt i forhold til medieanalysen, fordi der her er tale om belysning af
en fastlagt periode. Som Lynggaard skriver: ”Til forskel fra fx interviewmetoder kan dokumenter bidrage
med data til analyser, som ønsker at belyse en længere periode eller en historisk udvikling. (…) mens et
interview under alle omstændigheder bidrager med data, som er udtryk for respondentens
efterrationaliseringer af et givent forløb, vil et dokument, ligeledes kunne bidrage med data, som udtrykker
det rationale, som dokumentet var udtryk for op tidspunktet, hvor dokumentet blev produceret”
(Lynggaard, 2015 s. 156).

Dette skitserer således fint, hvorfor dokumentanalysen anvendes i analysedel 1 til at undersøge,
hvordan kommunikationen i en fikseret periode udspiller sig gennem artikler og debatindlæg i
medierne. Og modsat ikke er anvendelig for de gennemførte ekspertinterviews i den efterfølgende
analysedel, hvor formålet er at analysere, hvordan to centrale aktører i feltet artikulerer deres blik på
informationsstyring af sundhedsdata på den anden side af debatten.

En sådan analyse af udvalgte tekster inden for en afgrænset periode betegner Lynggaard som den
multiteoretisk analytisk-induktive undersøgelsesmetode, som er defineret ved at: ”Dokumentmaterialet
konsulteres med henblik på at identificere udviklinger og mønstre i materialet, som kan beskrives via fx
indikatorer og tematikker. Disse mønstre, tematikker og eventuelt periodiseringer kan således danne
baggrund for en teoretisk tolkning med udgangspunkt i en vifte af teorier, teoretiske begreber eller
eventuelt en teoretisering af ny opdagede sammenhænge i materialet” (Lynggaard, 2015 s. 161).
Således kan den analytisk-induktive metode eksempelvis hjælpe til at analysere, hvordan
fremstillingen af et fænomen inden for et givent felt tillægges ny mening på baggrund af diskursive
kampe (Ibid.).
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3.3.1 – Udvælgelse og vurdering af dokumenter
Lynggaard påpeger: ”At det er nødvendigt at opstille kriterier for generering af det sæt dokumenter, som
danner grundlag for en dokumentanalyse. Dette kan bestå af en specifikation af en given publikation og
en given tidsperiode. […] hvilken type dokumenter, som skal indsamles til dokumentanalysen, afhænger
naturligvis, først og fremmest af det undersøgelsesspørgsmål, der er i fokus” Lyngaard, 2015: 156).
Udvælgelsen af dokumenter til indeværende analyse er derfor naturligt styret af de to
nedslagspunkter i perioden – lanceringen af Vækstplanen for sundhedsområdet 2013 samt DAMDsagen. Med disse to nedslag er der udvalgt en håndfuld dokumenter, som er særligt betydningsfulde
i relation til debatten i den afgrænsede periode. Grundet det meget omfangsrige datagrundlag kan
alle dokumenter udarbejdet i analyseperioden ikke medtages i analysen. Teksterne som er udvalgt til
nærmere analyse er derfor valgt, fordi de enten markerer en dominerende diskurs eller fordi en vigtig
aktør udtaler sig. Ligesom nogle artikler er valgt, fordi de bringer en ny diskurs eller begivenhed ind i
debatten om sundhedsdata.

Der er nu redgjort for valget af dokumentanalyse som metode, samt hvorledes denne bidrager til at
belyse, hvordan debatten om sundhedsdata udfolder sig i medierne. I det følgende afsnit vil det
teoretiske fundament, som danner rammen for analysedel 1 blive præsenteret. Disse teorier benyttes
som analyseværktøjer til at identificere, hvilke mønstre i kommunikationen, som udspiller sig i
debatten om håndtering af sundhedsdata.

3.4 – Teoretisk fundament for analysedel 1

3.4.1 – Diskursanalysen som overordnet analysestrategi
Som det er redegjort for i kapitel 2, anvendes diskursteori som et centralt analyseværktøj i kapitel 3
og 4. Her trækkes der som nævnt særligt på Laclau & Mouffes diskursteori og deres tilhørende
begrebsapparat. Laclau & Mouffe diskursteori er i analysedel 1 valgt som analyseredskab, da deres
tilgang til diskurs omhandler kampe mellem diskurser, samt hvordan diskurser udelukker og
undertrykker alternative diskurser og deres måde at skabe mening om sociale fænomener. Dette er
særligt interessant for analysedel 1, hvor det netop undersøges, hvilke positioner som optræder og
udfolder sig i debatten omkring håndtering af sundhedsdata, og hvordan disse kæmper om at
definere meningen i offentligheden omkring sundhedsdata.
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Da diskursanalysen som nævnt ofte begrænses af manglen på begreber, når den inddrages i en
analytisk arena, kan der med fordel inddrages andre teoretiske referencerammer til at belyse
genstandsfeltet (Jørgensen & Phillips, 1999). I denne analyse kombineres diskursteorien således
med Entmans teori om framing og Anker Brinck Lunds blik på medierne som iscenesætter af den
offentlige mening.

3.4.2 – Framing som supplement til diskursteorien
Eftersom analyseobjekterne i medieanalysen er dokumenter, som er frembragt i medierne, er
journalister og debattørers vinkling og journalistiske kriterier i forbindelse med udvikling af en tekst
også relevant at inddrage i analysen. Således er det relevant at supplere med begreber fra framingteorien, hvor der trækkes på Robert M. Entman og hans artikel: Framing: Toward Clarification of a
Fractured Paradigm fra 1993, som er er blevet oversat til dansk af Stig Hjarvard (2015).
Begrebet framing, benyttes i dette speciale som supplement til diskursteorien, da det tilbyder en
måde at iagttage, hvordan en kommunikerende tekst udøver magt. Således kan man sige at
begrebet er tæt beslægtet med begrebet diskurs, hvori magt også er et centralt element.
Framing defineres af Entman som ”at udvælge nogle aspekter af erfaringsverdenen og fremhæve dem i
en kommunikativ tekst på en sådan måde, at der anspores til en bestemt definition af problemet,
fortolkning af årsager, moralsk evaluering og/eller anbefaling af (be)handling for det pågældende tilfælde”,
(Entman i Hajrvard 2015 s. 116).
Frames tydeliggør således udvalgte dele af den information, der gives om et emne i en
kommunikationsproces, og derved fremhæves deres vigtighed. Her skal ’fremhæves’ forstås som at
gøre en oplysning mere bemærkelsesværdig, meningsfuld og erindringsværdig for modtagerne. En
stærkere fremhævning øger sandsynligheden for, at modtagerne vil opfatte informationen, forstå
dens betydning og følgelig behandle og lagre den i hukommelsen (Fiske & Taylor, 1991 i Entman
1993). Anvendelse af framing er magtfuldt, fordi det aktiverer modtageren og skaber ny mening ved
at trække på eksisterende forforståelse hos modtageren eller ved at trække på mening fra andre
begreber.

3.4.3 – Framing som værktøj til at forstå kommunikationens magt
Styrken ved framing-teorien som supplerende teoretisk referenceramme for diskursteorien er
således, at den kan give blik for, hvordan kommunikation udøver magt på modtageren, ligesom det
kan undersøges, hvordan nogle artikulationer og frames opnår større dominans i offentligheden end
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andre. På den måde kan framing-begrebet i samspil med diskursteorien belyse, hvordan
kommunikationen i forbindelse med debatten om håndtering af sundhedsdata både er konstrueret af
aktørers framing af emnet, men også hvordan kommunikationen selv konstruerer og reproducerer
meningsdannelse i offentligheden i form af dominerende frames og positioner skabt af diskurser.

Entman tilbyder ikke nogen konkret metode til at analysere framing, men nævner hvordan framing,
som forskningsparadigme inden for kommunikationsteorien, kan bidrage til at styrke den gængse og
klassiske tekstanalyse i en mediekontekst betydeligt, som Entman kritiserer for at: ”undlade at
registrere, hvorvidt de enkelte elementer har en fremtrædende karakter i teksten, og ikke formår at vurdere
sammenhængen mellem de mest fremtrædende sæt af meddelelser – tekstens frames – og publikums
skemata”. Skemata er her defineret som de mentalt lagrede mønstre af idéer, som guider individets
informationsbehandling (Entman i Hjarvard, 2015 s. 117). Analyse af tekst i medierne kan således,
uden støtte fra et framing-paradigme, ofte levere data, der fejlrepræsenterer de mediebudskaber,
som hovedparten af publikum faktisk tager til sig. (Entman, 1993, i Hjarvard 2015). Derved kan
framing som teoretisk supplement for specialets undersøgelsesfelt bidrage til en forståelse for, hvilke
udtryk og ytringer som bliver særligt fremtrædende og indflydelsesrige i forbindelse med
meningsdannelsen i offentligheden.

3.5 – Det redigerede samfund

3.5.1 – Blik på offentligheden set igennem medierne
Da formålet med medieanalysen primært er at undersøge, hvilke diskursive positioner, som udfolder
sig i den offentlige debat omkring håndtering af sundhedsdata og derigennem påvirker befolkningens
perception, bliver det indledningsvist nødvendigt at redegøre for, hvordan befolkningen og
offentligheden iagttages i indeværende speciale.
Befolkningen er en central aktør i forhold specialets genstandsfeltet, da befolkningen, består af
borgere, som i et demokrati har mulighed for at øge indflydelse på den politiske beslutningsproces
gennem deres stemmeret. Er der ikke tillid og opbakning til indsamling og håndtering af
sundhedsdata blandt befolkningen, vil dette påvirke det politiske handlerum og dermed
mulighederne i at drive forskning, kvalitetsudvikling og udnytte vækstpotentialet på baggrund af de
danske sundhedsregistre. Befolkningen er således en central aktør i forhold til informationsstyringen
af sundhedsdata, da de er kilden til sundhedsdata og derfor aktivt kan påvirke adgangen til
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sundhedsdata på flere forskellige måder. Da befolkningens viden og meningsdannelse omkring et
givent emne i dag i høj grad opnås gennem medierne – i en vekselvirkning med den enkelte persons
egen sociale verden og forforståelse – er mediernes rolle i forhold den offentlige meningsdannelse
derfor relevant at belyse. Denne medieoffentlighed bliver således også den arena som politikere og
meningsdannere i overvejende grad må forholde sig til som en projicering af den offentlige mening,
ligesom det er denne, de kan søge at påvirke og ændre.
Der er dog ikke evidens for at sætte utvetydigt lighedstegn mellem mediernes dækning af et givent
tema og den generelle holdning blandt befolkningen. Folk konsumerer den viden de får gennem
nyheder og debatindlæg forskelligt og ud fra deres egen forståelse, dog kan en analyse af debatten
omkring sundhedsdata i medierne skabe blik for de overordnede diskurser, som befolkningen er
blevet eksponeret for.
I forståelsen af mediernes rolle i samfundet, trækkes der i dette speciale på Anker Brinck Lunds blik
på det redigerede samfund, hvilket vil blive udfoldet nærmere senere i dette afsnit (Lund, 1999).

Da den primære analysegenstand for analysedel 1 som nævnt er artikler, debatindlæg og kronikker
bragt i medierne, er det naturligt også at belyse de kriterier, som er definerende for mediernes
udvælgelse, tilrettelæggelse og fremstilling af information og debat i offentligheden.
Anker Brinck Lund har i sin artikel fra 1999 sat ord på netop dette, med hans karakteristik af
mediernes rolle i det moderne samfund. Lunds blik på medierne som redigerende iscenesætter af
information til offentligheden, benyttes derfor som teoretisk ramme for den arena, hvori debatten og
de diskursive kampe omkring håndtering af sundhedsdata udspiller sig. Denne teoretiske ramme vil
ikke blive anvendt som gennemgående analyseredskab i analysen, men fungere som en
forståelsesramme for den påvirkning som medierne og journalisters selektionskriterier har på den
offentlige meningsdannelse.

3.5.2 – Mediernes strategiske brug af kilder
Hvor den nutidige journalistiske norm defineres som krisebehandlende journalistik, karakteriserer Anker
Brinck Lund nutidens medieoffentlighed for ’det redigerende samfund’. Her står medierne i midten
omgivet en række af potentielle kilder, ”der enten legitimeres som professionaliserede specialister,
repræsentanter for forhandlende særinteresser eller ofre for (og i journalistisk forstand eksperter på)
konsekvenser af politisk handlen.”, (Lund, 1999 s. 134).
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Når Lund definerer nutidens samfund som ’redigeret’, er det fordi forskellige aktører i dag såsom
forbrugere, eksperter og interesseorganisationer har indflydelse på den politiske dagsorden, der dog
er redigeret af medierne. Således begynder borgere og eksperter at kende mediernes spilleregler og
forsøger, enten som enkeltpersoner eller i grupper, at yde indflydelse i det redigerende samfund.
Dette kan eksempelvis være som konsekvenseksperter, hvor aktører forsøger at udfolde
konsekvenser ved en given sag og derved gør det lettere for læsere at identificere sig med sagens
implikationer (Lund, 1999). I relation til debatten om sundhedsdata kommer dette blandt andet til
udtryk igennem de høje antal af debatindlæg og kronikker, hvor forskellige aktører forsøger at yde
indflydelse på den politiske dagsorden ved at betone forskellige problemstillinger eller konsekvenser
ved politiske beslutninger. Her vil det eksempelvis blive vist, hvordan læger forsøger at udfolde
konsekvenserne ved vækstambitionerne med sundhedsdata, eller hvordan forskere artikulerer
fordelene for forskningen eller de behandlingsmæssige konsekvenser ved at slette DAMDdatabasen.

Lund beskriver ligeledes, hvordan eksperter er blevet vigtige aktører i forhold til at definere
meningsdannelsen i offentligheden: ”Den væsentligste faktor i overgangen fra et redigerende folkestyre
til redigeret offentlighedspraksis er den tiltagende professionalisering af velfærdssamfundet, som fostrer en
hærskare af eksperter i økonomi, ernæring, børn, sex, etik, sundhed og sygdom” (Hirdman, 1989 i
Lund, 1999). Eksperter opnår på denne måde en status som privilegerede kilder for journalister og
politiske beslutningstagere, hvorved reguleringen af samfundet forskydes fra lovgivning og politiske
mærkesager til regulering baseret på oplysningsvirksomhed, kampagner og forskningsbaseret
argumentation i relation til enkeltsager (Lund, 1999). Netop dette perspektiv på den magt som
eksperter har, som meningsdannere i offentligheden, er særligt interessant at iagttage et teknisk
fænomen som sundhedsdata igennem, da eksperter her ofte bruges af journalister til at udrede eller
perspektivere emnet overfor befolkningen. Medierne indtager derfor en særlig position som gør, at de
kan inddrage publikum, skifte hovedroller ud og forvandle helte til skurke ved blandt andet at
udvælge og inddrage eksperter, alt efter vinklingen af en historie. Dette kommer fx til udtryk i den
kommende analyse af DAMD-sagen, hvor journalister eksempelvis gør brug af juridiske eksperter til
at bekræfte en journalistisk vinkling af DAMD-databasen som værende ulovlig.

Med udgangspunkt i ovenstående, vurderes Anker Brinck Lunds karakteristik af mediernes funktion,
som sagsbehandler i en redigeret offentlighed, velegnet som forståelsesramme for mediernes
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muligheder og magt som redigerende iscenesætter af den offentlige meningsdannelse i
indeværende speciale. Dette vil således blive brugt til at skabe forståelse for de præmisser som er
med til at konstituere sundhedsdata som tema i offentligheden. Med udgangspunkt i ovenstående
metodiske gennemgang og teoretiske fundament vil analysedel 1 nu blive eksekveret.

3.6 – Medieanalyse
For læserens skyld er det vigtigt at fastslå at analysedel I består af to dele. Første del er en
medieanalyse, hvor medieeksponeringen i forbindelse med dækningen af sundhedsdata i den
afgrænsede periode undersøges. Dette har til formål at give et overblik over den samlede
mediedækning af søgeordet ’sundhedsdata’ samt værdiladningen af denne. Den anden del er en
forløbsanalyse, som gennem diskurs- og framingteori, samt et udgangspunkt i Anker Brinck Lunds
blik på mediernes rolle i en redigeret samfund, som analyseredskaber vil undersøge, hvordan
debatten omkring håndtering af sundhedsdata har udspillet sig i medierne. Dette skal ligeledes
bidrage til at give en forståelse for, hvordan kommunikationen om sundhedsdata har påvirket
rammerne for informationsstyring fremadrettet.

3.7 – Analysedel 1.1 – analyse af medieeksponering
Forestående medieanalyse er bygget op omkring fire visualiseringer, der bygger på kvantitativ data.
De bagvedliggende data for medieanalysen kan findes i bilagslisten (Bilag 2, Dataark). Først
kortlægges medieeksponeringen af sundhedsdata.

3.7.1 – Medieeksponering 2010-2015
Kigger man på udviklingen i den
samlede

dækning

af

søgeordene

’sundhedsdata’ og ’patientdata’ i alle
medier (print og online)4 fra 2010-2015
i

figur

1,

illustreres

det

tydeligt,

hvordan der sker et boom i mediernes
omtale af emnet. Eksponeringen af
søgeordet

sundhedsdata

stiger

4

I denne tabel er alle hits på søgeordnede ”sundhedsdata” og ”patientdata” inkluderet. Således er der søgt i alle danske web, print, regional- og
lokalmedier samt radio- og TV-indslag. Der er således ikke benyttet samme afgrænsning, som er gældende for analysen.
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eksponentielt fra 2012, hvor der i løbet af året bringes 227 omtaler af sundhedsdata, mens der i
2013 bringes 816 omtaler. Udviklingen fortsætter frem til udgangen af 2015, hvor mediernes
dækning af emnet ’sundhedsdata’ er helt oppe 1704 på et år. Dette vidner således også om,
hvordan den daværende regerings lancering af vækstplanen for sundhedsområdet (vækstplan
2013), med de nye visioner for indsamling af sundhedsdata (Strategi, 2013-2017), antageligt har
været med til at etablere sundhedsdata som et debatemne i offentligheden fra juni 2013. Netop
derfor er nedslag i denne periode også interessante at undersøge nærmere i den efterfølgende
diskursanalyse.

3.7.2 – Fordeling af artikelformater i
medieeksponering
Som det kan ses i figur 2 udgør den
klassiske nyhedsartikel klart den største
del af den samlede mediedækning i de
landsdækkende dagblade og udgør 2/3
af den samlede eksponering af emnet.
Sammenlignet med antallet af kronikker
og debatindlæg, som tilsammen står for
den resterende tredjedel af den samlede
dækning, virker 66 procent af meget,
men at der er skrevet 72 debatindlæg og
kronikker i perioden, udelukkende relateret til sundhedsdata, er et opsigtsvækkende højt antal. Det
vidner om, at en lang række aktører har forsøgt at præge agendaen omkring sundhedsdata gennem
medierne i forløbet, ligesom det viser, at mange aktører har haft en holdning til emnet (Bilag 2,
Dataark).

3.7.3 – Værdiladning for medieeksponering af sundhedsdata
I figur 3 og 4 er den samlede medieeksponering inden for de tre genrer fordelt på deres
værdiladning. Analysen af den samlede værdiladning af artikler, debatindlæg og kronikker bragt om
sundhedsdata i perioden, har til formål at give en overordnet indikation af, hvilken antaget effekt
omtalen har haft på borgernes eksponering for emnet. De positive historier antages derfor naturligt at
understøtte en positiv dagsorden, som centrerer sig omkring at synliggøre mulighederne og
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fordelene ved indsamling af sundhedsdata og derigennem sikre fremtidig opbakning til indsamling og
håndtering. Omvendt vil artikler, der er vurderet som negative, være med til svække den tillid og
opbakning til indsamling af sundhedsdata, som er kendetegnet og unik for det danske
sundhedsvæsen (Symantec Rapport, 2015), og som har muliggjort opbygningen af de værdifulde
sundhedsdataregistre.

Figur 3 viser tydeligt, at den
samlede

dækning

af

sundhedsdata fra 1. juni 2013 og
frem til 31. marts 2016 har været
domineret af en negativt ladet
omtale. Således har 113 af i alt
209 artikler (54 procent) været af
negativ karakter, hvorimod de
positive og blandede historier
udgør hver de resterende 46
procent. Dette kan antyde, at
mediedækningen i overvejende grad har tegnet et kritisk billede af sundhedsdata overfor
befolkningen, hvorfor den negative tone har fyldt mere i medierne end den positive. Dette er relevant
at have for øje i forhold til at vurdere effekten af mediernes fremstilling af sundhedsdata over for
befolkningen.

Kigger man på, hvordan
værdiladningen fordeler sig på de
forskellige debatformater i figur 4,
viser det at særligt artiklerne har
været af overvejende negativ karakter
(52 procent negative og 20 procent
positive), mens fordelingen mellem
negative og positive vinkler er mere
udjævnet i debatindlæg og kronikker.
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Forklaringen på det faktum, at særligt nyhedsmedierne har valgt at primært dække sundhedsdata ud
fra en negativ vinkel skal muligvis findes i de journalistiske nyhedskriterier5, hvor især konflikt og
identifikation vurderes som definerende for mediernes dækning af sundhedsdata. Dette kommer
blandt andet til udtryk gennem de mange artikler som retter fokus på, hvordan øget indsamling af
sundhedsdata kan udfordre den enkeltes ret til privatliv og truer fortroligheden mellem læge og
patient.
De mange både positive og negative debatindlæg og kronikker understreger, hvordan debatten har
været intens, men alligevel har været præget af en overvejende negativ dækning, hvor 40 procent
har været positive mens 58 procent har været negative.

Ovenstående kategorisering og værdiladning af mediernes dækning af ’sundhedsdata’ i den
afgrænsede periode har blotlagt, hvordan sundhedsdata, særligt fra 2013 og frem til i dag, har været
et tema, som har opnået en bred mediedækning. Analysen har kortlagt, hvordan den samlede
eksponering af sundhedsdata har været af overvejende negativ karakter, hvilket antageligvis har
bidraget til en generel negativ perception af sundhedsdata i offentligheden. Analysen viste også, at
der er i løbet af den afgrænsede periode har været bragt en del både positivt og negativt vinklede
kronikker og debatindlæg omhandlende sundhedsdata, hvilket vidner om en intens offentlig debat
relateret til sundhedsdata.

Med etableringen af ovenstående resultater, er formålet med den følgende delanalyse således at
dykke dybere ned i debatten om håndtering af sundhedsdata, og analysere hvordan denne har
udfoldet sig i medierne. Analysen baseres på udvalgte dokumenter bragt i medierne i forbindelse
med de to nedslag og er eksekveret via en kombineret diskurs- og framinganalyse.

3.8 – Analysedel 1.2 – Debatten om sundhedsdata
I analysens første nedslag redegøres der indledningsvist for regeringens visioner med danskernes
sundhedsdata, hvilket også danner rammen for debatten. Herefter undersøges det, hvordan
debatten diskursivt udfolder sig, og hvorledes forskellige aktører benytter sig af framing i deres
påvirkning af den offentlige meningsdannelse.

5

De journalistiske nyhedskriterier er defineret som: Aktualitet, væsentlighed, identifikation, konflikt og sensation
(http://regeringens.journalistwiki.dk/?p=28)
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3.9 – Analyse af Nedslag 1 – SR-regeringen lancerer ny sundhedsvækstplan
SR-regeringens ’vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger – Danmark i arbejde’ havde som
gennemgående formål at ”skabe vækst på baggrund af en unik erhvervsklynge indenfor lægemiddel- og
medicoområdet, der står stærkt internationalt, og allerede i dag bidrager betydeligt til væksten herhjemme”
(Vækstplan, 2013 s. 7). Fokus var således særligt på at udnytte Danmarks unikke position og viden
indenfor sundhed- og velfærdsområdet til skabe økonomisk vækst gennem offentligt og privat
samarbejde. Det samarbejde skulle centrere sig omkring at skabe vækst og videndeling gennem
forskning, kliniske forsøg og deling af data mellem det private og offentlige, hvorfor den nye
vækstplan også indeholdte en række forslag til lovændringer i sundhedsloven angående indsamling
og deling af sundhedsdata om danskerne. Den ambitiøse vision blev formuleret således: ”Det er
regeringens vision, at Danmark skal være blandt de mest attraktive lande i verden for udvikling, test og
produktion af sundheds- og velfærdsløsninger baseret på stærk forskning, hurtig ibrugtagning af ny
innovativ teknologi, gode rammer for offentlig-privat samarbejde og et velfungerende, udviklingsorienteret
hjemmemarked”. (Vækstplan, 2013 s. 8).

Den nye sundhedslov skulle åbne op for mere deling af data med medicinalindustrien end man før
havde gjort for at accelerere forskning og vækst: ”De danske sundhedsdata, der i bred forstand
genereres som led i behandling af patienter og administration af sundhedsvæsnet, har sammen med
biobanksmateriale et meget stort potentiale i forskningsøjemed og i forbindelse med forretningsudvikling
på sundheds- og velfærdsområdet” (Ibid s. 25).

I samme afsnit præsenteres også ambitionerne om hurtigst muligt at udvikle en udførlig national
strategi for adgang til kliniske og administrative data i sundhedsvæsenet (Den nationale strategi for
digitalisering af sundhedsdata 2013-2017), samt etablere én effektiv indgang til nationale
sundhedsdata.

Ændringen

af

sundhedsloven

introducerer

også

en

række

ændringer

i

myndighedsbeføjelser i forhold til håndtering af sundhedsdata som eksempelvis “at oplysninger fra de
kliniske kvalitetsdatabaser (sundhedsdata) må anvendes som led i beslutningsgrundlaget for den politiske
og administrative ledelse” (Sørensen & Vibjerg, 2013a). Et resultat af dette var blandet andet, at staten
nu pålægger lægerne at indberette private forhold og fortrolige oplysninger fra kronisk syge patienters
journaler, hvor de tidligere kun skulle indberette helbredsforhold som blodprøveresultater eller
diabetestal til databaserne. Oplysningerne skulle løbende indgå i en central database, der blev
vedligeholdt på Statens Seruminstitut. Lovforslaget indeholdt også mulighed for økonomiske
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sanktioner mod praktiserende familielæger, der ikke indleverer sundhedsdata. Dette tilvejebragte en
større debat i medierne, hvor en lang række aktører forsøgte at påvirke den offentlige
meningsdannelse relateret til den daværende regerings vision med danskernes sundhedsdata.
Denne debat analyseres nærmere i det følgende afsnit.

3.9.1 – Regeringen vil skabe vækst med danskernes sundhedsdata
Berlingske Business bringer den 4. juni en interviewartikel om den nye vækstplan, hvor Astrid Krag
og to medlemmer af et vækstteam nedsat af regeringen, Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck,
og Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, bliver citeret. Journalisten i artiklen
beskriver i underrubrikken de nye visioner med sundhedsdata således:

”Celle- og blodprøver indsamlet gennem en årrække og koblet med informationer om personer.
Det er den guldåre, som regeringen vil stille til rådighed for industrien for at sikre vækst og
arbejdspladser inden for sundheds- og velfærdsområdet.”, (Aagaard & Lassen, 2013).

I artiklen bliver sundhedsdata, her eksemplificeret som celle- og blodprøver, ækvivaleret med
momentet guldåre, som skal sikre vækst og arbejdspladser inden for sundhedsområdet. Der bygges
således en ækvivalenskæde op, hvor flere arbejdspladser og guldåre bliver tegn, der refererer tilbage
til sundhedsdata, mens vækst bliver momentet, som samler og meningsgiver artikulationen. I samme
artikel bliver daværende sundhedsminister Astrid Krag interviewet, hvor hun udtaler sig om den nye
strategi:
”Det handler om at få virksomheder, der skal udvikle nye produkter, til at placere deres forskning
i Danmark, så danske forskere og danske universiteter bliver koblet op på projekterne. Det er
naturligt at benytte sig af de sundhedsdata, når der er så mange muligheder for at trække på
disse registre på kryds og tværs og bruge det forskningsmæssigt til at skabe vækst og nye
arbejdspladser”. (ibid.).

Her uddyber Astrid Krag journalistens indledende karakteristik af sundhedsdata som en guldåre, og
beskriver hvordan indsamling og brug af de danske sundhedsdataregistre skal fremme
produktudvikling og forskning. Ligesom journalisten, benytter hun sig af momentet vækst, der bliver
artikuleret som hele formålet med strategien og bliver dermed også samlingspunkt for
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ækvivalenskæden. Sundhedsdata bliver således af Astrid Krag artikuleret inden for vækst-diskurs,
hvor nodalpunkt sundhedsdata fremstilles som en forudsætning for at opnå vækst inden for
sundhedsområdet. Samtidig benytter Astrid Krag sig af formuleringen: ”det er naturligt at benytte sig af
de sundhedsdata, når der er så mange muligheder for at skabe vækst og nye arbejdspladser”. Her
benyttes den flydende betegner naturligt i artikulationen til at udelukke andre mulige diskurser end
vækstdiskursen, hvor naturligt appellerer til den enkelte læsers sunde fornuft i forhold til at bruge
sundhedsdata til at skabe vækst. Øget adgang til sundhedsdata for private virksomheder bliver et
centralt element i den nye vækstplan og kommer, i samme artikel, også til udtryk i følgende citat fra
formanden for vækstteamet, Allan Søgaard Larsen: “Det er meget vigtigt, at planen vil give private
virksomheder adgang til danske sundhedsdata […]” (ibid.). Modsat tidligere, er det nu vigtigt, at der vil
blive givet private virksomheder adgang til sundhedsdata, hvis man vil skabe vækst. Lettere adgang til
sundhedsdata for industrien bliver således en styringsmekanisme inden for vækstdiskursen i forhold
til at håndtere sundhedsdata. Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelsindustriforeningen,
italesætter ligeledes mulighederne ved at åbne op for danskernes sundhedsdata til industrien:
“Adgangen kan accelerere udviklingen af lægemidler. Man kan måske halvere tiden på at gennemføre
klinisk forskning, der ellers normalt tager flere år. Det er utrolig perspektivrigt”. Her bygges en
ækvivalenskæde op omkring adgang til sundhedsdata som bliver nodalpunkt i artikulationen, hvor
elementerne udvikling af lægemidler og acceleration af klinisk forskning betydningssættes af momentet
perspektivrigt inden for vækstdiskursen.
Således ses det i indeværende afsnit, hvordan Sundhedsdata i den nye vækstplan bliver forsøgt
framet over for offentligheden som en måde ”at skabe vækst og flere arbejdspladser på”. Dermed
reproduceres sundhedsdata i en bredere politisk diskurs, hvor der appelleres til befolkningens
generelle skemata omkring nødvendigheden for vækst og flere arbejdspladser.

3.9.2 – Lægerne frygter for fortroligheden
Offentliggørelsen af regeringens vækstplan, samt de nye visioner med danskernes sundhedsdata,
og dertilhørende forslag til ændring af sundhedsloven, bliver kritiseret kraftigt af de praktiserende
læger. Der udgives flere kronikker og debatindlæg, som kritiserer de nye visioner for ”at skade
fortroligheden mellem læge og patient” (Sørensen & Vibjerg, 2013a), ”at tjene penge på danskernes
sundhedsdata uden samtykke” (Sørensen & Vibjerg, 2013b) og ”modsat den intenderede effekt om at
forbedre behandlingskvaliteten, vil den forringe den” (Jeppesen, 2013).
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De praktiserende læger forsøger at udfordre regeringens framing af sundhedsdata som en positiv
vækstkatalysator, og mener i stedet at det vil forringe kvaliteten af behandlingen, da man nu vil
overvåge og styre den almene praksis. Ligeledes fremstilles regeringens planer, som at man fører
befolkningen bag lyset. En praktiserende læge, der er blevet interviewet til en artikel i Jyllands
Posten, fremsætter her i sin manglende tiltro til regeringens hensigter med den nye vision:

“Regeringen lægger jo ikke skjul på, at salg af patienternes sundhedsdata kan blive et stort
vækstområde i fremtiden, og jeg er derfor ikke i tvivl om, at der bag ønsket om at styre almen
praksis i virkeligheden gemmer sig kommercielle bagtanker, som man holder skjult for
befolkningen.” (Vibjerg og Fallesen, 2013)

Her anklager han regeringens planer med danskernes sundhedsdata for ikke at være oprigtige, og
for at holde de sande hensigter skjult for befolkningen. I sin framing af regeringens planer vælger han
at fokusere på de kommercielle aspekter i artikulationen, i stedet for ønsket om at styre almen praksis.
Denne framing virker på mange måder som et strategisk valg for at aktivere borgerne i sagen, så det
ikke blot bliver et spørgsmål om hvorvidt de praktiserende læger skal kunne blive kigget over
skuldrende eller ej. På den måde drejer lægen samtalen væk fra et ømt punkt hos lægerne, netop at
deres anvisninger nu bliver lagret og kan revideres ved tvivlssager, hvilket de ikke ønsker. I stedet gør
han med ordvalget i artikulationen befolkningen til ofre, der bliver ført bag lyset ved at Regeringen
holder sine kommercielle bagtanker skjult for dem. Dette står således i modsætning til regeringens
egen fremstilling, hvor vækst skal komme befolkningen til gode med bedre kvalitet i sundhedsvæsenet
og flere arbejdsplader. Ordet kommercielle bagtanker bliver således et moment i en ækvivalenskæde
bestående af elementerne skjult, salg, stort vækstområde, befolkningen, styring af almen praksis i en
misbrugsdiskurs, der i modsætning til vækstdiskursen, som i en bredere forstand handler om at
vokse, i højere grad skaber konnotationer til at sælge ud eller tjene penge på noget. Således
artikuleres regeringens planer, som en måde at tjene penge på befolkningens sundhedsdata, uden
at de er klar over det eller kommer dem til gode.

I en kronik i Weekendavisen udtrykker en anden praktiserende læge sin kritik af de nye planer: ”Det er
kritisabelt, at patienter ikke kan få lov til at holde deres diagnoser om f.eks. alkoholisme, kortvarige
depressioner og klamydia mellem dem og deres læge.” (Jacobsen, 2013). Her benytter hun sig på
samme måde af en artikulation af befolkningen (patienter) som ofre, der ikke kan vide sig sikre på om
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deres personlige oplysninger forbliver fortrolige mellem dem og deres læge. I denne framing bruges
meget personfølsomme eksempler på sundhedsdata som alkoholmisbrug, psykisk sygdom og
kønssygdomme, om information, som den enkelte borger ikke længere kan holde privat. Hvor Astrid
Krag i sin framing af sundhedsdata benyttede sig af modtagerens skemata omkring vækst og
arbejdsplader, appellerer den praktiserende læge i stedet til den enkelte patients frygt for at
fortroligheden og sikkerheden med deres mest personlige oplysninger kan blive brudt.

Den samme læge udtrykker ligeledes i artiklen, at han anerkender potentialet i at benytte danskernes
sundhedsdata til forskning og kvalitetsudvikling, men reproducerer artikulationen fra andre lægers
kritik om, at befolkningen bliver ført bag lyset ved ikke at være blevet involveret. Her udtrykker hun
nødvendigheden i at involvere befolkningen i en åben debat med mulighed for at påvirke lovgivningen
om deres egen sundhedsinformation:

“Skal sundhedsvæsnet slå ind på dette spor (læs: indsamle og dele sundhedsdata), kræver det
en grundig og bredt funderet offentlig debat. Familielægerne tager gerne rollen som patienternes
advokat, og tager tavshedspligten og befolkningens enestående tillid, alvorligt. Vi vil ikke udlevere
borgernes privatliv og data til kommercielle formål, uden at hver enkelt borger livslangt og på
detaljeret niveau har mulighed for at vælge registrering til eller fra.” (Jacobsen, 2013).

Ovenstående citat beskriver, hvordan hun som læge gerne vil indsamle og registrere data om
borgerne, men det skal være for borgernes skyld og ønsket skal komme fra borgerne selv igennem
en grundig og bredt funderet offentlig debat. I sin artikulationen tales der på vegne af alle praktiserende
læger, som fremstilles som patienternes advokat, der modsat politikerne i vækstdiskursen, ”ikke vil
udlevere borgernes privatliv og data til kommercielle formål.”
I sin artikulationen af regeringens og Astrid Krags visioner med danskernes sundhedsdata opbygges
en ækvivalenskæde med elementerne privatliv, borgerne, data hvor udlevere bliver momentet som
betydningssætter de øvrige elementer inden for en privatlivsdiskurs. Indfører man regeringens planer
vil det betyde at borgernes privatliv vil blive udleveret til kommercielle formål.
Måden at udfordre dette på bliver, at der i offentligheden må tages en grundig og bredt funderet
debat om håndtering af sundhedsdata, ligesom at den enkelte patient skal have mulighed for at yde
samtykke til den øgede indsamling og deling. Det ses derved, at involvering af borgerne på et mere
generelt niveau, bliver artikuleret som en nødvendig forudsætning i forhold til informationsstyring af
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sundhedsdata og en måde at bryde med regeringens manglende hensyntagen til den enkelte
borgers privatliv.

3.9.3 – Datafangst er misbrug af fortrolige sundhedsdata
Lægerne intensiverer kritikken af regeringens vækstplaner for sundhedsområdet som ugerne går og
flere kronikker og debatindlæg fra praktiserende læger reproducerer privatlivsdiskursen, men bruger
nu elementer som misbrug, og at borgerne skal passe på deres data i deres artikulationer af planerne
for registrering af sundhedsdata. Dette kommer blandt andet til udtryk i et debatindlæg i
Weekendavisen af en praktiserende læge med titlen: ”Misbrug af fortrolige sundhedsdata” (Keller,
2013), hvor han anklager datafangsten af patienternes sundhedsdata direkte fra lægernes computer
for at være decideret misbrug: “Dette (datafangsten red.) sker helt uden lægens aktive medvirken, og
uden at patienten informeres og kan modsætte sig deling af personlige data. Dette falder godt i tråd med
regeringens såkaldte ”vækstteams” tanker om, at regionerne skal kunne sælge fortrolige patientdata til
medicinalindustrien” (Keller, 2013). I denne artikel bliver misbrug nu direkte ækvivaleret med
sundhedsdata, hvilket allerede kommer til udtryk i overskriften, hvor elementerne misbrug og fortrolige
bliver momenter i framingen af sundhedsdata. I selve debatindlægget sættes der lighed mellem
faktummet, at datafangsten foregår uden lægernes aktive medvirken og uden at patienterne informeres
eller kan modsige sig det, og på den anden side Regeringens ønske om at sælge patientdata til
medicinalindustrien. Således bliver den manglende mulighed for at kunne modsige sig deling af sin
data framet som et strategisk valg fra Regeringens side med henblik på at kunne skabe de bedst
mulige vilkår for vækst gennem salg af sundhedsdata.

Denne negative framing understøttes af andre debatindlæg fra læger med overskrifter som ”Pas på
dig selv, når du går til læge” (Beich, 2013), ”Regeringen vil spinde guld på helbred (Soot, 2013).
Grundet de mange debatindlæg og kronikker bliver lægernes negative framing af planerne med
sundhedsdata meget synlig og dominerende i den offentlige debat. Her er særligt den diskursive
konstruktion af sundhedsdata inden for en privatliv- og misbrugsdiskurs dominerende for mediernes
fremstilling af emnet, hvor også flere nyhedsmedier reproducerer lægernes framing. Dette vil blive
illustreret senere i analysen.
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3.9.4 – Etisk Råd: Big data på sundhedsområdet - er det sundt?
Foruden lægerne blander Etisk Råd sig også i debatten om regeringens fremlagte visioner og planer
med danskernes sundhedsdata. Dette kommer blandt andet til udtryk i en kronik i Kristeligt Dagblad
hvor næstformand i Etisk Råd, Esther Larsen samt medlem og professor i anvendt etik, Thomas
Ploug, diskuterer regeringens planer om øget deling af sundhedsdata (Larsen & Ploug, 2013). I
kronikken anerkender de indledningsvist det store vækst- og behandlingspotentiale, som knytter sig
til øget indsamling og deling af sundhedsdata mellem det offentlige og private:

”Aldrig har så mange data kunnet samles om så talrige individer på en gang, og sådanne big
data giver helt exceptionelle muligheder for at studere menneskelige adfærds- og
sygdomsmønstre. Især på sundhedsområdet er big data interessant. […] Også hastværket er
forståeligt, da vi er i hård konkurrence med andre lande med tilsvarende ambitioner (om at
opbygge registre med big sundhedsdata red.)”. (Ibid.)
Men Etisk Råd påpeger også, hvordan en sådan indsamling og lagring af personlige sundhedsdata
er eftertragtet af mange, da informationer om enkelte borgeres helbred kan være relevante i
sammenhæng med eksempelvis forsikrings-, ansættelses- og kriminalsager.

”Mængden af personfølsom sundhedsinformation, der opbygges om danskerne, stiger
voldsomt i disse år, og samtidig vokser personkredsen, der har adgang til informationen. Med
denne udvikling kommer evnen og viljen til at beskytte privatlivet imidlertid under pres. Et pres,
der ser ud til at vokse. Senest har vi i Danmark bl.a. kunnet konstatere, at hackere har været i
stand til at bryde ind i det danske cpr-register”. (Ibid.).
Således anerkender Etisk Råd både potentialet og nødvendigheden i indsamling og brugen af
sundhedsdata til både at skabe vækst samt til forbedring af diagnosticering og behandling for den
enkelte patient. Men trækker på samme måde som lægerne på en overodnet privatlivsdiskurs i
artikulationen af deres perspektiv på udsigterne til øget indsamling af sundhedsdata om borgerne.
Her bliver den øgede mængde af sundhedsinformation, voksende personkreds, adgang og øget pres
elementer i en ækvivalenskæde omkring sundhedsdata, som betydningssættes af momenterne
beskytte privatliv. Hermed artikulerer de to etikere, hvordan udviklingen i indsamlingen af
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sundhedsdata også fordrer nødvendigheden i at beskytte folks data, og reproducere sundhedsdata
inden for privatlivsdiskursen.

Til at styrke pointen om nødvendigheden i at beskytte data, benyttes hacking af CPR-registret, som et
effektivt eksempel i framingen om af udfordringen at beskytte privatlivet. Her skabes der i
artikulationen sammenhæng mellem hacking af CPR-registret og problematikken i øget registrering af
sundhedsdata om borgerne. Ved at anvende CPR-registret i framingen, appelleres der til borgernes
skemata omkring andre data som staten skal være i stand til at beskytte, og der plantes således en
tvivl om hvorvidt borgernes personfølsomme sundhedsdata kan være sikre i fremtiden. Budskabet
bliver dermed, at hvis man øger indsamling og deling af sundhedsdata, opstår der også en risiko for,
at de kan hackes og dermed være en trussel mod privatlivet. For Etisk Råd bliver usikkerheden
omkring håndteringen af sundhedsdata et spørgsmål om etik i forhold til borgernes ret til at
bestemme over og værne om eget privatliv på et mere generelt plan, hvilket kommer til udtryk senere
i samme artikel:

”Hensynet

til

borgernes

privatliv

og

selvbestemmelse

er

etiske

kerneværdier

på

sundhedsområdet. Der er ingen grund til at tro, at de sprækker, der er opstået i borgernes
mulighed for at værne om deres privatliv, forsvinder, snarere tværtimod. Man bør derfor fra
politisk side nøje overveje, hvordan man vil forholde sig til disse nye præmisser og til de etiske
spørgsmål, der knytter sig hertil” (Larsen & Ploug, 2013).

At registrere personlig sundhedsdata om borgerne uden aktivt samtykke bliver således artikuleret
som et negativt skred i borgernes mulighed for at værne om deres privatliv. Etisk Råd kalder på hensyn
til den enkelte borgers medbestemmelse fra politikernes side og efterlyser en plan for, hvordan
politikerne vil forholde sig til de etiske dilemmaer omkring hensynet til den enkeltes ret privatliv, som
opstår i forbindelse med øget indsamling og deling af sundhedsdata. Etik bliver således momentet
som meningsgiver de øvrige elementer: privatliv, selvbestemmelse, præmisser, etiske spørgsmål i
artikulationen inden for en bredere etisk diskurs, som udfordrer regeringens vækstdiskurs i
meningsdannelsen af nodalpunktet sundhedsdata. Etisk Råd er ikke modstander af øget indsamling
og deling af sundhedsdata med private aktører, men antaster det manglende hensyn til de etiske
aspekter omkring privatliv og selvbestemmelse i forbindelse med den nye vækstplan. Her frygter de
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at manglende involvering af borgerne, vil begrænse borgernes tillid og dermed mulighederne for at
indsamle sundhedsdata i sidste ende.

”Det gælder hensynet til borgeren, men det gælder nok så meget hensynet til den forskning, der også er
afhængig af borgernes tillid” (ibid.). regeringens visioner om øget indsamling af sundhedsdata bliver
således offer for sin egen manglende hensynstagen til borgerne, hvilket har negative konsekvenser
for den forskning, som er afhængig af borgernes tillid.

3.9.5 – Nyhedsmedierne reproducerer lægernes framing af sundhedsdata
Journalisterne dækker ligeledes emnet intenst og flere medier vælger en negativ framing af
sundhedsdata i relation til regeringens vækstplan, ligesom at flere reproducerer de praktiserende
lægers privatlivs- og misbrugsdiskurs i artikulationen af statens håndtering af sundhedsdata. En
diskursiv konstruktion, som man kan stille spørgsmålstegn ved, i virkeligheden, fra lægernes side, var
drevet af et ønske om ikke at ville kontrolleres af staten. Reproduktionen af de praktiserende lægers
fremstilling, kommer blandt andet til udtryk i en artikel i Jyllands Posten med overskriften: ”Advarsel
om misbrug af persondata”, som indledes med følgende rubrik:

”Landets læger og it-eksperter advarer mod regeringens vækstplan på sundhedsområdet.
Målet er at trække investeringer til Danmark ved at give forskere og medicinalindustrien en mere enkel
adgang til befolkningens sundhedsdata, som bl.a. tæller millioner af blodprøver og vævsprøver.
Planen truer borgernes anonymitet og privatliv, mener bl.a. Lægeforeningen.” (Sørensen & Vibjerg,
2013c).

Allerede i overskriften ækvivaleres persondata som moment sammen med tegnene advarsel og
misbrug. I artiklen citeres en række eksperter (Lægeforeningen, Etisk Råd og en IT-ekspert og
professor i datalogi) med henblik på at komme med deres perspektiv på regeringens nye visioner.
Valget af eksperter er dog tydeligvis foretaget med henblik på, at bekræfte journalistens ønskede
framing af regeringens plan for sundhedsdata som en trussel mod borgernes anonymitet og privatliv.
Det kan således iagttages, hvordan medierne bliver en redigerende iscenesætter af debatten og
derigennem den offentlige meningsdannelse, hvor eksperter bruges til at fortolke og vurdere
forskellige begivenheder, og derved selv kan fremstå som troværdige og neutrale.
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Dette eksempel på nyhedsmediernes brug af eksperter i deres fremstilling af sundhedsdata er ikke et
enkeltstående tilfælde. I en artikel med overskriften: ”Eksperter kritiserer ’hemmeligt” register” (Jyllands
Posten, 2013) benytter journalisten sig af udtalelser fra to lektorer – i henholdsvis Sundhedsjura og
Folkesundhedsvidenskab – til at udfolde regeringens planer om øget indsamling og registrering af
sundhedsdata om danskerne. Registret bliver i artiklen navngivet det ”hemmelige” register, hvilket
allerede i overskriften framer den nye plan som noget, der foregår i det skjulte og uden borgernes
kendskab og accept. I relation til regeringens planer om øget indsamling af sundhedsdata om
danskerne uden aktivt samtykke, citeres Kent Kristensen, lektor i Sundhedsjura, således i artiklen:

”Det er en betydelig svækkelse af den enkelte patients retsstilling. Her har man altså ment, at
den samfundsmæssige interesse vægter tungere end hensynet til den enkelte patients
fortrolighed”.
I dette citat skitserer Kent således det antagonistiske forhold omkring sundhedsdata mellem to
dominerende diskurser, vækstdiskursen og privatlivsdiskursen, som står i modsætning til hinanden.
Han kommenterer dog i artikulationen, hvordan den samfundsmæssige interesse (forstået som vækst
og forskning) er blevet vægtet højere end den enkelte patients fortrolighed i den nye strategi for
håndtering af sundhedsdata. I artikulationen bliver elementerne betydelig, svækkelse, patient,
fortrolighed, hensyn samlet i en ækvivalenskæde omkring momentet retsstilling, som i artikulationen
betoner, hvordan den enkelte patient inden for en juridisk diskurs undermineres af hensyn til den
samfundsmæssige interesse.
Således vinkles udfaldet af antagonismen i artikulationen, hvor læseren selv – som borger – bliver
konstrueret som den undertrykte i regeringens visioner med danskernes sundhedsdata.

Ud fra Laclau og Mouffes diskursbegreber kan det således argumenteres, at hvor Astrid Krag og SRregeringen i deres diskursive konstruktion af sundhedsdata trækker på en vækstdiskurs, hvor
momenterne arbejdspladser, økonomisk vækst, konkurrencefordele og kvalitetsudvikling meningsgiver
nodalpunktet sundhedsdata, konstruerer de fleste nyhedsmedier og andre aktører i debatten en
privatlivsdiskurs eller misbrugsdiskurs, hvor tegn som krænkelse af privatliv, hemmeligholdelse,
udnyttelse, misbrug og dårlig sikkerhed bliver faste momenter i artikulationer af statens planer for
håndtering sundhedsdata.
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Medierne er gået aktivt ind i sagen, og de fleste har tilrettelagt et kritisk blik i debatten ved at bringe
artikler med en negativ framing eller ved at trække på kritiske eksperter som kilder i forbindelse med
redegørelse af emnet. Mediernes magt som redigerende iscenesætte bliver således tydelig, og
deres position i debatten bidrager til at reproducere de kritiske diskurser, som dermed kommer til at
dominere debatten om sundhedsdata.

3.9.6 – Astrid Krag besvarer kritikken, og ændrer bekendtgørelsen i lovforslaget
Den intense og kritiske debat i offentligheden presser således Regeringen og Astrid Krag til at
besvare kritikken, hvilket hun bl.a. gør gennem kronikker og interviews i en række aviser: ”Astrid Krag
afviser at forslag krænker privatliv” (Krag, 2013a), og ”Astrid Krag: Kritik af registre er usaglig” (Krag,
2013b). I begge artikler kommenterer Astrid Krag ens på kritikken og mediernes fremstilling af
regeringens visioner med sundhedsdata:

”Jeg er enig med de politikere, som nu tilkendegiver, at vi skal være opmærksomme på brugen
af personfølsomme data. Men jeg kan berolige bekymrede folketingspolitikere og borgere om, at
vi hverken har intentioner om at sælge personfølsomme oplysninger til virksomheder eller tvinge
patienter til at levere sundhedsoplysninger. Og Regeringen vil ikke sætte danskernes privatliv på
spil” (Krag, 2013a).

Astrid Krag imødekommer således kritikken ved at anerkende privatlivsdiskursen, men underkender
den samtidig direkte ved at udfordre den i sin artikulation og Regeringen vil ikke sætte danskernes
privatliv på spil. Her forsøger hun at lukke ned for den framing som en lang række kritikkere har
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sundhedsministeren også den nye bekendtgørelse, så politikere og embedsmænd ikke, som det
først var intentionen, kan få adgang til personhenførbare oplysninger om borgernes helbred og
sygdomsforløb til planlægning og kontrol. Ligesom man vil sikre, at industrien ikke får adgang til
særlig personfølsom data. (Sørensen & Vibjerg, 2013b). I sit modsvar på kritikken, vælger Astrid Krag
at bryde med den vækstdiskurs, som ellers var dominerende i hendes indledende præsentation af
regeringens vækstplan. Hun fortsætter således i artiklen:

”Vi har en ambition om at gøre adgangen til de data, som i forvejen bruges i videnskabelig forskning mere
gennemskuelige og sikre et højt serviceniveau til de relevante forskere. For lettere adgang til
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sundhedsdata skal først og fremmest være til gavn og ikke til skade for patienterne. Det giver mulighed for
at udvikle nye og bedre lægemidler, der giver færre bivirkninger og gør det muligt at behandle flere
sygdomme” (Krag, 2013b).

Nu bliver væksten nedtonet i framingen, og i stedet skal lettere adgang til sundhedsdata først og
fremmest være til gavn og ikke til skade for patienterne. I stedet bliver færre bivirkninger, bedre
lægemidler og behandling af flere sygdomme momenter i en ækvivalenskæde med sundhedsdata
som nodalpunkt inden for en behandlingsdiskurs. I denne diskurs bliver formålet med øget
indsamling og deling af sundhedsdata, primært at komme patienterne og ikke samfundet generelt til
gavn, som kritikken ellers lød fra bl.a. professor i sundhedsjura, Kent Kristensen. Den primære
ambition artikuleres nu som at kunne udvikle nye og bedre lægemidler, der giver færre bivirkninger og
gør det muligt at behandle flere sygdomme. Således kan det iagttages, hvordan Astrid Krag nu
forsøger at flytte fokus fra en framing af sundhedsdata som en positiv katalysator for vækst, forskning
og øget beskæftigelse på samfundsniveau, til nu i stedet at handle om den enkelte borgers mulighed
for at få en bedre behandling af sygdomme i fremtiden. Hermed appelleres der til den enkelte
borgers skemata, hvor blandt andet bedre behandling af sygdomme formodeligt er noget, som de
færreste vil modsætte sig. Hermed kan det argumenteres, at privatlivsdiskursen igennem debatten
har vundet indpas og fikseret meningsdannelsen omkring sundhedsdata i offentligheden. Dette
understreges af at Astrid Krag nu forsøger at bryde med denne fastlæggelse af mening ved at
artikulere sundhedsdata i en ny behandlingsdiskurs for at opnå opbakning og tillid blandt
befolkningen.

3.9.7 – Forskere forsøger at nuancere debatten
Efter Astrid Krags forsøg på genmæle blander en række nye aktører sig i den offentlige debat om
sundhedsdata. Her forsøges det på mere reflekterende vis at nuancere debatten, som ellers har
været præget af de modstående positioner med regeringens vækstvisioner på den ene side og de
praktiserende lægers skrækscenarier på den anden. Her skriver eksempelvis en professor og læge
fra Rigshospitalet sammen med en læge og medlem af Etisk Råd, en kronik i Kristeligt Dagblad med
overskriften: ”Er det en borgerpligt at deltage i forskning?”. Heri forsøger de at nuancere debatten om
sundhedsdata og flytte fokus fra misbrug og trussel mod fortrolighed og i stedet over på
nødvendigheden af inddragelse af borgerne for at sikre tilliden til indsamling og udnyttelse af de
unikke danske sundhedsdata fremadrettet:
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"Det skal selvfølgelig ikke som sådan være en borgerpligt at donere - alle skal have det frie valg.
Men det er vigtigt, at man ved, at det er en gave, man giver hinanden, når man deltager. Det er
det samaritanske princip, og det handler ikke om ens egen nytte, men om noget, man giver til
sin næste. Det er derfor også vigtigt at adgang til registrene ikke må gå hen og udvikle sig til en
pengemaskine” (Søgaard, 2014).

Her forsøger de to læger således at bløde debatten op gennem artikulationer af sundhedsdata som
et frit valg, noget vi giver til hinanden og det samaritanske princip. Ligeledes advokerer de to læger for
vigtigheden i, at der ikke skabes mistillid, og dermed en begrænsning i at kunne indsamle og bruge
sundhedsdata til forskning fremover. Dette kommer til udtryk gennem ækvivalenskæden, hvor
tegnene gave, nytte og giver til sin næste meningsgives af momentet det samaritanske princip som på
den ene side kan skabe tillid og mulighed for at udnytte potentialet i sundhedsdata. Men på den
anden side bliver tegnene adgang, registrene, udvikling betydningssat af momentet pengemaskine,
som på negativ vis artikuleres som en faktor, der kan begrænse den tillid, som er unik for at kunne
udnytte potentialet.

Også Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) bidrager til at nuancere, den kritik som fremsættes om
faren og usikkerheden ved indsamling og håndtering af sundhedsdata. Her pointerer daværende
formand i LVS, Peter Schwarz, vigtigheden i at befolkningen skelner mellem håndteringen af
sundhedsdata og andre personfølsomme data. Dette kommer som en reaktion på, at flere medier
havde blandet sagen om Se & Hørs misbrug af information fra transaktionsdata sammen med
håndteringen af danskernes personlige sundhedsdata. I sin kronik ”Bland ikke sundhedsdata med Se
& Hør”, forsøger han at bryde med den kritiske framing af sundhedsdata:

”Brugen af sundhedsdata til forskningsbrug og brug af kreditdata til forfølgelse af kendte og
kongelige er to meget forskellige ting. Det sidstnævnte er misbrug og kriminelt og en sag for
domstolene. Brugen af persondata, der har med sygdom og helbredelse at gøre, bruges til at
forbedre behandlinger for helt almindelige danskere med plagsomme sygdomme. Ideelt set er
de basis for den medicinske revolution, der betyder, at vi lever fortsat længere og med bedre
livskvalitet” (Schwartz, 2014).

63

Ligesom de to læger forsøger formanden for LVS således at bryde med den kritiske diskursive
konstruktion af sundhedsdata, som ellers i høj grad har opnået dominans i medierne. Dette gøres
ved at ækvivalere indsamling og deling sundhedsdata med momenterne: længere levetid, bedre
livskvalitet, forbedret behandling, medicinsk revolution og helbredelse. Hermed flyttes fokus fra
indsamling af sundhedsdata, som en trussel mod den enkelte borgers privatliv, til i stedet at dreje sig
om den brede befolknings bedste, hvilket artikuleres gennem en behandlingsdiskurs. Denne diskurs
som forskerne har nuanceret i offentligheden, bidrager således til at opbløde den ellers meget
dominerende privatlivsdiskurs, hvor sundhedsdata nu bliver en flydende betegner imellem de to. Her
forsøger både Regeringen selv og forskellige aktører at påvirke meningsdannelsen ved at re-artikulere
sundhedsdata i en behandlingsdiskurs. Det skal dog betones at lægernes framing stadig fylder klart
mest i mediedækningen, da misbrug- og privatlivsdiskursen ofte er reproduceret i journalisters
tilrettelæggelse af emnet i offentligheden.

3.9.8 – Opsamling på analyse af første nedslag i perioden
Ovenstående analyse har vist, hvordan af en række forskellige aktører har forsøgt at påvirke den
offentlige meningsdannelse omkring håndtering af danskernes sundhedsdata i lyset af det første
nedslag. Analysen belyser, hvordan sundhedsdata indledningsvist, fra politisk side, fungerer som
nodalpunkt i en vækstdiskurs i forbindelse med lanceringen af regeringens visioner for
sundhedsområdet.
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kvalitetsforbedring og konkurrencefordele. Denne framing og diskursive fremstilling af sundhedsdata
bliver dog udfordret af læger, patienter og forskellige eksperter, som i deres artikulationer i debatten i
stedet ækvivalerer sundhedsdata med misbrug, skjulte bagtanker, brud med fortrolighed, manglende
sikkerhed og udnyttelse. Således bliver sundhedsdata nodalpunkt i en større privatlivs- og
misbrugsdiskurs, hvor øget indsamling og deling med sundhedsdata bliver artikuleret som en trussel
mod den enkelte borger og patients ret til at bestemme over sin egen personlige sundhedsdata.
Denne diskursive konstruktion bliver reproduceret af mange nyhedsmedier, som trækker på
privatlivsdiskursen i deres framing, brug af eksperter og tilrettelæggelse af historier omhandlende
sundhedsdata. Der opstår hermed en antagonisme med sundhedsdata som flydende betegner
mellem de to diskurser i offentligheden, hvor vækstdiskursen over tid bliver undermineret. Dette bliver
særligt foranstaltet af mediernes reproduktion af privatlivsdiskursen, som dominerer mediebilledet og
resulterer i, at Astrid Krag må ændre i sit oprindelige udspil og bekendtgørelse om ændring af
sundhedsloven. I sit forsøg på opbløde debatten trækker Astrid Krag nu på en behandlingsdiskurs,
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for at flytte fokus fra sundhedsdata som en katalysator for vækst til i stedet af dreje sig om bedre
behandling af den enkelte patient. Dette styrkes af flere læger og forskeres reproduktionen af
behandlingsdiskursen.

Analysen af den offentlige debat omkring Vækstplanen (2013) vidner således om, hvordan diskursive
kampe konstituerer meningen omkring sundhedsdata i medierne. Den kritiske konstruktion af
anvendelsen sundhedsdata som en trussel mod privatlivet og misbrug af danskernes tillid bliver
dominerende i offentligheden, hvilket ændrer rammerne for regeringens mulighed for at implementere
visionerne med danskernes sundhedsdata. En afledt konsekvens af det offentlige pres er således, at
bekendtgørelser i loven må ændres, ligesom at vækstvisionerne må nedtones. Dette understreger
således den magt kommunikation (og medierne) har i forhold til at konstituere mening om den sociale
verden.

3.10 – Analyse af Nedslag 2 – DAMD-sagen
Efter et dyk i mediernes dækning af sundhedsdata i kølvandet på den intense debat om regeringens
vækstplaner, bliver sundhedsdata igen sat på toppen af mediernes dagsorden i september 2014.
I programmet ’Orientering’ på Danmarks Radios P1 d. 29. september gør to sundhedsjurister
offentligheden opmærksom på, at danske myndigheder siden 2007 uden hjemmel i loven
har indsamlet sundhedsoplysninger om alle borgere, der har været hos deres praktiserende læge og
uden at den enkelte borger har givet samtykke til dette. Databasen skulle udelukkende bruges til
kvalitetsudvikling og forskning inden for sundhedsvæsenet, og således ikke udleveres til
medicinalindustrien. Denne offentliggørelse fungerer som benzin på bålet for den offentlige debat om
sundhedsdata, som ellers var aftaget i intensitet. Afsløringerne udvikler sig til en regulær krise for den
daværende Regering og Danske Regioner, som var ansvarlige for databasen, ligesom at tilliden til
håndteringen af sundhedsdata påføres store ridser i lakken.
Analysen vil i dette nedslag blive struktureret omkring to overordnede positioner i debatten – for og
imod sletning af DAMD-databasen – og har til formål at skabe blik for, hvilke diskursive kampe, som
udfolder

sig

i

debatten

omhandlende

DAMD-databasen,

samt
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3.10.1 – DAMD-databasen er i strid med loven og skal slettes
I en artikel i Jyllands Posten udtrykker vicedirektør Poul-Erik Hansen, fra Statens Serum Institut (SSI),
sin kritik af DAMD-databasen, efter han og SSI har stået for efterforskningen af, hvorvidt der har
været lovhjemmel til indsamlingen af sundhedsdata til DAMD-databasen (Nielsen, 2014a).

”Vi kan se, at der alene er lovgrundlag til at indsamle oplysninger om diabetes, hjertesvigt, KOL
og depression til kvalitetsdatabaserne. Resten af data er ikke indsamlet med lovgrundlag, og vi
vil nu bede om, at disse data, som er indsamlet ulovligt, bliver destrueret.”
Udtalelsen fastslår hermed overfor offentligheden at staten ulovligt, og uden borgernes samtykke, har
indsamlet personhenførbare oplysninger i syv år via de praktiserende læger. Således bliver det
tydeligt, at de ændringsforslag til sundhedsloven om øget indsamling af sundhedsdata, som var
kernen i regeringens strategi og vækstplan fra 2013, reelt set er blevet praktiseret ulovligt og i ly for
offentligheden.
Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Henrik Dibbern, som selv var med til at
etablere databasen i 2006, udtrykker sig således om sagen i en artikel i Jyllands Posten

”Vi synes dengang, at det var fantastisk og var begejstret for de muligheder, det gav for
overordnet at følge en bestemt folkesygdom. Siden er der sket et skred i retning af, at vi skal
indberette mere og mere, indtil sundhedsloven, hvor det jo efterhånden er alt, som skal
videregives. Nu kører det bare derudaf, og flere og flere sundhedspersoner kan stikke snablen i
databasen. Det bør standses”. (Nielsen, 2014b).

I sin kritik artikulerer Henrik, hvordan formålet med databasen oprindeligt var at følge en bestemt
folkesygdom, hvilket gav fantastiske muligheder, men at der nu er sket et ændring i indsamlingen af
sundhedsdata. Her bygges der en ækvivalenskæde op omkring DAMD-databasen som nodalpunkt,
hvor tegnene indberetning, videregive, og elementerne mere, alt og flere bliver betydningsbestemt af
momenterne skred og snablen, som betegner den kritiske udvikling i den øgede registrering af
sundhedsdata om borgerne. Momenterne skred og kan stikke snablen i databasen, betegner den
potentielle risiko for udnyttelse eller misbrug af folks personlige data, grundet den brede adgang til
databasen. Således bliver DAMD-databasen artikuleret igennem en privatlivsdiskurs, hvor den den
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selvsamme database, som han med begejstring var med til at etablere nu bør standses, fordi den er
en trussel mod borgernes privatliv.

Også de praktiserende læger benytter selv DAMD-sagen til at præge den offentlige mening om
sundhedsdata. Denne gang er retorikken dog endnu skarpere end under debatten om regeringens
vækstplan, hvilket kommer til udtryk i debatindlæg og artikler med overskrifter som: ”Staten stjæler din
lægejournal” (Bach, 2014) “DAMD-database: Undskyld, kære patienter” (Marcussen, 2014) og “De
støvsuger oplysninger om patienter fra vores computer” (Nielsen, 2014b).
Lægerne bruger derved DAMD-sagen til at frame, hvordan de er blevet misbrugt af staten til at
indsamle personlig data om borgerne, hvilket har ødelagt tilliden til dem som læger.
En praktiserende læge fra Ishøj skrider til handling og politianmelder Region Hovedstaden for
overtrædelse af både sundheds-, straffe- og persondataloven og retter samtidig en skarp kritik mod
DAMD-registret:

“Hvorfor skal jeg aflevere oplysninger om alt fra fodvorter til samlivsproblemer om mine patienter?
Det giver ingen mening og er en krænkelse af privatlivets fred. Vil "mine" indvandrerpiger i Ishøj
komme og blive testet for kønssygdomme fremover?” (Nielsen, 2014b).

I artikulationen stiller den praktiserende læge i offentligheden således spørgsmålstegn ved, hvordan
man skal kunne forvente, at patienter i fremtiden skal have tillid til ham som læge, når der så
systematisk er blevet indsamlet data om private forhold. Ved at bruge en framing, med indvandrepiger
og kønssygdomme som eksempel, bliver der sat lighedstegn mellem religion, sundhedsoplysninger
og DAMD-databasen. Hermed sættes udfordringerne omkring sikring af privatlivet på en spids
grundet de omstændigheder, der knytter sig til religion og seksualitet. Den diskursive fremstilling,
bliver dermed igen præget af en privatlivsdiskurs, som udelukker muligheden for indsamling af
sundhedsdata, uden at det kompromitterer den enkeltes ret til privatliv. Hvilket i dette tilfælde frames
ved at sætte fokus på den særlige personfølsomhed og nødvendige tillid til fortrolighed mellem læge
og patient, som knytter sig til koblingen mellem kvinders religion og seksuelle aktivitet.

3.10.2 – Sletning af DAMD-databasen bliver principiel
Fra politisk side er der også kritik af DAMD-databasen, hvor bl.a. Özlem Cekic (SF) kræver at
databasen slettes:
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”Det er rystende, at man i årevis har indsamlet data uden at have lovgivningen til det. Det skal
stoppes, for den her sag viser, at hvis der ikke er meget klare retningslinjer, så skrider det, og vi
kan ikke styre, hvor patienternes data ender” (Nielsen, 2015).

Her sår Özlem i sin artikulation tvivl ved om staten, og herunder regionerne, er i stand til at garantere
hvor patienternes data ender, ligesom hun pointerer det problematiske i, at staten har handlet uden
om lovgivningen. Her bygges en ækvivalenskæde op omkring DAMD-databasen som nodalpunkt,
hvor elementerne rystende, patienternes data, retningslinjer, skrider i artikulationen meninggives af
momentet uden at have lovgivningen til det. Således bliver DAMD-sagen ækvivaleret med manglende
styring af patienternes data, hvilket overfor offentligheden bidrager til at skabe usikkerhed omkring,
hvorvidt man kan stole på det offentliges håndtering af personlig sundhedsdata. Dette kommer til
udtryk ved, at hun angriber statens evne til at vide hvor data ender, hvorfor hun artikulerer en
manglende kontrol. Dermed reproducerer Özlem Cekic artikulationen om, at danskernes ret til
privatliv er truet.
I samme artikel fortsætter hun: ”Det er problematisk at et flertal (i Folketinget red.) til enhver tid kan ændre
loven og få adgang til disse data og sælge dem til medicinalindustrien, hvis det er det, man har lyst til.
Derfor bliver vi nødt til at slette dem for at genetablere tilliden mellem læger og borgere” (Ibid.).
I dette citat reproducerer Özlem mange lægers kritiske framing om, hvorvidt sundhedsdata om
borgere kan havne i hænderne på medicinalindustrien og dermed misbruges. Elementet sletning (af
databasen) bliver således ækvivaleret med momentet nødvendighed i forhold til at kunne genetablere
borgernes tillid til sundhedsvæsenet. Sletning af databasen får hermed en mere principiel betydning i
forhold til at kunne sikre tillid blandt befolkningen fremadrettet.

Den daværende kulturminister Marianne Jelved bliver en hovedperson i sagen, da hun står med det
overordnede ansvar for DAMD-databasens skæbne. Hun betoner ligeledes det principielle i forhold til
om databasen skal slettes eller bevares:

”Hvis det bliver nødvendigt, er jeg parat til at lave den regel, der stopper den store
ulovlige indsamling og arkivering af data. Hvis det er foregået på en ulovlig måde, så duer det jo
ikke. Det kan vi ikke have i et samfund som det danske. Her følger vi reglerne. Det er om igen.”
(Lauridsen, 2014).
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Her opbygges endnu en ækvivalenskæde med DAMD-databasen nodalpunkt.

Ækvivalenterne:

nødvendig, regel, indsamling, arkivering betydningssættes af momentet ulovlig, som meningsgiver
artikulationen inden for en bredere juridisk diskurs. Hermed bliver det ulovlige ved DAMD-databasen
fremstillet som det overordnede problem. I samme artikulation benyttes de flydende betegnere:
samfund og danske, som inden for den juridiske diskurs betegner, hvordan man i et land som
Danmark ikke kompromitterer loven. Selvom informationerne i DAMD-registret er af stor værdi for
både samfund, industri, forskning og den enkelte patient, må disse vige på bekostning af det retslige
grundprincip og retten til privatliv som konstituerer et samfund som det danske – hvor man følger
reglerne. I kontrast til tidligere omfattende kritik af statens prioritering af samfundets interesser over
etiske grundværdier og den enkeltes ret til privatliv, italesætter Marianne Jelved her hvordan
gældende lovpraksis altid må vægtes højest.

Også daværende Sundhedsminister, Nick Hækkerup, udtrykker sin beklagelse over at lovgrundlaget
ikke har været i orden i forbindelse med indsamling af data til DAMD-databasen: ”Patienterne skal
kunne have tillid til, at deres helbredsoplysninger kun indsamles og bruges til det, de er godkendt til.
Derfor dur det heller ikke, at oplysninger om patienter samles ind, uden at man sikrer sig, at det sker i
overensstemmelse med reglerne.” (Nielsen, 2014a).
Her ses det hvordan Nick Hækkerup anerkender det ulovlige ved DAMD-databasen, men ved
samme lejlighed forsøger at flytte fokus fra indsamlingen af sundhedsdata til som misbrug og eller
trussel mod privatlivet, til i stedet at handle om, usikkerhed omkring lovhjemmel i den konkrete sag.
Dette kommer til udtryk i artikulationen fra Nick Hækkerup: ”Derfor dur det heller ikke, at oplysninger om
patienter samles ind, uden at man sikrer sig, at det sker i overensstemmelse med reglerne”, ligesom
Marianne Jelved benytter artikulation ”Her følger vi reglerne. Det er om igen”. Således betones det
nødvendige i at indsamling af sundhedsdata om borgerne skal ske i overensstemmelse med de
bekendtgørelser som sundhedsloven foreskriver. Mens problematikken i at sundhedsdata registreres
uden borgernes samtykke udelukkes i artikulationen. Dog artikuleres det, hvordan man fra politisk
side er parat til at tage den yderste konsekvens for at genetablere tillid blandt befolkningen - nemlig
at slette databasen – som således bliver et symbolpolitisk statement i forhold til DAMD-sagen.
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3.10.3 – DAMD-databasen er for værdifuld for samfundet til at blive slettet
Blandt aktørerne, som mener at man skal fortsætte indsamlingen til DAMD-databasen, på trods af
manglende lovhjemmel til indsamling, er overraskende nok interesseorganisationen Danske Patienter.
Her argumenterer Danske Patienters direktør, Morten Freil, i en artikel i Politiken med overskriften
”Patienter: Fortsæt den ulovlige indsamling”:
”Vi er rigtig glade for den indsamling, der er sket. Det kommer i sidste ende patienterne til gavn
og vi har ikke set et eneste eksempel på, at disse data er blevet misbrugt eller har flydt rundt i
systemet, så de kunne tilgås af forkerte personer” (Mølgaard, 2014).

Her udfordrer han misbrug- og fortrolighedsdiskursen i sin artikulation ved at fastslå, at der ikke er set
eksempler på misbrug, som kritikerne ellers argumenterer, og forsøger at genoprette meningen
omkring håndteringen af sundhedsdata som sikker. Endvidere artikulerer han på vegne af patienterne
hvordan de, i modsætning til at føle sig krænket, er glade for indsamlingen af sundhedsoplysninger.
Her opbygges en ækvivalenskæde hvor indsamling (af sundhedsdata) kobles til momentet gavn.
Således bliver patienterne gennem artikulationen gjort til subjekter inden for en overordnet
behandlingsdiskurs ved at ækvivalere elementerne vi og patienterne sammen med glade for den
indsamling, der er sket.

Dette kommer ligeledes til udtryk i et citat fra Morten Freil i en anden artikel, denne gang i Jyllands
Posten: ”Det er så absolut i patienternes interesse at behandlingen hele tiden forbedres, og det kan ikke
ske uden, at forskerne får indsigt i, hvad der foregår i den enkelte lægekonsultation. Det handler helt
enkelt om, at lægerne på den måde kan lære af hinanden og dermed blive bedre” (Nielsen, 2014c). Her
bygges en ækvivalenskæde op omkring indsamling af sundhedsdata forstået som indsigt i, hvad der
foregår i den enkelte lægekonsultation hvor ækvivalenterne patienter, interesse, forskere, forbedring
henviser til momentet behandling. Således trækker Morten Freil på en behandlingsdiskurs i sin
fremstilling af DAMD-sagen, hvor det at forskerne får indsigt i den enkelte lægekonsultation bliver et
fundament for forbedret behandling af den enkelte patient.

I samme artikel forsætter Freil: ”Så lad os nu se at få de tilladelser på plads, for det nytter ikke, at den
opståede usikkerhed ender med helt at bremse den fælles database for patientoplysninger. Det vil virkelig
være et tilbageskridt”. Hermed bagatelliserer Freil, på samme måde som Hækkerup og Jelved,
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DAMD-sagen til at dreje sig om nogle tilladelser, som skal på plads. Men i modsætning til de to
ministre som artikulerede, at loven måtte vægtes højere end den samfundsmæssige interesse,
mener direktøren for patientforeningen dog ikke, at det er nødvendigt at slette databasen. Dette vil
være et for stort tilbageskridt, hvorfor han vægter forskning- og behandlingspotentialet over
lovpraksis. Dette kommer til udtryk til sidst i artiklen: ”Der er tydeligvis blevet begået fodfejl i de seneste
års indsamling og reglerne ikke er blevet fulgt. Men det er loven, der skal ændres, ikke måden, data
indsamles på” (ibid.).
Således benytter Freil elementet fodfejl i sin artikulation af lovbruddet i forbindelse med indsamling af
sundhedsdata, hvilket leder op til hans budskab om, at loven må ændres til fordel for DAMDdatabasens bevarelse og generelt måden, hvorpå man indsamler sundhedsdata på. Dette er
dermed modstridende med de to ministres position i forhold til DAMD-databasens skæbne.

Også en professor i klinisk farmakologi ved Syddansk Universitet, Jesper Hallas, blander sig i
debatten om DAMD-databasen med et større debatindlæg i Politiken med overskriften: ”Værktøj:
Database giver læger vigtig viden:”
”En truende konsekvens er lukning af registret med sletning af data, som vil sætte os mange år
tilbage i vores muligheder for at forske i befolkningens sundhedstilstand og i fortsat at sikre
optimal kvalitet af lægelig behandling i almen praksis” (Hallas, 2014).

Sådan beskriver Hallas problematikken i at slette den værdifulde data i DAMD-registret. Her
konstrueres en ækvivalenskæde, hvor sletning af DAMD-registret i en omvendt argumentation vil
betyde, at man går glip af en lang række muligheder, hvilket vil give negative konsekvenser for
kvaliteten af lægelig behandling.
På den positive side bliver DAMD-registret i artikulationen meningsgivet gennem tegn som kvalitet,
forskning, befolkningen, sundhedstilstand, hvor momentet behandling betydningsætter de øvrige tegn.
Hermed bliver konsekvenserne ved at stoppe og slette DAMD-databasen, at man ikke fortsat kan
sikre optimal kvalitet af lægelig behandling i almen praksis, hvorfor det kan argumenteres, at der trækkes
på en behandlingsdiskurs i artikulationen. For professoren overstiger de negative konsekvenser ved
at stoppe databasen således problemerne ved at loven er blevet brudt – loven må derfor
tilsidesættes til fordel for forskningen og det behandlingsmæssige potentiale.
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I samme artikel forsøger Jesper Hallas, på samme måde som Morten Freil, at udfordre den
diskursive konstruktion af DAMD-databasen som misbrug og krænkelse af privatlivet:

”Der har ikke været tale om misbrug af disse data, og der er ingen eksempler på datalækage.
Uanset udfaldet af denne diskussion, vil det være ulykkeligt, hvis konsekvensen bliver, at Dansk
Almenmedicinsk Database lukkes, eller at der slettes data. I stedet bør man værne om de
indsamlede data, og - hvis der er indsamlet flere data, end der var tilladelse til - at sørge for at
grundlaget snarest bringes i orden”
Her benytter Hallas sig af momentet ulykkeligt i sin artikulation af konsekvensen ved at lukke DAMDregistret. I stedet for at diskutere, om hvorvidt de skal slettes eller ej, mener han, at man skal værne
om de indsamlede data og sørge for at få grundlaget for indsamling af sundhedsdata i orden.
Således placerer han sig inden for den position, som mener, at loven må tilrettelægges, så den i
dette tilfælde vægter samfundets og forskningens interesse højest.

Den diskursive fremstilling af DAMD-databasens eksistens, som værende i samfundets interesse
styrkes af direktør for Center for IT, Medico & Telefoni i Region Hovedstaden, Michael Skov
Mikkelsen, som I et debatindlæg i Jyllands Posten forsøger trække DAMD-sagen op på et højere
plan:

”Det er svært helt at eliminere fejl eller enkeltpersoners misbrug af data. Hverken strengere regler
eller endnu sikrere it-systemer fjerner i alle tilfælde disse risici i sig selv. Men vi må ikke blive så
bange for misbrug eller fejl, at vi ikke giver forskerne adgang til at arbejde med vores data. For
brugen af sundhedsdata er en betydende del af baggrunden for udvikling af den kliniske
forskning, der gør en værdifuld forskel for os alle sammen” (Mikkelsen, 2014).

Modsat Patientforeningen og forsker Jesper Hallas, accepterer han i sin artikulation risikoen for fejl i
håndteringen eller misbrug med sundhedsdata. For ham er disse risici, som ikke kan begrænses af
hverken strengere regler eller endnu sikrere it-systemer, et nødvendigt offer man må gøre for at forskere
kan arbejde med vores sundhedsdata og dermed gøre en værdifuld forskel for os alle sammen. Han
benytter sig således af elementerne vi, vores og os alle sammen både i sin artikulation af, at vi ikke må
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blive så bange for misbrug eller fejl, at vi begrænser baggrunden for udvikling af den kliniske forskning,
der gør en forskel for os alle sammen.
Sundhedsdata bliver således nodalpunkt i en bredere samfundsdiskurs, hvor frygten for misbrug af
sundhedsdata ikke må begrænse adgangen til værdifuld sundhedsdata, som vil gå ud over
fællesskabets bedste. Således bliver det bærende argument for at bevare DAMD-databasen, som
artikuleres af flere aktører, at sletning vil have for store konsekvenser for forskningen,
behandlingskvaliteten og samfundet som helhed. Loven må derfor i dette tilfælde tilsidesættes af
hensyn til befolkningens sundhed på et mere generelt plan.

3.10.4 – Delkonklusion på analysen af nedslag 2 i perioden
Analysen af debatten omkring DAMD-sagen har vist, hvordan kritiske aktører, som stadig primært
domineres af praktiserende læger, bruger sagen til at styrke den diskursive konstruktion af indsamling
og deling af sundhedsdata som en trussel mod borgernes ret til privatliv, og dermed skader tilliden til
sundhedsvæsenet. Myndighedernes omgåelse af loven i forbindelse med etableringen af DAMDdatabasen bliver gjort til genstand i en generel diskursiv fremstilling af statens lemfældige omgang og
ugennemsigtige hensigter med danskernes sundhedsdata. Her frames det, hvordan ikke engang
gældende lovgivning bremser staten i at føre visionerne med sundhedsdata ud i livet. De
praktiserende lægers formål bliver således at få bremset indsamlingen af sundhedsdata og slettet de
data, som på ulovlig vis er blevet indsamlet. Således bliver DAMD-sagen af de praktiserende læger
brugt til at sætte kritisk fokus på registrering af sundhedsdata fra almen praksis. Herigennem kan det
argumenteres, at de ved effektiv brug af framing forsøger at benytte DAMD-sagen til at slippe for
statens for kontrol af deres praksisser. Dette gøres ved at bruge DAMD-databasen som et eksempel
på statens misbrug af borgernes sundhedsdata, og som middel til at anskaffe dem.
De daværende ansvarlige ministre artikulerer, hvordan sletningen af den ulovlige DAMD-database er
nødvendig for at kunne genetablere tilliden til den nødvendige indsamling af sundhedsdata
fremadrettet, men anerkender dog ikke lægernes kritik af DAMD-databasen som misbrug og
krænkelse af privatlivet.
På den modsatte side placerer Patientforeningen og forskerne sig, da de anerkender problemet i, at
databasen er ulovlig, men frygter for konsekvenserne ved at bremse indsamling og slette DAMDdatabasen.
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samfundsdiskurs, hvor hensyn til forskning, kvalitetsforbedring og udvikling af behandlingsmuligheder
må vægtes højere end fodfejl i lovgivningen og risikoen for misbrug.

DAMD-databasen bliver således nodalpunkt i en bredere diskursiv kamp, hvor privatlivsdiskursen på
den ene side forsøger gøre sundhedsdata til et spørgsmål om retten til at bestemme over eget liv –
en ret som registrering af sundhedsdata krænker. Mens samfundsdiskursen på den anden side
forsøger at konstruere sundhedsdata, som noget den enkelte borger må donere/ofre af hensyn til sin
egen sundhed og samfundets bedste. Den enkelte borger må således give afkald på noget af retten
til privatliv for at kunne udnytte potentialet i sundhedsdata – for samfundet og, i sidste ende,
borgerens egen skyld. Der kan dermed identificeres en antagonisme mellem privatliv og forskning,
hvor det ene ikke kan opnå hegemoni, uden at begrænse det andet.

3.11 – Udfaldet af DAMD-sagen
Debatten om hvorvidt DAMD-databasen skal slettes eller bevares fortsætter indtil maj måned, hvor
folketinget d. 12. maj 2015 endeligt vedtager, at alle oplysninger, som var i samlet i DAMDdatabasen skal slettes, ligesom at de forskningsprojekter, hvor der var givet adgang til de ulovlige
data stoppes (Borggren, 2015). Undervejs i perioden lavede daværende kulturminister, Marianne
Jelved, flere kovendinger i forhold til databasens skæbne. Først skulle DAMD-databasen slettes,
hvorefter Kulturministeren ændrede mening efter at Rigsarkiveret stemplede DAMD-data som ”vigtigt
og bevaringsværdigt”. Derfor besluttede man fra Regeringens side, at DAMD-databasen skulle
arkiveres i Rigsarkivet og gemmes væk for offentligheden i 230 år, mens forskere igen kunne få
adgang efter 120 år. (Ritzau, 2015). Samtidig med offentliggørelsen af denne beslutning, valgte
mellem 17.000-20.000 danskere aktivt at benytte et tilbud om at slette deres personlige
sundhedsdata fra DAMD-databasen, på trods af at disse skulle gemmes væk for offentligheden i
230 år. Det kan argumenteres at dette sker som en indirekte konsekvens af den kritiske debat i
offentligheden, hvor der er skabt mistillid til statens håndtering af sundhedsdata (Berlingske, 2015).
DAMD-databasen ender dog med at blive definitivt slettet efter stort pres fra oppositionen, borgere
og læger. Den endelige beslutning begrundes med følgende udtalelse af Marianne Jelved: ”Det er
trist for eftertiden, men jeg må acceptere, at mine kolleger herinde i Folketinget siger til mig, at der er så
stor mangel på tillid til politikerne i den her sag, at det bedste vi kan gøre - også for fremtiden - er at slette
det register her.” (Hee, 2015). Således bliver udfaldet af DAMD-sagens skæbne et principielt
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spørgsmål om tillid til staten, og en sletning af databasen må ses som en måde at forsøge at
genetablere denne i fremtiden.

3.12 – Opsamling på analysedel 1.2
Gennem analyserne af de to nedslag er der blevet skabt et blik for, hvordan forskellige positioner har
forsøgt at konstituere meningen omkring sundhedsdata i offentligheden. Særligt de kritiske
positioner, ført an af de praktiserende læger, har haft succes med at konstruere indsamlingen af
sundhedsdata som en trussel mod privatlivet og som misbrug af befolkningens personlige data.
Dette kom til udtryk i forbindelse med lanceringen af regeringens vækstplan i 2013. Her blev
planerne om øget indsamling af sundhedsdata diskursivt konstrueret som misbrug af borgernes
sundhedsdata og en trussel mod den enkeltes ret til privat. Ligeledes blev vækstplanerne, af
kritikere, framet som en måde at føre befolkningen bag lyset ved at holde planerne om
kommercialisering af borgernes personfølsomme data skjult for offentligheden. Misbrugsdiskursen
reproduceres af mange journalister, og Astrid Krag må, grundet pres fra offentligheden, ændre de
oprindelige bekendtgørelser om håndtering af sundhedsdata.

Også i forbindelse med analysen af den offentlige debat om DAMD-sagen blev det påvist, hvordan
kritiske positioner i debatten benyttede DAMD-sagen til at styrke den kritiske fremstilling af staten
som en institution, der er klar til at fremme samfundets interesse om at udnytte danskernes
sundhedsdata – også selvom det juridisk underminerer den enkeltes ret til privatliv. Hvad der af
formanden for Patientforeningen, bliver betegnet som fodfejl i indsamlingen af sundhedsdata til
DAMD-databasen, bliver af kritiske positioner i debatten fremstillet som værende et strategisk
misbrug af danskernes sundhedsdata og et bevidst lovbrud fra statens side for at fremme de
vækstvisioner, som man i debatten omkring vækstplanen blev nødsaget til at nedtone.
På trods af at både borgernes repræsentant i debatten, Patientforeningen og en professor i klinisk
forskning betoner, hvordan der aldrig er set nogle eksempler på misbrug, og at det kun er i
borgernes interesse, at der indsamles data sundhedsdata, bliver misbrugsdiskursen alligevel
dominerende i den offentlige debat om DAMD-databasen. Dette resulterer i, at man fra regeringens
vælger at bukke under for presset fra offentligheden; befolkningens tillid til håndtering af
sundhedsdata er svækket, og den diskursive fremstilling af staten som en instans, der er klar til at
underminere gældende lovgivning for at fremme samfundsinteresser, tilbyder ingen anden udvej end
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at databasen må slettes. Ligesom alle forskningsprojekter med udgangspunkt i DAMD-databasen
må droppes.

Analysen af de to nedslag bevidner, at den offentlige debat ændrer rammerne for håndteringen af
data. Ved at blive re-artikuleret inden for en række kritiske diskurser, tilskrives håndteringen af
borgernes sundhedsdata ny mening i offentligheden, hvilket påvirker rammerne for styring af
sundhedsdata, ligesom det begrænser mulighederne i at udnytte potentialet i sundhedsdata. Et
potentiale som alle aktører er enige om vigtigheden i at udnytte – selv de praktiserende læger – men
hvor stridspunktet ligger i, hvordan det skal realiseres uden at kompromittere sikkerheden med
personfølsom data og den enkeltes ret til privatliv. Dette legitimerer således nødvendigheden i at man
fra begyndelsen bør overveje aspekter som inddragelse af borgerne, gennemsigtighed omkring
håndteringen af personfølsom data og proaktiv kommunikation af potentialet i sundhedsdata som et
led i informationsstyringen. Dette ville antageligvis også kunne imødekomme udfordringerne i, at en
framet offentlig debat som er redigeret af mediernes nyheds- og selektionskriterier, kommer til at
konstituere rammerne for håndteringen af sundhedsdata. Det store spørgsmål bliver hermed,
hvordan man i fremtiden kan tænke informationsstyring aktivt ind med henblik på, at høste frugterne
af det enorme potentiale, der ligger i brugen af danskernes sundhedsdata.
Således vil ovenstående spørgsmål bygge bro til det kommende kapitel, hvor det belyses hvilke
centrale styringsmekanismer, der kan identificeres for at kunne give et svar ovenstående spørgsmål.
For at undersøge dette udskiftes den empiriske arena, fra en debat i offentligheden, til at tage
udgangspunkt i to ekspertinterviews. Mens det i medieanalysen har været formålet at skabe blik for,
hvordan sundhedsdata er blevet konstrueret i offentligheden ved at analysere tekst, som er fikseret i
tid og kontekst samt redigeret af mediernes selektion- og nyhedskriterier, vil følgende analyse have til
formål at komme bag om de skrevne tekster. Dette er tilvejebragt af en mere dybdegående
komparativ analyse af, hvordan to centrale aktører iagttager og italesætter informationsstyring af
sundhedsdata ud fra deres respektive positioner i feltet. Det følgende kapitel bidrager således til en
bredere forståelse af de muligheder og udfordringer, som kobler sig til informationsstyring af
sundhedsdata, og hvordan disse eventuelt kan imødekommes fremover.
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Kapitel 4 – Analysedel 2
Dette kapitel skal belyse, hvordan to centrale aktører i feltet - Henrik Ullum, klinisk forsker på
Rigshospitalet og Thomas Ploug, professor i anvendt etik på Aalborg Universitet og medlem i Etisk
Råd – italesætter informationsstyring af sundhedsdata, samt hvilke styringsmekanismer, og tilhørende
redskaber, de kobler til begrebet. For at skabe blik for ligheder og forskelle i deres italesættelser af
styringsmekanismer relateret til sundhedsdata, præsenteres læseren for en diskursanalyse af to
semistrukturerede interviews foretaget med de to aktører. Med resultaterne fra analysedel 1, samt en
kodning af de foretagende interviews, centreres analysen omkring to begreber inden for
informationsstyring adgang og samtykke, som var fremtrædende i forbindelse med begge interviews.
Den forudgående analyse af debatten danner ligeledes rammen for den kontekst som de to
informanter trækker på. Dette fremkommer blandt andet ved, at begge informanter peger på DAMDsagen, som en helt central begivenhed i relation til nødvendigheden for styring af sundhedsdata
fremover.

Kapitlet bygges først op omkring et metodisk afsnit om det kvalitative forskningsinterview som
metode. Her præsenteres først de overordnede metodiske valg, som har dannet grundlag for alle
fem interviews, hvorefter fokus rettes mod ekspertinterviewet som metode. Her præsenteres
indeværende analyses to eksperter, og de metodiske overvejelser, der lå til grund for netop disse to
interviews. Herefter følger diskursanalysen af de to interviews, hvor der trækkes på den
diskursanalytiske tilgang og diskursbegreberne, som blev præsenteret i kapitel 2.

4.1 – Det kvalitative interviews metode
Med et speciale der beror på den kvalitative metode, var det naturligt ligeledes at anvende kvalitative
interview som forskningsmetode, da disse er særligt velegnet til at frembringe viden inden for en
verden som man ikke selv er en del af.
For at skabe adgang til aktørernes viden og livsverden er de fem interviews gennemført med
udgangspunkt i Steinar Kvale & Svend Brinkmanns teori omkring forskningsinterviews. “Det kvalitative
forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde den
mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer”
(Kvale & Brinkmann 2011;17). Interviewformen kendes som det semi-strukturerede interview og er
særlig velegnet for nærværende speciale, da det gav os mulighed for at spørge ind til
interviewpersonens konkrete tanker ud fra nedskrevne spørgsmål, ligesom det muliggjorde en
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forfølgelse interessante svar fra interviewpersonen med henblik på at afdække nye indsigter (Kvale &
Brinkmann, 2011). Interviewets teoretiske elementer udfoldes nærmere nedenfor.

Det semi-strukturerede interview er kendetegnet ved en række fastlagte spørgsmål, som nedfældes i
en interviewguide. Disse blev udarbejdet og sendt til respondenterne, forud for de enkelte interviews.
Interviewstudiet gør det samtidig muligt at komme så tæt på respondenternes oplevelser og
opfattelser som muligt, hvilket i sidste ende resulterer i et kohærent og teoretisk velinformeret
perspektiv på genstandsfeltet (Brinkmann & Tanggaard 2015). Netop her ses igen også en kobling
mellem delen og helheden, som er central for specialets hermeneutiske metode, da det er gennem
interviewsituationen, at vi som forskere bliver klogere på det emne vi kigger på (delene) og anvender
dem til at producere ny viden (helheden).

Forud for et hvert kvalitativt interview findes der en række valg, som intervieweren må tage stilling til.
Disse valg er afgørende for interviewets kvalitet og troværdighed sikres.

4.1.1 – Etiske refleksioner

Interviews i forskningsmæssige sammenhænge kan være forbundet med flere etiske dilemmaer,
som forskeren er nødt til at overveje før, under og efter arbejdet med interviews. Med udgangspunkt i
Kvale & Brinkmanns teori, gør tre etiske refleksioner sig særligt gældende for indeværende speciale.

Informeret samtykke: Før vi interviewede vores informanter, opridsede vi vores projekt og dets
formål. Ligesom at vi forelagde informanterne muligheden for at gennemlæse deres udvalgte
udtalelser efter interviewet. Alle informanter valgte at takke ja til dette og har dermed fået tilsendt
citater inklusive transskriptioner til godkendelse.
Fortrolighed: Forud for alle interviews har vi omhyggeligt forklaret vores informanter, at deres
oplysninger behandles fortroligt, og at specialet er blevet fortrolighedsstemplet. Det er vores
overbevisning, at denne åbenhed og ærlighed, har være med til at skabe en tryghed under
interviewsne, som har været nødvendig for at frembringe den nødvendige viden.
Vores rolle som forskere: Som forsker er det muligt at blive påvirket af sit felt, sine informanter og
sine samarbejdspartnere. Disse personer vil ofte have deres egen agenda, og et ønske om at
tilfredsstille dette, kan have indflydelse på projektets udformning. I den hermeneutiske tradition er det
derfor vores opgave som forskere, at fortolke og skabe mening ud fra vores indsamlede empiri, men

79

stadig med et ansvar for at behandle vores empiri professionelt og ikke fordreje vores informanters
udtalelser. Ved vores interviews har vi forsøgt at imødekomme dette ved altid at være to personer til
stede, samt ved at optage og transskribere disse interviews. Dette har medvirket at vi har kunne
gennemgå materialet igen, men også, at vi har skabt mere gennemsigtighed for læseren omkring
vores indsamlede empiri i form af vedlagte bilag.

4.2 – Bearbejdning af kvalitative interviews
Når de enkelte interviews er foretaget begynder bearbejdningsprocessen, som for de fleste
interviewgenrer, men særligt forskningsinterviewet, begynder den indledende bearbejdning af de
gennemførte interviewsamtaler med transskription.
Der eksisterer ingen universel måde at foretage transskription af forskningsinterviews, dog er der en
række standardvalg, som skal træffes. For indeværende speciale er sætningerne blevet skrevet ud,
som de er blevet sagt for at sikre, at den overordnede mening ikke er gået tabt, dog er meget
meningsforstyrrende ord som ’æh’ og ’øh’ samt lange tænkepauser ikke medtaget, da formålet med
analysen ikke er at lave en decideret lingvistisk analyse. I stedet fokuseres der på de diskurser, som
knytter sig til informanternes kommunikation om informationsstyring af sundhedsdata. Derfor har vi
haft fokus på at skrive teksterne ud, så de også giver mening, når de anvendes i vores analyse. Efter
transskriptionen begynder analysearbejdet af de foretagne interviews, hvor blandt andet kodning er
en effektiv måde at strukturere lange transskriptioner på.

4.2.1 – Kodning som datareduktion
For at skabe overblik og mulighed for at kunne analysere og fortolke de gennemførte
ekspertinterviews, har vi anvendt den metode Brinkmann og Tangaard definerer som datareduktion.
Ved at anvende datareduktion kan vi nedbryde vores interviews ved hjælp af kodning (Brinkmann &
Tanggaard, 2015). Kodning er den proces ”hvor man identificerer og navngiver mere eller mindre
afgrænsede databidder som på en eller anden måde eksemplificerer den samme deskriptive eller
teoretiske ide” (Gibbs i Brinkmann & Tanggaard, 2015 s. 484).
Kodning er således et analyseværktøj, som kan anvendes til at skabe mening på tværs af tekster ved
at hæfte overskrifter eller navne på konkrete tekstpassager sammen, hvilket muliggør nye forståelser
af materialet (Brinkmann & Tanggaard, 2015).
Da vi søger at skabe en forståelse for, hvordan forskellige informanter ser på et allerede defineret
begreb – informationsstyring – anvender vi den begrebsstyrede kodning (Ibid.). Vi har derved valgt at
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opbygge en begrebsstruktur på baggrund af vores forskningsspørgsmål og indledende
dataindsamling, som vi efterfølgende kan applikere på datamaterialet (Ibid.).

4.3 – Ekspertinterview som metode
For at undersøge, hvordan debatten om sundhedsdata i medierne har påvirket rammerne for
informationsstyring fremadrettet, er Henrik Ullum og Thomas Ploug som nævnt blevet interviewet. De
to aktører repræsenterer to forskellige fagmæssige indgangsvinkler til sundhedsdata, hvorfor de også
kan bidrage med forskellige blikke på håndtering af sundhedsdata i fremtiden. Det er derfor
interessant at belyse, hvordan de hver ser på mekanismer relateret til informationsstyring af
sundhedsdata, samt hvordan dette fremadrettet kan tilvejebringe bedre muligheder for at realisere
potentialet i sundhedsdata.

Vores valg af informanter besidder alle stor faglig viden og autoritet inden for deres respektive
organisationer, hvorfor de kan betragtes som eliten inden for deres felt. Kvale definerer elitepersoner
som en person der; ”er leder eller ekspert og som sædvanligvis beklæder magtfulde stillinger” (Kvale &
Brinkmann 2011, 167). Ifølge Kvale & Brinkmann, som trækker på Harriet Zuckermans artikel fra
1972, kræver dét at interviewe en person med disse karakteristika en særlig metode for at kunne
indhente den intenderede information og viden på trods af det asymmetriske magtforhold, som
eksisterer grundet interviewpersonens magtfulde position eller stilling. Det kræver derfor, at man som
interviewer har et godt kendskab til fagområdet og er fortrolig med interviewpersonens sociale
situation og livshistorie (Kvale & Brinkmann 2011). Som følge af dette har vi varieret og skræddersyet
vores spørgsmål til alle vores informanter, men særligt i forhold til de to interviews med Henrik og
Thomas. Her havde vi i særlig grad sat os ind i deres specifikke fagområde og relevante publikationer
eller udtalelser, som relaterede sig til vores undersøgelsesfelt. Eksempelvis udformede vi spørgsmål
relateret til tidligere udtalelser fra Henrik eller indhold i en forskningsrapport, som er forfattet af
Thomas (Bilag 3, Interviewguide). Dette er ifølge Zuckerman en nødvendighed, hvis intervieweren vil
vække ekspertens interesse, da det giver informanten mulighed for at udfolde sine holdninger,
hvorfor vi valgte at skræddersy de to føromtalte interviewguides til både Henrik og Thomas’
ekspertområder (Zuckerman, 1972).
Det kan diskuteres om netop dette forhold rykker ved vores rolle som neutrale og objektive
interviewere. Dog må det argumenteres, at fuld objektivitet eksisterer som et ideal inden for det
kvalitative interview, da vi som forskere allerede sætter en dagsorden i udvælgelsen af informanter og
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ved sætte interviews op (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Vi accepterer derved, at vi ikke er fuldt ud
neutrale og objektive i vores interviews, da det ville hæmme vores mulighed for at indhente vigtig
empiri til et komplekst og teknisk emnefelt.
4.3.1 – At vælge eliten

I kapitel 1 har vi præsenteret vores fem informanter, og den kontekst de indgår i nærværende
speciale. Derfor begrænses afsnittet her til at omhandle de metodiske overvejelser i udvælgelsen af
Henrik og Thomas som informanter.
De to informanter blev identificeret i forbindelse med den indledende researchfase. Her viste blandt
andet gennemlæsning af artikler i aviser, fagblade osamt publikationer på nettet, hvilke organisationer
og personer, som særligt tog del i den offentlige debat omkring håndtering af sundhedsdata. Som
analysen af den offentlige debat om sundhedsdata viser, spiller både Etisk Råd og
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), med Thomas og Henrik i front, aktive roller i debatten.
Ydermere repræsenterer de to organisationer forskellige holdninger til informationsstyring af
sundhedsdata, hvorfor vi gik målrettet efter at sikre interviews med ledende skikkelser inden for
disse.

•

Thomas Ploug fra Etisk Råd er professor i anvendt etik på Aalborg Universitet hvilket,
sammenholdt med hans rolle som formand i Etisk Råds arbejdsgrupper om særligt
”Forskning i Sundhedsdata”, bevidner om hans store faglige viden på området. Det er
således disse faktorer der gør Thomas til en ekspert for indeværende speciales analysedel 2.
Thomas’ hverv som etiker kan hjælpe os til at forstå de mekanismer der kobles til de etiske
aspekter i håndteringen af sundhedsdata. Ligeledes kunne Thomas identificeres som en
markant meningsdanner i debatten om sundhedsdata, hvor han enten har udgivet kronikker
eller er blevet citeret over 40 gange i de landsdækkende medier siden 2010.

•

Henrik Ullum, nuværende formand for LVS, har ligesom Thomas også deltaget i debatten
omkring sundhedsdata i medierne. Han er i samme periode nævnt over 20 gange i de
landsdækkende mediers artikler i relation til sundhedsdata. Denne aktivitet, kombineret med
en magtfuld stilling i en vigtig organisation for genstandsfeltet, er med til at give ham autoritet
som ekspert. Hans daglige gang på Rigshospitalet som klinisk forsker giver ham samtidig en
faglig ballast på området. Det er særligt Henriks arbejde som klinisk forsker, der gør hans
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måde at iagttage håndtering af sundhedsdata og styringsmekanismer inden for dette
interessant for indeværende kapitel.

4.3.2 – Kodning og interviewteknik
Som nævnt har vi i bearbejdningen af de to interviews kodet efter vores på forhånd definerede
begreb informationsstyring. I (Bilag 4 – Brainstorm) ses den brainstorm over begrebet, der er lavet
forud for analysedel 2. Her ses de informationsstyringsmekanismer vi på forhånd kiggede efter
såsom kontrol, åbenhed, adgang, inddragelse, sikkerhed og beskyttelse. I selve kodningen gjorde vi os
ikke blinde overfor beslægtede begreber, der derved har frembragt de mest interessante
artikulationer, som vi ellers ikke specifikt kiggede efter. Her dukkede begreber som tilladelse og
udveksling op, der er beslægtede begreber til både ejerskab, deling, adgang m.fl., som det ses i
bilagene, hvor det er illustreret, hvilke beslægtede begreber, som dukkede op i forbindelse med
kodningsarbejdet (Ibid.). Meningen med kodningsarbejdet er som nævnt datareduktion, som skaber
et overblik over store datamaterialer (Bilag 5 – Datareduktion)
Kodningsarbejdet har været særligt vigtigt, da vi har stillet vores informanter åbne spørgsmål omkring
informationsstyring, og vi har således ikke spurgt direkte ind til fx adgang (Bilag 3 - Interviewguide).
Dette har gjort at vi via vores kodning, og den viden vores medieanalyse har givet os, har kunne
opstille en analyse, der frembringer sammenlignelige artikulationer omkring informationsstyring
uanfægtet af de forskellige spørgsmål som vi har stillet til informanterne. På den baggrund har vi
kunne foretage en komparativ diskursanalyse af deres udsagn uden at spørge direkte ind til
begreberne fra kodningen.
Ovenstående metodiske overvejelser har således været medvirkende til at generere den empiri, der
nu sættes i spil. Med udgangspunkt i redegørelsen for indeværende speciales diskurstilgang, der
fungerer som analytisk værktøj for følgende analyse, følger herunder analysedel 2.

4.4 – Analysedel 2 - den komparative diskursanalyse
For at undersøge hvorledes informationsstyring fremadrettet kan struktureres, således at
mulighederne for at forske i sundhedsdata afvejes med hensyn til aspekter som privatliv og sikkerhed
– er der herunder foretaget en komparativ diskursanalyse af vores interviews med Henrik Ullum og
Thomas Ploug. Som nævnt gør deres baggrund, at de har divergerende holdninger til, hvorledes
sundhedsdata bør informationsstyres, og hvad der er vigtigst at overveje, når dette skal gøres i
fremtiden
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I indeværende analyse har vi som tidligere nævnt valgt at dykke ned i de artikulationer, der skabes
omkring de to mest centrale begreber adgang og samtykke, som i forbindelse med kodningsarbejdet
af

de

to

interviews,

kunne

identificeres.

Desuden

identificeres

også,

hvilke

forskellige

styringsredskaber, der kobler sig til de to centrale begreber i informanternes artikulationer. I det
følgende studeres det, hvordan de to informanter artikulerer adgang som en styringsmekanisme
under informationsstyring.

4.5 – Forskning forudsætter adgang til sundhedsdata
De enorme mængder af unikt indsamlet- og dataficeret sundhedsdata blev, som vist i analysen af
debatten, nærmest omtalt som et råstof, hvilket det er naturligt at drage nytte af i fremtiden. Denne
ressource indeholder et stort vækstpotentiale, såvel som muligheder for at blotlægge
sundhedsmønstre og nye behandlingsformer, når data om store populationer inddrages. For at
muliggøre denne forskning er det en forudsætning at have adgang til omfattende mængder
sundhedsdata, hvorfor det bliver relevant at undersøge, hvilke redskaber for styring, der knyttes til
begrebet adgang. Med den viden medieanalysen frembragte, sammenholdt med kodningsarbejdet
omkring adgang samt beslægtede begreber som deling, tilladelse og udveksling, har det været muligt
at udvinde de relevante artikulationer omkring adgang i de to interviews, som danner grundlaget for
analysen.

4.5.1 – Adgang til sundhedsdata er godt for forskningen
Som forskere er det vigtigt at have adgang til så meget sundhedsdata som muligt, da det som
nævnt i kapitel 1, giver mulighed for at lave forskning på brede populationsgrupper, hvor man kan
kigge efter korrelationer i store datasæt. Begrænses adgangen, kan det derfor have konsekvenser
for forskningskvaliteten: ”hvis vi fraskrev os de generelle muligheder for at bruge vores sundhedsdata,
som vi gør nu, så vil vi få et mere socialt skævvredet billede af danskernes sundhed” (Interview, Ullum,
2016: 74). Her artikuleres en verden, hvori man har begrænset adgang til sundhedsdata, og hvor
momentet socialt skævvredet betegner den konsekvens mindre adgang til data har for forskningen i
danskernes sundhed. En begrænsning af adgang ækvivaleres ligeledes med en fraskrivelse af de
generelle muligheder for sundhedsdata, hvorfor at adgang bliver nodalpunkt i en diskurs om
sundhedsforskning, hvortil der opbygges en ækvivalenskæde relateret til de konsekvenser
begrænset adgang har for den generelle sundhedsforskning. Heri ligger ligeledes en underminering
af det potentiale forskning i store populationer præsenterer, og således ses mindre adgang til data
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som truende for de muligheder, der foreligger i at forbedre og udvikle nye behandlinger via forskning i
sundhedsdata.
Den indledende kodning viste at ordet adgang ofte artikuleres i andre vendinger, hvorfor det var
nærliggende at gå på udkig efter beslægtede artikulationer for adgang, som eksempelvis: ”folk kan få
lov til, i konkrete sammenhænge, at analysere forskellige kombinationer af data” (Interview, Ullum, 2016:
310). Her ækvivaleres adgang med synonymet at få lov til at analysere data, hvilket eksemplificerer, at
italesættelsen af adgang også fremkommer i andre vendinger. I det følgende citat, som kommer
forud for det ovenstående i interviewet, artikuleres en ny form for adgang til sundhedsdata, som han
og andre forskere er begyndt at se mulighederne i:

”Der er noget andet, som jeg tror er en vigtig trend, som vi, og andre, er begyndt og italesætte,
det er brugen af forskningsmaskiner […] det er, at når man analyserer folks data, at man så ikke
selv har data (liggende red.), det vil sige, at vi laver sådan nogle virtuelle Fort Knox, Danmarks
Statistik, Sundhedsdatastyrelsen, osv. - alt det sundhedsdata, der ligger derinde, de kommer
aldrig ud på folks computere,” (Interview, Ullum, 2016: 305)

Her artikulerer Henrik en forskningsmaskine som et konkret styringsredskab, som kan give forskerne
adgang til data, men hvor data aldrig kommer ud på forskernes computere. Forskningsmaskine bliver
derved artikuleret som et redskab til informationsstyring, der knytter sig til nodalpunktet adgang inden
for diskursen om sundhedsforskning. Den italesættes som et løsningsforslag til en bedre og mere
sikker måde at håndtere sundhedsdata. Målet i artikulationen bliver således at foreslå et
styringsredskab, der sikrer adgang, men som samtidig højner sikkerheden, i og med at data ikke
bliver lagret på forskernes computere. Momentet et virtuelt Fort Knox knytter med elementerne det
ligger derinde og kommer aldrig ud danner således en ækvivalenskæde til nodalpunktet adgang, som
nu betydningssættes inden for en diskurs om sikkerhed. Forskningsmaskiner skal ligeledes kun
udskrive den data, der er relevant for den givne forsker, og dette kan ifølge Henrik gøres på en
bestemt måde: ”ved at sende noget statistisk kode ind på nogle computere og så får de resultater ud
svarende til de forskningsspørgsmål de har” (Interview, Ullum, 2016: 311). Momentet statistisk kode
bliver således knyttet til forskningsmaskiner som en egenskab, hvorpå adgang til sundhedsdata kan
informationsstyres, da algoritmen kan afkode hvilken information, der skal distribueres til forskeren.
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Den statistiske kode, der er indbygget i forskningsmaskinerne kan ligeledes afhjælpe datalækager,
da forskerne ikke længere har sundhedsdata liggende på deres computere: ”de kan ikke risikere, at
selvom deres computer bliver stjålet, eller hvad ved jeg, at man kunne forestille sig, at de så lige pludselig
går tabt” (Interview, Ullum, 2016: 315). Artikulationen viser, at Henrik ser positivt på, at
forskningsmaskiner anvendes som redskab for håndtering af sundhedsdata til forskning, da data ikke
vil gå tabt. Denne artikulation manifesterer også hans rolle som forsker, da han fokuserer på det
positive i at data ikke går tabt, men omvendt ikke italesætter den potentielle risiko i at sundhedsdata
havner i de forkerte hænder, hvis en computer stjæles.

Brugen af forskningsmaskiner ses som et meget værdifuldt redskab til at håndtere sundhedsdata til
forskningsbrug, da de både sikrer forskerne let adgang, mens deres funktion samtidig også er let at
kommunikere til befolkningen. “ […] det vil være meget let at kommunikere til folk, prøv at hør, der er ikke
nogen forskere der har dine data til at ligge på deres computer” (Interview, Ullum, 2016: 312). I denne
artikulation bliver elementerne dine data og ligge på deres computer knyttet til ækvivalenskæden inden
for en diskurs om sikkerhed, da data ikke opmagasineres på forskerens personlige computer, men
at adgang gives via forskningsmaskiner. Herved artikulerer Henrik en sikkerhed over for borgeren om,
at forskere ikke kan miste deres data, ligesom der ligger et ønske om let at kunne forklare, i en
forståelig tone, hvorledes borgernes data er sikre hænder med dette styringsredskab. Dermed bliver
dette værktøj også en måde at etablere tillid til fortsat indsamling og håndtering af sundhedsdata
blandt befolkningen, da det ifølge Henrik vil være let at forstå, at data er sikkert, når det ikke ligger på
en masse forskellige forskeres computer, men på en centralt styret enhed.

Ovenstående afsnit viser, hvordan nodalpunktet adgang inden for en sundhedsforskningsdiskurs,
bliver meningsgivet gennem en artikulation af konsekvenserne for forskningen, hvis adgang til
sundhedsdata begrænses. Hertil kobles blandt andet momenter som skævvridning af forskningen
samt en fraskrivelse af muligheder. Modsat bliver forskningsmaskiner det styringsredskab, som kan
sikre forskernes adgang, da det er let at kommunikere til borgerne, og samtidig kan håndtere data
sikkert. Dette peger samtidig på, at rammerne for informationsstyring af data udvides, da adgang
artikuleres gennem en sikkerhedsdiskurs, fremfor blot at handle om forskernes adgang til data.
Forskningsmaskiner indeholder også andre dimensioner i relation til styring, da myndighederne nu
kan kontrollere og overvåge, hvem der har adgang til borgernes sundhedsdata og hvordan de
anvendes.
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4.5.2 – Kontrol styrer adgang
Som det blev vist i ovenstående afsnit artikuleres forskningsmaskiner både som en måde at skabe
adgang til data på, men der kobles også et nyt moment til nodalpunktet om adgang, hvor det
foreslås, at forskningsmaskiner skal kunne kontrollere de udtræk og adgange der bliver udstedt, da
maskinen er designet som en; ”lukket server, og med logning på, hvor man kan se […] hvad har folk
analyseret, og hvad for nogen udtræk har de fået” (Interview, Ullum, 2016: 323). Her artikuleres den
fordel, der ligger i at have et system, der overvåger de implicerede forskere, og hvilke ting de trækker
ud af systemet. Elementerne lukket server og logning tilføjes ligeledes til ækvivalenskæden omkring
sikkerhed knyttet til nodalpunktet adgang. Artikulationen hvad har folk analyseret og hvad for nogen
udtræk har de fået kan ækvivaleres til begrebet kontrol, der ligeledes knyttes til nodalpunktet adgang.
Kontrol er således en måde man kan overvåge og holde øje med, hvilke udtræk forskeren har fået,
eller med andre ord - hvilket materiale han eller hende har fået adgang til. Således kan kontrol ses
som en styringsmekanisme, der kobler sig til nodalpunktet adgang inden for en sikkerhedsdiskurs.

Uden kontrol er der risiko for at forskere handler uetisk i henhold til deres forskningsformål: ”det er
klart, at hvis du så går ned og siger, jeg gør ikke det her på tusinder, jeg analyserer de her fem, som jeg
sjovt nok kender i forvejen, ja så, så har du jo kompromitteret noget datasikkerhed” (Interview, Ullum,
2016: 384). Det fremkommer af artikulationen, at elementet kompromitteret, der lægger sig til
datasikkerhed, implicit insinuerer, at forskeren vil kunne sætte befolkningens tillid på spil, hvis han ikke
følger reglerne. Her bliver forskning i sundhedsdata således, med elementerne kompromitteret og
kender i forvejen, betydningssat inden for en misbrugsdiskurs, da muligheden for at misbruge adgang
opstår, når der ikke er kontrol.
Med de nuværende styringsredskaber er det ikke muligt at overvåge hvad forskerne laver og hvem
de trækker data ud om. Det kommer til udtryk i følgende citat fra Henrik, hvor han fortsætter fra
ovenstående citat “ […] men det er jo ikke det, der er forskernes interesser, og jeg ved ikke helt hvordan,
vi skal håndtere det (Interview, Ullum, 2016: 388). Heri artikuleres det at forskere generelt overholder
etik på området, men at der uden logning vil kunne forekomme tilfælde, hvor forskere udtrækker data
på ikke relevante borgere i forbindelse med deres forskning. Hertil påpeges også et hul i henhold til
håndteringen af data, hvor spørgsmålet bliver hvordan man kan sikre, at forskerne ikke behandler
borgernes private data lemfældigt. Netop i forlængelse af dette, er kontrol vigtigt, da man ved at
tænke det ind i informationsstyringen af sundhedsdata, kan opdage uheldige episoder; ”så kan man
lige pludselig se, hov nu sidder du sådan set og laver statistik på din ekskone” (Interview, Ullum, 2016:
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324). Det ses at kontrol både kan skabe tryghed til forskernes virke og styre adgangen til
sundhedsdata. Kontrol er således endnu en informationsstyringsmekanisme under nodalpuntket
adgang, der knyttes til momentet forskningsmaskiner, som det overordnede redskab til at
informationsstyre den adgang, forskerne ifølge Ullum bør have til sundhedsdata.

Kontrol og adgang komplementerer derved hinanden, og når sundhedsdata placeres i
forskningsmaskiner, kan dette redskab således favne begge mekanismer, hvilket ifølge Henrik er en
god ide; ”så du ikke længere kan hive data ud på fem personer, du så kan finde. Du kan analysere det
samlet set og sige ’det her var mønstret’, men hvilke personer det var der trak mønstret, det kan jeg ikke
sige.” (Interview, Ullum, 2016: 396). Kontrol artikuleres her i sammenhæng med adgang via
forskningsmaskiner, som samlet set bliver et værktøj, der sikrer, at man kan tjekke hvad forskerne
laver, så de ikke bare kan hive data ud på personer, de fx har personlige relationer til. Yderligere ses
det, at forskermaskinerne kan udstede data, der ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Det
fremkommer i momentet mønstret, der først hæfter sig samlet set – betydende at man kan se
korrelationer ud fra alle de udleverede data – hvorefter det knyttes til hvilke personer og det kan jeg
ikke sige, i artikulationen af, at det ikke er muligt at identificere individer, men kun populationer i hans
forskning. Således bliver forskningsmaskiner et styringsredskab inden for en sikkerhedsdiskurs, som
kan begrænse risikoen for misbrug af data.

I dette afsnit tydeliggøres det, at kontrol hæftes til forskningsmaskiner, som en måde hvorpå adgang
kan informationsstyres. Dette er medvirkende til at krystallisere adgang til en diskurs om
sundhedsforskning, hvor forskerne må acceptere at logning og statistisk kode fremover kan blive
måden at tilgå data på. Hans artikulationer relateret til informationsstyring udspringer af, at der ikke
skal opstå en lemfældig omgang med danskerenes sundhedsdata, hvilket han uddyber i følgende
udtalelse; ”vi har en forpligtigelse til at bruge de data (sundhedsdata red.) bedst muligt, og med bedst
muligt mener jeg selvfølgelig, at der skal være en stor sikkerhed, vi skal være sikre på at vi ikke
kompromitterer den enkelte persons integritet, men samtidig skal vi som samfund sørge for at få så
meget viden ud af det som muligt” (Interview, Ullum, 2016: 46). Der opstilles i denne artikulation et
modstridende forhold, da tegnene bruge de data og bedst muligt knyttes til elementet forpligtigelse
som inden for en privatlivsdiskurs betegner vigtigheden i ikke at kompromittere den enkeltes integritet
og samtidig, i en overordnet samfundsdiskurs, betegner målet om at få værdifuld viden ud til gavn for
alle borgere.

88

Her italesættes i virkeligheden det dilemma der, som tidligere nævnt, opstår når man både vil fremme
samfundets interesser mest muligt, på en måde hvorpå det ikke kompromitterer den enkelte persons
integritet. Forskningsmaskinen fremsættes i den henseende som et styringsredskab, der kan favne
de to modstridende interesser i dilemmaet.

4.5.3 – Kommunikation skaber adgang
Det handler således, inden for en diskurs om sundhedsforskning, om at adgang sikres via en høj
grad af tillid, fra befolkningens side, til forskernes embede. Når forskerne ikke får kommunikeret
positive resultater fra deres embede, eller der foretages uetisk forskning, så opstår der en mistillid,
der udfordrer forskernes ønske om fortsat/øget adgang til sundhedsdata; ”den mistillid eller frygt, den
bliver næret af konkrete skandaler, og den bliver også næret af mangel på positive historier” (Interview,
Ullum, 2016: 191). Her opbygges en ækvivalenskæde, hvor tegnene frygt og mistillid kobler sig til
momentet skandaler inden for en privatlivsdiskurs. Skandaler bliver således artikuleret som værende
det, der kan skade adgangen til data. Det er åbenlyst at adgangen til data ville blive bedre ved færre
skandaler, men tegnene mange på og positive historier får også Henrik til artikulere en anden
styringsmekanisme, der kan sikre adgang, og det er kommunikation: "der er tre ting vi kan gøre,
kommunikere, kommunikere, kommunikere” (Interview, Ullum, 2016: 206). I artikulationen hvor
momentet kommunikation tre gentages gange fungerer således som en understregning af hans
pointe, og bliver et svar på hvordan mistillid kan reduceres, hvorfor kommunikation kan ses som et
værktøj til at skabe tillid.

Kommunikation er en kompleks og omfattende værktøjskasse at åbne, med henblik på at skabe tillid,
da der findes mange forskellige greb der kan anvendes. Når Henrik artikulerer, at kommunikation er et
stærkt værktøj til at skabe tillid, som kan åbne op for øget adgang til sundhedsdata, forsømmer han
samtidig at nævne, hvilket redskab han ønsker at bruge. Hans pointe om at kommunikere er dog valid
og vigtig, så det ikke udelukkende er skandaler eller negative historier, relateret til sundhedsforskning,
som befolkningen bliver eksponeret for, da disse som nævnt skaber mistillid. Kommunikation om
adgang til sundhedsdata, og den nødvendighed det repræsenterer i forhold til at forske i bedre
behandling, er ifølge Henrik blevet forsømt: ”Det har vi ikke været gode nok til at kommunikere til
danskerne, og sige […] når vi bruger vores data, så kan vi hjælpe hele verdens sundhed, vi kan samtidig få
Danmark positioneret på sundhedsverdenskortet og det risikerer vi at miste, hvis vi overgiver os til
dataforskrækkelse. (Interview, Ullum, 2016: 198).
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For denne artikulation ækvivaleres momentet dataforskrækkelse med en risiko der svækker
forskningsmulighederne. Det bliver således endnu i et moment i en ækvivalenskæde hvor mistillid, frygt
og dataforskrækkelse knyttes til konsekvenserne ved manglende kommunikation omkring adgangen til
sundhedsdata. Det kan således argumenteres, at det er svært for forskerne i den nuværende model,
at kommunikere og overbevise folk om, at deres data er i trygge hænder, og at de bliver behandlet på
behørig vis. Derfor foreslår Henrik, at adgang skal styres igennem forskningsmaskiner, hvortil det let
kan kommunikeres at sundhedsdata, ved hjælp af kontrol, behandles sikkert og med integritet af
forskerne. Det tydeliggøres igen i dette afsnit, at styringsmekanismen adgang skal iagttages i flere
sammenhænge end før, hvilket fremkommer i behovet for fleksible styringsredskaber, der kan
tilpasses, så de kan omfatte de nye aspekter som håndteringen af sundhedsdata kræver.

Ovenstående afsnit har vist de artikulationer og styringsredskaber, relateret til adgang inden for
informationsstyring, som kunne identificeres i interviewet med Henrik Ullum. I det følgende er samme
øvelse blevet foretaget, blot med udgangspunkt i interviewet med Thomas Ploug.

4.5.4 – Adgang forpligter
Som det fremgår i de forgående afsnit er sikkerhed og beskyttelse blevet momenter, der kobles til
nodalpunktet adgang. Thomas Ploug er grundet hans hverv også meget interesseret i de ting, der
knyttes til beskyttelse af borgernes privatliv, herunder også deres personlige sundhedsdata, som han
omtaler således; ”se det (sundhedsdata red.) som private oplysninger, som man skal passe på, fordi det
er private oplysninger” (Interview, Ploug, 2016: 133). Her artikuleres sundhedsdata som et privat
anliggende. Det er oplysninger som staten skal beskytte, da det knyttes til den enkeltes privatliv og
sundhedsdata bliver derfor knyttet til momentet passe på inden for en diskurs om privatliv.

Det kan argumenteres, at de fleste danskere ville være utrygge ved, at der udelukkende blev forsket i
deres private oplysninger. De fleste patienter oplever dog ikke statens omfattende indsamling af
personfølsomme data om dem, men de borgere der gør, opdager det på mere eller mindre
ubehagelige måder. Thomas nævner eksempelvis den følelse, det giver i folk, når eksempelvis
Kræftens Bekæmpelse uden varsel sender breve ud til tidligere kræftpatienter, der aldrig før havde
været i kontakt med organisationen; “ […] de sendte breve ud til 300 danskere og sagde, vi ved du har
haft cancer, vi kunne godt tænke os at lave en undersøgelse af om du har været tilfreds med din
behandling. Jamen det gav et gib i 100 af de 300, for hvor ved I det fra?” (Interview, Ploug, 2016: 395).
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Heri artikuleres den forbavselse mange føler i tegnet gib, når de finder ud af, at der deles personlige
data, som gør at organisationer såsom Kræftens Bekæmpelse ved, at de har haft cancer. I denne
artikulation udtrykker Thomas, således først og fremmest, at der er utrolig meget personfølsom data
tilgængeligt om danskernes sundhed, men med tegnene hvor ved I det fra artikuleres ligeledes det
faktum, at personfølsom data deles uden borgernes kendskab til det.

4.5.5 – Er unik adgang godt?
Ovenstående eksempel illustrerer at privatlivets fred trues, når adgangen til data bliver givet uden
borgernes viden om det, hvorfor adgang også bliver et nodalpunkt inden for en diskurs om privatliv.
Dette underbygges yderligere af den unikke adgang, forskerne i Danmark, har til sundhedsdata, og
særligt når denne rådighed sættes i en international kontekst:

”tager man bare syd for grænsen i Tyskland, så korser man sig over de liberale adgange, man
har til data i Danmark. Det ville man under ingen omstændigheder have accepteret. Det gør
man i England også, man korser sig og siger, ’alright det er helt unikt, men det er saftsuseme
også unikt, at I har en befolkning der vil finde sig i dét, at man i den grad kigger jer i kortene.”
(Interview, Ploug, 2016: 310).

Her udtrykker Thomas, hvordan der eksisterer en misundelse over de danske forskeres adgang, men
også en undren over den danske befolknings accept af forskernes adgang til deres personlige
sundhedsdata. Således bliver momentet liberal adgang, knyttet til fremstillingen af adgangen til
sundhedsdata i Danmark, mens en lignende adgang i Tyskland, anses som en utopisk forestilling, da
staten aldrig ville kunne opnå samme tillid blandt befolkningen. Tegnet unikt bliver til et element i
relation til sundhedsdata, da det både knyttes til det, fra et forskningsmæssigt synspunkt, positive i at
have unik adgang og det mere nedladende unikum, at danskerne tillader at blive kigget i kortene. Det
kan således argumenteres, at denne unikke adgang i nærværende artikulation skal ses som negativ,
da det hæftes til vendingerne finde sig i det og at blive kigget i kortene.
Det kan ligeledes tolkes, at vi i Danmark udelukkende har den unikke adgang qua danskernes høje
tillid til sundhedsvæsenet og staten generelt. Tilliden fordrer adgang til sundhedsdata, men tilliden er
også udfordret af lemfældig håndtering af danskernes data, som Thomas ligeledes italesætter:
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”alene det forhold at sundhedspersonale i Danmark i størrelsesordenen 200.000 har adgang til
dine journaler. Det er ikke kun lægen, det er ikke kun sygeplejersken det er ikke kun
jordemoderen det er ikke kun tandlægen, det er SOSU-assistenten, det er lægesekretæren,
[…] der har adgang til dine journaloplysninger. Alene det forhold, synes jeg er at have en forkert
kultur omkring beskyttelse af sundhedsdata” (Interview, Ploug, 2016: 148)

I denne artikulation ses mængden af personer, der har adgang som noget negativt. De momenter
Thomas remser op lægen, sygeplejersken, jordemoderen, tandlægen danner en ækvivalenskæde, der
bindes til det personale som ifølge Thomas udgør sundhedsansatte, for hvem det er i orden at have
adgang til borgernes sundhedsdata. Ved tegnene SOSU-assistent og lægesekretær stopper kæden,
da han med tegnene ikke kun og det er artikulerer en forskel på disse grupperinger. Det gør han for at
understrege, at der netop ikke er ækvivalens mellem tegnene læge og SOSU-assistent i forhold til
håndtering af sundhedsdata inden for en diskurs om privatliv. Med ovenstående artikulation forsøger
han at meningsudfylde nodalpunkterne adgang og beskyttelse med momentet forkert kultur, der
begge knyttes til privatlivsdiskursen, og hvor størrelsesordenen på denne liberale adgang udgør
problemet.

4.5.6 – Uetisk forskning skal have konsekvenser
Den tidligere omtalte DAMD-sag er ligeledes et eksempel på den lemfældige omgang, der har været
med danskernes sundhedsdata. Sagen har således også været en katalysator for at foreslå nye
begreber relateret til informationsstyring, hvor formålet er at forbedre kulturen omkring forskning i
sundhedsdata, hvor Thomas giver sine bud på hvad man kan gøre: ”der er jo en række ting man kan
gøre, altså for det første man kan jo starte med at skærpe sanktionerne for brist i sikkerhed, sjusk osv.”
(Interview, Ploug, 2016: 169). Her artikuleres momentet sanktioner som en måde at straffe brist i
sikkerhed. Sanktioner knyttes således til nodalpunktet beskyttelse, da det kan sikre, at de ansvarlige
personer bliver sanktioneret ved eksempelvis sikkerhedsbrist. Sanktioner er et flertydigt begreb, som
enten kan have en opdragende eller forebyggende effekt, men de skal kobles til nogle håndgribelige
styringsredskaber før de kan sættes i spil. Følgende artikulationer fremviser de konkrete redskaber,
som knyttes til sanktioner: ”hvis du laver noget snavs, og de finder ud af det, jamen så kan du komme i
karantæne i tre måneder” og ” man mister retten til adgang til danske registre i en periode” (Interview,
Ploug, 2016: 176). Artikulationen knytter tegnene karantæne og retten til adgang til momentet
sanktioner, som dermed er medvirkende til at reducere flertydigheden i begrebet. Her bliver

92

sanktioner af opdragende karakter, da en karantæne gerne skulle holde en forsker fra igen at lave
noget snavs. Dog kan det argumenteres, at karantæner også kan ses som en forebyggende
sanktion, da forskere muligvis ville holde sig fra at bedrive uetisk forskning, når konsekvensen vil gøre
dem ude af stand til at gøre deres arbejde. Således bliver karantæner betydningssat som element for
sanktioner, der både kan have en forebyggende og opdragende effekt i henhold til at skabe en
bedre kultur omkring håndteringen af danskernes sundhedsdata. Adgang i henhold til sundhedsdata,
er som nævnt et led i at styre, hvem der får lov til at anvende de tilgængelige data. Derfor bliver
sanktioner og herunder redskabet karantæner, værktøjer der kan begrænse forskere og
myndigheders adgang til sundhedsdata, hvis de laver noget snavs.

4.5.7 – Den usynlige adgang
Den unikke adgang forskerne har til sundhedsdata trues således af sjusk, forkert kultur samt flere
skandaler omkring håndteringen af sundhedsdata, da det, som vist i medieanalysen, påvirker tilliden
til den måde sundhedsdata håndteres. Dette er problematisk, da tilliden til at borgernes data er
beskyttet og bliver brugt til noble formål er den grundsten der sikrer forskerne omfattende adgang til
disse data. Som tidligere nævnt er tilliden til sundhedsforskning generelt høj i Danmark, men
selvsamme tillid kan være et luftkastel, der blot venter på at sprænge jævnfør ovennævnte
eksempler. Men en af de største trusler mod tilliden er dog, at der er alt for lidt transparens omkring
de oplysninger sundhedsvæsenet reelt har om os: ”der er jo uigennemsigtighed […] på en lang række
områder, de fleste danskere ved ikke, at der samles alle de her data om dem, i alle de her registre”
(Interview, Ploug, 2016: 241). Der blotlægges i artikulationen, at ugennemsigtighed bliver et moment,
der knyttes til tegnene ved ikke, hvilket indikerer en uvidenhed fra danskernes side om de mange
data der findes om dem og denne ugennemsigtighed er potentielt farlig, da danskerne hverken bliver
oplyst eller adspurgt om brugen af deres data, som det var tilfældet med DAMD-sagen. Således kan
de førnævnte sager, der truer tilliden, blive katalysatorer for at skulle skabe mere transparens. Øget
gennemsigtighed giver ligeledes borgeren mere tryghed da; ”det giver jo mig (som borger red.)
mulighed for at stille mennesker til ansvar for de beslutninger, de har truffet på baggrund af de
informationer, de har” (Interview, Ploug, 2016: 289). Her artikuleres gennemsigtighed gennem tegnet
informationer som en måde, hvorpå borgerne kan få indsigt i hvem der har adgang til deres data.
Ansvar bliver et særligt vigtigt moment for gennemsigtighed, da det kan give borgerne en sikkerhed
for at personer, der misbruger deres data kan stilles til regnskab for deres handlinger, hvilket ultimativt
vil skabe mere tryghed for den enkelte borger. Øget transparens bliver således en
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styringsmekanisme, der både at skabe større sikkerhed og tryghed ved at kunne stille nogen til
ansvar, hvilket påvirker tilliden positivt som istemmes af Thomas; ”transparens er utrolig vigtig i forhold til
tillid” (Interview, Ploug, 2016: 401).

4.5.8 – Opsamling for nodalpunktet adgang
Det tydeliggøres i ovenstående afsnit, at der for styringsmekanismen adgang artikuleres forskellige
redskaber, som varierer afhængigt af hvilken diskurs det bliver italesat indenfor. Forskningsmaskiner
bliver eksempelvis et redskab, der kobler sig til en sundhedsforskningsdiskurs, hvortil adgang bliver
nodalpunktet, der fordrer forskernes mulighed for at realisere potentialet i de omfattende
sundhedsdata. Forskningsmaskiner tilbyder ligeledes kontrol, hvor momenterne lukket server og
logning, bliver de redskaber der knyttes til kontrol, der artikuleres i en diskurs omkring sikkerhed
relateret til borgernes data.

Adgang bliver også nodalpunkt i en privatlivsdiskurs, hvor der udtrykkes forbehold over for den
omfattende mængde af personer og organisationer, som kan tilgå danskernes data uden at have
samtykke til dette. Her foreslås sanktioner og øget transparens som brugbare styringsmekanismer,
der blandt andet giver borgeren mulighed for at stille personer, der misbruger deres data, til ansvar.

Ovenstående afsnit har blotlagt forskelle i mellem de to aktørers blik på adgang som
styringsmekanisme, relateret til informationsstyring, og herunder hvilke forskellige styringsredskaber,
der kan identificeres igennem deres artikulationer. I det følgende vil begrebet samtykke som
styringsmekanisme være genstand for den komparative analyse.

4.6 – Skal borgerne inddrages?
Skandaler som DAMD-sagen, uetisk forskning i data og den generelle ugennemsigtighed om hvem
der har adgang til borgenes data, har fået meningsdannere til at foreslå, at der skal være samtykke
fra borgere før forskere kan få adgang til deres data. En samtykkeerklæring er en måde at inddrage
borgerne i beslutninger som de, i relation til sundhedsforskning, ikke førhen blev taget med på råd
om. Tesen er, jævnfør forrige afsnit, at samtykke vil eksponere borgeren for forskningens formål,
udformning etc., hvilket vil øge gennemsigtigheden og i sidste ende tilliden til forskningen. Involvering
af borgerne præsenterer således en række nye dilemmaer, hvor nodalpunktet samtykke bliver den
styringsmekanisme, der kan sikre at borgerne får lov til at tage stilling til deres sundhedsdatas
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skæbne, men som samtidig også kan begrænse mulighederne for at forske i dem. Det er vigtigt at
nævne, at modsat adgang kan samtykke både forstås som en mekanisme, der kan skabe
gennemsigtighed og involvere borgerne, men det kan samtidig også ses som et redskab, hvor
borgerne kan bestemme hvem der må tilgå deres data. Det dog først skal udformes og
implementeres, før det kan betragtes som et informationsstyringsredskab.

Som det blev evident i den forgående analyse af nodalpunktet adgang, så artikuleres dette ofte
implicit, og var derfor vanskeligt at kode. I medieanalysen blev samtykke derimod flere gange italesat
af forskellige aktører, og ordet fremkom også hyppigt i vores interviews, hvorfor artikulationerne
relateret samtykke fremkommer en anelse mere tydeligt (Bilag 5 – Ordoptælling). Nedenfor er de
artikulationer der kobler sig til samtykke analyseret, herunder hvordan samtykke kan udformes, men
også hvilke styringsredskaber, der kan identificeres som modsvar til samtykke.

4.6.1 – Samtykke skaber tillid
Som eksemplet med Kræftens Bekæmpelse viste, så er der mange danskere der er uvidende
omkring den måde, og i hvilke sammenhænge, deres sundhedsdata bliver anvendt. Derfor har flere
også påkaldt behovet for mere gennemsigtighed, der således bliver et nøgleord, når det kommer til
at forbedre borgernes tillid til sundhedsforskningen i Danmark. En måde, hvorpå man kan sikre øget
gennemsigtighed kan findes ved at inddrage borgerne mere:

”transparens er tillidsskabende - informeret samtykke mener vi (Etisk Råd red.) også er
tillidsskabende i langt de fleste situationer. At blive spurgt, at blive involveret i beslutninger om,
hvad skal der ske med mine data, hvor skal de gå hen osv. jamen involveringen er
tillidsskabende.” (Interview, Ploug, 2016: 404)

Her bliver formålet i artikulation delvist at sikre tillid blandt borgerne til at deres data bliver behandlet
etisk korrekt, men artikulationen præsenterer ligeledes samtykke som begreb knyttet til
informationsstyring og krystalliserer det som nodalpunkt i en tillidsdiskurs. Her bygges en
ækvivalenskæde op hvor tegnene at blive spurgt, transparens og involvering, knyttes til momentet
tillidsskabende, som dermed bliver essensen for nodalpunktet samtykke. Det bliver således
ækvivaleret med at give borgerne indsigt og tryghed for, at deres data bliver behandlet forsvarligt.
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Samtykke faciliterer således både involvering og transparens over for borgerne, da de bliver taget
med på råd og samtidig oplyses omkring forskernes agenda i anvendelsen af deres sundhedsdata.
Det er svært som borger at anfægte den gavnende effekt transparens og involvering kan have på
tillid, men ikke alle aktører er lige begejstrede for udsigten til samtykkeordninger: ”forskerne går HELT i
baglås, hvis vi siger samtykke, fordi de er jo bange for at miste data, og i Danmark har vi en helt unik
adgang til data.” (Interview, Ploug, 2016: 300). Her artikuleres et af de centrale elementer, der knytter
til sig samtykke - nemlig adgang, og citatet ovenfor binder således også de to styringsmekanismer
sammen. De ses dog stadig som separate mekanismer, men de influerer i høj grad hinanden. I
denne artikulation knyttes samtykke til tegnene baglås og bange, hvilket tolkes som en stor
modstridighed, fra forskernes side, i forhold til indvillige i at indføre samtykke. Thomas knytter derved
nogle negative tegn til nodalpunktet samtykke i en diskurs om sundhedsforskning, hvor samtykke
bliver set som trussel, der truer deres unikke adgang.

4.6.2 – Påvirker samtykke forskningen?
Adgangen der ifølge forskerne er kilden til at realisere potentialet i sundhedsdata, trues således, når
aktører som Thomas foreslår samtykkeordninger. For at imødekomme denne kritik, er der derfor
blevet forsket i, hvorvidt samtykke reelt påvirker adgangen til sundhedsdata:

“ […] der tyder al forskning (i samtykke red.) på, både i Danmark og i udlandet, at langt de
fleste er villige til at give samtykke. Altså, så der er ikke grund til umiddelbart at frygte, at man
ikke vil stille sine data til rådighed, så problemet er langt hen ad vejen et fiktivt problem
(Interview, Ploug, 2016: 279) […] jeg plejer at sige, det er en lidt radikal og vovet påstand, at
sige, at man ikke lave god sundhedsvidenskabelig forskning i Tyskland, England, Frankrig,
USA, Japan osv. det gør man jo, på det vilkår, at nogen gange, så mangler man 10-15-20
procent (data red.).” (Interview, Ploug, 2016: 320).

Ovenstående artikulation er med til at opbygge en ækvivalenskæde, hvor fiktivt problem, radikal
påstand og villighed, inden for en diskurs om sundhedsforskning, knyttes til de negative
konsekvenser ved samtykke. Der opstilles dermed en smule ironisk distance til forskernes
bekymring, ved at udlægge deres postulater som et fiktiv problem, betydende at
samtykkemodellen formentlig ikke påvirker adgangen til sundhedsdata synderligt, da de fleste
er villige til at give samtykke. Det må dermed tolkes, at der hersker en del skepsis over, hvorvidt
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et samtykkekrav reelt ville ødelægge forskningen i sundhedsdata. Således udkæmpes der her
en diskursiv kamp fra begge aktørers side om at betydningssætte diskursen for
sundhedsforskning. Tegnet vilkår bliver ligeledes vigtigt, da det ækvivaleres med, at der med
samtykke vil mangle nogle data, men at det er prisen der må betales ved at skabe tillid via en
samtykkeordning. Det påpeges ligeledes, at andre lande, der opererer under disse vilkår,
stadig leverer god sundhedsforskning, og at et samtykkekrav derfor ikke nødvendigvis vil
hæmme forskningen i al almindelighed.

Behovet for samtykke kan dog godt diskuteres i nogen sammenhænge; ”der kan være typer og
kategorier af data, hvor man kan sige, der må samtykke måske være mindre vigtigt.” (Interview, Ploug,
2016: 430). Det er særligt en type data, hvor kravene for samtykke muligvis bør lempes; ”nogle typer
af anonymiserede generelle informationer, altså der må man jo sige, der skal vi måske ikke altid have
samtykke” (Interview, Ploug, 2016: 422). I denne artikulation knyttes momentet anonymiseret til
nodalpunktet samtykke som et bud på en gruppering af data, som ikke behøver samtykke, før de
anvendes til forskning. Momentet anonymisering bliver derfor knyttet til en privatlivsdiskurs, hvor det
fungerer som et styringsredskab, der kan afhjælpe behovet for samtykke. Det er således skellet
mellem personlig og anonym data, der her tillægges forskellig værdi for Thomas, da der ved
anonymiseret data foreligger en præmis om, at data ikke kan spores tilbage til den enkelte borger
alligevel. Så når data ikke kan spores direkte tilbage til borgeren, er samtykke dermed mindre vigtigt.
Igen kunne det være således nærliggende at foreslå en omfattende anonymisering af sundhedsdata,
men med vendingen nogle typer af anonymiserede generelle informationer må det tolkes, at Thomas
mener at dette forslag udelukkende er bæredygtigt i enkeltsående tilfælde

4.6.3 – Samtykke skal udformes i samspil med borgerne
Med samtykke vil borgerne blive involveret, og det bliver en måde at tale deres sag, da de får
mulighed for at se, hvilke data forskerne ønsker adgang til, og hvorfor de vil have adgang til det. Men
det er ikke ligegyldig hvordan samtykke udformes, hvis det skal have den gavnlige effekt, som der
lægges op til:

”vi foreslår et meta consent hvor man i virkeligheden spørger folk, hvor ofte vil du spørges. Hvor
ofte skal vi komme og spørge dig, er der nogle hovedområder hvor vi kan sige, ta' det, ta' det,
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ta' det, her vil jeg gerne spørges og jeg vil spørgers, så og så ofte.” (Interview, Ploug, 2016:
338)

Thomas artikulerer her metasamtykke som et redskab til at informationsstyre sundhedsdata på set fra
borgernes

synspunkt.

Tegnet

spørges,

bliver

således

moment

inden

for

en

selvbestemmelsesdiskurs. Med spørges forstås altså scenariet om, at en forsker søger adgang til
sundhedsdata, som en borger besidder, og for at få adgang til det, så skal de søge samtykke hos
borgeren. En samtykkemodel kunne udformes efter fire hovedgrupperinger: ”her får du de fire
muligheder, for hvor ofte du vil give samtykke - spørg altid - spørg engang imellem - det er altid tilladt - det
er aldrig tilladt at bruge min data.” (Interview, Ploug, 2016: 360) der artikuleres derved et valg over for
borgerne omkring omfanget af det samtykke, man vil afgive, hvor de selv kan bestemme deres
engagement i sundhedsforskningen. Med grupperingerne altid tilladt og aldrig tilladt kan borgeren altså
vælge om forskerne frit må tage dennes oplysninger eller aldrig må tage dem. Ved grupperingen
engang imellem, tolkes det i denne artikulation, at borgeren vil blive spurgt, hvis det har særlig
relevans for den givne borger, hvorpå han eller hende vil blive adspurgt om samtykke. Med
grupperingen spørg altid vil borgeren således altid blive adspurgt inden en forsker søger om adgang
til dennes sundhedsdata. Men grundet antallet af forskningsforsøg, hvor sundhedsdata indgår6, kan
antallet af samtykkeforespørgsler være kritisk for dets succes redskab til at informationsstyre
sundhedsdata: ”hvis man går ud og spørger jer (borgerne red.) om samtykke hver gang, så ender vi i
samme situation som Cookie consent på jeres telefon ikke også, der er jo ingen der tager det seriøst
vel?” (Interview, Ploug, 2016: 333). Udfordringen bliver derfor at lave en løsning, der ikke overlæsser
borgeren med forespørgsler, og at det kun er de relevante forhold om samtykke, der bliver
præsenteret for borgeren. I artikulationen ligger således også en implicit en sammenkobling til
diskursen om sundhedsforskning, da borgerne nu via samtykke kan vælge om de vil deltage i
forskning eller ej. Således kan adgangen til sundhedsdata påvirkes i en selvbestemmelsesdiskurs.

Der ligger dog en indbygget problematik i det faktum, at hvis folk slet ikke udfylder et metasamtykke,
om deres data så alligevel bør indgå i forskning. En løsning kunne være et formodet samtykke, hvor
man automatisk er med, hvis man ikke udfylder samtykket; ”jeg er fortaler for en default, der hedder det
må man godt.” (Interview, Ploug, 2016: 349). Denne artikulation knyttes til en default (automatisk
indstilling), der bliver et moment knyttet til samtykke, hvor forskerne godt må tage borgernes data,
6

I Danmark anvendes borgernes sundhedsdata til forskning imellem 10-600 gange årligt. (Ploug, 289)
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hvis de ikke har udfyldt et metasamtykke. Her forsøger Thomas at tilknytte momenter, der reducerer
flertydigheden i hans forslag, da han imødekommer et af forskernes ankepunkter ved samtykke.

Det er nu belyst, hvordan forskellige perspektiver og måder at tilrettelægge samtykke på, italesættes af
Thomas. I det følgende nærstuderes de artikulationer og perspektiver på samtykke som
styringsmekanisme, der blev identificeret i interviewet med Henrik Ullum.

4.6.4 – Forskerne frygter for samtykke
Som det fremgår af det ovenstående afsnit er samtykke en torn i øjet på forskere, som ønsker
adgang til store mængder sundhedsdata. Samtykkekravet er primært blevet italesat af
meningsdannere i debatten og er derfor ikke et krav fra befolkningens side, men kan komme på tale,
hvis det er fra befolkningen kravet bliver fremsat:

”hvis der nu kom et massivt krav fra befolkningen om, at prøv at hør, I skal ikke kigge i mine
registre uden, at jeg har givet samtykke” (Interview, Ullum, 2016: 268)

Samtykke bliver her artikuleret som en konsekvens, der kun må forekomme i yderste instans. Med
tegnet massivt krav knyttet til befolkningen kan det argumenteres at Henrik i sin artikulation udtrykker,
at det skal være en samlet befolkning, der ønsker en samtykkeordning og ikke blot mindre
grupperinger, såsom eksperter, før han vil gå aktivt ind i en debat om emnet. Samtykke bliver
ligeledes et nodalpunkt for en diskurs om sundhedsforskning, da det knyttes til momentet kigge i
mine registre, der vil være forskernes intention når de fx forsker i nye behandlingsformer.

Nodalpunktet samtykke, bliver inden for en diskurs om sundhedsforskning, artikuleret som en trussel
mod at realisere potentialet i sundhedsdata: ”hvis man har aktive samtykker, der er svære at indhente,
så får man en eller anden form for selektion, som gør at man kan kompromittere data” (Interview, Ullum,
2016: 263). Her artikuleres et negativt forhold, hvor aktivt samtykke bliver knyttet til tegnene svære at
indhente, hvilket i artikulationen menes at kunne kompromittere data og dermed forskningen, da
adgangen til sundhedsdata bliver begrænset.

Samtykke vil således også have konsekvenser for det generelle sundhedsbillede, når man aktivt
spørger om det: ”det er typisk de socialt dårligst stillede, der siger, at de ikke vil være med, eller jeg ved
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ikke, om de siger, at de ikke vil være med, de er de facto ikke med” (Interview, Ullum, 2016: 71). Her
opstilles det scenarie, som er konsekvensen af aktivt samtykke nemlig, at forskerne får ukomplette
datasæt. Med tegnene socialt dårligt stillede og ikke med artikuleres igen det skævvredne billede af
befolkningens sundhed, som en konsekvens ved samtykke. Socialt dårligt stillede mennesker er ofte
i højrisikozonen for at bære nogle alvorlige sygdomme, og derfor vil danskernes sundhed se bedre
ud, end den reelt er, hvis der ikke er adgang til data om den samlede population. Der trækkes
derved også på en bredere samfundsdiskurs, hvor frygten for at fremstille ukorrekte oplysninger
omkring folkesundheden, kan have konsekvenser for politikernes muligheder for at budgettere
ressourcerne til fremtidens sundhedsvæsen.

I interviewet med Henrik bliver nodalpunktet samtykke ofte knyttet til transparens og artikuleres
dermed ind i en tillidsdiskurs. Tillid er dog en svær størrelse, da tillid ifølge Henrik, kan frembringes på
mange forskellige måder:

”mit personlige bud ville være, at vi skulle gå ud meget aktivt og informere befolkningen om,
hvad er det vi laver, at vi følger deres sundhed i registre, vi gør det ikke sådan så vi sidder
og følger vores nabo, vi følger grupper, vi følger sygdomme, vi følger sundhedsmønstre,
forholdet er jo bedre diagnostik for at lave bedre behandling, og hvis der så, når vi fortæller
om det, udbredt i befolkningen siger ’nej, det er vi utrygge ved’, jamen så må vi finde
løsninger på det.” (Interview, Ullum, 2016: 289)

Her artikuleres et ønske om at skabe åbenhed over for befolkningen. Momentet informere, artikuleres
som et led til at skabe gennemsigtighed med den forskning, de laver. Tegnet følger bliver således et
element, der i artikulationen har en flertydig mening. Henrik prøver at meningsudfylde elementet følger
med information omkring forskernes reelle arbejde i ækvivalenskæden vi følger deres sundhed, vi
følger sygdomme og vi følger sundhedsmønstre. Han forsøger derved reducere flertydigheden i
elementet, og gøre det til et moment. Det sker, da han nævner, at de netop ikke følger naboen,
hvorfor følger kan forstås som et begreb, der i denne artikulation skal vise forskernes integritet i
forhold til ansvarsfuld forskning. Aktiv informering eller kommunikation bliver derved en måde at skabe
øget gennemsigtighed om hvem de følger og hvem de ikke følger samt information omkring
forskernes reelle arbejde, og foreslås som et alternativ til samtykke.

100

4.6.5 – Opsamling for nodalpunktet samtykke
I ovenstående afsnit ses det, at metasamtykke og formodet samtykke som styringsredskaber bliver
koblet til den overordnede informationsstyringsmekanisme samtykke. Samtykke knyttes til
transparens i en tillidsdiskurs, hvori inddragelse er det der skaber tilliden hos borgeren. Ved at give
borgeren mulighed for at bestemme hvilken data der må deles, og hvor ofte de vil spørges, bliver
samtykke også artikuleret i en selvbestemmelsesdiskurs. Med samtykke får borgerne dermed lov til
selv at bestemme, hvornår forskerne må få adgang til deres data, hvilket ligeledes kobler samtykke til
en diskurs om sundhedsforskning. Inden for samme diskurs artikuleres samtidig frygten for at data
bliver kompromitteret, hvis der skal indhentes samtykke, og at det kan påvirke adgangen til data, hvis
samtykke indføres. Her tilknyttes dog omvendt også en ækvivalenskæde om, at der fra forskernes
side er tale om et fiktivt problem, hvor studier viser at samtykke ikke spiller en signifikant rolle i forhold
til kvaliteten i forskningen. Dette bliver ligeledes evident, hvis man sammenligner med andre lande.

4.7 – Konflikten mellem adgang og samtykke
Ovenstående analysedel blotlægger ikke kun de redskaber, der kobles til de to nodalpunkter, den
viser ligeledes, hvordan forskellige diskurser forsøger at meningsdanne adgang og samtykke på
forskellige måder. Tages der udgangspunkt i nodalpunktet adgang, så opstår der en konflikt idet at
de to aktører forsøger at betydningssætte nodalpunktet adgang inden for forskellige diskurser. Denne
diskursive kamp udkæmpes når adgang, inden for diskursen om sundhedsforskning, artikuleres som
en nødvendighed for sikre kvaliteten i forskning, og hvor der efterfølgende, i en sikkerhedsdiskurs,
bygges ækvivalenskæder op omkring det betryggende i at anvende forskningsmaskiner til dette
formål. Omvendt bliver adgang, i en privatlivsdiskurs, set som noget der truer den enkeltes ret til
privatliv, grundet mængden af personer der har adgang til borgernes data.

Denne konflikt skærpes ydereligere, når samtykke artikuleres i relation til adgang, da frygten fra
forskernes side igen ligger i, at en samtykkeordning vil begrænse deres adgang til sundhedsdata.
Samtykke italesættes omvendt også som en mulighed for at skabe tryghed og knyttes dermed til
begreberne åbenhed og transparens i en tillids- og selvbestemmelsesdiskurs, hvor metasamtykke og
formodet samtykke foreslås som den måde ordningen skal skrues sammen på. Frygten er dog fra
forskernes side, når samtykke artikuleres i en diskurs om sundhedsforskning, at man mister adgang
til data, da det kan kompromittere data og hæmme deres evne til at skabe retvisende billeder af
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danskernes sundhed. Der opstår således en konflikt i henhold til at betydningssætte indvirkningen af
en samtykkeordning inden for en diskurs om sundhedsforskning.

Det bliver evident i indeværende og forrige kapitel, at både adgang og samtykke er centrale og
divergerende begreber, når de sættes i relation til informationsstyring af sundhedsdata. Konflikten,
som er skitseret ovenfor viser ligeledes, at adgang og samtykke artikuleres som uforenelige størrelser
i deres nuværende form. Dog ses der tegn på, at konflikten imellem de to styringsmekanismer kan
løsnes op, da det på den ene side anerkendes, at samtykke som redskab kan styrke tilliden til
forskningen og på den anden side, at adgang ikke bør svækkes af kravet om samtykke, i de tilfælde
hvor data ikke er personhenførbare.

I det følgende kapitel diskuteres det derfor, hvorledes informationsstyring kan tænkes mere aktivt ind i
arbejdet med sundhedsdata, og hvilke centrale redskaber, der bliver nødvendige at overveje for på
lang sigt at kunne realisere potentialet i sundhedsdata.
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Kapitel 5 – Diskussion
Dette kapitel har til formål at diskutere resultaterne som er frembragt i specialets analysedel 1 og 2.
For at nuancere diskussionen inddrages der i indeværende kapitel en ny empirisk case om
sundhedsdata (Care.Data) fra England, hvilket gør det muligt at iagttage specialets resultater og
undersøgelsesfelt i en ny kontekst. Dette er gjort for at teste, diskutere og reflektere over vores
analyseresultater i en international sammenhæng, hvorfor casen fungerer som en løftestang, der er
med til at underbygge specialets resultater. Først introduceres casen (5.1), hvor de ligheder og
modsætninger, som ses i forhold til den danske debat om sundhedsdata opstilles. Her er fokus ikke
at diskutere casen, men at sammenholde den med vores egne resultater. Disse indsigter vil således
danne baggrunden for den efterfølgende diskussion (5.2) af fordelene og ulemperne ved de centrale
styringsredskaber, der er identificeret i vores analyse og igennem casen fra England.

5.1 – Introduktion til Care.Data
Det skulle have været en sundhedsrevolution af rang, da National Health Service (NHS)
indledningsvist annoncerede planerne omkring Care.Data i 2013. Programmet blev det følgende år
præsenteret for borgerne, hvor man udsendte en pamflet til knap 26 mio. husstande i England med
den lovende påskrift ”better information means better care” (Freedland, 2014). Fra den ene dag til den
anden introducerede NHS Storbritanniens mest ambitiøse sundhedsdataprojekt.
Projektet havde til formål at indsamle data fra englændernes patientjournaler hos de praktiserende
læger og sammenkoble disse med journaler fra hospitalerne. Disse data skulle blandt andet bruges
til at allokere ressourcerne i sundhedssystemet mere hensigtsmæssigt og til at forbedre
sundhedsforskningen (Solon, 2014). NHS inddelte, i forbindelse med projektet, borgernes
sundhedsdata i tre kategorier: grøn-, gul- og rød data (Solon, 2014). Nedenstående tabel viser
anonymiseringsgraden af de indsamlede data, som var styrende for, hvem der kunne få adgang til
hvilke data.

Grøn

Gul

Rød

Generel og helt anonymiseret data

Ligner de røde data, men de har

Personfølsom data, der inkluderer

(Skal deles flere steder)

fået erstattet personhenførbar

bl.a. CPR-nummer og postnummer

information med pseudonymer.

(Skal ikke deles)

(Kilde: Solon 2014)
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Men knap havde pamfletten gjort entre hos borgerne før kritikken begyndte at hagle ned over
projektet, hvilket gjorde at de indledende pilotprojekter blev udskudt i 6 måneder og først genoptaget
i 2015. Planen fra NHS, og den efterfølgende debat i medierne, kan således, med få undtagelser,
sammenlignes med den plan for indsamling af sundhedsdata, som Astrid Krag fremlagde i starten af
2013 som et led i vækstplanen. Indeværende case om Care.Data tilføjer således en international
dimension til specialet, der peger på at resultaterne fra analyserne har mere vidtrækkende
perspektiver.
Herunder sammenholdes casen fra England med debatten i Danmark, hvorefter fordele og ulemper,
ved de centrale begreber relateret til informationsstyring diskuteres op mod hinanden.

5.1.1 – Care.Data truer privatlivet
Tilsvarende til den offentlige debat i Danmark blev der ved lanceringen af Care.Data hurtigt rettet kritik
mod sikkerheden og truslen omkring fortroligheden ved indsamling og deling af generel
sundhedsdata om borgerne. En stribe uheldige sager havde præget mediebilledet op til lanceringen,
hvor særligt masseovervågningsskandalen i den amerikanske efterretningstjeneste NSA og nogle
forlagte discs med personfølsom information, påvirkede befolkningens tillid til datasikkerhed
(Freedland, 2014). Disse sager vakte frygt hos folk for, om staten nu også kiggede dem over
skulderen. Ligeledes var blev generelt sået stor tvivl omkring NHS’ kompetencer til at beskytte
personfølsom data, da en intern kodningsfejl betød, at 800 links var ramt af en malware-(virus), der
sendte patienter til spamhjemmesider, i stedet for den rigtige hjemmeside, kort før lanceringen af
Care.Data-programmet (Gibbs, 2014).

Ligesom i Danmark, blev retten til privatliv også diskuteret heftigt i England, og flere læger udtrykte
deres bekymringer omkring patientfortrolighed og vildledningen omkring planerne med borgernes
sundhedsdata (Praities, 2014). Faktisk viste en spørgeundersøgelse, at over 40 % af de
praktiserende læger selv ville anvende programmets indbyggede opt-out7, da de ikke havde tillid til at
staten kunne passe på deres oplysninger samt at man ikke anede, hvad de skulle bruges til og hvem
de blev videregivet til (Ibid.). Det er fortrinsvis de udefinerede kommercielle planer med borgernes
sundhedsdata, der bliver kritiseret, da der ikke er klarhed over hvem, som vil få adgang til særligt de
pseudonymiserede data (Solon, 2014). Udsigten til at de skal deles skaber røre i offentligheden, da

7

Den indbyggede opt-out mulighed i Care.Data projektet betyder, at man kan frabede sig, at ens sundhedsdata kan deles imellem forskellige
organisationer: http://patient.info/health/caredata-sharing-your-information
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flere eksperter påpeger, hvor let det er at lave et såkaldt jigsaw-attack , og herigennem frembringe de
8

originale identiteter – en problematik NHS selv anerkender i 2013 (Ibid.). På den baggrund bliver der,
som i Danmark, også i den engelske debat lagt særligt fokus på, at retten til privatliv aldrig må
overskygges af samfundsmæssige dagsordener, hvorfor flere aktører påkalder behovet for
borgerinddragelse (Wolf, 2014).

5.1.2 – Care.Data og behovet for informationsstyring
Iagttages den offentlige debat i England op i mod resultaterne fra medieanalysen, ses der et tydeligt
sammenfald i, at man ikke kan tage befolkningens tillid og opbakning til statens håndtering af
sundhedsdata for givet. Som nævnt har en række eksempler på misbrug og lemfældig omgang med
personfølsom sundhedsdata, men også andre sager, som ikke er relateret til sundhedsvæsenet,
skærpet folks opmærksomhed omkring beskyttelse af deres personlige data. De to debatter
understreger nødvendigheden i aktivt at overveje elementer som gennemsigtighed omkring
håndteringen af data, inddragelse af borgerne og oplysninger omkring indsamlingens formål som en
del af styringsprocessen. Dette bliver således nødvendigt for at foregribe en kritisk debat i
offentligheden, der som det er påvist, bliver konstituerende for meningsdannelsen omkring
håndtering af sundhedsdata og dermed begrænser muligheden for at realisere potentialet i dem, til
gavn for hele samfundet. Tænker man ikke de centrale styringsmekanismer, som er blotlagt i løbet af
specialet, ind fra starten, mister man kontrollen over, hvordan der skabes mening omkring det
overordnede formål. Både i Danmark og i England ses det, at den manglende afvejning af
informationsstyring havde vidtrækkende konsekvenser.

I England var effekterne af manglende informationsstyring katastrofale. Særligt debatten relateret til
den uklare opt-out model, hvor negative røster i stedet advokerede for en såkaldt opt-in9 løsning, fik
store konsekvenser for NHS (Baldwin, 2014). Den manglende klarhed over særlig opt-out modellen
samt det overordnede formål med Care.Data projektet, havde den effekt at over 1,2 mio.
englændere valgte at benytte sig af opt-out løsningen (Shah, 2016). Pilotprojekterne som skulle være
startet i 2014, kom således først i gang i 2015, men blev i september samme år sat i bero igen, da
det kom frem at NHS, på trods af borgeres opt-out, stadig delte over 700.000 patienters data med
tredjepartsselskaber (Matthews-King, 2015). Denne sag, samt et tiltagende pres fra befolkningen og

8
9

Et Jigsaw-Attack er en måde at spore data tilbage til deres oprindelige identitet
En opt-in model betyder, modsat opt-out modellen, at borgeren aktivt skal til vælge at være med i Care.Data programmet
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meningsdannere i offentligheden, førte til at sundhedsminister Jeremy Hunt udpegede Fiona
Caldicott som landets første sundhedsdata værge (data guardian), med henblik på at lave en
samtykkeordning omkring Data.Care (Evenstad, 2015). Således blev udfaldet af manglende
informationsstyring, eksemplificeret i den fejlslagne kommunikation, kritiske offentlige debat og
generelle mistillid til Care.Data, at man nu skulle, og stadig er i gang med, indføre en samtykkemodel
for Care.Data programmet.

Vendes blikket tilbage mod Danmark, var der ligeledes konsekvenser på bekostning af den
manglende informationsstyring, hvor guldægget – DAMD-databasen – måtte slettes på grund af
manglende lovhjemmel til indsamling af sundhedsdata. Ligeledes måtte de oprindelige visioner med
sundhedsdata, som led i vækstplanen, strammes grundet pres fra aktører i offentligheden. Udover
den manglende lovhjemmel, var det ligeså vel den manglende kommunikation om DAMDdatabasens eksistens og dens nytteværdi, der gjorde at man til sidst måtte slette den. Den
manglende gennemsigtighed kan derved betragtes som et udfald af fejlslået informationsstyring, hvor
konsekvenserne så blev, at mulighederne for at anvende sundhedsdata begrænsedes.

5.2 – Diskussion af informationsstyring af sundhedsdata
De to debatter, i henholdsvis England og Danmark, viser med al tydelighed, at håndtering af
sundhedsdata rummer mere end blot deling og overvågning, hvis potentialet i sundhedsdata skal
realiseres. Der skabes således et behov for at tænke informationsstyring ind i arbejdet med
håndtering af sundhedsdata fremadrettet. Spørgsmålet bliver så, hvordan centrale begreber inden for
informationsstyring kan tænkes ind, så de på den ene side tilgodeser samfundets interesser i at
udnytte potentialet i sundhedsdata, og på den anden side sikrer den enkelte borgers ret til privatliv.

5.2.1 – Hvem og hvor mange skal have adgang?
Som det både ses i casen fra England og debatten i Danmark, så opstår der en kritik af den måde,
hvorpå adgang kommunikeres og gives. Vores analyse viser dog, at adgang er en central
mekanisme for informationsstyring, specielt i forskningssammenhænge, da det er en forudsætning
for, at der kan forskes i sundhedsdata. Et centralt spørgsmål der bør adresseres er derfor hvem der
må få adgang til disse data. I England åbnede man med Care.Data programmet op for at alt fra
farmaceutiske firmaer, universiteter, NGO’er med flere, kunne få adgang til de pseudonymiserede
sundhedsdata (Solon, 2014), og i Danmark forsøgte man at skabe vækst ved at lokke
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medicinalvirksomheder til landet og lade dem forske i danskernes sundhedsdata. I begge tilfælde
blev ideen, om at tillade adgang til virksomheder med kommercielle interesser, kritiseret heftigt og
generelt ses det, at befolkningen er betænkelige ved at lade andre end sundhedsvæsenet anvende
deres personfølsomme oplysninger. De fleste er dog enige om, at forskere selvfølgelig skal have
adgang til at forske i bedre behandlinger og finde sammenhænge i sygdomsforløb, hvorimod næsten
alle eksperter er enige om at industrien skal nægtes adgang til sundhedsdata. Spørgsmålet er dog
om det er hensigtsmæssigt at nægte medicinalindustrien adgang. Enkelte aktører i England peger
nemlig på flere forhold der taler for at øge adgangen for industrien, da det ofte er de kommercielle
virksomheder, der har ressourcerne til at realisere det forskningsmæssige potentiale. Det vil således
ifølge disse eksperter være hensigtsmæssigt at betro medicinalvirksomhederne med flere data
(Freedland, 2014). Problemet er, at borgere – og meningsdannere – er bange for, at dette vil åbne
op for, at eksempelvis forsikringsselskaber og andre interessenter får adgang til disse data, og på
den måde kan bruge dem til eksempelvis at udregne ulykkesforsikringer baseret på lægejournaler.
Det må ud fra debatterne tolkes, at den manglende kommunikation om formålet, og en manglende
tillid til de profitdrevne organisationer, sætter en stopper for denne tanke for nu.

Det andet centrale spørgsmål, der relaterer sig til adgang er hvor mange personer, der skal have
adgang til borgernes sundhedsdata. I Danmark kan over 200.000 ansatte i sundhedssektoren tilgå
personfølsom data på forskellige niveauer, og i begyndelsen af 2016, skabte denne lemfældige
uddeling af adgang til data overskrifter, da det kom frem at over 20.000 sundhedsfaglige havde
ulovlig adgang til systemer med personfølsom data (Sørensen, 2016b). Adgang er en god ting, når
det er de rigtige personer med de rigtige intentioner, der får det. Men jo flere personer, der får
adgang desto større er risikoen også for misbrug og lækager, hvilket må ses som en stor trussel
mod sikkerheden og borgernes ret til privatliv. Netop derfor bør både graden af adgang, samt hvem
og hvor mange der har den, overvejes nøjes inden den gives. Det er således også relevant at
diskutere om perifere erhverv til sundhedsvæsenet såsom hjemmehjælpere, tandlæger og
lægesekretærer skal have fuld adgang til journaldata, og mere generelt, i hvilke situationer fuld
adgang bør gives, og hvor adgang bør begrænses. Her kunne forslaget om forskningsmaskiner, der
kan overvåge og centralisere adgangen til sundhedsdata være en løsning. Forskningsmaskiner vil
kunne bringe gennemsigtighed omkring forskernes færden ved at ’logge’ hvem der får tildelt adgang,
og hvilke udtræk på sundhedsdata de laver. Ligeledes vil sikkerheden umiddelbart øges, da
sundhedsdata ikke lagres på forskernes egne computere, og dermed går tabt, hvis disse bliver
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stjålet eller går i stykker. Ulempen ligger i, at en centralisering af data gør, at hackere potentielt vil
kunne få adgang til store mængder data, ved kun at skulle forcere et sikkerhedssystem, i stedet for
de små bidder der måtte ligge på de enkelte forskeres computere. Ligeledes præsenterer
forskningsmaskinerne gennemsigtighed, men ingen mulighed for at borgerne kan få indflydelse på,
hvilke personer, som rent faktisk får adgang til deres data.

5.2.2 – Er samtykke vejen frem?
Som det ses i både specialets analyser og igennem casen fra England bliver samtykke ofte nævnt
som led i at give borgerne mulighed for at udøve deres ret til selv at bestemme over egne data og
derigennem kontrollere adgang. Såvel som digitaliseringen fordrer nye muligheder for håndtering
sundhedsdata, giver den også mulighed for at udvikle smarte samtykkeordninger, som gennem ITsystemer i sundhedsvæsenet, nemt vil kunne faciliteres. På den måde bliver samtykke et centralt
styringsredskab, da det lettere end nogensinde før kan indhentes, ligesom det er muligt for borgere
at ændre deres samtykke, hvis et ønske herom måtte opstå. Samtykke kan således på mange
måder virke som det perfekte styringsredskab til at imødekomme problemerne omkring
kompromitteringen af retten til privatliv. Implementering af samtykke vil skabe gennemsigtighed og
derigennem tillid til håndtering af sundhedsdata, men dilemmaet er, at det samtidig kan begrænse
relevante personers adgang til sundhedsdata, hvis der ikke er tillid blandt borgerne. Adgangen
påvirkes fordi borgerne får en mulighed for at frasige sig at være med i fx sundhedsforskning. Tillid
bliver således en central faktor i forhold til de implikationer samtykke har på sundhedsforskningen.
Således kan informeret samtykke ses som en optimal løsning, når der er en høj grad af tillid og
forståelse for potentialet i sundhedsdata, da borgerne på den måde føler en grad af involvering, og vil
være tilbøjelige til altid at give samtykke. Omvendt vil informeret samtykke være dræbende for
sundhedsforskningen, hvis der er en lav grad af tillid og et kritisk blik på håndtering af sundhedsdata,
da borgere, som det også ses i England, således vælger ikke at stille deres data til rådighed for
forskningen. Spørgsmålet bliver her, om samtykke kan struktureres på en måde, så det kan afveje
det indbyggede dilemma?

I Danmark kræves der informeret samtykke, når vi eksempelvis får foretaget et indgreb på hospitalet
eller fysisk deltager i kliniske forsøg. Dette krav er dog ikke gældende, såfremt der eksempelvis
forskes i registerdata eller bevilliges adgang til tredjeparts organisationer såsom Kræftens
Bekæmpelse (Retsinformation.dk, 2013). I England arbejder man imidlertid ud fra en anden model,
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hvor der ved introduktionen af Care.Data programmet blev fremlagt en opt-out mulighed, der kunne
ses som en form for samtykkemodel. Men denne model blev kritiseret fordi man som borger for det
første automatisk var med i programmet, men også fordi det var meget uklart, hvad man bakkede ud
af. Det bliver derfor relevant at diskutere, om man bør indføre en mere fleksibel samtykkemodel, hvor
man i højere grad giver borgerne selvbestemmelse over, om de vil være med eller ej.

Medieanalysen viste, at flere positioner italesatte behovet for samtykke, ligesom Thomas Ploug
foreslog et metasamtykke og formodet samtykke som redskaber til at styre adgangen til
sundhedsdata, og samtidig involvere borgerne. Det formodede samtykke ville, ligesom opt-out
modellen, sikre, at alle de som ikke tager stilling til samtykket som udgangspunkt ville deltage.
Dermed sikres det, at alle de, som ikke har en holdning til samtykke, ikke udelades fra forskningen,
som det ville være tilfældet med den opt-in løsninger der blev diskuteret i England. Dette må
umiddelbart ses som en løsning, der både tager hensyn til forskningen, men som også giver
borgerne mulighed for at være herre over deres egne data.
Kritikken går dog, fra eksempelvis Henrik Ullum, heller ikke på det formodede samtykke, men på
samtykke i en mere generel forstand. Han nævner blandt andet, at visse befolkningsgrupper
konsekvent vælger ikke at give samtykke – og at det oftest er dem som har de største skavanker, og
dermed også dem, der er mest interessante at iagttage ud fra et forskningsperspektiv, som siger nej
(Interview, Ullum, 2016).
En væsentlig pointe at tilføje her er, at problemet med samtykke ikke kun ligger i, at man kan miste
data, men mere at man mister data, der skævvrider det akkumulerede databillede. Hvis 50 % af en
befolkning vilkårligt udelades, vil der stadig være rigeligt med data at forske i, så længe disse data
repræsenterer et bredt og varieret udsnit af befolkningen. Problematikken opstår, hvis borgerne selv
får mulighed for at træde ud af repræsentationen for populationen, da den indsamlede data dermed
bliver skævvredet og derved også upålidelig for forskningen (Baldwin, 2013).

Det skal således være usagt om en indførelse af samtykke vil være en produktiv styringsmekanisme,
som kan sikre borgerne inddragelse, uden at det samtidig forringer forskningskvaliteten. Eller om det
bliver et dødsstød for forskningen, hvor en skævvridning i forskningsresultaterne bliver udfaldet, fordi
borgerne vælger ikke at ville dele deres data. Skal samtykke blive en forudsætning for at lave
sundhedsforskning, vil særligt evnen til at skabe et narrativ, der på et oplyst grundlag opfordrer folk til
at dele data, blive meget vigtigt forud for implementeringen af dette.
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I samme ombæring kan der ligeledes rejses spørgsmål ved om samtykke overhovedet er noget
befolkningen ønsker, hvis det lykkes at skabe tillid til formålet med brugen af sundhedsdata. Her
udtrykte begge patientforeninger, i henholdsvis Danmark og England, opbakning til indsamling af
registerdata – dog med det forbehold, at disse udelukkende skulle bruges til generel forskning i
bedre behandling og som led i at kvalitetsforbedre sundhedsvæsenet. Er disse krav opfyldt, ja så er
tilliden ifølge dem høj nok til, at borgerne ikke bør inddrages i sådanne beslutninger. Som Henrik
Ullum ligeledes påpeger er samtykkekravet ikke italesat fra borgernes side, hvorfor det igen kan
diskuteres, om der er et reelt behov for samtykke blandt befolkningen. Omvendt må det konkluderes,
at når der er tale om at anvende sundhedsdata som led i at skabe vækst, så bør det overvejes
kraftigt, om ikke borgerne bør inddrages i beslutningerne omkring hvilke organisationer, der får tilbudt
adgang til deres data.
Skulle behovet for at udfærdige en samtykkemodel opstå, er det nærliggende at udnytte de
teknologiske muligheder som muliggør, at man via en platform som sundhed.dk, hvor borgerne
allerede kan tilgå deres journaler, ligeledes kan udfylde et samtykke. Her kunne man med fordel
udforme en fleksibel samtykkeordning, der således benytter det formodede samtykke i de tilfælde,
hvor der er tale om at give adgang til autoriserede forskere tilknyttet sundhedsvæsenet. Men som
samtidig eksempelvis via mail notifikation anmoder om borgerens samtykke, hvis der er tale om
tredjepartsselskaber med kommercielle interesser. Om industrien ved denne model så ender op
med en masse skævvredet sundhedsdata, må således blive determineret af deres evne til at få
kommunikeret de positive implikationer ved at give samtykke til deling af sundhedsdata. Her må det
være evnen til at skabe gennemsigtighed og tillid omkring håndteringen af disse, der skal åbne op for
mere adgang, så borgerne ikke skal gå med en uvidenhed omkring, hvad deres sundhedsdata bliver
brugt til. Ligeledes kunne samtykkeordningen tænkes ind i de private lægepraksisser, hvor en checkin skærm eksempelvis kunne adspørge patienten om han eller hun ønskede at afgive sit samtykke til,
at data fra den forestående konsultation potentielt kunne blive brugt i en forskningsmæssig
sammenhæng.

5.2.3 – Transparens, kommunikation og tillid går hånd i hånd
Ovenstående viser at samtykke må betragtes som en effektiv måde at skabe transparens og tillid til
sundhedsforskningens formål, men hverken forskere eller politikere er begejstrede over udsigten til
potentielt at miste værdifuld data samtidig. Det er derfor relevant at diskutere en anden mekanisme
som led i at skabe tillid blandt borgerne – kommunikation. Da begge debatter viser, at der uden
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gennemsigtighed opstår mistillid til håndteringen af sundhedsdata, bliver det relevant at tænke
kommunikation ind som et strategisk værktøj i forhold til transparens. Her handler det om åbent at få
kommunikeret formålet med forskningen i sundhedsdata, og hvordan dette har værdi for både den
enkelte borger og samfundet i det brede hele. Udfordringen bliver at kommunikere sikkerhed, kontrol
og formål på en måde, så det ikke bliver mistolket eller uforståeligt for modtageren. Som Henrik Ullum
også nævner er strategisk transparens et værktøj, som kan bruges til at fremhæve de forståelige og
essentielle pointer ved sundhedsforskning, og hvor man også kan vælge at kommunikere alle de
positive resultater, som gennem forskning i sundhedsdata bliver mulige.
Som det kunne ses i både indeværende analyse og Care.Data-casen, var den mangelfulde, åbne
kommunikation om de, små, men potentielle risici, som ligger i at lagre, dele og forske i
sundhedsdata medvirkende til at meningsdannere lykkedes med at etablere skrækscenarier i
offentligheden. Dette medførte blandt andet, at man nu i England har måttet indføre samtykke på et
tidspunkt, hvor tilliden til sundhedsvæsenet og sundhedsdata er i bund. Det er derfor essentielt, at
man
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de

positive

og
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implikationer som

digitaliserede

sundhedsinformationer har. Et eksempel på dette kunne være den omfattende mængde af data som
blev opsamlet i DAMD-databasen, der gav forskerne mulighed for at sammensætte et mere præcist
billede af danskernes sundhed og skabe bedre behandlinger – til glæde for alle borgere.
Problematikken lå, som tidligere belyst, i at der manglede lovhjemmel til at indsamle disse data. Her
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nødvendigheden i at gøre et lille indhug i den enkeltes ret til privatliv, muligvis være medvirkende til at
man fra starten kunne have indsamlet disse data. Der kan her drages en parallel til den debat, der
har været omkring øget overvågning af danskerne som middel mod at bekæmpe terror. Her har
undersøgelser netop vist, at 48 % af danskerne er parate til at afgive deres ret til privatliv for til
gengæld at føle sig mere trygge (Larsen, 2015).

5.3 – Opsamling af diskussionen
I dette kapitel har formålet været at diskutere, hvorledes informationsstyring fremadrettet kan
indtænkes, så mulighederne i den unikke sundhedsdata kan udfoldes. Udfordringen ligger i at skabe
den fornødne tillid til håndteringen af sundhedsdata uden, at hensynet til borgernes privatliv
ignoreres, samt at forskningen ikke lider last under det. Som diskussionen viser, findes der
umiddelbart ingen gylden middelvej på nuværende tidspunkt, der kan favne det ovennævnte
dilemma og gøre det muligt at realisere det fulde potentiale i danskernes sundhedsdata, da alle
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former for informationsstyring både indeholder fordele og ulemper. Diskussionen giver således ikke et
konkret svar på hvordan man løser dilemmaet, men den påpeger hvilke forhold, der er nødvendige at
adressere før man påbegynder et arbejde, der involverer håndtering af personfølsom data.

Et af de vigtigste forhold der bør adresseres, fremkommer i det særlige fællestræk, som debatten i
Danmark og casen fra England deler, hvor den manglende evne til at opbygge en meningsfuld
fortælling i offentligheden tydeliggøres. En fortælling, der kan forklare vigtigheden og de unikke
muligheder der ligger i at udnytte potentialet i sundhedsdata, selvom der altid vil være en hvis risiko
forbundet med dette. Netop derfor handler det i denne fortælling om at få opbygget tillid gennem
åben og ærlig kommunikation omkring formålet, udfordringerne og potentialet i sundhedsdata. På
mange måder kan det samaritanske princip rumme dette budskab, hvor man som borger må ofre en
bid af privatlivet for fællesskabets bedste. Sundhedsdata handler således ikke om ens egen nytte,
men om noget man som borger kan se værdien i at give videre sine medborgere. Essensen i det
budskab, som skal etableres i befolkningens bevidsthed, fanges meget rammende i følgende citat
fra briternes dataværge Fiona Caldicott, hvorfor dette vil afrunde indeværende kapitel:

”If the public is willing to trust health and care services with its data, there can be huge
benefits for everyone. Information about me can be combined to create knowledge about
us”
(Kingsfund.org.uk, 2016).
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Kapitel 6 – Konklusion
Specialets ambition har været at undersøge, hvorledes digitaliseringen af det danske
sundhedsvæsen, samt en debat i offentligheden, har været med til at påvirke de rammer, hvori
sundhedsdata håndteres. Til at rumme de nye muligheder og udfordringer ved håndtering af data
introduceres begrebet informationsstyring. Dette kan som paraplybegreb udvide forståelsen for de
styringsmekanismer, som opstår når personfølsom information nu kan lagres, deles og anvendes i
nye sammenhænge, hvorfor det også bliver relevant for offentligheden. Formålet har derfor været at
belyse, hvorledes informationsstyring kan indtænkes med henblik på at realisere det potentiale, som
sundhedsdata indeholder.

Introduktionen til specialet påviste, at en dataficering af det danske sundhedsvæsen har frembragt
nye muligheder for at anvende sundhedsdata. Med udgangspunkt i teorier relateret til digitalisering af
information og processer ses det, at når analoge teknologier digitaliseres og dataficeres, opstår der
nye muligheder for blandt andet at effektivisere. Dette eksemplificeres ved lettere adgang og deling af
digital information på tværs af systemer i sundhedsvæsenet ligesom, at der opstår nye muligheder
for forskning i disse. Denne teknologiske udvikling indbefatter omvendt også en række nye
udfordringer. Disse nødvendiggør overvejelser omkring sikkerhed, hensyn til privatliv og inddragelse
af borgeren i håndteringen af personfølsom sundhedsdata. Manglende blik for disse aspekter
resulterede i en kritisk debat i offentligheden. Den blev centreret omkring daværende regerings
lancering af en vækstplan for sundhedsområdet og en debat om DAMD-databasen, der også
udgjorde de to nedslag i analysen. Disse to begivenheder og den debat det skabte i offentligheden
var medvirkende til at påvirke borgeres tillid til sundhedsvæsenet i negativ retning.

Den indledende analyse af medieeksponeringen viste her, hvordan fremstillingen af sundhedsdata
har været af overvejende negativ karakter. Denne dannede derfor grundlag for den efterfølgende
diskurs- og framing-analyse af den offentlige debat.
Her blev det, med udgangspunkt i begreber fra Laclau & Mouffes diskursteori, påvist hvordan
forskellige aktører kæmpede om at skabe mening omkring sundhedsdata. Her kunne der særligt
identificeres en antagonisme imellem en samfunds- & vækstdiskurs på den ene side og en privatlivog misbrugsdiskurs på den anden. Samfundsdiskursen forsøgte at fiksere sundhedsdata, som
noget borgerne må donere af hensyn til sin egen sundhed og samfundets bedste. På den anden
side blev indsamling af sundhedsdata i privatlivs- og misbrugsdiskursen konstrueret som en trussel
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mod retten til privatliv og misbrug af borgernes tillid. Disse kritiske diskurser blev i de to nedslag
reproduceret af mange journalister, hvilket styrkede den kritiske fremstilling af sundhedsdata. På
baggrund af de to analyser kunne det således blotlægges, hvordan særligt en privatlivs- og
misbrugsdiskurs blev dominerende for meningsdannelsen af sundhedsdata i den offentlige debat i
begge nedslag. Dette resulterede i, at de oprindelige planer for indsamling af sundhedsdata i begge
tilfælde, men på forskellige måder, blev begrænset af pres fra aktører i offentligheden. Dette
bekræfter at rammerne for styring udvides, da sundhedsdata nu er et emne som debatteres,
meningsgives og forhandles i offentligheden, hvorfor dette også må tænkes ind i forståelsen af
informationsstyring.

Forud for den komparative diskursanalyse i kapitel 4, blev de to gennemførte interviews kodet. Dette
blev gjort med henblik på at identificere begreber og styringsredskaber, som relaterede sig til
informationsstyring. Her blev adgang og samtykke identificeret som værende de to mest centrale
begreber, som kunne identificeres i begge interviews relateret til informationsstyring af sundhedsdata.
Disse var derfor fundamentet for den komparative diskursanalyse af interviewsne med Thomas Ploug
og Henrik Ullum. Analysen blotlagde, at der omkring begreberne adgang og samtykke særligt kunne
identificeres en konflikt i mellem to dominerende diskurser, en sundhedsforsknings- og
privatlivsdiskurs, ligesom forskellige styringsredskaber fremkom i artikulationerne inden for disse.
Inden for sundhedsforskningsdiskursen artikuleres adgang som et fundament for forskning, som
derfor må komme før alt andet. Her artikuleres forskningsmaskiner som et styringsredskab, der kan
styre adgang på en måde så det ikke begrænser muligheden for at indsamle og forske i danskernes
sundhedsdata. Dette sker da disse kan rumme de nye behov for informationsstyring, hvor
mekanismen kontrol sikrer, at myndighederne kan overvåge forskernes omgang med data. Derved
betydningssættes adgang ligeledes inden for en diskurs om sikkerhed.
Adgang italesættes ydermere inden for en privatlivsdiskurs. Omdrejningspunktet her er, at der skal
skabes øget transparens omkring håndtering af data. Således vil borgerne få mulighed for at stille
forskere, der misbruger deres data, til regnskab for deres handlinger. Netop transparens peger på et
behov for at involvere borgerne, hvorfor metasamtykke og formodet samtykke, bliver artikuleret som
styringsredskaber, der kan sikre involvering – og derigennem indflydelse for den enkelte borger.
Herved bliver samtykke indholdsudfyldt inden for en selvbestemmelsesdiskurs, da særligt
metasamtykket giver borgerne mulighed for at vælge, hvem der må få adgang til deres data.
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Konflikten i mellem de to dominerende diskurser, sundhedsforsknings- og privatlivsdiskursen, ligger i
at, adgang inden for en diskurs om sundhedsforskning vil blive begrænset, hvis samtykke
implementeres. Her er frygten at adgang til data mindskes og at datasæt således skævvrides, hvis
særlige befolkningsgrupper frasiger sig at dele sundhedsdata til forskningen. Modsat bliver øget
adgang til sundhedsdata inden for en privatlivsdiskurs fremsat som trussel mod den enkeltes ret til
privatliv, da øget indsamling og deling af data øger chancerne for at personfølsomme data kan
misbruges. Konklusionen af analysen er derfor at styringsmekanismerne adgang og samtykke
artikuleres af de to aktører som uforenelige størrelser i deres nuværende form.

I specialets diskussionsafsnit blev de opnåede resultater i analyserne sammenholdt og diskuteret op i
mod Care.Data casen fra England. Denne rummede flere lighedspunkter med de problematikker,
som kunne identificeres omkring statens planer for indsamling og anvendelse af sundhedsdata i
Danmark. Som det også var tilfældet i Danmark, opstod der i England en heftig offentlig debat, hvor
der blev rettet kritik mod NHS omkring de uklare formål angående indsamling og deling af borgernes
sundhedsdata. Som i Danmark opstod der ligeledes i offentligheden i England en frygt for, at staten
ville

invadere

borgernes

privatliv

og

misbruge

sundhedsdata

ved

at

sælge

data

til

tredjepartsselskaber. I begge lande blev den manglende inddragelse af borgerne et centralt
kritikpunkt i den offentlige debat. Involvering af borgerne blev således artikuleret som en
nødvendighed for at kunne sikre tillid til håndtering af sundhedsdata fremadrettet.
Tillid bliver derved et centralt element i forhold til at kunne få adgang til sundhedsdata. Her
demonstrerede diskussionen, hvordan forskellige former for samtykke kan være en måde at etablere
tillid til håndtering af sundhedsdata. Problemet med samtykke er dog, at dette potentielt kan
begrænse adgangen til sundhedsdata og dermed muligheden for at forske i hele populationer,
hvilket kan kompromittere forskningen. Omvendt vil øget adgang og deling af sundhedsdata resultere
i større risici for misbrug og lækage.
Således konkluderes det, at der ikke findes ét værktøj relateret til informationsstyring, som kan
realisere det unikke potentiale i sundhedsdata uden samtidig at hæmme enten adgangen eller
borgernes ret til privatliv. Der peges i stedet på, at der igennem proaktiv kommunikation må skabes
gennemsigtighed omkring formålet med håndtering af sundhedsdata. Her skal der skabes en
fortælling, som på åben og ærlig vis kommunikerer om de unikke muligheder, men også potentielle
risici, som ligger i udnyttelsen af sundhedsdata. Denne fortælling skal understrege pointen i, at deling
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af sundhedsdata må iagttages gennem det samaritanske princip – hvor det ikke handler om ens
egen nytte, men om noget man giver til sin næste.

6.1 – Refleksioner over specialet
I følgende afsnit vil der blive reflekteret over metodiske valg i indeværende speciale, og hvordan disse
har påvirket undersøgelsesfeltet og konklusionerne i opgaven. Herudover præsenteres en række
forslag til yderligere forskning, som grundet det begrænsede omfang for specialet har været
nødvendigt at udelade. Disse vil kunne bidrage til at udvide forståelsen af undersøgelsesfeltet.

Formålet med dette speciale har bl.a. været at undersøge, hvordan en kritisk debat i offentligheden
har ændret rammerne for håndtering af sundhedsdata. Herunder har det også været formålet at
undersøge, hvordan en ny måde at iagttage styring af personfølsom data på kan hjælpe til forståelse
af, hvordan man kan afbalancere potentialet i at udnytte de unikke danske sundhedsdata og
samtidig indtænke den enkeltes ret til privatliv.

Med udgangspunkt i specialets socialkonstruktivistiske tilgang, har vi ønsket at undersøge, hvordan
der igennem medierne er blevet kommunikeret om sundhedsdata, og dermed hvordan aktører,
inklusiv medierne selv, har været med til konstruere mening omkring sundhedsdata i offentligheden.
Til at skabe blik for dette valgte vi at dykke ned i to centrale nedslag, som har skabt den største
debat i medierne, for derigennem at iagttage, hvilke dominerende diskurser og frames omkring
sundhedsdata, der fremkom i debatten.
Valget om at fokusere på de dominerende diskurser og frames i forbindelse med udvælgelse af
artikler er foretaget med henblik på at skabe det mest retvisende blik for, hvordan sundhedsdata er
blevet konstrueret i offentligheden og eksponeret over for den brede befolkning.

En alternativ empirisk tilgang til dette kunne have været at indsamle artikler for hele perioden med
fokus på at identificere et bredere udsnit af aktører og diskursive positioner relateret til håndtering af
sundhedsdata. Dette ville måske åbne op for en større afdækning af diskursordenen omkring
sundhedsdata, ligesom det muligvis ville nuancere debatten. Vækstplanen (2013) og DAMD-sagen
har dog været helt centrale i forhold til debatten om håndtering af sundhedsdata i medierne, ligesom
størstedelen af den samlede mediedækning relaterer direkte eller indirekte til de to begivenheder.
Havde man derfor i stedet valgt at analysere artikler ligeligt igennem hele den afgrænsede periode,
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ville det blot forstyrre blikket for de diskursive konstruktioner, som har præget meningsdannelsen
omkring sundhedsdata. Således ville man i mindre grad ikke kunne skabe et realistisk billede af de
temaer, som har fyldt mest blandt aktører i offentligheden.

Ligesom det er relevant at reflektere over empiriindsamlingen og dennes betydning for
medieanalysens resultater, gør det samme sig gældende i kapitel 4, hvor der blev foretaget en
komparativ diskursanalyse af interviews med læge og forsker, Henrik Ullum, og med professor og
etiker, Thomas Ploug. I forbindelse med gennemførslen af de to ekspert-interviews gjorde vi os nogle
tanker om, hvorvidt vi skulle designe specielle interviewguides til de to interviews med specifikke
spørgsmål relateret til informationsstyring. Eller om vi skulle holde os stringent til den samme tilgang,
som blev benyttet ved de øvrige interviews, hvor fokus var at stille brede og åbne spørgsmål. Her
valgte vi at benytte samme tilgang som ved de øvrige tre ekspertinterviews, hvorfor vi valgte at stille
åbne spørgsmål som eksempelvis relateret til muligheder og udfordringer ved sundhedsdata mv. i
stedet for at spørge direkte ind til forskellige styringsværktøjer. Dette valgte vi at gøre for ikke at
begrænse den naturlige produktion af viden og dermed også muligheden for at opdage eventuelle
nye sammenhænge. Dette betød således, at relativt store dele af interviewsne med de to informanter
omhandler andre aspekter af feltet, som ikke viste sig at være direkte relevant for den komparative
analyse. Havde man i stedet tilrettelagt interviewguiden med flere lukkede spørgsmål relateret til
eksempelvis samtykke-modeller, deling af sundhedsdata med industrien, risiko for misbrug m.fl.
havde man måske fået flere konkrete og strukturerede svar relateret til de specifikke emner.
Vi er dog af den overbevisning, at vi ved at stille åbne spørgsmål naturligt har fået frembragt de
vigtigste aspekter af informationsstyring, da det er igennem informanternes eget initiativ, og
eventuelle opfølgende spørgsmål fra os, at vi er nået frem til den tilgængelige viden.

Ydermere var det vigtigt for os ikke at lægge ord i munden på vores informanter, hvorfor vi i stedet
har lænet os op af de semi-strukturerede interview som metode med henblik på at frembringe viden.
Ligeledes har vi ved at stille brede og åbne spørgsmål også i mange tilfælde fået en unik viden om
den bredere kontekst for informantens svar, da de har været koblet til andre områder af feltet. Dette
har således bidraget til at skabe en dybere forståelse for processer relateret til informationsstyring af
sundhedsdata.
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6.2 – Refleksioner omkring behovet for yderligere forskning
En specialeproces består af en række til- og fravalg, da rammen og længden på forhånd er fastlagt.
Som forskere må man derfor træffe en række valg omkring det indhold som skal udgøre det endelige
produkt. Det har efterladt, særligt et, undersøgelsesområde, som vi har valgt ikke at belyse i
indeværende speciale, men hvor det stadig er relevant at foretage yderligere forskning. Vores
undersøgelsesmetodes empiri er begrænset til artikler i medierne og fem eksperter. Hertil kunne det
også være interessant at undersøge borgernes syn på forskellige former for samtykke, og hvorvidt
borgerne overhovedet ønsker at blive involveret i beslutninger omkring håndtering af deres
sundhedsdata. Dette kunne skabe blik for om samtykke som redskab til at involvere borgerne og
styre adgang til sundhedsdata rent faktisk ville begrænse adgangen, hvis den blev implementeret.
Eller om der ville være en udpræget opbakning til at give samtykke til indsamling af sundhedsdata.
Herunder kunne det være interessant at kigge nærmere på, hvilke områder borgerne eventuelt måtte
være parate til at ofre noget af retten til deres privatliv, til gavn for samfundet som helhed.

En sådan undersøgelse, som skitseret ovenfor, kunne muligvis give et indblik i, hvordan borgerne i
Danmark forholder sig til de indbyggede modsætninger mellem privatliv på ene side og potentialet i
at udnytte sundhedsdata til kvalitetsforbedring og forskning i nye behandlingsformer på den anden.
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Bilag
Bilag 1 - Matrix
Nedenfor ses matrixen fra Fuglsang & Olsen (2004) – Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne
s. 355
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Bilag 2 – Dataark
Samlet oversigt over mediedækningen.
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Bilag 3 - Interviewguide: Thomas Ploug
Kort om baggrunden for interviewet:
Vi er 2 studerende, der læser Cand.Merc.(kommunikation) på CBS og er i gang med at skrive
vores speciale. Specialets overordnede problemfelt er at undersøge, hvordan den stigende
dataficering af personlig sundhedsinformation, både fra private og offentlige aktører, påvirker
borgeres holdning til gennemsigtighed omkring hvem der har data om dem. Herunder ønsker vi at
undersøge mulighederne for brugen af personlig sundhedsdata i fremtiden i relation til forskning
og mere personlig behandling. Ligeledes ønsker vi at undersøge, om gennemsigtighed og
borgerlig medbestemmelse kan være med til at skabe tillid til dataficering af personlig
sundhedsinformation.
SPØRGSMÅL

•

Kan du kort beskrive hverv som forsker samt din rolle hos Etisk Råd?

•

Du arbejder bl.a. med ”nudging og folkesundhed” kan du fortælle om det arbejde?

•

Du nævner i en artikel at håndteringen af personfølsomme oplysninger var sidste års
største etiske dilemma kan du uddybe hvorfor?

•

Hvorfor er big-data særligt interessant i forhold til sundhedsdata?

•

Hvad ser du som de største muligheder ved brugen af big-data i relation til
sundhedssektoren?

•

Hvad ser du omvendt som de største udfordringer ved brugen af big-data i relation til
sundhedssektoren?

•

Hvordan tror du gennemsigtighed omkring borgernes sundhedsdata og brugen af
denne, påvirker deres tillid og villighed til at dele data i fremtiden?

•

Hvorfor bør danskerne i din optik bekymre sig om datasikkerhed?
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•

Tror du man 100 % kan anonymisere sundhedsdata?

•

Kan du forklare de etiske aspekter i arbejdet med genomsekventering?
- Og hvordan skal man forholde sig til at private aktører som amerikanske 23andMe
begynder at tilbyde sådanne ”kontroversielle teknologier”?

•

Hvordan mener du man skaber gennemsigtighed med sundhedsdata?
o

•

Synes du gennemsigtigheden er tilstrækkelig i Danmark?

Du nævner selv større inddragelse som et middel til at skabe mere tryghed omkring
sundhedsdata, hvorfor er det en god ide?
o

Hvad tror du udfordringerne er ved denne model?

•

Har du tillid til at staten kan forvalte borgernes sundhedsdata forsvarligt?

•

Tror du at den hastige teknologiske udvikling, og målet om at følge med den
udvikling, skubber spørgsmål som etik og moral i baggrunden?

•

Hvad er din oplevelse af folks villighed til at afgive sundhedsdata?

•

Hvordan forholder du dig til risikoen for lækager af personfølsom data?
o

•

Tror du vi vil se eksempler såsom hacking af CPR-registret på sundhedsområdet?

Stort set alle i etisk råd er enig om, at data ikke bør handles mellem offentlige og
private, frygter I ikke at det private vil begynde at indsamle data på egen hånd?”

•

I jeres rapport har I stort fokus på privathed og kulturen omkring forskning i
sundhedsdata, mener du at der er for lemfældig omgang med borgenes data?

•

Føromtalte rapport nævner også en dokumenteret sammenhæng mellem tillid,
selvbestemmelse og privathed, kan du uddybe denne sammenhæng, og hvad den
indebærer?
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Bilag 3 - Interviewguide: Henrik Ullum
Vi er 2 studerende, der læser Cand.Merc. (kommunikation) på CBS og er i gang med at skrive
vores speciale. Specialets overordnede problemfelt er at undersøge, hvordan den stigende
dataficering af personlig sundhedsinformation, både fra private og offentlige aktører, påvirker
borgeres holdning til gennemsigtighed omkring hvem der har data om dem. Herunder ønsker vi at
undersøge mulighederne for brugen af personlig sundhedsdata i fremtiden i relation til forskning
og mere personlig behandling. I dette ønsker vi også at udforske, hvordan gennemsigtighed og
medbestemmelse blandt borgerne kan være med til at sikre troværdighed i fremtiden.
SPØRGSMÅL
•

Kan du kort beskrive dit embede? (Både som lektor på Rigshospitalet og som
formand for Lægevidenskabelige Selskaber)

•

Hvad er, helt overordnet, dit syn på brugen af personlig sundhedsdata ift. forskning?

•

Kan du fortælle lidt om de biobanker staten råder over i dag, og hvad formålet er
med dem?

•

Hvad ser du som de største muligheder ved den stigende dataficering af personlig
sundhedsinformation?

•

Hvad er modsat de største udfordringer?

•

Hvad er din holdning til sundhedsdataprogrammet?

•

Synes du, at værdien af sundhedsdata kommunikeres tilstrækkeligt?

•

Mange mener at Sundhedsvæsenet troværdighed led et knæk forbindelse med
DAMD- sagen, hvad tror du der skal til for at genoprette tillid til Sundhedsvæsenet?

•

Danske regioner har i slutningen af 2015 udgivet en handleplan for bedre udnyttelse af
sundhedsdata i regionerne. Her i vil man blandt andet blive bedre til at udnytte den
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sundhedsdata som borgerne selv skaber omkring deres aktivitet, helbred, kost osv.
Hvordan vurderer du mulighederne og værdien af dette i fremtiden?

•

Hvad er din holdning til en samtykkeerklæringsordning, hvor borgerne selv
bestemmer hvilken dele i forskningsøjemed?

•

Kan øget selvbestemmelse og frivillighed omkring deling af sin sundhedsdata være
med til at åbne op for mere udveksling af data?

•

Medicinalvirksomheder er meget interesseret i den sundhedsdata vi i Danmark har om
borgerne i relation til udvikling af nye behandlingsmetoder og forbedring af eksisterende
produkter. Hvad er dine tanker omkring større udveksling af data mellem offentlige
og private aktører? Skal sundhedsdata i virkeligheden kommercialiseres?

•

I relation til brugen af Big Data i sundhedssektoren er teknologivirksomheder langt fremme
og IBM har senest opkøbt en stor sundheds-IT virksomhed med tilhørende
sundhedsoplysninger om 215 millioner mennesker, for at styrke deres digitale- og kunstige
viden på området. Hvad er dine tanker om brugen af kunstig computer intelligens i
forskning og behandling af patienter i fremtiden?

•

Hvordan forholder du dig til udbredelsen af private genom-sekventerings
virksomheder som eksempelvis amerikanske 23andMe?

Tak for din tid.

131

Bilag 4 – Brainstorm

Kodning af beslægtede begreber fra Henrik Ullum interview
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Bilag 5 – Ordoptælling
Nedenstående tabeller viser hvor hyppigt de kodede ord fremkom i vores kodningsarbejde af
interviewet med Henrik Ullum og Thomas Ploug.
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Bilag – Kodning i interviews
Eksempel på kodning af Henrik Ullums interview.
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1

Bilag – Interview med Henrik Ullum, 01.03.2016, Formand for LVS

2
3

Interviewet starter og til stede er Henrik Ullum og Nicolai og Henrik. Nicolai starter

4

interviewet med kort at forklare om specialet, bl.a. nævner han transparens som en af de

5

store temaer der ønskes at afdække, og Henrik sættes samtidig ind i hvilke andre personer

6

på området som vi har interviewet før ham. – Foretaget d.

7
8

0:23 NKS: Indledningsvist kan du så kort beskrive dit embede både hvad du forsker med

9

som overlæge, men også som formand for lægevidenskabelige selskaber?

10
11

0:32 HU: Jamen dels er jeg overlæge her i klinisk immunulogisk afdeling hvor jeg arbejder

12

med forsknings biobanker bl.a. jeg er initiativtager til de danske bloddonere studie, hvor vi

13

følger 100.000 danske bloddoneres sundhed, så jeg arbejder med sundhedsdata, og

14

kombinerer biologiske data og registerdata så jeg har på den måde selv fingrene nede i

15

suppen om jeg så må sige i det man kalder våd epidemiologi altså epidemiologi om

16

mønstre af sundhed og våd det er så hvor man kombinerer det med laboratorie-data og

17

det er så også et professorat på Københavns Universitet og så har jeg som, og det er jo

18

ikke et job, men som fritidsbeskæftigelse er jeg blevet formand for de lægevidenskabelige

19

selskaber, og de lægevidenskabelige selskaber er paraplyorganisationen for

20

enkeltlægevidenskabelige selskaber Dansk Selskab For Ortopædkirugi Dansk Selskab for

21

Infektionsmedicin, en lang række både det man kalder specialebærende selskaber hvor

22

man fx er speciallæge i et eller andet og så bare interesse, nu arbejder I med

23

kommunikation, der er muligvis et selskab medicinsk kommunikation, så er de så med i

24

den paraply, som jeg så er blevet formand for, og blandt de ting vi interesserer os for er

25

selvfølgelig også sundhedsforskning og herunder også anvendelse af data sådan helt

26

bredt.

27
28

2:09 NKS: Jeg går ud fra at du har en positiv indstilling over for brugen af sundhedsdata i

29

forhold til forskning, men helt overordnet, hvis du skal sætte nogle ord på

30
31

2:17 HU: Helt overordnet så har vi i Danmark jo et sundhedsvæsen der indsamler en

32

masse data, til rent administrativ og praktiske formål, og de data qua vores CPR nummer

33

system er meget meget entydige, så vi ved præcis hvad der er indsamlet på den enkelte,

34

sådan helt lavpraktisk hvis man fx får medicin så skal man have noget medicin tilskud og
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35

for at få det præcise medicintilskud man skal have, så har man et receptregister som er

36

blevet oprettet for at den enkelte kan få det rigtige medicintilskud, men det gør altså at

37

man har et register hvor der står lige præcis hvad for noget medicin den enkelte har fået.

38

Det medicin kan man som forsker få adgang til, man kan ikke få adgang til det hvis jeg så

39

jeg fx kan se hvilken medicin du har fået, men man kan gå ind og få anonymiseret adgang

40

via Danmarks statistik så man kan følge grupper af folk og så bruge medicinudskrivelser

41

som sådan en proxy for sundhed, sådan et eksempel eller tilsvarende hospitalerne for at

42

styre deres økonomi, så registrerer de jo både hvad for nogen typer patienter de for

43

indlagt og hvad de gør ved dem, hvilke operationer og hvilken behandling der i øvrigt

44

bliver lavet og det kan også bruges. Det er ikke lavet for at måle befolkningens sundhed,

45

for det er for styre hospitalernes økonomi, men det kan bruges til at måle befolkningens

46

sundhed, og det mener jeg sådan helt overordnet at vi har en forpligtigelse til at bruge de

47

data bedst muligt og med bedst muligt mener jeg selvfølgelig at der skal være en stor

48

sikkerhed, vi skal være sikre på at vi ikke kompromitterer den enkelte persons integritet,

49

men samtidig skal vi som samfund sørge for at få så meget viden ud af det som muligt,

50

de fleste folk vil jo sige, at hvis de har en eller anden given sygdom eller et andet

51

helbredsproblem så er registreret af et register hvis man uden så at sige skal gøre mere

52

eller skal generes yderligere kan lære noget om hvordan den sygdom den sygdom er

53

opstået eller hvordan kan forebygges eller behandles så tror jeg de fleste de vil sige,

54

jamen det skal vi da gøre. Det er den ene ting. Det er på makroniveau

55
56

4:33 HU: Det andet er det er jo det med at når man gør det på den måde, der er nogen

57

ulemper ved det, registrene er lidt upræcise, det er klart at hvis man går ind og kigger på

58

folk der har taget antibiotika som en proxy for om de har en infektion, nogen gange har de

59

jo måske ikke en infektion, de troede måske bare de havde en infektion, men til gengæld

60

er der også nogle kæmpe fordele ved at gøre det på den måde, og den fordel der er det

61

er at man undgår med et fint ord selektionsbias og det er hvis man laver sådan et

62

almindeligt studie hvor man går ud og spørger folk om hvad som helst, om de vil være

63

med i et eller andet studium, hvor en læge går ud og interviewer folk, så siger nogen ja og

64

nogen siger nej, og det er ikke tilfældigt hvem der siger ja og hvem der siger nej, det

65

ligger der nogle selektionsmekanismer i og de selektionsmekanismer undgår man ved at

66

gøre det sådan helt bredt og registerbaseret så det vil sige at de data vi får bliver meget

67

mere valide, de er selvfølgelig kun valide for den danske befolkning vi kan ikke vide om de

68

fem ting vi finder ud af om danskere de også gælder for amerikanere eller andre, men for
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69

danskere ved vi de bliver valide for vi har alle med og vi ved også godt hvem det er man

70

typisk ikke får med, hvis man går ud og bare spørger folk "jamen kunne I ikke tænke jer at

71

være med i det her projekt, så bliver vi allesammen klogere", jamen det er typisk de

72

socialt dårligst stillede, der siger at de ikke vil være med, eller jeg ved ikke om de siger de

73

ikke vil være med, de er de facto ikke med NKS: Okay HU: Og det vil sige at ved at ...

74

hvis vi fraskrev os de generelle muligheder for at bruge vores sundhedsdata som vi gør

75

nu så vil vi få et mere socialt skævvredet billede af danskernes sundhed, og dermed

76

risikere at drage fejlkonklusioner, fordi datamaterialet ikke er komplet.

77
78

6:33 NKS: Og det er så fordi at man på nuværende tidspunkt gør det på baggrund af de

79

store registre og ikke går ud og spørger folk altså HU: Ja HL: Altså der er ikke en

80

decideret samtykkeerklæring HU: Der er ikke nogen - ikke i rene registerprojekter og i

81

biobanksprojekter er der jo sådan et, hvis man bruger biologisk materiale, jamen de

82

indgår som sådan en etisk komites godkendelse, men der er nogen dispensationsregler

83

som gør at man hvis man siger man ikke kan af praktiske grunde kan indhente et

84

samtykke, og det vil der, hvis man laver de der store studier vil der typisk være nogen der

85

er døde eller emigreret og dem kan man jo ikke, i hvert fald ikke de døde kan man jo af

86

gode grunde ikke indhente samtykke fra, og der bliver så meget ofte givet dispensation til

87

denne slags projekter også med biologisk materiale, der er også det der hedder en opt-

88

out mulighed det der hedder vævsanvendelsesregistret, så hvis I nu siger prøv at høre her

89

når hospitalet tager en prøve på mig, så må I gerne undersøge det som i skal, men i må

90

dæleme aldrig nogensinde bruge den til forskning, så er der et register hvor man kan sige

91

min prøve må ikke bruges til forskning. Lige nu er der meget få, der har anmeldt sig i

92

vævanvendelsesregistreret og det gør også at noget af den våde registerforskning

93

baseret på biobanker er den også er socialt uselekteret og det er også en fordel.

94
95

7:55 NKS: Ja, okay. Lige nu hvad ser du så som de største muligheder med forskning i

96

forhold til sundhedsdata, der sker vel mange teknologiske fremskridt med mulighed for at

97

lave store big-data analyser og arbejder med større mængder data.

98
99

8:07 HU: Jamen det er sådan helt bredt at, at vi har nogle teknologier som udvikler sig på

100

alle fronter, altså computerteknologien kan regne, nu siger jeg vi, det er jo efterhånden

101

nogle bestemte folk der efterhånden kan regne på de der meget meget store

102

datamængder og kan begynde at lave personlige tajectories altså hvor man følger
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103

sygdomsudvikler over tid, integrere alle mulige data ind i det, og oven i det, og da kan

104

man så at sige suge information ud fra de danske registre hvad betyder det hvad for et

105

arbejde man har haft, hvis man får den og den sygdom hvad betyder det hvad for en

106

fødselsvægt man havde eller hvilken børnehave man gik i eller om man bor i et parcelhus

107

eller om man bør ved en forurenet vej eller om der er kalk i vandet, hvad ved jeg? Alle den

108

slags ting kan man hive ud og studere uden at genere eller uden at gøre yderligere. Dertil

109

kommer så at vi har så biologiske prøver, hvor man igen med de der nye teknologier kan

110

måle tusinder op til millioner af ting på enkelte prøver, og så har regnekraft til at

111

kombinere alle de her ting i dag, da jeg læste medicin og blev læge for - er det 20 år

112

siden, det kunne man jo slet ikke, man havde ikke teknikkerne til at skaffe så mange data,

113

og man havde ikke regnekraften til at kombinere så mange data.

114
115

9:42 NKS: Så vil jeg lige springe lidt i interviewguiden, men en virksomhed som IBM er

116

nogen der virkelig er begyndt at se muligheder i det her, og de har senest investeret i en

117

kæmpe virksomhed som også har en masse sundhedsinformation det er selvfølgelig ikke

118

i Danmark, men i andre lande, og de arbejder på at implementere den her WATSON

119

teknologi, som er kognitiv, hvor man kan stille computeren spørgsmål sådan så den kan

120

hjælpe dig med at lave diagnoser, hvad er dit syn på den form for implementering af

121

teknologi altså når man skal kigge på patienter og medicinere patienter osv.

122
123

Henrik tænker sig om

124
125

10:16 NKS: Hvis du har en holdning til det?

126
127

10:19 HU: Jeg har ikke sådan umiddelbart nogen holdning, jeg synes det er spændende,

128

jeg er som person et åbent menneske og jeg synes vi skal udnytte de muligheder der er,

129

men det er ikke et område jeg ved så meget om, men har jo på andre området set at

130

computere lige pludselig kan, da jeg engang spillede skak ikke kom vi lige pludselig til et

131

tidspunkt hvor computeren sådan set blev bedre til at spille skak NKS: Det er den samme

132

computer faktisk som man nu vil prøve HU: Ja, så inden for begrænsede områder kan

133

computere jo få en beslutningskompetence der i nogen sammenhænge kan konkurrere

134

med menneskets eller i hvert fald supplere menneskets. Jeg tror aldrig vi får, heldigvis, nu

135

er jeg jo selv læge, jeg tror aldrig vi lavet en computer der kan gøre alt en læges arbejde,

136

den kan ikke fornemme et andet menneske og det tror jeg aldrig den kommer til. Men den

138

137

kan jo analysere komplekse data og måske ligefrem komme med forslag til at sige hvad

138

er det vi skal overveje i den her situation.

139
140

11:22 NKS: Ja, så det er du jo sådan set åbent for, men inden for nogle grænser?

141
142

11:24 HU: Det er jeg åben for, det er ikke det samme at jeg siger at Danmark lige nu og

143

her skal sælge alle sine sundhedsdata til IBM, det var ikke det jeg sagde vel? Men jeg er

144

åben for at teknologierne kan give nogle muligheder. Jeg har ikke som person, hvad skal

145

man sige hvis I spurgte mig om IBM måtte regne på mine data i anonymiseret form, ja det

146

måtte de godt. Det ville der ikke gå noget fra mig, men jeg ved til gengæld at hvis man

147

snakker bredere med befolkningen så skelner de sådan set ret, tror jeg, ret meget mellem

148

om det er offentlige eller om forskningen bliver lavet for forskning eller om forskning bliver

149

lavet for profit. NKS: Ja HU: Men man skal stadigvæk men skal så også bare huske, at

150

når firmaer, hvad enten det er IBM eller det et eller andet anden medicinalfirma, der

151

forsøger at udvikle pille X, når de forsøger at tjene penge, så er det ved at levere nogle

152

løsninger folk kan bruge til et eller andet helbredsproblem, så det er jo ikke sådan at den

153

private sektor ikke leverer løsninger, jeg har arbejdet med HIV tidligere, hvem var det der,

154

der sådan set løst HIV-problemerne, jamen det var jo medicinalfirmaerne som opfandt

155

nogle mediciner som når man kombinerede dem på den rigtige måde, ja så kunne man

156

holde HIV "jave" ikke? Så det er jo ikke sådan at medicinalfirmaer er onde, jamen de

157

leverer løsninger også.

158
159

12:49 HL: Vi var faktisk ude og snakke med Michael Lange fra Novartis, omkring samme

160

problematikker han nævnte faktisk også det her med at de private virksomheder jo som

161

ophøjet mål har at helbrede folk, men altså det er svært for dem at kommunikere fordi at

162

de er underlagt den her private virksomhedsgængse opfattelse at der er profitorienterede,

163

så han eftersøgte lidt, at det offentlige italesatte at det var i orden at bruge de her ting kan

164

man sige

165
166

13:23 NKS: Synes du der skulle være en større udveksling mellem altså den her offentlige

167

data, der er jo allerede nu adgang til det, men er det noget du synes man skal gøre i

168

større grad?

169
170

13:32 HU: Hvis vi så igen tager helikopterperspektivet på så er vi et land, der skal leve af
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171

vores viden og vores kunnen, vi har en sundhedssektor og en medicinalindustri, det er så

172

Novo, der i den grad trækker, men Novo kunne jo godt bruge, at der var nogle flere der

173

også trak, der er også andre der trækker, der også andre der tjener gode skattekroner

174

hjem til Danmark, så hvis vi kan finde løsninger hvor vi bruger danskernes sundhedsdata

175

og samtidig hjælper vores sundhedserhvervsliv, så vil det være godt, men det skal

176

selvfølgelig være i en eller anden form for kontrakt med den danske befolkning, ikke

177

nødvendigvis på individniveau, men på samfundsniveau at vi siger det her det gør vi med

178

åbne øjne, og vi gør det fordi det gavner os allesammen, og det ikke går udover enkelte,

179

så er jeg ret åben for det ja.

180
181

14:29 NKS: Er der nogen udfordringer du ser i forhold til, altså fx at man begynder at

182

forske endnu mere i sundhedsdata i takt med teknologien bliver bedre?

183
184

14:41 HU: I nævner jo selv DAMD-databasen, sideløbende med sådan nogen som mig,

185

der er ... der jo endda nogen der kalder sig blandt praktiserende læger -

186

datamodstandere, altså som definerer "jeg er datamodstander", så kunne jeg så sige "jeg

187

er datatilhænger", men altså kan være modstander eller tilhænger af data, data er der, så

188

jeg ved ikke om det giver mening at være modstander, men så lad os sige tilhænger af

189

øget brug af data, og jeg ved godt der er nogen der synes noget andet end mig, og det er

190

der blandt befolkningen og det er der blandt eksperter og det er også blandt etikere, jeg

191

kender udemærket Thomas Plougs synspunkter på det her, og den mistillid eller frygt den

192

bliver næret af konkrete skandaler og den bliver også næret af mangel på positive

193

historier, når vi ikke har været gode nok til at fortælle, når vi ved at vacciner ikke giver

194

autisme så er det på grund af danske sundhedsdata, når vi ved at visse p-piller giver øget

195

risiko for blodpropper så det er på grund af danske registerdata, og der er en lang række

196

nye gigtpræparater man også fandt ud af gav hjerteproblemer, det er også danske, det er

197

brug af danske sundhedsdata, der har fortalt, ikke kun danskerne, hele verden de her

198

sådan helt basale ting. Det har vi ikke været gode nok til at kommunikere til danskerne og

199

sige, prøv at hør her, når vi bruger vores data, så kan vi hjælpe hele verdens sundhed, vi

200

kan samtidig få Danmark positioneret på sundhedsverdenskortet og det risikerer vi at

201

miste, hvis vi overgiver os til dataforskrækkelse.

202
203

16:41 NKS: Hvad tror du man kan gøre i forhold til befolkningen, du nævner man kan

204

kommunikere de positive historier simpelthen.

140

205
206

16:48 HU: Ja, der er tre ting vi kan gøre, kommunikere, kommunikere, kommunikere ikke.

207
208

16:52 NKS: Hvem skal kommunikere det?

209
210

16:54 HU: Øh, det skal alle forskere, men det skal nok også nogen af de centrale

211

myndigheder, Danske Regioner har lavet et meget meget flot oplæg, det nåede jo ikke

212

lige Ekstra Bladet, men de har skrevet deres tanker ned så de har som den første større

213

centrale spiller på det her området lavet sådan noget proaktiv kommunikation, og sige at

214

de vil sundhedsdata, de vil bruge sundhedsdata netop i sådan en kontrakt med

215

befolkningen som jeg beskrev før. Danske Patienter med Morten Freil kommunikerer det

216

også ret tydeligt, og siger det er sådan set i patienternes interesse at sundhedsdata bliver

217

brugt, og det skal vi så som læger gøre det, universiteter skal gøre det,

218

sundhedsministeriet skal gøre det

219
220

17:49 NKS: Ja, så det er sådan en bred række af aktører.

221
222

17:51 HU: Det er en bred række af aktører, for hvis det kun er få aktører så bliver man,

223

kan den enkelte aktør meget let skudt i skoen, det gør du bare fordi du har en eller anden

224

særinteresse det har folk særinteresser i, og selvfølgelig har de særinteresser i det, men

225

hvis det ligesom kommer fra forskellige vinkler, nu er det vist ikke længere særinteresser

226

nu er det vist sådan det er ikke.

227
228

18:08 HL: En af de ting som forskningen, i hvert fald hvad vi har undersøgt os frem til er,

229

at det her genomsekventering osv. bliver en ret stor spiller indenfor forskning i løbet af de

230

næste par år og vi i Danmark er, i hvert fald hvad vi har læst os frem til, er ret langt på det

231

her område og igang med at søsætte nogle projekter omkring, tror du at der skal øget

232

oplysning øget information omkring det her før at, større transparens simpelthen, med

233

hele den her måde at forske før at det kan vinde indpas i Danmark?

234
235

18:48 HU: Først og fremmest så er vi ikke forud så er bagud, mange andre lande er

236

længere fremme, har satset meget mere på det her end vi har i Danmark og meget mere

237

centralt end vi har i Danmark. Men når man så alligevel kan være optimistisk, så er det

238

fordi vi har de her registerdata, så hvis vi ligesom går igang, og går igang på den rigtige
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239

måde ja så kan vi fra at være bagud måske ret hurtigt komme med til at være med i front.

240
241

19:15 HL: Hvad har gjort at vi er kommet bagud?

242
243

19:17 HU: Jamen det er at der ikke er sket store centrale investeringer i det, vi har know-

244

how vi har infrastrukturen, og der er enkelte projekter, men ikke sådan den der helt store

245

massive satsning og det er vel, der er jo sådan en Danske Regioner og Regeringen har

246

sådan en personalized medicine satsning som vi håber kommer i luften og ja, der er brug

247

for øget information. Der er forskellige steder i verden, hvor vi har set forskellige projekter

248

der har måttet lukke, fordi man ikke har haft bred nok opbakning.

249
250

19:58 HL: Fordi transparensen simpelthen har været for dårlig med det?

251
252

19:59 HU: Ja... Og også fordi man har slået noget op som var for ambitiøst, i forhold til

253

hvad man så egentlig havde tilladelse til osv. så det er vigtigt med åbenhed og

254

transparens.

255
256

20:12 NKS: Efter DAMD-sagen, hvis man kigger i mediebilledet, så gik man fra i 2013 at

257

der næsten ikke blev snakket om sundhedsdata til at man havde et kæmpe boom, og der

258

er nogen der kan se, Thomas Ploug sagde fx at man kunne se at der var blevet en øget

259

mistillid og en mindre lyst til og dele sin data. Sådan noget som samtykkeerklæringer, det

260

er noget han var fortaler for, hvad tror du eller hvad er din holdning til den form for

261

transparens kan man sige?

262
263

20:45 HU: Jeg beskrev det jo lidt før ikke? Jamen hvad er der sker hvis man har aktivt

264

samtykker der er svære at indhente, så får man en eller anden form for selektion, som gør

265

at man kan kompromittere data. NKS: Ja. HU: Når det er så er sagt, hvis der ligesom i

266

befolkningen pludselig kommer et, det er klart Thomas Ploug han lever jo af det her ikke,

267

han lever af at lave samtykke forskning ergo er han af gode grunde jo fortaler for

268

samtykker ikke, men hvis der nu kom et massivt krav fra befolkningen om, at prøv at hør i

269

skal ikke kigge i mine registre uden at jeg har givet samtykke, så kan man jo så sige at så

270

har Thomas Ploug jo nogle meget gode bud på, hvordan man kunne gøre det på en måde

271

hvor det stadigvæk kunne, måske kunne fungere, men det er jo ikke manden der forsker

272

og laver samtykke, der skal definere om befolkningen ønsker at der skal være samtykke

142

273

det skal komme i den anden rækkefølge.

274
275

21:48 NKS: Ja, altså det der har været hele vores kick for at skrive det her speciale det

276

var det med at vi stod et sted nu hvor man har set nogen negative historier og det vi så

277

tænker det er, sker der et skred, man ser der er andre områder hvor folk bliver mere og

278

mere bange for deres private data - færden på internettet osv. - om det er noget der også

279

vil rykke ind på sundhedsdataområdet, og det var ligesom det der var vores frygt, så det

280

vi ville undersøge det var om sådan en samtykke ordning også kunne bruges positivt, at

281

man simpelthen kunne få mere altså at folk ville bruge deres data i flere sammenhænge,

282

hvis man havde ejerskab over det på en eller anden måde HU: Uhm NKS: Men du er

283

bange for skævvridningen?

284
285

22:27 HU: Det er jeg ja. Men så igen, hvis man spurgte Thomas Ploug, man kan jo bare

286

lave en a priori altså så bliver det mere en opt-out, så bliver det et samtykke, men i

287

virkeligheden bliver det forklædt som et opt-out for dem som ikke svarer ...

288
289

22:51 HU: Så mit personlige bud ville være at vi skulle gå ud meget aktivt og informere

290

befolkningen om hvad er det vi laver, at vi følger deres sundhed i registre, vi gør det ikke

291

sådan så vi sidder og følger vores nabo, vi følger grupper, vi følger sygdomme, vi følger

292

sundhedsmønstre, forholdet er jo bedre diagnostik for at lave bedre behandling og hvis

293

der så når vi fortæller om det, udbredt i befolkningen siger "nej, det er vi utrygge ved",

294

jamen så må vi finde løsninger på det.

295
296

23:26 NKS: Så simpelthen tage den på et overordnet niveau og lade være med at prøve

297

at køre den ned på et mikroniveau, hvor den enkelte skal tage stilling til det selv.

298
299

23:31 HU: Det synes jeg ikke der er behov for på nuværende tidspunkt, det er mit bud.

300
301

23:39 HL: Jeg tænker bare i forhold til det du lige sagde, hvordan tænker du man sådan,

302

ud over man selvfølgelig kan gå ud og kommunikere nogle positive historier osv., men

303

hvad skal være historien over for det enkelte individ et eller andet sted?

304
305

24:00 HU: Der er noget andet som jeg tror er en vigtig trend, som vi og andre er begyndt

306

og italesætte det er brugen af forskningsmaskiner, og med forskningsmaskiner, det er at
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307

når man analyserer folks data, at man så ikke selv har data, at det vil sige at vi så og sige

308

laver sådan nogle virtuelle Fort Knox, Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen, og

309

siger alt det sundhedsdata det ligger derinde, de kommer aldrig ud på folks computere,

310

folk kan få lov til, i konkrete sammenhænge, at analysere forskellige kombinationer af

311

data, ved at sende noget statistisk kode ind på nogle computere og så får de resultater

312

ud svarende til de forskningsspørgsmål de har. Og det vil være meget let at kommunikere

313

til folk, prøv at hør der er ikke nogen forskere der har dine data til at ligge på deres

314

computer, de kan regne på den data sammen med tusinder af andre data, men de kender

315

ikke dine data. Og de kan ikke risikere at selvom deres computer bliver stjålet eller hvad

316

ved jeg at man kunne forestille sig der skete, at de så lige pludselig går tabt, det tror jeg

317

er meget vigtigt at vi arbejder den vej. Og det er også vigtigt, altså det er både vigtigt

318

sådan rent datasikkerhedsmæssigt, men også vigtigt kommunikationsmæssigt.

319
320

25:15 NKS: Så det hele ligger, det ligger, og det bliver bearbejdet i en eller anden form for

321

server, det bliver jo så en lukket server?

322
323

25:22 HU: Lukket server, og med logning på, hvor man kan se hvad for nogen, hvad har

324

folk analyseret, hvad for nogen udtræk har de fået, og så kan man lige pludselig se, hov

325

nu sidder du sådan set og laver statistik på den ekskone, nej det må du ikke vel. Så man

326

fuldstændig klart kan sige, vi kan helt holde styr på, at det du analyserer det er det du har

327

sagt du analyserer det er det du har fået lov til at analysere, og hvis du analyserer noget

328

andet, så bliver du fyret. Og det er jo lidt svært når folk har data til at ligge på egne

329

computer. NKS: Ja, det er klart, så kan man ikke holde styr på det HU: Nej.

330
331

25:56 NKS: I forhold til det her med anonymiseret data og personlig data, jeg går ud fra vi

332

har snakket om anonymiseret data indtil videre i de store databaser i registrene osv., men

333

er der ikke også en værdi i at bruge den personlige data, det kunne fx også være

334

genomdata? HU: Jo. Jo. NKS: Men det er ikke noget der bliver brugt på nuværende

335

tidspunkt i forskningssammenhænge, altså mig som person og med min profil og så

336

kunne man så trække og lave nogle forskningsprojekter?

337
338

26:27 HU: De fleste personer har den, sådan som vi har det nu i hvert fald, har den

339

enkelte persons genom ikke den helt store værdi, så har den enkelte persons genom

340

værdi sammen med tusinder af andre, det er det vi er, ved, i vores viden nu, så det jo klart
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341

at hvis du nu kommer til mig og siger det er godt nok pokkers, nu skal du høre, jeg har

342

haft lungebetændelse tyve gange på et år, og det har min bror også og det havde min far

343

også, og hans far havde det også, men derudover er vi sunde og raske, så vi sige, okay, i

344

jeres familie er der et eller andet, så kunne I bære jeres helt egen helt private genetiske

345

variation som verden endnu ikke kendte, som kunne lære os noget om immunforsvaret,

346

så kunne der være værdi, men for folk der i øvrigt er sunde og raske, og fejler lidt det ene

347

og lidt det andet, nej - ikke nu. Der har det værdi at lægge det ind sammen med en

348

masse andre. Og det bliver - altså - det bliver jo selvfølgelig den enkelte persons

349

individuelle dataprofil, men sammen med mange andre ikke. Og det gælder jo også alle

350

de der, der er jo alle de der wearables, altså når jeg træner, så bliver det logget på

351

Endomondo og det ville da formentligt at man ville begynde at samle den data op, også

352

kunne give os øget information, det gør vi ikke ret meget nu, og der er jo også, en af

353

ulemperne er også at kun er et bestemt segment af befolkningen der bruger alt det her,

354

så det ville en eller anden ganske særlig sundhedsinteresseret del af befolkningen vi vil

355

kunne opsamle data på ikke.

356
357

28:13 HL: Men i forhold til det her med genom, jeg kan godt se hvad du siger i forhold til

358

et enkeltstående individ og en specifik sygdom, har ikke specielt meget

359

forskningsinteresse, men den har vel interesse for samfundet i den forstand, at vi vil

360

kunne forebygge eller vide noget om fremtiden på en given patient eller på alle patienter?

361
362

28:37 HU: Hvis du spørger mig om jeg er en af dem mener vi skal skynde os at

363

sekventere og genteste hundrede tusind danskere og putte det ind i en stor bank og

364

regne, ja det synes jeg. Det er ikke sådan at vi ikke kan bruge det, men

365
366

28:49 HL: Men hvorfor synes du så vi skal gøre det?

367
368

28:51 HU: Ja, det er da for at blive bedre til at forstå, hvorfor nogen personer bliver syge,

369

så vi kan bedre forebygge det, og det er ikke så simpelt at det bare er gener der giver, der

370

giver sygdomme, men gener i interaktion med miljø er vigtige, og det er så der, hvor man

371

siger, hvorfor er det at selvom Danmark er bagud og selvom andre lande har lavet mere

372

genforskning end vi har, så kan man sige, prøv lige at finde et andet land hvor vi kan

373

mappe hvor meget forurening du bliver udsat for der hvor du bor, og om du bor sammen

374

med to eller fem, og hvad dine skatteforhold er, alt muligt, hvordan spiller det sammen
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375

dine gener, det kan vi i Danmark det kan man ingen andre steder, så hele genmiljø

376

interaktionen kan vi gøre meget meget bedre, på befolkningsniveau, end nogle andre

377

kan.

378
379

29:45 HL: Men er det ikke også her, netop, hvor det bliver enormt personfølsomt i den

380

forstand at vi lige pludselig trækker nogle meget meget HU: Jo, jo. HL; det tror jeg

381

umiddelbart hvis det blev præsenteret som du siger det her, så tror de fleste vil kunne se

382

den store mulighed i det, men også at det er en ret stor overvågning af dig.

383
384

30:04 HU: Jo, jo, og det er klart at hvis du så går ned og siger jeg gør ikke det her på

385

tusinder jeg analyserer de her fem, som jeg sjovt nok kender i forvejen, ja så, så har du jo

386

kompromitteret noget datasikkerhed og jeg ved godt, at hvis du for at lave de her

387

udregning, hvis du så ligesom gik baglæns, så kunne du måske godt i teorien sige hvem

388

personerne var, men det er jo ikke det der er forskernes interesser, og jeg ved ikke helt

389

hvordan vi skal håndtere det, altså en løsning er at man siger at man må ikke få så

390

detaljeret information så man kan sige, så man slet ikke kunne det her, men det er ikke ret

391

meget man skal vide om folk altså.

392
393

30:45 HL: Nej, men altså det er nemt at finde frem til HU: Det er meget nemt HL; med få

394

informationer efterhånden ikke.

395
396

30:58 HU: Og det er derfor data skal ligge i de der forskermaskiner så du ikke længere

397

kan hive data ud på fem personer, du så kan finde, du kan analysere det samlet set og

398

sige det her var mønstret, men hvilke personer der var der trak mønstret, det kan jeg ikke

399

sige.

400
401

31:12 HL: Så det er fuldstændig anonymiseret du kan bare tage de data ud alder og køn,

402

men ikke på navne på CPR. NKS: Så det er profil a, profil b, profil c, med den fulde profil

403

men kun data HU: Ja, og hvis jeg så har en eller anden markør A, jeg skal jo vide, jeg skal

404

jo måle den på dig, så skal jeg jo vide det er dig, så måler jeg den på dig, men jeg ved

405

ikke alt det andet om dig, hvor du bor, så loader jeg det jeg har målt på dig op på

406

Danmarks Statistik, og så kan jeg så kombinere det med dem jeg nu har målt det på, og

407

så ved jeg ikke længere det er dig, jeg ved bare det var en person den og den værdi ikke.

408
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409

31:56 NKS: Vi har et sidste spørgsmål tilbage, det er lidt et bonusspørgsmål, men det er

410

omkring den her amerikanske private genom sekventerings-firma, der hedder 23andMe

411

der er begyndt at udbrede den her service, hvor man sender en spytklat afsted til USA, og

412

så får man ellers bare uploadet sin gen-data på... HU: Ja, og deCODE gør det også lidt

413

ikke NKS: Hvad er din holdning til det?

414
415

32:25 HU: Det en måde at tjene penge på, hvis man kan overbevise folk om de skal det,

416

så er det, det er blevet billigere, for langt de fleste vil det jo ikke give nogen meningsfuld

417

information NKS: Nej? HU; og de gange hvor det giver noget meningsfuld information, så

418

er jeg lidt bekymret for om de firmaer om de så har, de har jo ikke rådgivning, sæt du nu

419

fandt ud af at du bar gener for Huntingtons Chorea, det er sådan sygdom som hvis man

420

får den jamen så når man når min alder så sidder man og spjætter med arme og ben og

421

er blevet tosset, og så dør man, og man kan ikke gøre noget tænk nu at du sendte dine

422

prøver ind til, og du anede noget om det, og fik at vide, "ja det var da godt nok

423

interessant du er lige en af de 1 pr. 100.000 der har gener for det, hvad vil du bruge de

424

næste ti år, hvor du er rask til? Den information skal man jo ikke have i et brev fra et stort

425

amerikansk firmaer hvor man for billige penge havde købt en genom test. Det er bare ikke

426

den rigtige måde at få den information på. NKS: Nej

427
428

33:39 HL: Det der er lidt interessant ved det her også er jo at der så ligger, det rejser jo

429

netop nogle etiske spørgsmål det her med vil vi vide vores fremtid, sådan rent

430

sygdomsmæssigt ikke?

431
432

33:49 HU: Det må folk gerne vide, men det vil være, man skal bare fortælle folk de

433

risikerer at få noget, hvis de virkelig analyserer til bunds så risikerer, der er BRCA generne

434

det er jo de der gener der giver kvinder brystkræft, jamen bærer du de her gener jamen

435

så, så er det en seriøs overvejelse hvornår du skal have opereret brysterne væk. Det kan

436

godt være en relevant information at få fordi det kan jo være, "jamen så skal jeg skynde

437

mig at få nogle børn, så når jeg vil jeg have fjernet mine bryster, så kan jeg forhåbentligt

438

have et langt liv alligevel" men man skal ikke bare, rådgivningen er en del af løsningen så

439

ikke.

440
441

34:33 NKS: Og man bruger vel også det her i Danmark?

442
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443

34:39 HU: Ja, ja, jo, jo, og der har man jo så læger der er uddannet i at rådgive i sådan

444

noget her, til at informere om det ikke.

445
446

34:45 NKS: Skal man forholde sig til at der kommer en person med sådan en her test, og

447

kan bevise et eller andet og sige, "jeg kan se her at jeg har den og den kodning" er det

448

noget som det danske sundhedsvæsen på en eller anden måde skal rådgive folk i?

449
450

35:02 HU: Nå, hvis folk kommer? NKS: Ja HU: Ja det kan vi blive nødt til jo, hvis folk har

451

været ude og købt en eller anden test og ikke selv har kunne overskue informationen og

452

så går til læge og siger "nu har jeg købt mig til den her information det var ikke hvad jeg

453

håbede der skulle stå, og jeg havde gener til jeg blev 100 år, men der står at jeg har gener

454

til at dø tidligt" så kan vi jo blive nødt til.

455
456

35:29 HL: Men det kan vel også skubbe i retnigen af, det som du gerne vil have ikke, altså

457

at man kommer lidt mere igang på det her område.

458
459

35:37 HU: Præcis. Præcis.

460
461

35:38 HL: Så det er måske meget godt i den sidste ende for jer.

462
463

35:41 HU: Lægeverdenen skal kunne forstå de her ting ikke.

464
465

35:46 NKS: Men det skal ikke tilbydes til alle?

466
467

35:49 HU: Nej, ikke nu. Altså det kan godt være at, hvis det vil være sådan at flere

468

personer kan få en fornuftig. Genetisk rådgivning har jo kun rigtig værdi hvis der er nogen

469

handlemuligheder ud fra det ikke. NKS: Ja HU: Hvis man ligesom kan se og sige til folk

470

"nu skal du høre du har sådan set meget meget forøget risiko for diabetes" og det vil sige

471

alle de her sundhedsvilkår råd vi giver til alle mennesker dem kan vi fra en test sige de

472

helt vildt vigtige for dig, for hvis ikke du følger dem allesammen, så får du altså diabetes,

473

men så gode er prædiktionerne ikke endnu NKS: Okay. HL: Så lige pt. mener du kun man

474

bør tilbyde til folk, hvor der rent faktisk er et andet tidligere mønster fx en far der har kræft

475

HU: Præcis, ikke. HL: eller et eller andet HU: Ja. HL: Før det giver mening, der skal være

476

en kronisk sygdom i familien før det giver mening. HU: Ja, men det kan flytte sig, ikke.
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477

Hvis man for tyve år siden havde sagt at om tyve år der sidder vi med nogle

478

mobiltelefoner der kan meget mere end de computere der er supercomputere i dag, vi

479

sidder og ser film, vi regner, så havde man sagt "det kan jo ikke lade sig gøre", så min

480

fantasi rækker formodentlig heller til at sige hvad der sker om ti år, det kan sagtens give

481

mening om ti år. HL: Og den udvikling vi har været igennem de seneste tyve har vel

482

nærmest sat endnu mere skub på at der vel ikke engang er, måske fem år, før vi skal

483

begynde at overveje det, det går så hurtigt for tiden.

484
485

Interviewet afsluttes
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1

Bilag – Interview med Jakob Uffelmann, 04.02.2016, Sundhed.dk

2
3

Interviewet starter og til stede er Jakob Uffelmann og Nicolai og Henrik. Nicolai starter

4

interviewet med kort at forklare om specialet, bl.a. nævner han transparens som en af de

5

store temaer der ønskes at afdække, og Jakob sættes samtidig ind i hvilke andre personer på

6

området som vi har interviewet før ham.

7
8

1:01 JU: Jeg er innovationschef hos Sundhed.dk, så jeg arbejder med vores strategiske

9

projekter og innovation og det har jeg gjort i lidt over halvandet år. Før det var jeg ansat som

10

IT-chef i sundhed.dk med ansvar for drift og udvikling og det har jeg gjort siden 2006.

11
12

1:26 NKS: Hvad er jeres rolle ift. sundhedsvæsenet i dag?

13
14

1:32 JU: Jamen vi har flere, men den korte udgave er, at stille information til rådighed for

15

borgerne. Langt det meste af Sundhed.dk består af skrevne funktioner b.la.. læger, patienter

16

og anden oplysning fra sundhedsfaglige eller myndigheder til borgerne. Så samler vi en lang

17

række sundhedsdata, som vi fremviser på sundhed.dk. Men det meget få sundhedsdata som

18

rent faktisk ligger på sundhed.dk. Så vi er en integrationsplatform som henter data ude i de

19

steder hvor det nu engang er bestemt at de skal ligge. Og det er alt muligt både store

20

landsdækkende registre som vi fremviser, det er sådan noget som det fælles medicinkort, e-

21

journalen, laboratoriedata og så er der noget mindre telemedicinske eller andre projekter som

22

har noget med AK-data, som er noget blødere diabetes data, hvor vi så dækker området

23

regionalt eller enkelte projekter, som rangerer i mellem alt fra et par 100 mennesker til op til

24

flere tusinde, som så er med i det.

25
26

2:41 NKS: Så i hoster ikke data som sådan?

27
28

2:50 JU: Yes, de eneste data vi som sådan hoster er, at vi indgår i et forskningsprojekt, hvor

29

vi prøver at erstatte nogle kikkertundersøgelser af tarmen med en kamerapille, og så bliver

30

man filmen ned igennem kroppen. Og de film, de ligger på sundhed.dk, men ellers henter vi

31

langt de fleste data ude hos andre. Vi har så nogle aftaler omkring de her opslagsløsninger -

32

vi har en kopi af CPR-registret, så vi ikke behøver at tilgå CPR-registret online hver gang vi

33

skal have et opslag. Så har vi ydreregistret, så vi ved hvem folks læge er osv. Men de data

34

ligger også andre steder, så det er ikke nogle data vi skaber.

35
36

3:43 HL: Er det meningen at sundhed.dk skal vi blive en platform lidt lige som E-boks, hvor

37

man samler alle relevante e-dokumenter et sted?

38
39

4:02 JU: Både ja og nej, altså der er ikke taget en overordnet formel beslutning om, at her

40

samler vi alt. Men samtidig vil vi jog gerne have at det er indgangen til tingene. Så det vi

41

prøver er, at give et overblik over hvor man kan finde sine ting. I takt med den teknologiske

42

udvikling, bliver det svære og svære at samle alt ting. Vi lever i en manges manges verden og

43

ikke en en til mange verden. Så vi prøver at blive en platform, som samler det der giver

44

mening, men der er simpelthen så meget og så mange telemedicinske projekter som slet ikke

45

er på radaren nogle steder, som kører lokalt.

46
47

5:04 Men det er heller ikke sikkert at det giver mening at samle alt ting, fordi omkostningerne

48

er for store ved det. Men der er en række ting, hvor vi kan have det her nationale stempel på

49

det. Og det kan f.eks. være de nationale datakilder som journal data og medicin data fra

50

sygehusene og det viser vi frem og giver god mening af at have på sundhed.dk. Og så er der

51

så en masse som vi viser frem noget vi linker til og en helt masse vi ikke aner noget som helst

52

om.

53
54

5:24 NKS: Kan du helt overordnet sætte nogle ord på, hvordan i forholder jer til den her

55

hastige teknologiske udvikling? Er det noget i skal inkorporere?

56
57

5:42 JU: Vi bruger en del tid lige nu, på at prøve at finde ud af, hvad vores holdning er til det.

58

For vi er med i et projekt som Herlev, Gentofte hospital som vi laver noget på

59

hjertemedicinsk. Her er DTU og Apple også med og vi har snakket med lægerne som siger at

60

det er ikke bevist hverken økonomisk eller nødvendigvis behandlingsmæssigt, at telemedicin

61

er en god idé.

62

Men som en af lægerne sagde, det er sådan et tog der kommer kørende, vi kan enten

63

forholde os til det, eller vi kan lade vær. Men hvis vi lader vær med at forholde os til det, så

64

kommer det der tog kørende alligevel. Og det er lidt vores holdning - vi vil gerne forholde os

65

til det og se hvor det giver mening og hvor sundhed.dk kan træde ind. Vi kunne godt tænke

66

os at lave en whitelist at nogle sundhedsfaglige apps. Og så kigge på om der er nogle

67

sundhedsfaglige der har taget stilling til dem og som man kunne bruge i forskellige

68

henseender og så kunne vi kigge på om de er certificerede eller om vi eventuelt selv skulle

69

lave en certificeringsordning. En anden mulighed er også, at kigge på de specifikke apps. For

70

eksempel bruger de måske en type app på Herlev og Gentofte Hospital og så kan man så

71

tilbyde den enkelte patient at bruge denne app og så ved du at der er nogle der siger god for

72

den app derude. Omvendt med andre apps så samler du bare din data op for dige selv, og

73

så kan du gøre med dem hvad du vil, og der er ikke nogen der samler dem op i den anden

74

ende.

75
76

7:27 HL: Hvad ville incitamentet for jer til at integrere apps på jeres platform være?

77
78

7:27 JU: At opsnappe data er ikke så meget vores spor, men det vi kunne gøre var, at hjælpe

79

med at facilitere at det blev nemmere for forskerne at få adgang til de data eller bygge bro i

80

mellem. For det som er en af vores forcer er, at vi kender en hel masse til de regulativer og

81

regler der er på det her område, og hvordan man behandler folks data online og hvad man

82

må og ikke må. Omvendt er de i de sundhedsfaglige miljøer meget dygtige til at lappe folk

83

sammen, diagnosticere folk og give den rigtige medicin, men ved ikke nødvendigvis noget

84

om, hvornår man kommer på kant med loven, hvornår kan overlægen komme i fængsel,

85

hvornår ligger folks data bare og flyder i en sky, når man laver en app på eksempelvis Herlev

86

Hospital.

87

Og det er her vi kan have en rolle, enten ved at samle data op, eller ved at whiteliste eller

88

rådgive ift. udviklingen.

89
90

8:49 Ligeledes snakker vi om, at vi gerne i Danmark vil lave et sted hvor man kan ligge sådan

91

noget data her, som et alternativ til private udbydere som Amazon, Apples Health kit osv. Så

92

vil man gerne ofloade alt det her data, så kunne sundhed.dk være platformen hvor man

93

kunne gøre det, men det er vi slet ikke konkrete med endnu, det er nogle tanker vi går med,

94

og vi prøver at finde nogle pilotprojekter, som vi kunne starte det op med. Men derfra til at

95

der er en national konsensus om, at sådan gør vi, der er stadig en lang vej.

96
97

9:32 HL: Er det ikke også her, at hastigheden og agiliteten virkelig bliver en udfordring?

98
99

9:31 JU: Jo, men vi har heldigvis nogle fordele i Sundhed.dk fordi vi har udviklere og kodere

100

inhouse, så vi skal ikke ud og sætte ting i store udbud og købe udvikling ude fra og gør at vi

101

kan accelerer ting relativt hurtigt. Men vi har selvfølgelig ikke uanede mængder af kapacitet.

102

Men det bliver selvfølgelig enormt svært at følge med denne udvikling og vide hvad man skal

103

hoppe med på og hvad man skal lade være.

104

Vi kan dog se, fra andre projekter der har været i gang tidligere (Det er jo ikke første gang,

105

der har været et paradigme hvor folk har skullet ligge deres sundhedsdata op - det er

106

selvfølgelig blevet nemmere med direkte integration gennem apps, og intelligente badevægte

107

og jeg ved ikke hvad), men det vi så tidligere med eksempelvis Google og Microsofts Health

108

services var, at folk lægger de her data op og så kunne man se en eller anden graf i 2-3 uger,

109

men hvis der ligesom ikke sker mere herfra, så bliver det aldrig rigtig forankret. Men ift.

110

sundhedsdata skal der helst sidde nogle i den anden ende og kunne bruge dataen til noget

111

praktisk som på den ene eller anden måde har et eller andet output for brugeren. Eller man

112

eventuelt kan give dem til sin praktiserende læge som så kan se det. Men hvordan han skal

113

se det (skal han kunne gå ind på sundhed.dk, skal han se det direkte på telefonen osv.) og

114

det vil vi gerne arbejde mere med det her.

115
116

11:29 HL: Så det er det her med fortolkning af data i gerne vil tilbyde?

117
118

11:29 JU: Ja altså der er flere og flere private aktører, som kommer ind på det her område for

119

Preventive Medicin og prevention care, hvor man til gengæld for at folk samler data op så

120

kan du købe et abonnement hvor en sygeplejerske eller læge kigger på din data og giver dig

121

nogle råd.

122

Det her tror vi ikke så meget på. Det er for uoverskueligt - specielt i det offentlige. Men inden

123

for nogle enkelte områder kan det være relevant. For eksempel ude på Herlev har man

124

arbejdet med at folk samler sin vægt op (Når man er hjertepatient, pumper hjertet ikke godt,

125

og der samler sig væske i kroppen, det resulterer i kraftigt vægtforøgelser) disse mennesker

126

kommer kun til lægen to gange om året og der kan ske rigtig meget på to år. Så kan man

127

tracke deres vægt gennem apps hver dag eksempelvis, kan man fange ændringer meget

128

hurtigere og reagere meget hurtigere. Så det er et godt eksempel på hvor man kan gøre

129

noget, men det er meget målrettet nogle bestemt behandlingsforløb. Men det hvor en diatist

130

ringer dig op og siger at du skal spise noget mere broccoli, der er nok mere noget det private

131

skal beskæftige sig med.

132
133

14:04 HL: Men det er vel også noget som i som offentlig myndighed lettere kan gøre, fordi i

134

skal servicere og ikke profiterer på det modsat de private aktører.

135
136

14:39 JU: Ja, og hvis det så bliver en succes på Herlev, så kan man tilbyde det til resten af

137

landet, eller man kan sige fra national hånd, at det her tool skal i bruge. Så det er en måde

138

man kan lave skalering og udbredelse af sådanne teknologier. Og når det så er bevist, så kan

139

begynde at bygge alle mulige lækre ting ind i app'en, og så kan man begynde at involvere

140

private aktører ift. at man kan købe udvikling og konsulentbistand.

141

Men generelt er os der arbejder med det her, ret overbeviste om, at det ikke er noget man

142

kommer til at tjene mange penge på. De private vil gerne skalere det meget bredt ud grundet

143

den lave pris for en app, men det er sjældent muligt. Så måden man kan tjene penge på det

144

er som almindelig IT konsulent virksomhed eller udviklingsenhed, som bliver købt af det

145

offentlige.

146

17:10 Der er i øvrigt heller ikke ret mange private udbydere som er stærke på det her felt, da

147

det er de færreste som tænker hele sikkerhedsdelen ift. sundhedsdata ordentligt ind i

148

udviklingen. Det er kun KMD og Trifork som profilerer sig på det på nuværende tidspunkt.

149
150

17:48 Lang snak følger omkring app udvikling omkring, hvem der kan levere services osv.

151
152

18:39 NKS: Kunne man forestille sig i fremtiden, at sundhed.dk lavede en overordnet App,

153

som kunne samle alle de her mindre og regionale apps, som bruges rundt omkring og hvor

154

data blev samlet op?

155

156

18:37 JU: Det kunne man sagtens forestille sig. Der findes allerede nogle løsninger, hvor man

157

beder nogle borgere om at samle noget information op på en hjemmeside. På hjerteområdet

158

har man eksempelvis bedt patienterne veje sig selv osv. Det har man jo gjort i lang tid, men

159

nu er det bare blevet digitaliseret så at sige. Men det kunne man sagtens forestille sig. I dag

160

foregår det bare gennem nogle websider, men det kunne man sagtens erstatte med nogle

161

apps. Men her er det igen det her med hvem der certificerer app'en - hvornår er en app

162

offentlig, og hvornår må en læge bruge den. Man kan jo også risikere, at hvis en app bare

163

transporterer oplysninger til din læge - det er simpelt og det behøver man ikke sætte noget

164

stort show op for - men hvis en app pludselig skal gøre noget, så er det beregnet som

165

medicinsk udstyr og så skal det certificeres som medicinsk udstyr. Jo mere kompliceret,

166

mere kompleksitet - og det koster penge at få den her mærkning. Så det giver god mening at

167

blåstemple noget fra det offentlige, som man så siger, at folk og læger kan bruge.

168
169

20:02 JU: Også fordi måden man får de praktiserende læger til at bruge de her værktøjer, er

170

gennem overenskomsterne. Hvis lægerne anbefaler eksempelvis en bestemt app osv. til

171

deres patienter, så får de en eller anden afregning hver gang i reagere på de her data.

172
173

20:52 NKS: Hvilken sundhedsinformation har i på nuværende tidspunkt liggende om

174

borgerne?

175
176

20:52 JU: Altså man kan gennem sundhed.dk tilgå (hvis man tager alle de små projekter

177

med, som også er koblet på, så er der rigtig meget), men hvis vi kigger på nationalt plan, så

178

er der Journaldata, medicindata, laboratoriedata, info om livstestamente, oplysninger om

179

organdonation, og så ude i mindre projekter har vi info om diabetes data, bløderdata, kold

180

data i mindre projekter primært. Men grundlæggende på nationalt plan er det journal, medicin

181

og laboratoriedata der er de 3 store data kilder.

182
183

22:01 NKS: Har der været interesse fra private virksomheder mhp. at få adgang til noget af

184

den her data?

185
186

22:02 JU: Ja, meget tit og ofte. Vi har så ikke råderet over den data. Man har nemlig i

187

Danmark en lov der skelner mellem data ansvarlige og databehandlere. Og dataansvarlige er

188

dem som samler data op i første instans, og de er ansvarlige for, at lovgivning bliver

189

overholdt og at det bliver brugt til de ting, som man nu en gang må bruge det til. Men de

190

indgår så en aftale med os som databehandler, som indeholder en klar instruks med hvad vi

191

må bruge dataen til - og det er sådan set bare en replikering af lovgivningen, medmindre de

192

indskrænker det og siger at vi må bruge dataen til det her og i må kun bruge den til der her.

193

Typisk kan man sige at vi ikke tillader forskere at kigge på data gennem sundhed.dk det er

194

ikke en del af vores databehandlingsaftale - så der sender vi dem til de dataansvarlige, som

195

så må tage stilling til om det hvis der er nogle forskere der skal have adgang til noget.

196
197

22:57 HL: Så det er ikke borgernes egen beslutning hvem der skal have adgang til deres

198

sundhedsdata`

199
200

22:59 JU: Nej, det er det faktisk ikke. Det er sådan i Danmark, at din sundhedsdata som

201

bliver samlet op ifm. med behandlingsforløb er eget af staten og ikke af borgerne. Så det er

202

ikke din egen data. Det er faktisk derfor at nogle af de projekter vi arbejder, der begynder vi

203

nu at arbejde med eller vil gerne arbejde med et paradigme inden for sundhed.dk hvor, hvis

204

vi får den database hvor borgerne kan lægge deres egen data ind, der vil vi så lave nogle

205

samtykkekomponenter ift. om borgerne vil tillade forskere at bruge det, må din praktiserende

206

læge se, må det her hospital se det, hvis du er i behandling.

207

Men det er alligevel et stort ansvar det her med at sige, at du udnytter vi din data til forskning

208

- altså man skal informere rigtig godt, for hvad er det egentlig man som borger giver lov til -

209

det kan være svært at gennemskue.

210
211

23:58 Ikke relevant snak om køb af personlig data og den stigende trend inden for dette. Men

212

kommer dog ind på en snak om incitament ift. at afgive sin sundhedsdata til det offentlige.

213
214

24:49 JU: Jeg tror det er helt essentielt det her med at hvis vi skal have folk til at lægge data

215

hos os (og vi gør det for folks skyld). Selvfølgelig også indirekte for samfundet og

216

sundhedens skyld. Så skal der være muligheder for det her data, der skal være mulighed for

217

at få din praktiserende læge til at kigge på det. Hvis du ligger en masse ting ind, og du så

218

oplever at din læge ikke gider at kigger på det - du kan have det med på din telefon eller

219

lægen kan slå det op på sundhed.dk fordi der har du givet ham adgang til din data - Så gider

220

man jo ikke at lægge sin data ind. Så derfor bliver man også nødt til at regulere lægernes

221

adfærd ift. at sige, at hvis det her bliver en faktor og rent faktisk viser sig at være en god ide

222

(det kræver jo noget forskning), så kræver det også at lægerne er forpligtede til at gøre det,

223

ligesom de er forpligtede til at tilbyde en influenza vaccine osv.

224

Nogle ting giver jo flere penge end andre, men der er en række ting som de er forpligtede til

225

at gøre gennem overenskomsten, og det er så den måde man kan regulere dem. Og det er så

226

gennem danske regioner, de laver overenskomster.

227
228

26:29 JU: Går man ind på Sundhed.dk kan man se hvad lægerne har brugt tid og også fået

229

penge for på en patient, så skulle lægerne bruge tid på at forberede sig og læse forskellige

230

data igennem, ville dette også fremgå af sundhed.dk, så borgerne kan følge med i, om deres

231

læge rent faktisk har kigget på deres data. Den hedder mine konsultationer - oprindeligt var

232

arbejdstitlen 'sladrehanken' da det var meningen af borgerne skulle kunne holde lægen i

233

ørene, men dette blev skrottet igen, og var mere for at sende et signal til lægerne om, at nu

234

kunne borgerne følge med i om de overrapporterede osv. Der har også være enkelte sager

235

med dette, men det er ikke mange. Langt de fleste læger er jo ærlige og redelige.

236
237

27:14Snak om information overload og udfordringen ved at læger pålægges krav om at

238

skulle sætte sig ind og mere og mere data. Det er ikke nødvendigvis den rigtig løsning. Så

239

det er vigtigt at man finde og regulerer sig igennem den rigtige balance.

240
241

28:05 Jakob vender tilbage til Sundhed.dk snak omkring muligheder for, at have nogle 'white

242

listede' apps.

243

JU: Der skal lave en liste over godkendte Apps, som skal indgå i aftale med de

244

sundhedsfaglige, så de ved hvad de har at forholde sig til. For lige nu, skal de ikke forholde

245

sig til noget af det, og så kan de ikke få bøder osv., men man udnytter heller ikke det store

246

potentiale som der ligger i det her. Og specielt i Danmark, hvor der en utrolig høj tillid til

247

staten og særlig stor tillid til sundhedsdata. Vi kører løbende kampagner omkring hvad folks

248

holdning er til sundhedsdata og hvordan de føler at de er sikrede osv. overranskende mange

249

stoler på staten og det er tæt på 100 %.

250

I Tyskland derimod stoler man overhoved ikke på staten. Vi havde besøg af en kæmpe

251

lægeforeningen i forbindelse med et seminar. Og der sagde en af de tyske læger undervejs: "i

252

don't trust the government". Og det er det samme i USA. I de skandinaviske lande har vi en

253

helt andet tillid til det offentlige og det er jo nået man skal udnytte. Så dan noget som

254

Sundhed.dk, er jo utænkeligt mange steder i verden. Og det er jo ikke på grund af den

255

tekniske implementering, for det er der ikke det store hokus pokus i. Det er meget mere det

256

her med at man kan lave aftaler om faktisk at fremvise alt det her data og at man stoler på, at

257

det offentlige vil det godt og ikke sidder og kigger i det når borgerne kigger væk.

258
259

30:00 Sniksnak om det fordelene ved det danske sundhedsvæsen og forskellene mellem

260

USA og Danmark.

261
262

31:29 NKS: Du har jo været lidt inde på det allerede, men hvad er dit syn på danskernes

263

holdning til digitalisering og dataficering af sundhedsdata. Der er jo en reel risiko for lækager

264

og at forsikringsselskaber og Medical virksomheder får fingrene i det?

265
266

31:34 JU: Der er jo generelt en stor tillid, men vi gør også her fra sundhed.dk enormt meget

267

for at beskytte folks data. Vi har fast tilknyttet firmaer, som før alt hvad de kan for at hacke

268

vores systemer, og portaler og laver små fælder for os sammen med vores sikkerhedschef.

269

De ligger også små USB stik rundt omkring og ser om folk sætter dem i computerne osv.

270

Laver små quizzer, og ser om folk klikker på dark link osv. Vi tjekker hele tiden om vores

271

sikkerhed er up to date og hvad vores platform kan holde til.

272

Vi ved, det kræver ikke meget mere end en enkelt dårlig sag, og så er vi slået år tilbage. Så

273

det er et meget sårbart område. Og det er også derfor, vi skal helt skarpe når vi begynder at

274

integrere det her Quantified self og mobility delen, så vi helt up to speed på sikkerheden.

275
276

32:48NKS: Kan man sikre sig 100-procent? Det er der jo mange der har sagt før, men

277

alligevel er udenrigsministeriet, CSC osv. jo flere gange blevet hacket.

278
279

32:51 JU: Nej det kan man ikke. Vi fik på et tidspunkt sikkerhedsmodellen 6 med en pil op af

280

ford consult, som laver det her. Og de siger at man giver ikke 7, for det vil være at man er

281

helt sikker på deres skala, og det er en teoretisk sikkerhed. Men på et tidspunkt fik vi af vide,

282

at vi lå om side med bankerne i sikkerhed. Måden vi arbejder med sikkerhed på den gang og

283

stadig gør, var ved vende det om og sige i stedet for at prøve at sortere i det, så sagde fint.

284

Så implementerer vi alle sikkerhedsanbefalinger og retter ALT en gang for alle. På denne

285

måde kommer man helt up-to-speed og næste gang, man får noget man skal gøre, så er det

286

slet ikke så omfattende et arbejde.

287

Eksempelvis, da rigspolitiet og CSC blev hacket. Der havde man bare sådan en skalsikring i

288

form af en firewall, men lige så snart hackerne var forbi var der frit lejde. Og opgaven med at

289

bringe det op på et højt sikkerhedsniveau er helt uoverskuelig. Så når man ligesom har taget

290

beslutningen om at vi skal være med helt fremme, så kan man lige så godt gøre det ordentlig

291

fra starten af. Men så bruger vi også IT-sikkerheds konsulenter, da vi ikke har ressourcerne

292

internt.

293
294

35:06 NKS: Kan i lave aftaler med tredjeparts app udvikler og private selskaber ift. det her

295

høje sikkerhedsniveau?

296
297

35:08 JU: Ja det kan vi godt, men vi skal så overtage driften af det. Og det kan godt være

298

svært at kvalitetssikre noget, som er lavet af private udbydere, men det gør så at ansvaret

299

ligger entydigt hos os. For vi ved udemærket, at når du arbejdet med private aktører (de

300

fleste af dem er jo ærlige og redelige, så der er slet ikke noget der), men det er en stor

301

opgave, og er man presset og skal man levere afkast til sine aktionærer osv. så bliver der

302

snydt hjørner hvis projektet begynder at løbe tør for penge osv. og det må jo ikke

303

kompromitterer sikkerheden. (refererer til eksempel med IBM). Et er at man ikke må gå på

304

kompromis når det drejer sig om borgernes sikkerhed. Det kan jo være katastrofalt og

305

ødelægge tilliden. Men det er ligeså meget for vores skyld. Hvis du hackede dig ind i

306

sundhed.dk som læge, og du havde Lars Løkkes CPR nummer, og du kunne se hans

307

medicin billede. Så ville du have nogle informationer om ham som kunne påvirke hans

308

chancer for at blive genvalgt ved næste folketingsvalg. Og det ville ikke være godt - hverken

309

for Lars Løkke og slet ikke for sundhed.dk.

310

Så den her eksponering for sundhedsdata, det må bare ikke ske.

311
312

36:55 Ikke relevant snak om generel personlig data ift. arbejdsgivere og forsikringsselskaber.

313

Jakob udtrykker at han godt kunne forestille sig, at man skal vise sin sundhedsjournal i

314

fremtiden til sit forsikringsselskab eller kommende arbejdsgiver.

315
316

38:18 HL: Hvordan kommunikerer i om sikkerhed på sundhed.dk?

317
318

39:10 JU: Vi gør en del ud af at skrive om det, og vi har et tema fast inden på vores portal

319

om sikkerhed, og så kører vi kampagner ved siden af. Og specielt for nyligt har vi kørt en

320

kampagne om 'min log'. Jakob forklarer 'min log' som er system som gør, at man kan se

321

hvilket personer, som har været inde og kigge på ens sundhedsjournal. Da det i Danmark

322

ikke kræver samtykke, at ens læge kigger på ens sundhedsprofil.

323

Gennem sundhed.dk kan man så via min log gå ind og kigge på, hvem som har kigget på ens

324

sundhedsdata og hvornår. Dog kan man ikke se det på specifikt niveau, men på

325

hospitalsniveau. Fordelen ved sundhed.dk er, at det er nationalt og derfor kan man se det

326

hele samlet på en platform og kan tilgås alle steder fra hvis man har de rigtige adgange.

327

Så det bliver derfor på sundhed.dk logget, hvem der har været inde og kigge på ens data

328

over hele landet.

329
330

40:58 JU: Så er der så audit en gang i mellem, hvor vi sender et stikprøve brev ud til 1 ud af

331

1000 patienter hvor det er deres praktiserende læge, som har været inde og kigge og spørger

332

om det er okay, til samtykke osv. Og de tilfælde, hvor vi kan se, at en praktiserende læge har

333

været inde og kigge på en anden end deres egen patient, der sender vi så en stikprøve til 1

334

ud af 100 patienter, for at vide om dette er okay. Så der er ligesom nogle audit levels.

335

Eksempelvis er der mulighed for at alle læger kan gå ind med ens CPR nummer og tilgå,

336

eksempelvis hvis man er livstruet og en læge skal redde ens liv. Det vægter altså højere end

337

at de ikke må få adgang overhoved. Men det er så derfor vi tjekker om der nu er nogle som

338

misbruger systemet. Til gengæld får man så et brev efterfølgende om, at doktoren har været

339

inde og kigge og om det var okay.

340
341

41:54 JU: Der er faktisk nogle sager en gang i mellem, ikke ret mange, men der er nogle

342

eksempler på, hvor en læge bliver fyret, fordi vedkommende har kigget på noget data de ikke

343

måtte kigge på. Tit er det kollegaer osv.

344
345

42:17 Sniksnak om eksempler på hvor læger kunne få lyst til at kigge på folks data, men

346

Jakob antyder også, at lægerne godt ved, at der er rigtig stor chance for at blive nappet fordi

347

der er noget intern awareness og audit.

348
349

42:42 HL: Men altså, det overordnede i gør er at informere på jeres hjemmeside osv. ift.

350

sikkerhed.

351
352

42:44 JU: Ja, og så laver vi jo så de her kampagner, annoncerer i blade og på sociale medier

353

og laver også TV-kampagner (det er så ikke en sikkerhedskampagne), og så på apoteket,

354

hvor der kører sådan nogle sunhed.dk film på deres skærme. Og der kører vi forskellige

355

temaer. Lige nu handler det om funktionalitet, men det kunne også være sikkerhed.

356
357

43:10 NKS: Hvad er vigtigst i dine øjne: at tilvejebringe så mange muligheder som muligt ved

358

at tilbyde en masse information og gøre systemet så omfangsrigt som muligt, eller er der

359

også en grænse ift. at jo mere information man lægger op, desto mere stiger risikoprofilen for

360

hack og lækager også?

361
362

43:23 JU: Altså, jeg synes sikkerhed og integritet og beskyttelse af data må komme først.

363
364

43:30 JU: Jeg synes at sikkerhed, integritet og beskyttelse af data må komme først. Fordi jeg

365

tror det er en hårfin balance ift. den data som staten behandler. Det kan politikerne regulere

366

relativt let fx. ved at slette dem efter to måneder og hvis den folkelige opinion den skifter, hvis

367

der pludselig er for mange skandaler i træk, så kommer der hurtigt en stemning af at det her

368

det skal vi ikke, og så bliver vi altså bombet langt tilbage. Der var en sag for et par år tilbage,

369

hvor de praktiserende læger, gennem DAC-E??? havde opsamlet diagnoser på alle borgere

370

som var i behandling, og den blev vist på s.dk uden journalnoter for lægepraksissystemer,

371

der var så blevet lavet en fodfejl og det var at det register som det var endt i var blevet

372

anmeldt til datatilsynet.

373
374

44:51 Derfor står vi nu uden data fra de praktiserende læger hvor langt det meste behandling

375

foregår i. Det man i min optik kunne gøre var at sige, lad os begynde at samle disse data op

376

igen, ikke så sundhedsfaglige kan se på dem, men så vi kan vise dem til borgerne ... Der er

377

nærmest ingen regulering for hvad man må opsamle af data, når det kun er borgerne der kan

378

se på det, når du begynder at lukke andre ind, så begynder det at skabe mere arbejde, fordi

379

datatilsynet udstikker flere retningslinjer.

380
381

45:55 Der er jo lige kommet en dataforordning på EU-plan, og den giver EU for at give nogle

382

sindssyge bøder til virksomheder eller offentlige institutioner der ikke behandler folks data

383

ordentligt, vi snakker trecifrede millionbeløb. Der står en lovtekst om hvad man må og hvad

384

man ikke må, og så er det en tolkning fra domstolenes side, EU har en del efter Facebook

385

brugerens data godt nok og bare tjene penge på dem.

386
387

46:52 Det er fint at få prøvet de her ting af. Det er eksempelvis svært for en dansker at

388

forestille sig en situation hvor at det bliver misbrugt, jeg bestemmer selv hvad jeg lægger op

389

og det er okay der er overvågningskameraer, hvis det fanger forbrydere.

390

HL: Vi har jo meget den her holdning, at så længe jeg ikke selv har gjort noget forkert, hvorfor

391

skulle jeg så være imod det.

392

JU: Lige præcis. (Samtalen fortsætter omkring lækager og overvågning)

393
394

49:34 Eksempel fra Serial omkring telefonmaster og hvorledes data kan påvirke dig i nutiden,

395

men at data også kan problematiseres som bevismateriale efterfølgende.

396
397

50:15 NKS: Hele privatiseringen af sundhedsvæsenet er virkelig interessant ift. datadelen

398

fordi det så er dem der skal stå for opsamling og behandling. Hvem ejer så den data?

399
400

50:39 JU: Nej det ejer staten faktisk ikke. Der er ret dårlig dataudveksling mellem

401

privathospitaler og offentlig sundhedsvæsen. Som det ser ud pt. er det ikke særlig reguleret.

402

Jeg ved ikke hvad de gør med det, men jeg har en formodning om at de behandler det

403

lødigt.

404
405

51:15 NKS: Men der findes dansk lovgivning der siger, at lige meget hvor meget ejerskab

406

man har over dataene, så må de ikke sælge den videre?

407

JU: Ja.

408
409

...

410
411

52:18 JU: Hvis vi som offentlig instans gerne vil basere noget på Apples Healtkit, kan de så

412

garantere at det ikke ender i deres drive (forkerte hænder red.) kan vi sanktionere det? At det

413

ender i deres drive, eller at det sådan at vi siger det skal ikke ind i jeres healtkit, det skal ende

414

på s.dk eller DTU eller et sted hvor vi har kontrol over det, men så mister Apple jo nok lidt

415

lysten til at være med i det her.

416
417

53:21 NKS: I har ikke fundet formlen på det endnu med at integrere fx. Apple? JU: Nej, men

418

jeg kunne godt tænke mig at på det her hvor det offentlige går ind på 'egen data', at det så

419

ligger et eller andet sted, og at det offentlige stiller sig til rådighed. Omvendt kan man sige, vi

420

kan aldrig forhindre folk I at smide det op i et eller andet Skydrive, det må de helt selv om,

421

men der er altså et alternativ, og hvis vi tilbyder noget fra det offentliges side, så sørger vi for

422

der er styr på det hele vejen igennem. Det er så her at kæden hopper af for overlægerne, da

423

vi ikke kan forvente at de har den faglighed, men det er der hvor s.dk kan træde ind og sige

424

det ved vi faktisk noget om, men vi har ikke nogen beføjelser til at slå dem oven i hovedet

425

sige sådan her skal i gøre, men vi kan rådgive dem. Dog kræver det at vores bagland

426

accepterer at vi skal påtage os den rolle. Hvis der ikke er nogen der gør det, så vil vi nok se

427

de private virksomheder vinde ind på dette område.

428
429

55:09 HL: Hvilke apps kunne man forestille sig man kunne inkorporere i s.dk?

430

JU: Vi vil rigtig gerne stille os til rådighed, så man kan komme af med sin data, men jeg skulle

431

have en diabeteslæge, som sagde, at den device han bruger det vil vi gerne sanktionere så vi

432

kan white liste dem, for vi kan ikke selv white liste på s.dk, men vi kan hjælpe dem som ved

433

noget om det med at tage de rigtige beslutninger, og de kan hjælpe os til at tage de rigtige

434

beslutninger. ... 56:26 Men det bedste ville være, hvis det var hjertemedicinsk ambulatorium

435

som sagde til deres borgere, der findes denne app, din data ender på s.dk så det kan du

436

roligt gøre. Hvad borgerne så ellers gør er op til dem selv.

437
438

56:53 NKS: Hvad er din holdning til private virksomhed som amerikanske 23andMe, som

439

tilbyder mapping af genprofiler i forhold til at give folk mere information om deres helbred, og

440

i stigende grad købes af private (også i Danmark). Skal sådan information integreres på

441

sundhed.dk platformen i fremtiden?

442

JU: Det er ret interessant, men det første jeg vil sige det er at det som 23andme de tilbyder

443

det er værdiløst. Du kan underholde med det til middagsselskaber, men du kan ikke bruge

444

det til noget, det kan ikke bruges i en stratificering, segmenteringen i din DNA er alt for

445

overfladisk og deres database ift. sygdomme er ikke opdateret. Det er lidt sådan at nogen

446

har fået en god ide, de har købt nogle centrifuger til at lave noget overfladisk segmentering

447

og så har de fået nogle algoritmer af ikke så god kvalitet. Det er et området som er meget nyt

448

for mig fordi jeg kom i kontakt med nogle af de virksomheder som er mere seriøse omkring

449

det her, og det de siger er, at en virksomhed kan lave en stratificering ift. 2-3 cancertyper

450

fordi skal du holde dig up-to-date på det, så har du ikke ressourcer til mere, her snakker vi

451

kæmpestore virksomheder, fordi det muterer hele tiden. Hvis du skal køre en fornuftig

452

stratificering så må du udvælge en håndfuld fokusområder.

453
454

58:03 JU: Der hvor det også er meget interessant det er ift. personlig medicin det er fordi at

455

alt det medicin vi tager det bliver metaboliseret i leveren og der har man fundet ud af at der er

456

en sammenhæng mellem ens DNA og hvad for noget medicin man kan metabolisere i

457

leveren. Dvs. at hvis jeg giver det her medicin til dig, så kan du sige, hov det medicin det

458

metaboliserer jeg meget langsomt. Er der alternativer? Der er det her? Det metaboliserer jeg

459

hurtigere, fint så skal du have det.

460
461

58:40 Der hvor det bliver anderledes interessant det er at du ofte er nødt til at tage en slags

462

medicin, og hvis du metaboliserer den langsomt, så vil medicinen, populært sagt, sætte sig i

463

kø, og så får du i højere grad alle bivirkningerne ved medicinen. Der er personlig medicin

464

rigtig interessant ift. DNA mapping. Når man laver en fuld mapping, som faktisk tager ret lang

465

tid, så kunne jeg godt tænke mig, at denne lå på s.dk. Fordi så kunne man sige, at nu bliver

466

du patient, og du skal tage denne medicin, og så køber det offentlige en sekventering af dit

467

DNA ift. din sygdom, finder et firma der er specialiseret i det, via en håndfuld faste

468

leverandører, der så svarer tilbage.

469
470

60:35 Et andet eksempel er fra et screeningsprogram for brystkræft, tarmkræft og

471

livmoderhalskræft i Danmark, hvor det viser sig at der er stor geografisk forskel, det har

472

meget med livstil og genetiske forskelle at gøre, på patienterne. Lige nu laver man en one-

473

size-fits-all model, men det kunne laves langt smartere, hvis man både stratificerede for

474

område, alder og genom.

475
476

60:42 HL: Det er jo her hvor det virkelig kan batte noget, fordi win-win-win for alle, jeg kan få

477

det medicin der bedst passer mig, det offentlige kan købe det medicin i de rigtige doser - og

478

spare en masse penge og virksomhederne kan producere det medicin der rent faktisk er

479

behov for.

480
481

61:03 JU: Præcis, og vi kan skræddersy tilskuddet til medicin til hvad der passer på dig ... Vi

482

ved jo at der bliver købt dobbelt så meget medicin som der bliver taget, og der bliver taget

483

dobbelt så meget medicin som der er brug for - herudover er der en stor grad af

484

fejlmedicinering - som er helt grotesk stor. Det er ikke fordi der er nogen ond vilje nogen

485

steder, men det er bare sindssygt komplekst og sindssyg svært at regulere, men potentialet

486

er det og værktøjerne er ved at være der. Viljen...? ... Min forestilling var så at man gik ind på

487

s.dk og gav samtykke til hvilke af ens data som bliver anvendt til forskning. Man skulle så

488

dog sikre sig at det var anonymiseret.

489
490

62:58 Eksempel med kamerapille

491

64:31 Eksempel med anonymisering af data'en på kamerapillen.

492
493

Efter eksemplet med kamerapillen vender Jakob tilbage til gen mappingen og hvorledes det

494

kan anvendes på s.dk

495
496

64:41 JU: Lige præcis, vi skal have beskyttet den mapningstabel, og det er også noget at det

497

jeg havde forestillet mig, at vi kunne gøre med de her gen-profiler, som man ligger ind dvs. at

498

de altid er anonymiserede og man sender dem ud til virksomheder, fordi hvis det her skal

499

være seriøst, så vil langt de fleste af de her gen-profiler blive eksporteret ud af EU, fordi

500

kompetencerne er ikke i EU, man skal derfor slå døren ind til et verdensomspændende

501

ressourcesystem, hvis man skal have det her til at fungere, så derfor bliver vi virkelig nødt til

502

at værne om de her ting. Det nytter jo heller ikke at måden som det er tænkt på nu inden vi

503

kom ind over, eller vi er ikke rigtigt inde over, men vi vil meget gerne mere ind over, det var

504

private virksomheder købte sekventeringerne og lavede sekventeringen, dvs. at hvis du køber

505

en DNA profil hos en amerikansk virksomhed, jamen så kommer sekventeringen til at ligge

506

hos dem under amerikansk lovgivning og hvad sker der så?

507
508

66:00 NKS: Disse gen-profiler skulle så igen være noget der ejet af det offentlige, hvor man

509

udvælger nogle det giver mening at lave dem på, så vi kan følge med i dit forløb.

510
511

JU: Lige, præcis specielt personer som har fejler mere end en ting, og som er i fare for at dø

512

af en af disse ting, så bliver det meget kompliceret at give medicin. Lægerne skal så også

513

uddannes til at kunne læse disse gen-profiler, men det vil i sidste ende være en kæmpe

514

hjælp for dem, fordi lige nu er det en one-size-fits-all model. Lige nu gør man det man plejer,

515

og det man plejer er ofte for meget medicin eller ikke den rigtige medicin.

516
517

68:51 Snakken fortsætter her omkring tilgængelighed af relevant information til læger, det

518

omhandler ikke specifikt sikkerhed, men mere best practice og hvorledes lægernes arbejde

519

kan effektiviseres fremadrettet.

520
521

Interviewet afsluttes formelt, men en interessant diskussion omkring måling af alkohol hos

522

befolkningen opstår til sidst, hvori ny research på området samt en debat omkring de etiske

523

og kulturelle dilemmaer.

524
525

75:15 HL: Det ultimative eksempel vi ser på self-tracking er jo disse chips, man kan få

526

indopereret i kroppen, tror du at det er noget som folk begynder at efterspørge i fremtiden?

527

528

JU: Det tror jeg

529

HL: Eller at måske allerede fra spæd for indsat denne chip?

530

JU: Det tror jeg nu er meget langt ude i fremtiden, men jeg tror indenfor en relativ kort

531

tidsperiode, så vil man kunne se disse ting for kroniske patienter inden for visse sygdomme

532

fx inden for diabetes, hvor du så konstant kan måle ens blodsukker og måske endda

533

automatisk regulere det - det ligger nok lidt længere ude i fremtiden, men det ville være nemt

534

at inkorporere at den så selv kunne dispense insulin. Så ja, det tror jeg vi vil se.

535
536

HL: Men tror du også vi vil se det for dem som betragter sig selv som sunde og raske? Og

537

hvordan ville du selv forholde dig til sådan et valg?

538
539

JU: Jeg tror ikke jeg ville gøre det. Jeg synes lidt vi er ret langt på vej ned af en glidebane

540

også ift. overvågning af privatsfæren, man kan ikke forestille sig Danmark som et totalitært

541

styre, men der kan hurtigt ske et eller andet, og konsekvenserne ville være uhyggelige, hvis

542

denne data faldt i forkerte hænder ... Jeg tror det vil blive brugt målrettet, og jeg tror at der

543

mange der gerne vil gøre det målrettet, men jeg tror den overordnede stratificering af dit liv

544

den tror jeg de fleste gerne vil være foruden, jeg kan fx ikke rigtig se nogen grund til at du

545

tager en gen-profil for din overordnede cancer-risiko fordi hvad skal man bruge det til?

546
547

Samtalen fortsætter omkring hvorledes nogle mennesker måske har et større behov end

548

andre for at vide alt omkring sin risiko for eksempelvis at udvikle kræft. Jakob giver derefter et

549

uddybende billede af hans personlige holdning.

550
551

78:35 JU: Hvis jeg skulle gå ind i et screenings-program, når jeg når til en alder hvor det giver

552

mening at blive screenet for tarmkræft fx. så vil jeg gerne tage en test og se min risikoprofil

553

fordi der foreligger et resultat umiddelbart efter, og jeg ville kunne vælge om jeg ville blive

554

tjekket. Men det her med undersøge om man har en forhøjet risiko uden at kunne handle på

555

det, andet end at spise lidt mere broccoli, den ville jeg ikke selv få foretaget ... Det der med

556

at afgive data, hvor der er nogen der ser på det og handler på det, det tiltaler mig langt mere.

557

558

79:29 JU: Jeg kan godt se potentiale i quantified self, med hensyn til det helbredsmæssige,

559

men jeg tror ikke på at det får så stor indflydelse i hospitalsvæsenet, men

560

forebyggelsesmæssigt kunne det være enormt interessant for eksempelvis kommuner at vide

561

om vægten steg eller faldt på deres borgere. Det vil være rigtig effektivt ift.

562

forebyggelsesprogrammer allokering af ressourcer mv.

563
564
565

Interviewet afsluttes

1

Bilag – Interview med Martin Bagger Brandt, 18.02.2016, Sundhedsdatastyrelsen

2
3

Interviewet starter og til stede er Martin Bagger Brandt og Nicolai og Henrik. Nicolai starter

4

interviewet med kort at forklare om specialet, bl.a. nævner han transparens som en af de

5

store temaer der ønskes at afdække, og Martin sættes samtidig ind i hvilke andre personer på

6

området som vi har interviewet før ham.

7
8

NKS: Kan du indledningsvis forklarer lidt om Sundhedsdatastyrelsen, som jo er en helt ny

9

styrelse også din rolle?

10
11

0:16 MBB: Jamen øhh, jeg hedder Martin Bagger Brandt og er chef for en lille analyse og

12

strategienhed, som øhh primært betjener en national styrelse for sundheds-IT, som blev aftalt

13

mellem Regeringen, KL og danske regioner tilbage i 2011. Den her bestyrelse har en fælles

14

offentlig digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet med en række initiativer, som vi følger

15

op på og betjener bestyrelsen. Så hjælper jeg og mine folk vores departement med at lave

16

nye økonomiforhandlinger med kommune og regioner og forskellige tjenester. Og så kan man

17

sige, så lavede man sundhedsdatastyrelsen der tilbage i slutningen af sidste år, hvor man

18

sådan set smelter data- og digitalisering sammen. Der var ligesom to sektorer herude på

19

serum instituttet. Vi var 100... hvad har vi været. 120 mand, der lavede sundheds-IT og

20

digitalisering. Og så var der nogenlunde tilsvarende der lavede data og analyse. Og det har

21

man spå slået sammen, og hvad skal man sige. Data og digitalisering på den måde, er sådan

22

set ligestillet, men der er ikke nogen tvivl om det for nuværende er data der nok er det der har

23

størst fokus. os fordi vi har rigtig mange registre, og dem er der mange der gerne vil bruge til

24

alle mulige ting, og det skal vi både IT-mæssigt gøre noget for at, så at sige, servere på en

25

mere moderne platform end vi har gjort tidligere. Så det kommer der til at være meget fokus

26

på. Men stadigvæk, så er der også en masse sundheds-it tiltag ude i sundhedsvæsenet, som

27

der skal gøres noget ved og som jeg vil have fokus på så det tror jeg sådan lidt. at der er ikke

28

nogen tvivl om at når vi hedder sundhedsdatastyrelsen og ikke

29

sundhedsdigitaliseringsstyrelsen, så er det fordi at, det er sundhedsdata der ligesom er der

30

er det primære, kan man sige, og så bliver digitalisering sådan en middel til at få de der data

31

samlet ind på en ny måde, men også så at sige, slynget tilbage til dem der bruger det. Og så

32

kan man så sige, at så er sundhedsvæsenet karakteriseret ved at have både en høj grad

33

digitalisering, men også, altså, der findes rigtig mange data, altså og det er der alle mulige

34

historiske grunde til. Der er meget teknologi i sundhedsvæsnet som kaster en masse data af

35

sig og det har der jo gjort igennem mange år. Øhh, og så har man haft også en høj grad af

36

videnskabelighed omkring det at klassificere sine aktiviteter, hvilket har gjort, at man har

37

nogle terminologier og klassifikationstyper, og sådan noget, som gør at man kan putte en

38

masse koder på sine aktiviteter osv. og det kan man så putte ind i en maskine og så har man

39

på den måde skabt en masse data. Så igennem mange år, er der ligesom opbygget et hav,

40

jeg tror vi har omkring, altså 80 sådan nationale registre, i forskellige bredder og med

41

forskellige datadybder og det er jo bare på nationalt video, så findes der jo på regionalt plan

42

en masse databaser også, som, nogle af dem er fællesregionale, som går på tværs i mellem

43

fælles regioner, men nogle af dem handler også bare om, hvis man har en landsdelsfunktion

44

et givent sted, så har de ligesom en database til det, ikke?

45
46

4:27 MBB: Så sundhedsvæsenet er karakteriseret ved, at man har rigtig mange data

47

NKS: Ja. MBB: Og så har der været, hvad kan man sige, og det er jo sådan set også

48

forklaringen på, at der har også været sådan en masse palaver omkring det om omkring øhh,

49

at sundheds-IT systemerne ikke kan tale sammen, det er simpelthen også fordi, at der har

50

været mange og altså, der er mange systemer, og det har der sådan set altid været. Så det

51

har ligesom øhhh, altså det bliver jo naturligt at man så har sådan nogle

52

konsolideringsbølger, hvor man så forsøger og minimere antallet af løsninger, som har de

53

samme data liggende og så ikke. Og det kræver lidt, at man etablere sin IT på en anden

54

måde, end man ahr gjort tidligere. Men det betyder også, at dem som måske tidligere har

55

været så at sige database ejere, så skal slippe. Og så skal man lade nogle andre være dem

56

der styrer data og sådan nogle ting. Og det er ikke altid, at man som overlæge på f.eks.

57

rigshospitalet synes at det er fedt, at det er nogle læger fra Østjylland f.eks. som styrer ens

58

data, hvis man f.eks. skal slå nogle hjernedatabaser sammen og sådan nogle ting. Så derfor

59

er der jo.... på papiret kan man jo godt sidde og lave alle mulige konsolideringsanalsyer, men

60

når det kommer ned til det faktuelle, så er det en. så kræver det både noget ledelse og noget

61

tålmodighed at få ryddet op i de der systemer. NKS: Ja.

62

MBB: Men nu er man f.eks. gået fra at have 24 EPJ systemer i Danmark, til kun at have 5 -

63

altså et i hver region - så på den måde kan det godt lade sig gøre, at konsolidere, ikke. Men

64

det tager tid. Men det tror jeg, altså vi er jo knap 200 mand herinde, og hvis man så siger ca.

65

halvt halvt, altså halvdelen beskæftiger sig med sundheds-IT og driver fag, altså driver sådan

66

noget systemforvaltning på alle de der registre, og så er der nogen der ligesom kører på

67

noget policy, og så har vi folk der ligesom sidder og laver analyser på de data der er der, og i

68

stor udstrækning så bruger vi de analyser til at hjælpe vores departement til altså... Hvordan

69

går det sundheds og aktivitetsanalyser og hvad der nu måtte være af behov for at kigge på

70

ændringer i sygdomsmønstre og alt sådan noget. Og kan man lave nogle prediktionsmodeller

71

for at se hvornår folk udvikler forskellige typer af sygdomme, og kan man lave nogle analyser

72

til kommunerne, så de kan blive bedre til at forudsige, hvad for nogle patienter eller hvad for

73

nogle borgere, som kan blive genindlagt osv. Så det er sådan lidt halvt halvt, at vi er nogle

74

der........

75
76

7:09 Telefon ringer og interview afbrydes kort.

77
78

7:13 MBB fortsætter: (...) som laver sundheds-it og digitalisering, og så laver den anden

79

halvdel noget på data.

80
81

7:17 NKS: Okay, så der er en masse registre rundt omkring, som bliver drevet lokalt eller

82

regionalt, nu siger du så mere regionalt, men det er jer der, kan man sige, der har ejerskab og

83

kan bestemme hvem der får adgang til data'en osv.? MBB: Øhhhhh, ja, øhhh, NKS: Det

84

bliver samlet under jeres??

85
86

7:43 MBB: Det er der nogle af dem der gør, jeg tror man skal være sådan lidt, altså hvis man

87

skal være lidt grov, så kan man sige, at det der med at samle data op og sørge for at kunne

88

dele dem, det har der været rigtig meget fokus på, men der har måske ikke været så meget

89

fokus på, om det måske lige var, jeg vil ikke sige om man var compliant med lovgivningen,

90

men var man også skarp på, hvad det var for nogle formål man samlet data'en op med. Og

91

nogle gange når man får nogle data ind med et givent formål, så kan man se at orv, vi kunne

92

også godt bruge dem til noget andet, hvilket man så ikke må, medmindre man har spurgt

93

nogle om man godt måtte det. Så der har været en tendens til at man har samlet en masse

94

data ind i en masse forskellige databaser - og nogle har ligget ude regionalt og nogle er

95

blevet lavet som nationale databaser, og så skal man ligesom kigge på, (tøver en smule) om,

96

altså i langt de fleste tilfælde har der ligesom været lovhjemmel, men der har også været et

97

par sager, hvor man har fået samlet noget data ind, hvor man så finder ud af, at der har man

98

sådan set ikke lovhjemmel til at samle det brede spektrum af data ind, men kun noget af det.

99

NKS: Okay. MBB: Så, man kan sige både for os og for regionerne sådan set, så skal man jo

100

have altså tilladelse hos datatilsynet til at samler de her data ind. Der er sådan nogle

101

forskellige persondatalove og sundhedsloven. Sundhedsloven giver mulighed for at samlet

102

noget data ind til nogle bestemt formål, og så skal man sådan set altid anmelde de der

103

databaser til datatilsynet og få godkendelse fra dem om, at man samler ind til et specifikt

104

formål og sådan NKS: Ja.. MBB: For ligesom at man, altså, de håndhæver lidt borgernes ret

105

til noget privacy kan man sige. Altså man skal ligesom kunne argumentere for, at der er en

106

vigtig grund enten videnskableligt, kvalitetsmæssigt eller samfundsmæssigt til at samlet

107

nogle givne data ind. Så får man lov til det og det skal man ligesom gøre hver gang. Og der

108

har måske været en tendens til, at man har fået lov til en ting, og så kunne det være at man

109

så har sagt, jamen det kunne også været meget nyttigt at bruge de der data til noget andet.

110

Og så har man sagt, at det kan alle vel se det fornuftige i. Og så kan det være at man ikke

111

lige altid har fået opdateret sin godkendelse i datatilsynet, og det er så det, kan man sige, vi

112

har også som styrelse en rolle både på vores egne registre, men også begynde at kigge ud i

113

sygehusene og sige, er i nu sikker på, at de der data i samler ind... at i har godkendelse til

114

alle de formål i bruger dem til og sådan noget ting.

115
116

#0:10:38.9#

117

NKS: Så det er sådan set både det med at lægge en strategi, samt sørge for, at der er en

118

sammenhæng mellem opsamling og output, så man ikke bare samler alt muligt op?

119

#0:10:37.0#

120
121

#0:10:38.9#

122

MBB: Ja og det er også noget af det som kommer længere nede i jeres spørgsmål, fordi der

123

er mange data. Altså man samler jo ind data ind ud fra en ide om, at man vil gøre det bedste

124

for borgerne så det kommer dem til gode i sidste ende. Men det er klart, at hvis man ligesom

125

bryder den der tillid og sidder og laver alle mulige andre analyser på baggrund af dataen som

126

egentlig er samlet ind til et andet formål. SÅ udfordrer man jo hele den der tillid til om ma

127

som myndighed kan forvalte de her data på den rigtige måde. Så derfor tror jeg, at der

128

kommer til at være sådan en compliance periode hvor man kommer til at kigge de der

129

registre igennem for at sikre at man er en til en med det man så at sige har fået lov til med de

130

data, og så laver man ikke alt muligt andet med dem. Hvis man vil det, kan man sådan set

131

bare, eller bare og bare, men så skal man fornyer sin godkendelse, hvor man skal forklare

132

hvorfor man skal bruge dataen. #

133
134

#0:11:49.3#

135

Sektion udeladt grundet forkert spørgsmål, som rettes af interviewer, og interviewet

136

fortsætter ud fra det korrigerede spørgsmål- #0:11:50.6#

137
138

#0:12:32.3#

139

NKS: Hvordan er relation mellem jer og sundhed.dk, og hvordan er jeres arbejdsområder

140

forskellige? #0:12:32.3#

141
142

MBB: Vi har jo sådan set vores store landspatient register, og den kan man som borger gå

143

ind via sundhed.dk og kigge, så sundhed.dk er borgernes indgang til at kigge på de

144

sundhedsdata der ligger om os. Men det betyder ikke at dataen skal ligge hos sundhed.dk,

145

men de skal være sådan et sted, hvor man kan få adgang til det. Vi skelner sådan lidt mellem

146

primær anvendelse og sekundær anvendelse af data. Primær anvendelse handler meget om

147

at man skal bruge data i så at sige produktionen når man er læge osv. og det stiller nogle

148

skærpede krav til hvor hurtigt data skal kunne slynges rundt og sådan nogle ting. Og så er

149

der det der man kalder sekundært og det handler om kvalitetsudvikling, planlægning osv. Og

150

så er en sidste ting, så der er faktisk 3, og det handler om borgerens adgang til at kigge på

151

data. Altså en måde man opretholder tillid til at man i sundhedsvæsenet både kan indsamle

152

en masse data og man forvalter dem på en fornuftig måde, og det har man gjort ved at gøre

153

det muligt for borgerne at se, hvad der egentlig ligger af data og hvad er der af mærkelig

154

koder osv. Og så har man ligesom brugt sundhed.dk som en digital indgang til at man kan få

155

noget gennemsigtighed omkring hvad der ligger der. Og der er vi sådanset enige med

156

sundhed.dk i, at de er sådan en synlighedsplatform, hvor man for adgang til det. Men det der

157

med at lade dem være platform også til den der primær anvendelse af data, det ved jeg heller

158

ikke om de selv har planer om, for det kræver et helt andet stup at skulle. For så er man ikke

159

bruger portal, så skal man have et andet produktionssystem i sit IT-system for at det kan

160

lade sig gøre. Men de vil gerne både det der med at være til borgerne og til sundhedsfaglige,

161

og der er vi sådan set meget enige med vores ministerium og departement i at sundhed.dk,

162

er lige som den der borgervinkel som skal give folk adgang til at kigge i sin egen data. Men at

163

agere produktion system for klinikere osv., det er ikke det sundhed.dk skal bruge sine kræfter

164

til. #0:15:0.0#

165
166

NKS: Hvis man vil beholde den store tillid til sundhedsvæsenet og sundhedsdata, så er vores

167

tese at involvering og transparens kan være med til at sikre, at man i fremtiden har legitimitet

168

til at indsamle og anvende borgernes sundhedsdata. Men er det rigtig forstået, at der også

169

ligger noget data bagved, som ikke blive vist frem på sundhed.dk eksempelvis? #0:15:44.4#

170
171

#0:15:44.4#

172

MBB: Altså idéen er, at få det hele frem. Det kan man se på sundhed.dk lige nu er

173

hovedsageligt sygehusdata, så har der på et tidspunkt været det der hedder praksis journal,

174

altså det der har været af kliniske…. altså i dag kan man godt se hvornår man ahr været hos

175

lægen og hvad han har taget osv. Men man kan ikke se den kliniske data, altså hvad han har

176

stillet af diagnoser osv. Og det vil vi jo gerne have genoprettet. Det var en af de der sager,

177

hvor man var kommet til at samle lidt for meget ind - altså (DAMD) sagen fra 2014. Og det

178

blev ligesom dråben der fik det hele til at flyde over, og hvor man måtte stille sig selv

179

spørgsmålet om, har vi nu helt styr på det her og kan det være flere af sådan nogle sager.

180

Men ideen er sådan set både, jf. både vores og sundhed.dk’s strategi - der skal både være

181

data fra sygehusene, fra din praksislæge og hvis du har gået til noget kommunalt

182

genoptræning eller sådan noget. Så ideen er sådan et, at få det hele frem, men så foregår der

183

jo en del kommunikation. Altså ligesom i skriver notater, så gør de sundhedsfaglige også det

184

(mails, beskeder osv.) og dem kan man nogle gange godt kunne se hvad der er blevet

185

skrevet, men ellers er den del af det nok ikke det der bliver så meget fokus på at få gjort

186

synlig. Altså alle henvisninger osv. vil man kunne se, men korrespondancer mellem

187

sundhedsfaglige, vil man ikke kunne se. Men visionen er, at få så meget frem som muligt.

188

#0:18:5.5#

189
190

Men i takt med at Internet of Things ligesom udvikler sig, og jo mere computerkraft der

191

kommer i almindelige medico teknologier osv. Så vil der også komme en masse data nede i

192

sådan nogle systemer, og det er ikke nødvendigvis noget man kan gå ind og kigge på. Men

193

alt det væsentlige, som prøveresultater osv. Det arbejder vi på at få frem. #0:18:37.4#

194

#0:18:40.1#

195
196

NKS: Hvad ligger der bag den beslutning at nu skal alt gøres synligt og alle borgere skal have

197

adgang til dataen. For det kan jo også have konsekvenser, at alle borgere pludselig kan sidde

198

og følge med og kigge sin læge over skuldrene osv. #0:18:52.2#

199
200

MBB: Ja, altså det tror jeg er sådan lidt dobbelt. Det ene er meget det her med åbenhed og

201

transparens og at få afmystificeret hvad der måtte være blevet skrevet og sagt om mig, mens

202

jeg eksempelvis har været indlagt. Og den anden er sådan den mere positive, som handler

203

meget om det man kalder empowernment - at man bliver bedre til at mestre sin egen

204

sygdom. Altså at man får mere viden om, hvad det egentlig er man fejler, hvilke diagnoser

205

man har fået stillet. Så det er den positive del, at man ved at give den her åbenhed, kan give

206

større indblik i, hvad det er for en sygdom/sygdomme man har. #0:19:42.5#

207
208

MBB: Så transparens og empowernment, er hvis man skal give nogle sådan overordnede

209

emner, nok de to baggrunden for at at gøre det kan man sige. #0:19:55.2#

210
211

NKS: Ja okay. Du har lidt været inde på det, men den her hastige teknologiske udvikling og

212

nye sundhedsapps, selvkvantificering osv. Hvordan forholder i jer til det? Og er det noget i

213

overvejer at integrere nu her? #0:20:13.2#

214
215

MBB: Hehe ja, det er i hvert fald noget vi bliver nødt til at forholde os til før eller siden. Men

216

ind til videre, så prøver vi at skelne i mellem det vi kalder ordineret sundhedsteknologi. Altså

217

går man til sin praksislæge og han siger nu vil jeg gerne bede dig om at lave nogle

218

hjemmemålinger på det her apparat - eksempelvis mål af blodtryk eller lignende over 3 uger

219

og sender de prøvesvar ind. Så i de situationer, hvor man indgår i et behandlingsforløb eller

220

hvor ens egen læge, eller på ambulatoriet, det er vi ved at lave noget teknisk infrastruktur,

221

altså en database som kan samle informationerne op og vi er også enige om hvad for nogle

222

standarder og hvilken teknologi, der skal bruges til det. Men så rundt om det, er der jo så en

223

masse andre teknologier som Fitbit og alt mulig andet. Og det ved vi jo godt allesammen at vi

224

er nødt til at forholde os til på et tidspunkt, og jeg ved, at de i de andre nordiske lande,

225

snakker de også om det. Og Nordmændene har en plan om, at lave sådan en

226

sundhedsdatabank, hvor man uploader sin data til i stedet for Google eller Microsoft Health

227

Water, så vil de ligesom a la. sundhed.dk, lave et sted hvor man kan oprette sig og loade sin

228

Fitbit data og alt muligt andet måledata op, og så passer passer sundhedsvæsenet på det.

229

Og så skal du så på et eller andet tidspunkt, hvis du eksempelvis skal igennem et

230

behandlingsforløb, så kan man give lov til, at ens egen læge eller andre kan kigge på det.

231

men altså, vi snakker om det, men lægerne er også meget opmærksomme på det. De er lidt

232

bekymrede for, hvor meget af alt det her data som de så skal kigge på. En ting er det rent

233

teknologiske - altså hvordan gør man, og hvor ligger man det hen, men det er også alt det

234

her med, hvad det er man forpligter lægerne til at skulle forholde sig til. #0:22:16.2#

235
236

Så lige nu er man et sted hvor man arbejder med en model om at prøve at lave et sted på

237

sundhed.dk, hvor man kunne lægge sin data op og så slde dem ligge der. Og så ligger det

238

ligesom der, og så må vi tage det derfra, og så ved man ligesom som borger at det ligger

239

der, og at det ikke bliver misbrugt af kommercielle interesser. Men det kræver selvfølgelig

240

også, at man så sørger for at dataen er sikker, at den ikke bliver hacket osv. #0:22:20.3#

241
242

HL: I relation til det, det er jo private virksomheder som ejer appsne, og de vil jo formentlig

243

ikke give jer solo adgang til oplysningerne, hvad er jeres tanker omkring det? #0:23:23.6#

244
245

MBB: Altså jeg ved det ikke. NHS i England har lavet noget, hvor de har scannet en masse

246

apps og så sagt, hvad for nogle som lige som var valide gode og hvad for nogle kunne holde

247

tallene, men også kigge på det der med ejerskab til data og om man kan få det ud og flytte

248

data, hvis man bliver træt af en app, kan man så flytte sine oplysninger over i en anden app

249

osv. Og der var rigtig mange af her apps som floppede. For det første kunne de ikke holde

250

målingerne, men de kunne heller ikke håndtere det der vi kalder portabilitet, altså at flytte

251

data. Og det er klar, hvis man laver sådan en sundhedsdatabank, så vil man også skulle

252

kigge på, om man skal certificere og laver en whitelist over apps man kan bruge og ikke

253

bruge. Så hvis man går den vej, så er der rigtig mange spørgsmål, som man bliver nødt til at

254

forholde sig til. Så det er derfor vi danser lidt rundt om den varme grød #0:24:45.9#

255

HL: Ja, og det er vel også fordi man måske ikke helt ved, hvad værdien er, at de her data

256

endnu. #0:24:46.4#

257
258

MBB: Jo og vi ved heller ikke hvad det så at sige er vi lukker ind til lægerne og de er også lidt

259

forskellige, ift. en ordinations situation. Altså motivationen er lidt større når man er igennem et

260

3 ugers forløb hos din egen læge, hvor man skal måle sig selv 3 gange om dagen, end når

261

man bare måler sig selv en gang i mellem, som når man eksempelvis er ude og løbe osv.

262

Data validiteten vil være meget dårlige når man bare måler sporadiske, som eksempelvis på

263

fitness apps eller løbeture. Så er der nogen der siger, at man kan se på sekvenser og

264

udvikling over tid, så kan man begynde at se sin hjerterytme over eksempelvis 6 måneder, og

265

så kan det have værdi. Men altså, det er helt sikkert noget vi kommer til at forholde os til. Det

266

er der ikke nogen tvivl om. #0:25:43.9#

267
268

NKS: Okay, vi har leget lidt med en hypotetisk tanke om, man kan lave en

269

sundhedsdatabank, hvor man som borger kan lægge sin data op og vælge hvem der må

270

bruge ens data til forskning - sådan lidt for the greater good. Men er der noget incitament og

271

værdi for jer eksempelvis til at gå ind og betale borgerne for at ligge noget data ind? For

272

teknologien er der jo. #0:26:26.0#

273
274

MBB: Ja altså, dem der er for data, de vil jo bare sige, jo mere jo bedre. Men vi har hat haft

275

en snak med Apple, og her kiggede vi på deres Healthkit, hvor de har 35 forskellige apps - alt

276

for kost, rygning, ernæring osv. Og der snakkede vi med dem om, hvordan borgerne kommer

277

på den der liste, og hvad er gradueringerne inden for feltet. For det der er interessent er data

278

om kost og rygning, som er interessant som perifer data udenom alt den primære data som

279

lægebesøg, medicinforbrug osv. Kobles det med eksempelvis med rygeforbrug, så bliver det

280

interessant. #0:27:30.4#

281
282

NKS: Så det er den personlige data som er interessant? #0:27:30.4# #0:27:30.4#

283

#0:27:30.4#

284
285
286

MBB: Ja, altså, det vil kræve dataen skal have en vis mængde for at det giver mening. Men

287

der bliver lavet sådan nogle folkeundersøgelser en gang i mellem, hvor man går ud og

288

spørger en støre population om sådant indhold. Men hvis man sådan annoncerer i avisen

289

efter en bestemt type person, som eksempel diabetikere, som man gerne vil koble diabetes

290

med rygvaner løbende og annoncerer omkring tilmelding og hvilken app man kan downloade.

291

Sådan en tænkt platform synes vi helt klart er interessant, ingen tvivl om det. Men der er vi

292

bare ikke endnu. Jeg er heler ikke på, at det er noget politikerne kommer til at forholde sig til,

293

men hele setuppet omkring det og validiteten omkring dataen osv. bliver nok det udfordrende

294

punkt. Men jeg er sikker på, at man sagtens kan trække noget data som kan give nogle

295

interessante indikation. #0:29:4.7#

296
297

HL: Langt statement fra interviewer, som blot omtaler og opsummerer noget, som er blevet

298

sagt allerede oh bliver ikke behandlet eller svaret på af informant. #0:29:20.8#

299
300

NKS: Hvordan opsamler i data på nuværende tidspunkt? #0:29:50.2#

301
302

MBB: Jamen vi suger dem fra andre databaser. Vi har nogle enkelte databaser såsom

303

dødsårsagsregistre, hvor vi har nogle aftaler med f.eks. de praktiserende læger, om at de

304

skal melde dødsårsager ind osv. Så der får vi det den vej fra, men ellers får vi det fra

305

sygehusenes EPJ systemer og der findes sådan et dirkeværk om det vi kalder

306

fællesindholdet, hvilket er en registreringsguide som på en lang række områder siger, hvad

307

for noget data som en lang række sygehuse osv. er forpligtet til at registrere. Så vi henter det

308

en gang i døgnet fra deres EPJ og får en ordentlig dump ude fra sygehusene. Det dækker

309

nok 80-85 procent, og så har vi nogle mere eksterne snitflader, hvor nogle klinikere klamper

310

direkte ind nogle løsninger vi har stående til rådighed. Eksempelvis det fælles medicinkort,

311

vaccinationsregistre og så nogle ting. Så vi har ikke nogle eksterne snitflader, hvor man som

312

borger kan loade sine helbredsting ind - der er ingen frivillig opsamling så at sige. Det er

313

enten aftalt med de klinikere på hospitalerne eller på praksisområdet og det er også

314

overenskomstafstemt. #0:31:49.9#

315
316

NKS: Hvad ser du som de største muligheder ift. med dataficering af sundhedsinformation?

317

#0:31:51.1#

318
319

MBB: Altså, der findes rigtig rigtig meget data, men store mængder data, er jo også dumme

320

data. Så der behov for folk som kan finde ud af at bruge dem. Og det er sådan nogle som

321

gartner??? som kan finde ud af at lave algoritmer og kombinere data på nogle interessant

322

måder. Og kan man finde ud af det, så kan man lave nogle rigtig gode analysere og stille

323

nogle datasæt til rådighed for nogle som så kan bygge videre på det. Og omvendt så er faren

324

jo også, at man næsten kan drukne i data - der er så meget data, så man bliver nødt til at

325

have en datahåndteringsstrategi. Det fylder så meget serverplads, så hvis man ikke ligesom

326

sørger for, at få noget af det arkiveret som historisk på et andet miljø, så sander det lidt til,

327

kan man sige. Men altså det største er nok… Altså vi vil jo gerne, at mange af de ting vi

328

samler ind i vores registre, kan komme hurtigt tilbage til de klinikere som har tastet dem ind.

329

Både til deres primære brug ude i klinikken, men også til deres forskellige

330

forskningsprojekter, så vi får noget sundhedsforskning ud af det, som kommer patienterne til

331

gode. #0:34:24.9#

332
333

HL: Så du ser de største fremskridt inden for forskning? #0:34:37.9#

334
335

MBB: Øhhhm, altså man kan sige, at hvis man skal gøre det rigtigt, så skal data og IT jo

336

smelte sammen. Hvis man vil lave et meget mere effektivt sundhedsvæsen så må man jo…

337

altså hele IBM og Watson øvelsen handler jo i virkeligheden om, at få en meget meget klog,

338

hurtigt og kvik algoritmemaskine til at sidde og læse nogle data igennem og komme med

339

nogle udsigelser om, hvad man bør gøre. Så alt det med at lave effektiv beslutningsstøtte

340

både for maskiner men også for klinikere, det tror jeg er den måde man kan gøre både

341

patientbehandling, men også gøre det nemmere at være klinikere, da man får noget

342

kvalificeret rådgivning. Men det der forskning, det tror jeg sku nok skal klare sig. Det der med

343

at data og teknologi, hvis man gøre det på en smart måde, så kan det være en god

344

katalysator til at lave ny effektiv behandling og bedre forløb både for patioenter og bedre

345

arbejdsgange for klinikere. Det tror jeg sådan set er det mest ædle formål, så vi ikke bare har

346

en masse døde registre, som vi kan sidde 4 nørder og lave analsyer, men at vi også får det

347

slynget tilbage til butikken. #0:36:29.0#

348
349

MBB: Vi har også sådan en sundhedsdataprogram, hvor vi er ved at modernisere hele vores

350

platform som de der registre skal køre på. Og det er med henblik på, at man så ikke har 73

351

små siloer hvor man kun kan dykke ned i hver ting, men at man kan lave en anden og meget

352

hurtigere tilgang, hvor man kan kombinere data fra de forskellige registre. Så det ved vi godt

353

at vi er nødt til, for ellers kunne man jo bare opretholde de der databaser og deres snitflader

354

og lade dem kører videre på den måde. Så hvis man vil have mere effektivt brug af der der

355

sundhedsdata både til forskning men også til snakken om vækstpotentialet i det, så skal man

356

som styrelse kunne være agil nok til at kunne levere de der datasæt som bliver efterspurgt

357

relativt hurtigt og med en validitet som gør, at de kan bruges til noget.

358

Og der kan vi ikke kører videre med det gamle system. #0:38:3.0#

359

#0:38:12.2#

360
361

NKS: Ja okay, så i er ved at geare jer til fremtiden, så i i hvert fald er klar til at imødekomme

362

mulighederne?

363

#0:38:14.2#

364
365

MBB: Ja, og man kan sige, at der har været lidt et step back for 2-3 år siden dengang, man

366

fik et drag over nakken i med hele DAMD-sagen. Der måtte man jo spørge sig selv om man

367

nu håndterede data godt nok. Inden sagen rullede var der meget fokus på at sundhedsdata

368

skulle bringes i spil osv. Og det tror jeg sådan set også, at man stadig gerne vil, men det er

369

bare blevet klart, at man skal gøre det inden for nogle tillidsfulde rammer og måske skal man

370

ikke bare give en masse data ud. Eksempel skal man måske ikke bare give et datasæt ud til

371

Skandinavisk Tobakskompagni så de kan lave forskning i danskernes rygevaner, så de kan

372

lave alle mulige forskning, der viser, at man ikke dør af at ryge. Så der er ligesom kommet en

373

anden flavour ind over den der vækst dagsorden. Man er nødt til at være en lille smule mere,

374

jeg vil ikke sige forsigtig, men man skal vide hvad man gør og hvor regler og loven går henne.

375

#0:39:12.0#

376
377

NKS: I relation til det, er gennemsigtighed over for borgerne, er det også noget i mener man

378

skal arbejde mere med? #0:39:27.5#

379
380

MBB: Ja det må man sige. Altså man har samlet rigtig meget data ind under dække af at det

381

bliver brugt til kvalitetsudvikling eller videnskabelige undersøgelser. Og det er der sådan set

382

stadigvæk lovhjemmel til i sundhedsloven, men jeg tror at man i langt højere grad kommer til

383

at se, at hele den samtykkeproblematik bliver sådan noget med at man som borger for aktiv

384

mulighed for at vælge til og fra hvad man vil give lov til må bruges. Så hvis man laver det her

385

skel mellem primær og sekundær

386

anvendelse, så kan man sige at med med den primær data, der er man hjulpet meget godt af

387

sundhedsloven. Og der tror jeg de fleste vil synes det er fedt, at man ikke skal sidde og

388

fortælle den samme historie til forskellige læger, fordi de ikke kan slå ens journal op i

389

systemet. Så der er vi nok alle enige i, at vores data skal kunne flyde rundt, så den der

390

primær produktion er vi rigtig godt hjulpet. Men på den sekundære del, der vil man i højere

391

grad begynde og kigge på om man til et vist niveau kan indføre sådan noget samtykke på

392

samme måde som med donorregistre - altså hvad vil du donere af din krop osv. Så vil man i

393

fremtiden med sundhedsdata, nok se det samme. Så vil man sige, hvad for nogle områder,

394

kunne du tænke dig at dine data blev brugt til. Så det tror jeg, man vil begynde at arbejde

395

med. Fordi det er en måde at opretholde noget burgerstyring så det ikke bare bliver brugt til

396

alt muligt, som man ikke ved noget om. #0:41:19.4#

397
398

NKS: Er det så for at forebygge en eventuel folkelig modstand mod at folks sundhedsdata

399

bliver brugt, uden man ved noget om det? #0:41:24.8#

400
401

MBB: Ja helt klart. Og der kan man sige på den sekundære data, er der en masse forskere

402

som er nervøse for om de nu får et meget hullet datasæt fremover. For man ved godt, at dem

403

der vælger sådan noget fra, er typer som gør, at det hurtigt kan blive sådan en skævvridning

404

af de der datapopulationer, da det er nogle bestemte typer, som vælger det fra. Så der er

405

også noget modstand ift. at give for meget brugerstyrring. Men man kommer nok ikke

406

udenom, at prøve noget af det der af. For vi skal give folk mere ret over data, for at kunne

407

opretholde muligheden for på den primære produktion, at kunne dele den data, der skal

408

deles. #0:42:31.1#

409
410

NKS: Snakker vi her udelukkende den analyserede data, eller også den den personlige data,

411

hvor man kan se nogle sammenhænge som eksempelvis en ryger med noget andet? For så

412

tænker jeg, at data bliver mere værdifuld? #0:42:41.8#

413
414

MBB: Ja, men der har man forskellige niveauer for anonymisering og pseudoanonymisering.

415

Og i forbindelse med at arbejde med det her aktivt samtykke, der vil man også skulle

416

forholde sig til, om hvis det er man siger ja og nej til noget, vil man så deltage hvis man er

417

helt anonym eller vil man sådan set gerne deltage som mere pseudoanonymiseret, forstået

418

på den måde, at man kan godt finde en nøgle, som kan skabe nå frem til den enkelte person.

419

Eksempelvis gravide i Læsøkommune - der vil jo nok kun være Maks 5. Så spørgsmålet

420

bliver, om man så at sige, vil forsvinde helt i statistikken, eller om man vil kunne indgå i nogle

421

sammenhæng, hvor muligheden for at blive identificeret er større. Men der er ikke noget svar

422

på, hvordan man knækker den der nød. #0:44:12.4#

423
424

NKS: Okay, men det skal være en del af samtykkedelen. Folk skal tage stilling til, om de vil

425

opgive en lille smule anonymitet fordi man måske har en særlig værdifuld profil, som så kan

426

hjælpe andre? #0:44:30.2#

427
428

MBB: Ja, altså det kan man sige inden for hele det der patientsikkerhedsspørgsmål, hvor folk

429

har været ude for et uheld. Og der viser det sig, at der er man villig som patient til at gå ret

430

langt og blive identificeret, fordi man gerne vil hjælpe andre. Og der tror jeg også at alle de

431

der analyser og undersøgelser, man kan indgå i, vil man også gerne være en del af dem, så

432

længe man bare forstår formålet. Og så gør det ikke noget, at man kan se hvem man er, men

433

igen, selvfølgelig skal det være pakket ind, sådan at man ikke kan finde sit CPR-nummer som

434

bilag et eller andet sted på internettet. Men jeg tror man er nødt til, når man begynder at gå

435

den der samtykkevej, så vil der være sådan nogle gradueringer af hvor lang tid sådan en

436

samtykke holder, og hvad er dybden i den osv. #0:45:23.6#

437
438

HL: Ville det ikke være nemmere, hvis man droppede den her samtykke del, og lod det være

439

op til de sundhedsfaglige at vurdere? Vi har jo i forvejen en masse ældre som ville have svært

440

ved, at betjene sådan en digital løsning? #0:46:1.7#

441
442

MBB: Vi arbejder faktisk i øjeblikket på at udvikle en samtykkekomponent sammen med

443

sundhed.dk og det er meget simpelt. For så snart man begynder at gøre det gradueret, så

444

bliver det langhåret og tricky og der er også noget med et spørgsmål om det kun er på

445

sundhed.dk eller også, at de kilder som har data liggende også skal skjule noget data, hvis

446

man som borger vælger, at den type data, vil man ikke have tilgængelig for folk at kigge på.

447

Så man skal finde ud af, hvordan samtykket eksporteres over til den primære datakilde og

448

ikke kun på sundhed.dk. Og hvor langt samtykket skal gå ned i datakilderne. Så det er noget

449

med at sige, at det vi kan love er at man på de der platforme som er tilgængelig, der kan man

450

ikke se dataen, men vi kan ikke love, at hvis der er nogen der får adgang til din journal nede

451

hos din praksislæge og får et udskrift af det hele, så vil du kunne se det. Men det er meget

452

teknisk og besværligt. Et måde man prøver at gøre det, er gennem den log funktion, som er

453

på sunhed.dk, hvor man kan gå ind og se hvem der har kigget på ens data på sunhed.dk,

454

men man kan ikke se hvilket bestemt sygeplejerske eller læge, som har kigget på ens data.

455

Så man kan eksempelvis kun se, at en fra “Hvidovre” har se på ens data. Så der er forskellige

456

sikkerhedsservices, som man kan pakke nogle af de her ting ind i, som kan bringes os noget

457

af vejen, men jeg tror ikke vi kan løse det hele. Så vi er nok nødt til at prøve at lave nogle

458

simple løsninger, som giver os noget erfaring. For det kan heller ikke betale sig, hvis det

459

bliver for teknisk og for lang langhåret, og hvis dem som rent faktisk har brug for at kunne

460

sløre nogle oplysninger, eller ikke “være med”, alligevel ikke er dem som har nemmest ved at

461

bruge de her teknologier. Så bygger vi nogen gange bare noget, for nogle som alligevel har

462

svært ved at bruge dem. For der skal jo utrolig meget oplysning til, for at få gjort sådan noget

463

her nationalt og for at få alle til at bruge det. Men jeg tror ikke der er nogen vej uden om, at

464

tilbyde det her mere som en service fremadrettet, så man som borger kan vælge mere til og

465

fra og kan lukke af for nogle oplysninger. Og så må vi få nogle erfaringer med, hvor nemt det

466

er at styrer det osv. #0:49:49.5#

467
468

NKS: Hvad ser du som de allerstørste udfordringer ved at man begynder at arbejde mere

469

mere big data analyser af sundhedsinformation og også at man begynder at inddrage

470

borgerne mere. Og så selvfølgelig også sikkerhedsdelen? #0:50:22.5#

471
472

MBB: Jeg tror det største er, at de tudfordre noget af vores lovgivning og vores måde at

473

tænke på. #0:50:54.4#

474
475

To ting er, at nu har man i løbet af de sidste 20-30 år bygget sundheds-it på sygehusende,

476

og flytter vi så alt det her sundheds-it via digitalisering ud til borgerne. Og det udfordre hele

477

det her med hvad vi kan styre og hvordan skal det spille sammen med det vi har bygget på

478

sygehusende og hos praksislægerne. Og så er der sådan en tale måde som “gartner” plejer

479

at sige: Man brugte de første 50 år på digitalisering og på at effektivisere en masse

480

arbejdsgange, og man kommer til at bruge de næste 50 år på at effektivisere en masse

481

kognitive funktioner. Det næste er, at vi bruger data og IT klogere og smartere til at tage

482

beslutninger, som er superkomplicerede at tage som læge. og så hjælper dataen os jo med

483

at kunne følge med i en hel masse populationer. Altså for 20 år siden, var der som eksempel

484

en øjenlæge og nu er der 6 øjenlæger på samme afdelinger, de er bare alle sammen

485

specialiserede. Og specialiseringen inden for sygdomme gør, at man bare ikke kan være

486

orienteret i som eksempelvis øjenlæge inden for alt litteraturen. Så man er nødt til at bringe

487

de data frem på en smartere måde. Jeg tror den største udfordringer er nok bare, om vi kan

488

følge med, og høste de gevinster, der helt tydeligt ligger i det, og kan blive ved udvikle det.

489

#0:52:55.3#

490
491

Lang snak om ‘Gartner’s syn på data, som snakker om to “modes” inden for data. Ikke

492

relevant for interview. #0:54:6.8#

493
494

HL: Så er det rigtigt forstået, at du ser den største udfordring som værende ikke at kunne

495

behandle muligheden, som ligger i at kunne koble sig til den teknologiske udvikling som

496

eksempelvis den kognitive teknologi. #0:54:27.8#

497
498

MBB: Ja helt klart, altså det her med at kunne tænke digitalisering helt ind i

499

kerneforretningen. Der var en gammel formand for lægeforeningen, Mads Koch hed han, og

500

jeg havde et møde med ham, hvor han sagde at, det er fint nok med alle de her registre, men

501

hvis han bare kunne få de data, som han producerede ude i sin egen klinik, og hvis der så

502

kunne komme en ud og fortælle ham, hvordan han skulle forstå dem og vise ham, hvordan

503

han kunne arbejde med dem, så ville han være kommet langt. Som det handler også om, at

504

alle de data, som bliver genereret, hvis man ikke kan få dem bragt tilbage til de klinikere, som

505

skal være med til at lave den her omstilling. Og så skal ledelsesmæssigt og

506

uddannelsesmæssigt hjælpe de der læger til at arbejde datadrevet, for det gør man ikke bare

507

sådan lige. De er jo skolet meget inden for det medicinske. Så man skal begynde at arbejde

508

lidt med population og så kigge på om alle de mennesker, som en læge nu har vejledt, får de

509

de rent faktisk bedre? For hvis man bare ser det som data og som IT, men ikke som en

510

samlet digitalisering, hvor der også er noget omkring uddannelse og ledelse og fornyelse af

511

teknologiske platforme. Hvis man ikke ser det som noget der skal flyttes hele vejen rundt, så

512

kommer det bare til at kører i sænk. #0:56:4.8#

513
514

NKS: Hvad er dit syn på samspillet med virksomheder og har i nogle samarbejder med

515

private aktører? #0:56:34.8#

516
517

MBB: Vi har noget der hedder forskerservice og forskermaskiner, og der kan man sådan set,

518

hvis man kommer som privat og har en godkendelse (om det så er fra videnskabsetisk

519

komite eller fra datatilsynet) på at lave et givent projekt. Så kan man også bede om data på

520

samme måde, som hvis man var en offentlig ansat læge, der ville lave et forskningsprojekt.

521

Jeg forestiller mig, at når vi får vores sundhedsdataprogram, som skal modernisere og

522

fornyer hele den her platform, som vores registre ligger på. Så skal vi også kigge på nogle

523

nye forretningsmodeller, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det bliver på en måde, eller min

524

fornemmelse er, at det bliver ens for alle, om man er en offentlig ansat læge eller om man er

525

et forskningsteam fra Novartis eller Novo, som kommer og beder om nogle data, så vil det

526

være samme tilgang. Og der har været sager, hvor der er nogle private, som er kommet den

527

rigtig vej ind så at sige, men på vejen ud, har fået flere CPR-numre med ud end de skulle.

528

Eller at der lige var en kolonne mere i regnearket end der skulle. Og det er jo også en af vores

529

ansvarsområdet som sundhedsdatastyrelse at sørge for, at der er lighed i adgangen til data

530

og at når folk går ud, så har de kun det med som de har lov til. #0:58:32.6#

531
532

NKS: Hvordan sikre i de data, som i har liggende? #0:58:43.0#

533
534

MBB: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg kan sige så meget, at vi i de løbet af de sidste 2,5 har

535

haft besøg af rigsrevisionen 8 gange, og det går også meget på at sørge for, at vi forfølger en

536

ISO 4701 sikkerhedsmodel, som handler om leverandørstyring og løbende penetrationstest,

537

så man sikre at man ikke kan komme ind udefra og sådan nogle ting. Så om det er netværket

538

rundt om vores databaser, eller om det er nede i den enkelte datakilde, så bruger vi mange

539

kræfter på at sørge for at der ikke er nogen der kan komme ind udefra. Og lige nu er der et

540

framework omkring det her ISO 4701 som vi bruger og arbejder med. #1:1:11.8#

541
542

Lang snak om forsikringsselskabernes interesse i dataen osv. Spørgsmål bliver mere et

543

statement om risikoen og forsikringsselskaberne ønske om adgang til dataerne.

544

#1:1:4.6#

545
546

MBB: Altså, hvis forsikringsselskaberne vælger at indføre den slags i ens police, så kan alle

547

jo bare gå ned til deres praktiserende læge og få et udskrift at sin journal, så det er der sådan

548

set ikke noget der forhindre dem i. Men jeg så faktisk lige, at lægeforeningen havde været

549

ude og udtale noget i forbindelse med, at ombudsmanden havde sagt noget om, at man kun

550

må bede om oplysninger i relation til nogle kendte sygdomme. Det der med, at skulle få en

551

komplet gen-map, som man så smider med, det må man som forsikringsselskab ikke bede

552

om. Men jeg tror det er et spørgsmål om tid, og at det også bliver mere naturligt, hvis man

553

eksempelvis laver rabatordninger mod at give indsigt i ens sundhedsjournal. Men vi har ikke

554

nogle holdninger til det andet, end at det er en afledt effekt af, at vi stiller de her data til

555

rådighed for folk. Så hvis de vil printe dem ud, eller andet, så er det jo op til den enkelte

556

borger selv. Vi har nogen dagsorden bag om borgerne. #1:2:51.6#

557
558

NKS: Hvad er jeres opfattelse af borgernes holdning til at dele sundhedsdata i data, både

559

tidligere og frem til i dag, men også i fremtiden? #1:2:59.5#

560
561

MBB: Jeg tror den gamle device om, at dem der har prøvet at være syge, er lidt mindre på

562

privacy end dem der ikke har være syge. Dem der ikke har været syge er mere

563

tilbageholdende, og så kan det godt være, at de har alt muligt data som de ligger op i en eller

564

anden cloud, men vi bliver mere og mere opmærksomme på, at selvom vi har lovgivningen

565

på vores side ift. at samle data ind, så ved vi også godt, at lovgivning er lavet af politikere, og

566

politikere er følsomme over for folkestemninger. Hvis holdningen i samfundet vender, og man

567

pludselig mener, at vi samler for meget ind, så ændrer lovgivningen sig også. Så vi ved også

568

godt, at vi nødt til at forvalte den tillid til at samle data ind med endnu større forsigtighed end

569

man har gjort tidligere. Jeg ved ikke om det bliver aktuelt, men også omkring alt det her med

570

samtykke - det kan også godt være vi skal prøve noget med at etablere et borgerpanel eller

571

lignende. Det ved jeg også, at sundhed.dk har prøvet at køre med. Hvor man ligesom tager

572

nogle fokusgrupper ind og høre, hvor folk er henne med det her. Og det kan godt være, at vi

573

også er nødt til at udvikle os på den front, og ikke bare sidde og kigge ned i en lovgivning og

574

bekendtgørelse ift. hvad vi må og ikke må, men i større grad skal prøve at have nogle folk ind

575

over og give deres mere kvalitative vurdering. Eksempelvis kunne man gøre det i relation til

576

den her sundhedsdatabank - Her kunne man undersøge om det overhoved er noget folk ville

577

bruge og hvad skal der til osv. Vi skal have nogle af de der lidt mærkelig og tvivlsspørgsmål,

578

som hele tiden opstår og få dem afdækket. Der tror jeg vi skal være bedre til, at komme i

579

dialog med dem der producere dataen. Tidligere var det udelukkende klinikere det

580

producerede dataen, men nu er det også borgere der laver hjemmemålinger osv. Og så tage

581

dialogen med dem. Og vi snakker da også med både “danske patienter” osv. om det her, for

582

de snakker jo med deres medlemmer om sundhedsdata. Og det skal vi bare blive endnu

583

bedre til at inddrage borgerne i. #1:5:58.1#

584
585

NKS: Så simpelthen få italesat det mere over for borgerne? Og jeg tænker også at få italesat

586

de muligheder som data’en giver i den anden ende? #1:6:4.3#

587
588

MBB: Ja, der er noget uddannelse eller noget forståelse af, hvad det her er for noget. Og det

589

er ikke gjort med hverken et skriv på en hjemmeside osv. Det er noget man skal arbejde med

590

over flere år. #1:6:55.2#

591
592

(Langt kommenterende statement fra interviewer, som blot elloborerer over emnet -

593

herunder snakker om mulighederne for sundhedsdatabanket og vigtigheden i at

594

borgerne kan se værdien i det) #1:7:25.6# #1:7:30.0#

595
596

MBB: For nogle år tilbage og også i dag, var det her ‘Patients like me’, meget hipt, hvor man

597

smider sine data i en pulje ud fra de parametre man nu har. Eksempelvis: Hvis man i 40’erne,

598

løber, ryger ikke, og nu har jeg fået den her diagnose’, Hvad skal jeg så forvente. Og det kan

599

man jo så få sin læge til at komme med et bud på, men hvis man nu gerne vil have en

600

forklaring fra andre som sidder i samme situation som en selv. Og her er man jo nødt til at

601

bruge nogle personlige data, som så bliver kørt igennem en algoritme og som så siger til slut

602

at du skal forvente sådan og sådan. Og det kan vi dat sagtens se perspektiver i. Både i det,

603

at man forbereder folk på, hvad skal du forvente. Og kan du påvirke nogle af tingene selv.

604

Men at få taget sådan nogle snakke med befolkningen, og få identificeret om det er noget

605

som man synes er en god idé, eller om det bare igen er en smal aldersgruppe på 35-40 som

606

synes det er interessant? Sådan nogle spørgsmål kunne man jo godt prøve af. Det kunne

607

være være smart at man have en algoritme, som kørte henover nogle af de her data, som

608

ellers bare ville blive kørt ind på sådan en ‘død bank’. Her kunne det være fedt, hvis man

609

kunne få noget tilbage. Men der er helt sikkert sådan nogle spørgsmål, hvor man kan sige, at

610

vi ved at det er interessant, for man arbejder også med det i andre lande, hvor man har de

611

samme overvejelser. Men vi har så også et finansministerium, som stiller spørgsmål. Og

612

sundhedsområdet er jo meget dyrt, så det handler om, at sikre at de ydelser der tilbydes er

613

de rigtig og af den rigtig kvalitet, så de har en effekt. Så her laver vi også business-cases osv.

614

For man kan i sundhedsvæsenet sætte hvad som helst op, og så bliver det spist, så hvis man

615

laver sådan en sundhedsdatabank, så vil finansministeriet nok ikke være glade for sådan en

616

passiv bank, som ikke giver nogle resultater. Så hvis man nu kunne lave sådan en algoritme

617

henover og noget a la ‘Patients Like Me’, som gjorde at man kunne spare 2000 kr. om året

618

pr. patient.

619
620

Lidt snik, som ikke relevant for interviewets spørgeramme. #1:12:11.9#

621

NKS: Her til sidst, kan du lige afklare: Hvad er sundhedsdataprogrammet og hvad er

622

sundhedsdatabanken? #1:12:0.5#

623

MBB: Sundhedsdataprogrammet er sundhedskoncernens modernisering af vores

624

dataplatform, hvor vi har alle vores registre på. Og Sunhedsdatabanken er mere noget som

625

jeg ved, der har været talt om, også i sunhed.dk regi, altså skulle man som sunhed.dk, som

626

jo er borgerens digitale sundhedsdata tilgang, kunne man der arbejde på en idé om at, hvis

627

man ikke bare vil lægge alle sin fitbit data op i en eller anden amerikansk cloud, kunne man

628

så som offentligt finansieret sundhedsplatform eller sundhed.dk, tilbyde sådan et sted hvor

629

man kunne lægge de data ind. Men så er det, det der med, at så skal man lave en god

630

business-case (formål og potentialer), så jeg tror hvis sådan en sundhedsdatabank skulle

631

blive til noget, så skulle det være en sundhed.dk ting, for vi har ikke PT nogle planer om at

632

skulle have sådan en platform. For vi får jo vores data fra professionelle klinikere, så vi har

633

ikke den der borger ting endnu, men det kan godt være, at det kommer. #1:13:22.9#

634
635

Interview afsluttes.

1

Bilag – Interview med Michael Lange, 18.02.2016, Novartis

2
3

Interviewet starter og til stede er Michael Lange og Nicolai og Henrik. Nicolai starter

4

interviewet med kort at forklare om specialet, bl.a. nævner han transparens som en af de

5

store temaer der ønskes at afdække, og Michael sættes samtidig ind i hvilke andre

6

personer på området som vi har interviewet før ham. Michael starter selv interviewet

7
8

0:06 ML: Hvis nu I forestiller jer Novo Nordisk gang det med 5, så har I Novartis, Novartis

9

er Europas største virksomhed når man måler på omsætning, øh. Det er verdens største

10

lægemiddelvirksomhed øh, vi har omkring 140.000 ansatte og har en omsætning på

11

omkring 400 mia. øh, Vi bruger 60 mia. om året på forskning øhm, vi har en pipeline med

12

omkring 200 produkter og indikationer, og når jeg siger indikationer, så er det fordi at ofte

13

kan det samme produkt bruges til flere forskellige behandlinger. Det kan være inden for et

14

specifikt sygdomsområde, hvor der er varianter af behandling, det kan også være på

15

tværs af sygdomsområder. Vores hovedsæde ligger i Basel, vi er en schweizisk

16

virksomhed. Øhm, I Danmark har vi vores Nordiske hovedkontor for to af vores af vores af

17

vores divisioner, vi er nemlig opbygget af tre divisioner, vi har det vi definerer som

18

Pharma, det er original medicin, det er det som man udvikler, øhm det tager ca. 10 år at

19

udvikle et nyt produkt indtil det kommer på markedet, og det koster omkring 20 mia. for

20

Novartis gennemsnitligt kr. for, for hvert produkt vi udvikler. Så har man patent alt i alt i 20

21

år, det har man fra det tidspunkt man starter med at udvikle produktet, og det vil sige når

22

man er på markedet har man 10 år tilbage til at tjene sine penge. Der er massere af

23

failures, der er langt flere failures når man udvikler end det der kommer ud på markedet,

24

så det er meget meget dyrt at udvikle produkter. Det er Pharma divisionen, så har Alcon -

25

det er med-tech, indenfor øjenområdet, en øh, en akkvisition vi gjorde, øhm, for en 4-5 år

26

siden øhm, og det er, med i? ligesom Coloplast og sådan nogen, men bare specifikt

27

indenfor øjenområdet. Så har vi Sandoz, som er verdens største virksomhed inden for

28

generiske produkter og indenfor biosimilar. Generiske produkt det er når et original

29

produkt går i patent jamen så kan alle sådan set bare lave et lignende produkt, og det

30

kalder man så et generisk produkt, og så falder priserne med 90-95 %. Biosimilar er i

31

virkeligheden generiske produkter af biologiske produkter, og biologiske produkter det er

32

det som i virkeligheden er levende medicin, det bliver typisk lavet af svin eller andre dyr

33

øhm, men det biologiske levende medicin det bruger man ofte til, til de her svær svær

34

sygdomme øhm gigt og sådan noget hvor almindelige produkter sådan set ikke virker ret

35

godt, så bruger man biologiske produkter, det er lidt dyrere produkter. Det var lidt om os.

36
37

2:59 Nikolaj og Henrik introducerer specialet og dets undersøgelsesramme for Michael.

38

Samtalen præsenterer data inden for sundhedssektoren, hvorefter Michael griber bolden

39

og begynder at snakke om privacy inden for sundhedssektoren

40
41

4:29 ML: I, i, i sundhedssektoren kan man sige, at øh, alt, alle der er eksterne for

42

sundhedssektoren, øh, lægemiddelbranchen, med-tech branchen, whatever, vi får aldrig

43

personfølsom data, det kan ikke lade sig gøre, der er simpelthen lovgivning omkring det

44

øh, så vi vil aldrig kunne, øh, tracke, øh, ned på den enkelte patient, uanset hvad der er

45

nogen der har en agenda om at italesætte at det kan vi, det kan vi ikke, og vi har slet ikke

46

nogen interesse i det, for det er jo ikke os der behandler patienterne derude, det er jo

47

sundhedssystemet, der gør det, så vi har sådan set ikke nogen interesse i at have en

48

kontakt til den enkelte patient. Vi har en, en, en interesse i at se de trends der er, og er

49

der bes- øh, bestemte publikationer som i virkeligheden agerer på en måde som er

50

interessant for os. Øhm, indenfor-for-for vores, øh, verden er det kendt at det, øh,

51

eksempelvis, øh, Japanere, øhm, ikke kan - kan tåle alkohol, der er noget, øh, mangel på

52

nogen øh, nogle øh, ja, kemiske reaktioner i, i, i deres kroppe, er der sådan nogen, nogen

53

dele, der gør at de, øh, ikke kan tåle, sådan noget er interessant for os, fordi, så kan vi jo

54

kigge på, øh, jamen, øh, er der nogen andre forhold, øh, vi skal tage med ind, når vi

55

udvikler nogen helt bestemte, øh, produkter set i forhold til nogle bestemte sygdomme,

56

øhm, og det er sådan noget vi har interesse i, øhm, ja.

57
58

5:56 NKS: Jamen jeg tænkte bare om vi lige, altså sådan bare, for at starte helt

59

overordnet, altså hvordan, sådan helt overordnet, hvordan ser I så på, på den her

60

stigende dataficering af sundhedsdata, altså nu bliver det digitaliseret og der bliver meget

61

mere bliver lagt ind, vi har været ude og snakke med sundhed.dk, som bliver sådan en

62

platform, hvor man, hvor man hoster øh data.

63
64

6:11 ML: Ja, altså, erhm, nu mere data, nu bedre for, for samfundet øh, og ikke bare

65

samfundet som samfund, men også for den enkelte borgere. Nu, nu mere vi ved om

66

omkring sygdomme, hvis vi tager sygdomme, nu bedre kan vi i virkeligheden, øhm,

67

udvikle behandlinger. Øh, så, nu mere data, øhm, nu bedre. Udfordringen i Danmark, øh,

68

er jo, at vi har sådan set data nok mere eller mindre, det ligger bare i lang række

69

databaser, som enten ikke taler sammen eller også også er det registreret i de her

70

databaser, så det er svært at få ud i, i noget der er anvendeligt øhm, jeg tror ikke der

71

findes ret mange sundheds-sundhedssystemer i verden der har så meget data, som

72

findes i dag. Jeg kan anbefale at læse en kronik af Kristian Antonsen, der lægelig direktør,

73

for, for Bispebjerg, øhm, som netop lige har skrevet, øh, omkring det her med og

74

registrere, i system, hvor man skal registrere, øhm, hvis, hvis I ikke har læst den, prøv at

75

læs den, fordi øh, han, han har sådan set nogle rigtig gode pointer omkring det her med

76

at vi har data nok, vi udnytter det bare ikke, så øhm.

77
78

Henrik afbryder kort Michael, efter hans anbefaling.

79
80

7:28 HL: Altså, man kan sige, faktisk, så da vi snakkede med Jakob, fra sundhed.dk, han

81

anbefalede faktisk også, nogle artikler, så bare sådan, hvis du tænker nogen under

82

interviewet, så må du meget gerne, sådan lige skrive dem bag øret, og så sende dem til

83

os bagefter, det ville være superfint øh, hvis øh 7:34 ML: Det skal jeg nok. HL: hvis du

84

havde lyst til det.

85
86

7:36 NKS: Hvordan, øh, opsamler i, øh, sundhedsdata på nuværende tidspunkt, og

87

eventuelt hvad har I, øh altså, hvad har I adgang til og køber jer til.

88
89

7:42 ML: Jamen, øh, punkt 1 så, øh, så køber vi os ikke adgang til data, det har vi sådan

90

ik den helt store interesse i, øh, men vi har rigtig meget data, vi har meget data for vores

91

kliniske studier. Det har industrien jo haft i hundrede år, øhm, og den data er, er beskytter,

92

af, af reguleringen indenfor området, og det er reguleringen på, på internationalt niveau,

93

øhm, så vi har sådan set noget data, vi kan bare ikke selv anvende det, det data der er

94

personlig, øhm, hvis, hvis man tager det kliniske studie, hvor man har lad os sige, øh, 500

95

patienter worldwide, der indgår i, i sådan et studie, så foregår, så foregår, al

96

dataopsamling ude på de enkelte hospitalers afdelinger NKS: Okay ML: Men vi får data i

97

den sidste, det er så beskyttet, øh, det er meget sjældent, det er beskyttet af, at det bliver

98

lagt i en konvolut, der bliver lagt i en konvolut, der bliver lagt i konvolut, der bliver lagt i en

99

konvolut, og så står der helt præcist, hvem, øh, og hvornår man evt. kan åbne de her

100

konvolutter, hvis der er et eller andet, man kommer til at dykke ned i. Øh (...) de her

101

konvolutter, eller de data, dem har vi liggende NKS: Ja ML: Øhm, det er den form for

102

overhoved personfølsom data vi er i besiddelse af, øhm, det er kun de kliniske studier vi

103

sådan set selv, øh, øh, laver, øh, sammen med hospitaler, som, som vi får noget data,

104

øhm, men vi har sådan set ikke nogen, øh, medarbejder fra vores side, der kan gå ind og

105

kigge på de her data her, øh, det kan kun ske hvis de her eksterne, øhm, inve-, inve-,

106

investigatorer, som i virkeligheden driver studierne for os, det er typisk professorer ansat

107

på, på hospitaler, de kan at der er noget omkring bestemte patienter, som man bliver

108

nødt til at dykke ned i, så kan de tage kontakt til os, som så udleverer de her data, så, så,

109

vi har ikke, vi har sådan ikke adgang til, til personlige, øh, eller følsomme på den måde, og

110

rent historisk findes der heller ikke et eneste eksempel på, at, øh, de her data er blevet,

111

øh, øh, hacket, blandt andet for det ikke ligger elektronisk, det ligger fysisk, øhm, og der

112

findes heller eksempel på, at, øh, at, industrien selv på nogen måde er gået ned i det her,

113

øh, data. Det eneste sted hvor, hvor man har set, eksempelvis i Danmark, at der er blevet,

114

øh, ud-, udvekslet data som ikke skulle udveksles, øh, det er, øh, fra, fra Serums

115

Instituttet, der simpelthen er kommet til at sende nogle data, øh, efter en forespørgsel der

116

ikke skulle være sendt, så det sker ikke fra industriens side, og vi er heller ikke

117

interesseret i at have disse data, øhm, slet ikke almindelige sundhedsdata, for igen, det er

118

ikke os der behandler patienterne det er sundhedssystemet, der gør det. Vi er interesseret

119

i at se, øh, data på nogle trends

120
121

10:41 HL: Så I vil hellere købe adgang til nogle databaser f.eks.?

122
123

10:46 ML: Øhm, den, den måde, som, som det foregår på det er, at vi kigger kun på data

124

i forskningsøjemed, og det gør vi altid sammen med nogle forskere, det kan være forskere

125

fra sundhedssystemet, det kan være samfundsmæssige forskere, eller whatever, men

126

forskere, som har en forskningsmæssig adgang til databaserne. Øhm, det skal man have i

127

dag for at få adgang til de her data, så sætter man et studie op, øh, og det kan være et

128

studie, hvor man siger, jamen, det er studie hvor vi ønsker at publicere, eller det er i

129

virkeligheden et internt studie for forskernes side, som siger, jamen her bliver vi klogere,

130

hvor vi bygger oven på en eller anden viden som skal bygges ovenpå yderligere noget

131

viden. Så er det sådan set forskerne, der søger, øh, adgangen, eksempelvis via SSI så får

132

de data, det er også dem der dataminer på det, det kan være at der er nogen af dataerne

133

de deler sammen med os, fordi vi har nogle input til nogen af dataerne, hvor vi har noget

134

data vi kan sammenligne med eller whatever. Men det er forskerne, der sådan set kører

135

selve, øh, forskningsforløbet, og det er også dem som i sidste ende publicerer, det kan

136

være vi har medarbejdere, der er med på, på publikationerne, fordi der er data vi egentlig

137

leverer eller noget vi knuser set i forhold til, til, til, den forskning vi nu har en aftale om der

138

skal foregå, det er sådan set den måde det foregår på. Det data vi er vi er mest

139

interesseret i, i Danmark, det er, eller sådan helt generelt når vi snakker sundhedsdata,

140

det, det man definerer som real-world data - altså hvad sker der i den virkelige verden.

141

Hvor mange, hvor mange patienter har eksempelvis diabetes i Danmark, hvordan er deres

142

generelle sundhedstilstand, får de deres behandlinger, hvad er det for nogen type

143

behandlinger de får, øhm, besøger de deres læge - set i forhold til hvordan, hvordan man

144

eksempelvis har indrettet et pakkeforløb for diabetes. Det er typisk sådan nogle data vi er

145

interesseret i, altså hele den her patient journey, hvordan foregår det i den virkelige

146

verden. Det kan vi bruge set i forhold til, når vi så skal udvikle nye behandlinger, jamen, så

147

den virkelige verden ser sådan ud, øhm, det foregår på den måde, så ved vi mere specifik

148

hvordan vi, vi skal fokusere vores, øh, udvikling ind mod, øh, den virkelige verden. Og så

149

er vi selvfølgelig også interesseret, øh, i at se på, øh, jamen hvordan virker vores

150

behandlinger NKS: Ja ML: i den virkelige verden, fordi typisk, når vi laver vores kliniske,

151

øh, studier, så foregår det på nogen, på nogen øh, mindre publikationer og det foregår i

152

et, hvad kan vi sige, i et, i et meget udvalgt segment, hvor man siger jamen typisk, øhm,

153

hvis det præcist de endemål man gerne vil opnå, så er der nogle af patientgrupperne,

154

øhm, man bliver nødt til at fravælge. Det kan eksempelvis være fordi de har

155

multisygdomme, altså de har mere end en sygdom, så man siger jamen det er specifikt

156

det her vi udvikler, øh, det pågældende produkt til, så der er noget fravalg, men ude i den

157

virkelige verden, der behandler man jo større populationer, øh så der er vi interesseret i at

158

se på, jamen hvad er, hvad, hvad er resultaterne i virkeligheden i den virkelige verden,

159

også for at at opfange hvis nu at det viser sig at, øh, at vores behandling virker forkert på

160

nogen af de her patientkombinationer eller det virker bedre end det vi havde forudset. Vi

161

har endda været ude for at, øh, at øh et, øh, produkt som i virkeligheden er til en

162

behandling også virker mod en helt anden behandling, det definerer vi som en bivirkning,

163

men positiv bivirkning, det er vi også interesseret i at få noget viden omkring, fordi hvis

164

det samme produkt kan virke mod flere forskellige sygdomme, jamen så kan vi lave

165

nogle, nogle hurtige steps i forhold til udvikling af, øh, behandlinger set i forhold til

166

sygdom nr. 2 i stedet for at vi skal starte helt forfra, det er det vi definerer, som sagt, som

167

real world data og det er meget in at diskutere det i hele sundhedssystemet, og når jeg

168

siger sundhedssystemet jamen så er det ikke bare den offentlige del, det er altså også

169

industrien, i dag, hvordan, hvordan connecter vi bedre imellem den offentlige del og den

170

private del set i forhold til, til både real world data, men også set i forhold til, øh, de

171

fremtidige behandlinger hvad har vi behov for af, af fælles data dertil.

172
173

15:28 NKS: Nu nævner du så igen det her med, med forskning og I kan se, at det

174

preparat virker til noget andet os, men det kræver jo på en eller anden måde, at data'en

175

er, er personlig, og du siger den data laver I ikke selv ML: Nej NKS: Så det vil sige hvis I

176

laver nogle kliniske undersøgelser, så må i sådan set ikke bruge den data til og,

177

øh, udvikle?

178
179

15:45 ML: Nej, ikke, ikke umiddelbart, men, men det, øhm, vi får så typisk sådan en, en,

180

en bivirkningsindrapportering, øh, og hvis vi kan se at der kommer en række

181

bivirkningsindrapporteringer på at vores, vores, produkt eksempelvis virker mod noget

182

andet, øh, så vil vores forskningscenter fange det her op via de her indrapporteringer, og

183

der kan vi ikke se hvilken patient, som har fået en anden behandling, vi kan bare se der er

184

en, en rapporteret bivirkning om patient positiv/negativ, så vil vores, øh, forskningsteam

185

typisk begynde og kigge på, jamen hvad er det er for en mekanisme som, øh, som,

186

øh, behandlingen har mod sygdom A, og hvorfor virker den måske på nogen områder i

187

forhold til sygdom B. Og så begynder man at kigge på molekyle niveau, øh, osv. osv. for

188

at finde ud af, jamen er der kun positiv elementer i det her, eller kan der også være

189

negative elementer i virkeligheden, øh, det er et eksempel på hvordan vi, vi udnytter data.

190

Så igen det er virkeligheden set i forhold til en trend, det ikke den enkelte patient

191
192

16:57 NKS: Det er så lægerne der, der kører, eller feeder den information ind til jer i

193

forbindelse med et eller anden studie? ML: Ja.

194
195

17:03 ML: Det er typisk lægerne jo, der skal indrapportere at der er en bivirkning, så får vi

196

oplysninger om at der bivirkninger her, eller at produktet virker på en bestemt måde, øh,

197

men ikke på den enkelte patient, men set i forhold til, at det gør det. NKS: Ja, okay.

198
199

17:18 Nikolaj holder en pause, og bladrer i spørgeguiden, for at stille et spørgsmål, der

200

bringer samtalen i en lidt anden retning: NKS: Hvad ser du som de største muligheder

201

indenfor, øh, brug af data i sundhedssektoren i fremtiden.

202
203

17:26 Michael tænker lidt før han begynder sit svar ML: Jamen, der er rigtig mange

204

muligheder, øhm, hvis man skal se på den meget lange bane, så taler vi om hele det her

205

gnom, øhm, hvad kan vi sige, system, hvor, hvor vi begynder at kigge på, jamen, hvordan

206

er vores gnom'er og dermed også sagt, øh, hvilke sygdomme ved vi at det enkelte

207

menneske vil udvikle senere hen, hvad er man disponeret for i virkeligheden, eller er man

208

mere disponeret for noget, fremfor noget andet og skal man sætte ind med noget, noget

209

øh, forebyggende, man skal huske at medicin er også forebyggende NKS: Ja ML: Det er

210

jo ikke kun noget man behandler med, når en sygdom progrediere det er også

211

forebyggende altså, eksempelvis diabetes medicin er forebyggende for, at man ikke dør.

212

HL: Ja. ML: Hjertemedicin er forebyggende for at man ikke får et hjerteslag og dør, øh,

213

blodfortyndende medicin for at man ikke får en blodprop, øh, i hjernen. Så der er jo

214

masser af medicin der er er forebyggende, så, så det at vi i virkeligheden kan blive

215

skarpere på, øh (tænkepause), hvordan det enkelte menneske i virkeligheden rent

216

geologisk, øh, ser ud, så kan man også fra behandlingssystemet i virkeligheden give

217

nogle råd, øh, jamen du skal løbe noget mere, fordi vi kan se at du disponeret for i

218

virkeligheden at opbygge mere fedt end, end, hvad gennemsnittet er. Og, hvis du ikke

219

løber og dyrker mere motion, jamen, så skal du vide så på et eller andet tidspunkt, så er

220

der risiko for at der sker det her og det her ikke. Den viden på den lange bane giver jo os

221

nogle muligheder set i forhold til udvikling, nye behandlinger, øhm. Den anden viden den

222

er mere nutidige, det er tilbage til real world data, altså jo mere viden vi får omkring

223

hvordan ser det generelle billede ud, nu mere kan vi præcisere vores behandlinger på

224

nuværende tidspunkt, øhm, men, men det er den korte bane. NKS: Okay ML: Derimellem,

225

så kommer nogle, nogle helt nye behandlinger som man på nuværende tidspunkt stort set

226

slet ikke taler om i den offentlige del af sundhedssystemet, det er der hvor vi i

227

virkeligheden tager celler ud af det enkelte menneske, omdanner de her celler til noget

228

andet, og sætter dem tilbage igen. Det er ikke en medicinsk behandling, det er en

229

teknologisk behandling, og der er flere, øh, af virksomhederne helt fremme i det vi kalder

230

definerer som fase 3 nu, altså hvor vi virkelig begynder at teste det i lidt større skala fase

231

4 det er der hvor man sådan set har fået godkendelsen. Et eksempel er, øhm, en af de

232

mest dødelige sygdomme, også for unge, det er leukæmi, altså at man blodkræft. I dag

233

findes der indenfor, for de fire varianter der er, øhm, produkter der gør at man sådan set

234

kan leve med sin sygdom som kronisk sygdom, og leve næsten lige så længe som alle

235

andre, men der er et par varianter hvor man stadig dør relativt hurtigt efter at man får

236

sygdommen. Og der kører nogle studier hvor man tager det man definerer som t-celle ud,

237

omdanner den til populært sagt en Hondacelle, sender den tilbage igen og fjorten dage

238

efter, er der ikke en kræftcelle i kroppen fordi den har simpelthen ædt alle kræftcellerne,

239

øhm, og den, den form for teknologi kræver også, at vi i virkeligheden, øh, ved mere om

240

det enkelte individ, fordi det er her hvor der er nogen sygdomme, der er arvelige og det vil

241

sige, at man kan allerede begynde, måske at tænke lidt i, kan vi også forebygge indenfor,

242

de her sygdomme, kan vi i virkeligheden, øhm, programmere celler således så, at, altså

243

tage celler ud programmere dem, sæt dem tilbage så de kan være forebyggende mod, at

244

man eksempelvis udvikler sådanne sygdomme, altså når den første kræftcelle, måske

245

dukker op, modercellen dukker, så bliver den ædt med det samme. NKS: Ja ML: Så

246

udvikler man slet ikke sygdomme NKS: Nej ML: Så der er nogle mellemstep her, som er

247

meget meget interessante.

248
249

21:33 HL: Bare lige for at være sikker på det, er det stamcelleforskning du snakker om?

250
251

21:36 ML: Det er blandt andet stamcelleforskning, ja, og der er man væsentligt længere

252

fremme, øh, end det som man taler om ude i det åbne rum, og det har noget at gøre med,

253

at de første produkter og de første teknologier er ikke godkendte endnu, fordi de ligger i

254

fast 2 fase 3, men ligeså snart den første teknologi kommer på banen, så begynder man

255

at tale virkelig meget om det her, det ligger inden for de næste 2-3 år. Og derfor er det her

256

deling af data allerede på nuværende tidspunkt essentielt, set i forhold til den type af

257

behandlinger, fordi hvis man først begynder at starte op når, øh, de første teknologier

258

ligger der, jamen så skal man jo først til at i virkeligheden sige, okay, skal vi finde

259

patienterne for at forebygge på det tidspunkt, det kan vi ligeså godt se på allerede nu.

260
261

22:30 NKS: Hvordan adresserer I det, altså er i dialog med.…?

262
263

22:31 ML: Vi, øh, det taler vi jo om både på konferencer og interne dialoger med de

264

stakeholder's som er systemet, det er alt fra, øh, selvfølgelig lægemiddelstyrelsen, det

265

nye lægemiddelstyrelse, det er regionerne, som vi har et rigtig rigtig godt samarbejde

266

med, især region Hovedstaden, der har vi simpelthen en forskningsmæssig, øh, aftale

267

hvor vi taler meget om det her.

268
269

22:58 NKS: Ja, okay. Omvendt hvad ser du så, som de største udfordringer (Michael

270

tager over med det samme...)

271
272

23:00 ML: De første udfordringer har I jo selv adresseret, det er, det er i virkeligheden det

273

her at, øh, vi som, som individer og borgere, øh, typisk har den her, hvad kan man sige,

274

mindset der gør at, øh, når vi er raske vil vi allesammen gerne have at der er et hospital i

275

vores baghave, men når vi er syge så vil vi meget gerne køre meget langt for at få den

276

bedste behandling, så betyder hospitalet i vores baghave intet, hvis den bedste

277

behandling befinder sig 400 km herfra, så det der vi kører til. Så det er det her mindset

278

om, at, øh, sundhedsdata er jo ikke skadeligt på nogen som helst måde, sundhedsdata er

279

jo i virkeligheden rigtig godt for alle, øh, der kan så være forhold hvor man går ned til sin

280

praktiserende læge, som ikke er nødvendig at dele med sundhedssystemet, det kan være

281

sådan noget, som at hvis man ligger i en skilsmisse, og der er nogle forhold på

282

hjemmebanen, det har jo ikke noget med sundhedsdata i for sig, jeg forstår godt at PLO,

283

de praktiserende lægers organisation, de siger, jamen der er nogen forhold, vi taler med

284

vores patienter omkring, som vi ikke ser det nødvendigt i virkeligheden at dele med andre

285

det er helt okay, for det er heller ikke den type af data vi er interesserede i, øhm, så

286

sundhedsdata er godt, men der ligger en kommunikationsopgave i, ligesom at fortælle

287

hvad er det for nogen sundhedsdata der i virkeligheden bliver, bliver, øhm (Michael holder

288

en pause og tænker sig om), bliver delt, hvad er det for nogen sundhedsdata, der bliver

289

overført fra den praktiserende læge, hvad er det for nogle sundhedsdata der bliver

290

overført fra sygehuse til centralforhold, hvad er det for nogle sundhedsdata, der ligger en

291

lang række registre, som i virkeligheden, øhm, er ejet af nogen der er sådan lidt semi,

292

semi sundhedssystem organisationer, lad os tage nogle af de her kliniske

293

kvalitetsdatabaser, mange af dem er jo ejet af de videnskabelige selskaber, men de

294

videnskabelige selskaber er jo i virkeligheden private organisationer, de har, jo, data

295

liggende på den enkelte patient, og det er der jo ikke nogen der har adresseret på noget

296

som helst tidspunkt, at vi har, øhm, sygehuslæger der i virkeligheden har en del stående

297

på hospitalet, øhm, og hver gang man behandler en patient, så tager man også

298

patientens data og lægger over i en kvalitetsdatabase, der i virkeligheden ligger udenfor

299

sygehuset og som er ejet af det videnskabelige selskab man er medlem af, fordi der kan

300

man sidde og lave noget forskning. Og det er jo meget ofte sådan at patienter bliver slet

301

ikke spurgt om at, at vil de give deres tilsagn til, at det her data bliver lagt i den her

302

database, øhm, og det er jo politik det her, der er ikke noget tvivl om at alle de her

303

databaser er jo, tilhører jo i virkeligheden sundhedssystemet, fordi at de er kreeret for

304

sundhedssystemets penge og når den enkelte læge sidder og opdaterer i databasen så

305

gør man det i mens man er på arbejde, og bruger sin arbejdstid til at gøre det, så der er

306

en masse politik i det. Michael holder en pause, og lidt, altså, der ligger en

307

kommunikations, øh, kommunikativ opgave i, i virkeligheden at få adresseret

308

samfundsmæssigt at, øh, det her er ikke farligt, men ud fra hvad er det for noget data der

309

så bliver registreret og hvor bliver det registreret og hvem har adgang til det. Hvis man

310

tager selve, selve adgangen så er det jo i dag Seruminstituttet og fremadrettet, jo, øh, den

311

nye styrelse for sundhedsdata, der kommer til at have alt det her data. NKS: Vi skal over

312

og snakke med dem lige bagefter faktisk ML: Ja, det er perfekt, og der får I hele historien

313

om hvad er for noget data de har, hvordan krypterer de det her data, hvordan fjerner de

314

alt det personhenførbare i forhold til, øh, at de så giver data videre, og det er en fantastisk

315

historie, datasikkerheden er meget høj set i forhold til hvad er det for noget data der

316

kommer ud til forskerne som vi eksempelvis samarbejder med eller bare det

317

forskningsteam, der selv laver forskning de får simpelthen ikke noget der er

318

personhenførbart, det gør de ikke. Så hele den der kommunikation omkring, hvad foregår

319

der, øhm, det er der nogen der har en opgave i, og derfor er jeres opgave her også

320

interessant at se på, jamen hvordan kan man gøre det i virkeligheden, den mangler.

321
322

28:02 NKS: Ja, og det vi også fandt ud af, at i virkeligheden, som du selv siger, borgerne

323

ved og har ikke rigtig kontrol over hvad deres data bliver brugt til på nuværende

324

tidspunkt, og spørgsmålet er om der kommer et modspark, hvor der kommer noget

325

folkelig "der er ikke nogen der skal bruge min data til noget uden jeg har givet samtykke

326

til det" hvis man kunne bruge den model, altså samtykke modellen der.

327
328

28:23 ML: Det er jo helt fair at man giver sit samtykke til hvad ens data kan anvendes til,

329

det næste spørgsmål der så følger det er, jamen vil det så gøre at vi kommer til at mangle

330

data vil der være en overvejende del af borgerne der vil sige, nej jeg ønsker ikke at dele

331

den del af min sundhedsdata, der bør deles. Det tror jeg faktisk ikke, jeg tror faktisk langt

332

de fleste borgere vil sige, jamen det er kun godt for mig selv og det er godt for min nabo,

333

at, at mine data bliver delt, hvis det er sådan, at jeg ved lige præcis hvad de bliver delt til,

334

og hvem der har de her data, øhm, og det, tilbage til kommunikation, vi mangler

335

simpelthen, øh, nogen der tager fat omkring de her nælder og virkelig får kommunikeret

336

hvad drejer det her sig om, øhm, og så skal man jo være opmærksom på at der er en

337

masse politik i det her, øh, der er sådan set ikke ret meget politik på Christiansborg, fordi

338

de ledende partier de har nikket og sagt det her det er rigtig godt og i de statslige og de

339

regionale, øhm, styrelser der er man også helt enige om det her det er et rigtig godt, øh,

340

men der er nogen ude i PLO, og det er jo især Henrik Dibbern delen i PLO, øh, som er

341

meget imod at dele data overhoved, og de er jo ganske gode til at få pisket en stemning

342

op især i medierne, og det er fordi de har en helt anden agenda, de har i virkeligheden en

343

agenda om at de skal dele så lidt som overhoved mulig med regionerne og staten af data

344

med mindre de får rigtig mange penge for det. Det de glemmer det er jo i virkeligheden at

345

de sådan set er en leverandør, der bliver betalt for at, øh, behandle en patient, patienten

346

er ikke deres patient, patienten er sundhedssystemets patient, altså jeg ser ikke min

347

praktiserende læge er ham der er herre over mig, nej det er jo sundhedssystemet, jeg

348

betaler jo skat til sundhedssystemet, at sundhedssystemet så aflønner en ekstern

349

konsulent for at jeg i virkeligheden kan gå ned til en praktiserende læge, som en ekstern

350

konsulent, ja altså jeg er patient i sundhedssystemet, så der er nogen der har en politisk

351

dagsorden, det skal man være meget opmærksom på, når man taler kommunikation,

352

uanset, øh, hvordan man forsøger at italesætte at sundhedsdata er, er godt, så har de her

353

en agenda der prøver at bypasse det til hver en tid, det er også derfor at, øh, det har

354

været svært for selve sundhedssystemet, at komme ud, og kommunikere omkring, jamen,

355

øh, hvad er det vi gør med data. Og tilbage til hvad er personhenførbart og hvad er ikke

356

personhenførbart, og hvad bruger vi data til osv. osv.

357
358

31:19 HL: Det er måske også fordi, kan man sige at, at de private sundhedsorganisationer

359

eller virksomheder som I er, I vil jo alt andet lige stadig have en agenda, hvor det er godt

360

for jer at få de her data, fordi I kan udvikle nogle produkter, som I så kan sælge kan man

361

sige (Michael rømmer lidt på sig) ... det er selvfølgelig meget firkantet stillet op, og derfor

362

mangler der måske, kan man sige, en politisk eller en statslig italesættelse af det på en

363

anden måde fordi borgerne traditionelt set har større tryghed omkring når staten siger

364

noget, så gør vi det i højere grad end hvis Novo Nordisk siger vi skal gøre nogle ting

365
366

32:08 ML: Det kan man sige, du har både ret i og uret i, fordi hvis nu Novo gik ud og

367

sagde, "jamen prøv at høre her, vi kan jo se at der er en stigning i diabetes i Danmark,"

368

øhm, hvad der er (konstatering), "hvis vi kunne få flere data omkring whatever, så kan vi

369

lave endnu bedre behandlinger" så tror jeg at de fleste danskere vil kunne forstå det, og

370

sige, jamen, det er da godt, at man kan lave nogle endnu bedre behandlinger. Måske

371

Novo en dag vil melde ud, jamen prøv at hør "hvis vi kan få dén type data, så kan vi måske

372

endda kurere! diabetes, når det opstår". Hvad ville samfundet sige til det? Hvad ville

373

borgerne sige til det? De vil sige, det er godt for samfundet. Men det er svært for

374

industrien i virkeligheden at komme med de her udmeldinger, fordi, øhm, (Michael skifter

375

toneleje) helt generelt bliver vi jo anset for at være bad-boys, man glemmer lidt, at vi

376

redder jo livet for de fleste patienter der bliver behandlet eller vi sørger for at deres

377

sygdom går i sig selv, der hvor der er tale om det, øhm, men vi bliver set som the bad-

378

boys fordi vi tjener penge på noget, der i virkeligheden i Danmark er et offentlig system

379

NKS: Ja. ML: Og sådan er verden, og vi skal tjene penge og vi skal tjene mange penge,

380

fordi ellers har vi simpelthen ikke råd til at fortsætte med at udvikle behandlinger som vi

381

gør i dag. Bare lige for at tage den, for 10-15 år siden kostede det ca. 3 mia. at udvikle en

382

behandling. I dag ligger vi i Novartis gennemsnitligt på omkring 20 mia. pr. behandling, så

383

der er en væsentlig stigning i udviklingsomkostninger, og nogen på vores kollegaer er

384

oppe på næsten 100 mia. for en enkel behandling. Så der skal tjenes penge ind, det er

385

der jo nogle andre grunde til, noget af det er regulering, men noget af det er også at det

386

bare er blevet sværere at udvikle behandlinger i dag end hvad det var tidligere, så vi skal

387

tjene penge, og det siger vi også gerne, det skal vi gøre.

388
389

34:21 Henrik stiller et opfølgende spørgsmål til Michael jfr. hans forgående svar HL: Det

390

handler lidt om, at da vi snakkede med sundhed.dk, med Jakob, der snakkede han meget

391

omkring, for jeg går ud fra at det ikke kun er data fra syge mennesker i er interesseret i

392

som sådan, og raske mennesker, dit eksempel var rigtig fint med hospitalerne i baghaven,

393

og det tror jeg for de fleste menneskers vedkommende også giver mening at afgive noget

394

data når man er syg, men det giver ikke så meget mening, når man er rask, og det Jakob

395

snakkede meget om, at der skal være en eller anden form for incitament for at ift. at gøre

396

og tror du at solidaritet er stærk nok ift. at afgive data, eller skal der være en økonomisk

397

kompensation eller skal der noget lignende?

398
399

35:13 ML: Jeg tror ikke økonomiske incitamenter driver noget som helst, hos den ganske

400

almindelige borger, hvis der er noget jeg ønsker at give, jamen, fordi det er

401

samfundsmæssigt rigtig, jamen så gør jeg det. Det tror jeg ikke for mig i hvert fald, at hvis

402

jeg fik nogle penge for det, kunne være et større incitament til at gøre det, det vil der være

403

nogen, der vil kigge på, jeg tror faktisk det er de færreste, så det.. nej, øhm.

404
405

35:47 HL: Det er jo sådan at de fleste forsøg bliver aflønnet i øjeblikket ik?

406
407

35:50 ML: Nej, det gør de sådan set ikke, hvis vi taler de kliniske forsøg, som en

408

industrien, jo, øhm, i virkeligheden driver sammen med hospitalerne, så er der jo ikke

409

noget betaling til patienterne, på nogen som helst måde, tværtimod...

410
411

36:06 NKS: De ved det vel ikke engang?

412
413

36:06 ML: Jo, det gør de

414
415

36:08 NKS: Nå, det ved de godt?

416
417

36:08 ML: De ved de indgår i et forsøg NKS: Okay ML: Og de ved lige præcis at, øh,

418

nogen af forsøgene, hvor, hvor de faktisk, øh, får behandling, de ved ikke at behandlingen

419

kommer fra det selskab, altså typisk sætter man forsøgene op, så at man har forskellige

420

behandlinger, hvis man kommer med en ny behandling, så sætter man det op mod

421

standard behandling, hvis der ikke er en standardbehandling, altså behandling

422

overhoved, så sætter man det op mod placebo, så er der nogen af patienterne, der får

423

placebo, de tror de får medicin og så er der nogen der får medicinen, men det er altid

424

blinded, man definerer det som dobbelt blinded, fordi at selv den sygeplejerske eller

425

læge, der giver medicinen ved ikke hvad der er hvad, øhm, i den sidste ende, øh, så

426

tilbage til, til, spørgsmålet jeg tror faktisk at vi helt generelt, ikke bare i Danmark, men

427

også i Norden eller Nordvest- eller Vesteuropa, ikke er så bange for, og give sådan noget

428

fra os, hvis vi kan, igen, se en fordel senere i livet. NKS: Bigger purpose? ML: Ja, lige

429

præcis, tilbage til kommunikationen ikke. Gnom hele gnom delen, vil jo være en del af det

430

her i løbet af nogle gange få år, Novo har jo doneret en halv milliard kroner, og man vil jo i

431

regioner begynde at trække gnomer ud af de første 100.000 patienter indenfor de næste

432

par år, og det er jo et eksempel på, at i virkeligheden afgiver man noget frivilligt, for der

433

ligger ikke noget betaling, og jeg tror at der vil stå langt mere end 100.000 klar til at afgive

434

det her gnom, altså jeg ville personligt være det første, jeg ved at hele min familie vil gøre

435

det, og sige jamen, for søren, altså hvis vi kan få frekventeret vores gnom, og få at vide

436

om der ligger et eller andet latent, øhm, i vores familie, så vil vi godt nok være interesseret

437
438

38:04 NKS: Men når nu du siger du vil vide noget, mener du så at, altså at man afgiver,

439

får sekvenseret hele sit gnom, og også får al informationen ud til systemet så at sige?

440
441
442

38:16 ML: Øhm, altså, du får jo selv informationerne tilbage, det bør du jo gøre

443

38:26 HL: Deri incitamentet også ikke?

444
445

38:29 ML: Lige præcis, det er et incitament, ikke et økonomisk incitament, men mere et

446

viden baseret incitament, så kan man sige, det kan der være noget etisk i NKS: Ja,

447

præcis ML: øhm, og (Michael tænker sig om), det jo meget meget meget lang diskussion,

448

fordi ønsker jeg i virkeligheden at få at vide, at øh, jeg vil dø indenfor 10 år, fordi jeg får en

449

bestemt, eller måske, øh, latent, kunne jeg få en bestemt sygdom der bare er dødelig, der

450

findes ingen behandling, mine børn, ikke min kone fordi, men mine børn, have den viden,

451

det er det etiske.

452
453

39:06 NKS: Ja, fordi der er, jeg har lige skrevet en opgave om det her også, og diskuteret

454

det etiske dilemma også, og der kommer nogle af de private aktører som fx de der

455

23andMe, i USA som begynder at lave det her ikke, så man kan sige, det er jo bedre at

456

det kommer fra det offentlige, på en eller måde, hvor der sidder nogen der kan rådgive og

457

vejlede i stedet for at man bare får uploadet noget på database, men der ligger jo også

458

nogle enorme etiske dilemmaer i om man overhoved, om man overhoved ved eller har

459

viden nok til, at være i stand til at tage beslutningen ikke, øhm, men det er simpelthen

460

noget som der kommer til at være? Bliver man tilbudt det, altså er det så pga. ens

461

personlige, for man ved jo ikke hvad man får inden, så det må jo være fordi man har en

462

eller anden form for, øhm, man kan se at man er i en risikozone, som så får at behandle

463

så bliver man nødt til at gøre det.

464
465

39:49 ML: Nu har regionerne jo ikke eksempelvis set i forhold til, der her 100.000 hvor de

466

vil trække genom ud af, de har endnu ikke defineret er det en bestemt målgruppe

467

NKS: Nej ML: Eller er det bare bredt vi gør det, øhm, det kunne jo eksempelvis være

468

tilbud til patienter, hvor der har været kræft i deres familier, hvor man siger, nu tester vi

469

det af her, det kan også være bredt, det tør jeg ikke sige, generelt som man alt mulig

470

andet teknologi, så er prisen jo gået ned, altså i dag hvad koster det, 2500-5000 dollar at

471

få det lavet i USA, og i løbet af nogle ganske få år, så koster det nogle få hundrede kroner

472

i virkeligheden, så jeg tror faktisk de fleste vælger at gøre det, så vil der være nogen, der

473

vil tænke, jamen vi har noget i vores familie, og jeg ønsker faktisk ikke at vide om jeg har

474

det eller risikerer at udvikle det, og de vil fravælge det af helt etiske og moralske årsager,

475

øhm, men, men jeg tror faktisk at de fleste de vil vælge at være med.

476

477

40:56 NKS: Ja, det bliver en spændende udvikling HL: Altså I din opfattelse er det en

478

uundgåelig... ML: Fuldstændig, ligesom... HL: Så det handler bare om hvornår vi hopper

479

på toget? ML: Ja, altså det er, øh, ligeså vel, som vi allesammen bruger telefoner i dag.

480
481

41:16 NKS: Men det er jo simpelthen, det er jo virkelig kan man sige personfølsom data,

482

så det er jo noget hvor man kommer til at kunne se et helt net af sammenhængen mellem

483

sygdomme, og det må da også i den grad være interessant for, for jer som medicinal

484

virksomhed at få adgang til dem

485
486

41:32 ML: Absolut, men igen, det vi jo er interesseret i, hvad er der af trends, er der

487

bestemte populationer i Danmark, som er mere minded for bestemte sygdomme, øhm, og

488

så kan vi også, altså, når vi kigger ud i den allernærmeste fremtid, altså inden for det

489

næste år kommer der jo, det vi definerer som kombinationsbehandlinger, hvor man jo i

490

virkeligheden bruger flere behandlinger mod den samme sygdom, men som en

491

kombination virker bedre end, end enkelt behandling gør, øhm, især indenfor cancer og

492

immunterapi ser vi en række behandlinger komme, og lige præcis der, der vil man jo

493

kunne gå ind på et langt tidligere tidspunkt og tilbyde, både set i forhold til forebyggelse,

494

men også meget tidligere i sygdomsforløb, øhm, på bestemt publikationer sige, jamen her

495

der ønsker vi at behandle meget mere kraftigt, aggressivt, end ellers, men igen det er jo

496

ikke os der behandler patienterne, så den viden har vi ikke, vi har ikke viden om det er

497

den patient, det individ, der skal behandles, men hvis vi sammen med sundhedssystemet

498

kan se, jamen det virker bedst på den måde, så kan vi også sørge for at

499

sundhedssystemet har de her behandlinger, således at de kan tilbyde det set i forhold til

500

patientgrupperne.

501
502

42:55 NKS: Så har jeg bare et spørgsmål, og det er måske lidt ude af kontekst, men det

503

er på en måde lidt et politisk spørgsmål også, altså når vi begynder at få de her

504

informationer, ser man jo en lang række af potentielle sygdomme og potentiel

505

forebyggende behandling, vi har behandlingsgaranti i Danmark, det kommer jo til at sætte

506

enormt pres på sundhedssektoren, at alle mulige borgere lige pludselig får information

507

om, om dem selv, og lige pludselig kan tage stilling til om de ønske, at skulle

508

forebyggende behandles for det og det og det, hvordan, hvordan tænker du om det?

509
510

43:26 ML: Det tænker jeg sådan set at, at punkt et at det er meget sundt, fordi i

511

virkeligheden så får man måske forebygget tidligere, og forebyggelse er billigere end

512

behandling, når en sygdom begynder at progrediere, jeg tror, jeg tror man helt generelt i

513

den måde vi rent strukturelt finansierer vores velfærd på, kommer til at ændre på den her

514

meget sektoropdelt finansiering som sker i dag, øhm, jeg forstår godt at finansministeriet

515

ønsker en sektoropdelt finansiering, fordi så er det dem der styrer, og de kan hele tiden

516

cutte på omkostningerne, men, men hvis man ikke ændrer på det system, så vil der ske

517

det, som I italesætter her, så vil der komme et ekstremt pres på sundhedssektorens

518

budgetter, derfor bliver man nødt til at inddrage totaløkonomi, således så at man

519

vurderer, jamen hvis vi behandler eksempelvis de her patienter, bedre forebyggende,

520

sparer vi så nogle penge i den sidste ende på tværs af sektorerne, øhm, det er

521

finansministeriet ikke meget for NKS: Svært regnestykke ja ML: Altså vi laver de der

522

regnestykker på en række af vores behandlinger, vi synes ikke det er svært NKS: Nej

523

okay ML: Øhm, (Michael holder en pause) og når vi giver dem til sundhedsøkonomerne,

524

også, jamen det er helt rigtig, det her det er et helt andet game, det er et spørgsmål om

525

politisk magt, det er et spørgsmål om hvem har magten i en regering, hvem er det der

526

styrer fagministerierne derude, så længe finansministeriet sørger for at det er fuldstændig

527

sektoropdelt, så er det dem der styrer det er dem der har magten, hvis det er, bliver mere

528

og mere sådan at, at fagministerierne at de arbejder på tværs mellem hinanden, og kan

529

se, jamen her, her er det os der har omkostningen i år, men det andet ministerium har

530

besparelserne næste år, øh, og samarbejder omkring det, også budgetmæssigt, så ryger

531

magten jo delvis væk fra finansministeriet, det finansministeriet slet ikke, lad os sige

532

diplomatisk sagt, klar til, men brutalt sagt, øh, magtmæssigt det ønsker de ikke, øhm,

533

NKS: Det vil give en gave til en eksempelvis kommende regering ML: Det ville det ikke?

534

Men altså det er jo ren og skær magt, at der så begynder at komme et ydre pres også på

535

finansministeriet, i det at man taler jo meget mere om outcome i dag, ikke bare de

536

omkostningsmæssige outcome, men også benefit for samfundet, men også benefit for

537

den enkelte patient, øh, altså eksempelvis hvis det er sådan du kan få en behandling der

538

gør, at du står op om morgenen og er glad, fremfor at du er deprimeret og tænker ej

539

verden er grov jeg tager mig sgu' en sygdom, en sygedag, så er der jo nogle benefit for

540

samfundet i det. Jo mere man begynder at kigge på de totale outcome set i forhold til

541

hvordan i virkeligheden behandler vi behandler forebyggende eller vi behandler mod en

542

varende sygdom og især mod at den progrediere, nu mere måler man i virkeligheden på

543

tværs af de offentlige sektorer, men også de private sektorer for det er noget med, jamen

544

hvad er produktiviteten, øhm, og når vi producerer mere, så kommer der også flere

545

skatteindtægter osv. osv., de der regnestykker kan man godt lave, finansministeriet er

546

bare ikke meget for det fordi nu er vi tilbage til magten, det er en helt anden diskussion.

547

NKS: Jeg har lige et enkelt spørgsmål til det der; hvis du skulle formidle et ønske til, til

548

fremtiden i forhold til industrien, øh, og sundhedsdataen, altså er der noget du ligesom

549

kunne bestemme skulle ændres ML: Ja, ja, øhm, den måde som, som man fra statens

550

side deler sundhedsdata, det sker som sagt gennem forskning, som vi så er en del af, det

551

skal gå meget hurtigere, adgangen til data, skal absolut speedes op, og så skal man være

552

meget meget mere professionel set i forhold til måde man putter data ind i de forskellige

553

databaser der er, og det kan man kun gøre, hvis man, øh, samtidig med at man bygger de

554

her databaser op i virkeligheden kigger på, hvordan får vi output ud, og hvad skal vi bruge

555

det her output til, det har man sådan set ikke gjort i de fleste databaser, der er i Danmark,

556

der har man bare kigget på hvordan kommer vi data ind i stedet for i virkeheden hvordan

557

trækker vi data ud, og hvad skal vi bruge det her data til? Og tilbage til det jeg indledte

558

med at sige, vi har alt det data vi overhoved har behov for, det er mere et spørgsmål om

559

HL: at designe det hele simpelthen? ML: Lige præcis, hvordan får vi de her data ud,

560

hvordan får vi ind på den rigtige måde, hvordan får vi dem ud på den rigtige måde? Og

561

hvordan speeder vi hastigheden op, fordi data der er to-tre år for gamle, de er for gamle,

562

vi kan dårligt bruge dem. Data skal helst være så nye som overhoved muligt, og data er

563

der, det er bare et spørgsmål om at speede processen op, det er selvfølgelig igen noget

564

med politik at gøre, det er noget med ressourcer, hvor meget vil man investere set i

565

forhold til regeringen i forhold til, deres styrelse for sundhedsdata, altså hvor mange

566

headcounts rent ud sagt får vi derinde. HL: Men det er vel, altså, kan man sige også lidt

567

det der er en del af valgkampen alt det her bureaukrati der jo simpelthen er i staten ikke,

568

så din opfordring er lidt at fjerne alt det og så ligesom bare komme i gang med at få delt

569

ML: Ja NKS: Og så måske også tænker jeg lidt indirekte siger du også prøv at høre

570

industrien om hvad er det rent faktisk der har en værdi og hvad er det for noget data der

571

særligt kan rykke ik? ML: Absolut, vi har faktisk foreslået på et møde vi havde med, øh,

572

den nye direktør for Styrelsen for Sundhedsdata, at hvorfor ikke lave, en øh, komite, hvor

573

man har alle aktører siddende, også industrien, der diskuterer, jamen hvordan gør vi det

574

her bedst muligt? Øhm vi er jo ikke en del af den her dialog eller regulering på nogen som

575

helst måde, hvorfor simpelthen ikke lave en komite, der sidder og styrer det her, øh, der i

576

virkeligheden kan beslutte, jamen hvordan gør vi det, hvad skal der investeres i

577

ressourcer, hvad er det for data vi deler med hvem, er der nogen bestemte

578

indsatsområdet, hvor vi har nogle fordele i Danmark, det kan være både for den offentlige

579

sektor, men det kan også være fordele set i forhold til den private sektor, altså

580

eksempelvis industrien, øh, vi opbygger på nogle andre områder sådan nogle excellence

581

centre set i forhold til klinisk forskning, det gør man i et skarpt samarbejde mellem den

582

offentlige sektor og private sektor så her kunne man gøre nøjagtig det samme, det ville

583

være en win-win situation for hele samfundet og den enkelte borger i den sidste emne

584

HL: Et afsluttende spørgsmål, det var igen da vi snakkede med sundhed.dk der var vores

585

opfattelse lidt, at det var noget der bliver en overordnet platform, som vi også kender det

586

fra mange andre statslige systemer såsom NemID osv. det Jakob egentlig sagde det var

587

lidt, at det virkede som om at det ville lidt for besværligt fordi sådan og sådan og sådan,

588

men jo mere jeg tænker over det, så synes jeg da stadig det er en løsning der er værd at

589

søge og have alt samlet et sted, for det må da unægteligt gøre det nemmere for alle

590

parter ML: Ja, jeg er helt enig, øhm, jeg har været politiker i 9 år fra dengang man stiftede

591

Regionerne tilbage i 2005 og frem til 2014, hvor jeg sad i Regionsrådet ved Region

592

Hovedstaden, det første møde vi overhoved havde, den første generalforsamling i Danske

593

Regioner, da man nedlagde de gamle amter den gamle amtsrådsforening - etablerede

594

Danske Regioner tilbage i 2006, øhm, normalt når man har de der generalforsamlinger, så

595

starter man dem op, og ligeså snart man har startet den op, så deler alle politikkerne, så

596

går de ud i deres grupper, så går de ud i deres politiske grupper, og der er man så typisk

597

sammen med også de nationale politikere, det allerførste møde vi overhoved havde i mit

598

parti det var sammen med den daværende sundhedsminister og indenrigsminister Lars

599

Løkke, øhm, og vi var to der rejste spørgsmålet om et patientsystem i Danmark, altså et

600

patientjournal eller en stor platform i Danmark, vi havde begge nogle baggrunde fra IT-

601

branchen, hvor vi tænkte det er jo fuldstændig Galimatias det vi gør, og han tog faktisk

602

aktivt og sagde at det mente han også at vi i virkeligheden burde gøre, men der er så

603

mange kejsere ude i det Regionale system, så der var en ekstremt modarbejdelse om at

604

have en central platform, men det er det eneste der virker, uanset eksempelvis

605

Regionerne de sidder og siger i dag om at vi kan godt udveksle patientdata imellem den

606

Regionale platform, så kan de i virkeligheden ikke, der er kun to der i virkeligheden kan

607

det er Sjælland og Hovedstaden, det er 40 % af borgerne i Danmark, og det er fordi de

608

kører på den samme platform HL: Du skal instruere folk, borgere, politikere i det samme

609

system, det er da nemt for alle ML: Meget nemmere NKS: Hvorfor modarbejdede de det

610

så meget? ML: Det er jo fordi, primært, du har nogle regionale politikere der vil gøre

611

tingene selv, de har deres egne dagsordner, det her blev meget modarbejdet af Region

612

Midt, i virkeligheden, der havde en dagsorden om, at de sammen med en lokal leverandør

613

skulle opfinde systemet, i stedet for at man i virkeligheden gik ud og købte en

614

International platform, der allerede fungerede, øh, og sådan er, øh, altså det er jo den

615

danske syge i virkeligheden, vi sidder allesammen og skal opfinde vores egen lille dybe

616

tallerken, i stedet for at sige, jamen er Danmark ikke for lille til det? Øh, 1) vi skal have

617

fælles platforme, er der noget der eksisterer i forvejen? Jamen så lad os tage det der

618

eksisterer, fordi vi skal ikke begynde at udvikle noget, og det har kostet kassen at udvikle

619

et system i Region Midt, Region Nord kører på deres system, Region Syddanmark kører

620

på deres system, og så Sjælland og Hovedstaden, der sagde vi rent politisk - det var vi

621

enige om - det er fuldstændig Galimatias det her vi vil have en platform og vi vil have en

622

platform der allerede eksisterer, der har bevist sit værd og som en række

623

sundhedssystemer allerede arbejder med, øh, så vi ikke behøvede at opfinde den her

624

dybe tallerken en gang mere og lave alle de her samme fejl som alle de andre, lad os bare

625

tage alle de nye hospitaler, hvorfor bygger hver Region en masse forskellige hospitaler

626

samtidig, hvorfor ikke bygge et hospital - lær det, og så udvikle de andre hospitaler, det

627

er de danske sygdomme, og især blandt politikerne de vil selv, der sidder nogle kejsere

628

derude. Bent Hansen er virkelig en kejser, han har et formål, og det er i virkeligheden at

629

skrabe til Region Midt, i stedet for at hive sig, hvad han burde gøre, som forman for

630

Danske Regioner og se på hele sundhedssystemet samlet, øh, og der er så mange

631

eksempler på at Region Midt har forsøgt at konkurrere, i virkeligheden at konkurrere med

632

Rigshospitalet altså alene det her med at de skulle bygge et Skejby Hospital der var ligeså

633

stort som Rigshospitalet og de ville have de samme landsfunktioner som Rigshospitalet

634

på Skejby, jamen altså vi er et land med 5,7 millioner borgere NKS: Nej, altså det tager

635

maks 3 timer at køre fra den ene ende til den anden ML: Tilbage til det her med et

636

sygehus i sin baghave når man er rask, men man kører langt når det er alvorligt, man kan

637

altså ikke foretage 100 hjerte transplantationer og så dele det over i to dele, nej det kan

638

du kun gøre på et hospital, fordi du skal have erfaringen HL: Men det er også bare det her

639

med mobiliteten i at kunne flytte medarbejdere fra det ene hospital til det andet og alt er

640

standardiseret ML: Borgerne flytter jo rundt HL: Og du ved at når du kommer på det ene

641

hospital skal du gøre præcis det samme som på et andet hospital, altså det virker

642

hovedløst NKS: Men altså de systemer her, jeg troede faktisk at det hele, at den fælles

643

database var sundhed.dk i forhold til ML: Det siger man også i sundhed.dk at det her, og

644

man siger sådan set også at de har sådan en overordnet platform hvor de kan hive data

645

op fra de forskellige Regioner, således at hvis en borger fra Region Hovedstaden kommer

646

til skade i Nordjylland, så kan man trække alle data, det fungerer bare ikke, man kan ikke

647

få fat på alle data, øhm, man ved det godt inde ved sundhed.dk, men, øh HL: Og det er jo

648

livsnødvendig, hvis man skal have en blod transplantation fordi man er kørt galt i ML: Lige

649

præcis HL: Aalborg, men bor i København ML: Men der er ingen der siger det, at det ikke

650

fungerer, fordi udadtil skal det fungere NKS: Og det er også intentionen går jeg næsten

651

ud fra ML: Den politiske intention fra Christiansborg er jo, at det skal virke HL: Men man

652

gør jo heller ikke ud og kommunikerer hvis noget ikke virker ML: Nej, det gør man nemlig

653

ikke, der er for mange tidligere skandaler med nationale systemer, så jeg kan kun give dig

654

ret altså ude i det private ville man jo aldrig gøre HL: Nej det er jo netop det hvor at de

655

private løser altid de her problemer ved så netop at lave noget der virker ML: Lav en

656

sammenligning med de store forsikringssystemer, og man behøver jo ikke tage til USA for

657

at se de her systemer, man kan bare tage til Tyskland, øh, sundhedssystemet i Tyskland

658

er jo forsikringssystem som det jo også var i Danmark tidligere, da vi havde vores

659

sygesikringskasser, hvor pengene i virkeligheden kom fra, altså de her

660

sundhedssystemer, de har jo et system, de har jo ikke fem, eller ti eller to-hundrede, de

661

har et system, selvfølgelig har de det HL: Alt der har med data at gøre er jo bare

662

nemmere, når det kun er en platform, du skal lære altså det er det bare.

663
664

Det officielle interview afrundes, men Michael spørger om der er yderligere spørgsmål, og

665

Nicolai stiller derfor et sidste spørgsmål

666
667

59:13 NKS: Det her med de private virksomheder, og hvordan man opsamle data og

668

Apples sundhedsapps og alle de der ting, der opsamler real-time data om folk og borgere

669

på alle mulige punkter, er det noget som på nogen måde er interessant for jer at lave

670

samarbejder omkring eller få fingrene i?

671
672

59:29 ML: Ja, fordi vi arbejder eksempelvis allerede sammen med Google på de her

673

Google briller. Og det har noget at gøre med at, øh, at der er visse patientgrupper, som

674

har nogle øjensygdomme og der kan man i virkeligheden monitorere udviklingen af deres

675

øjensygdomme derhjemme, fremfor at de eksempelvis skal hen på et hospital, men det er

676

ikke os der modtager de her data, det er sundhedssystemet der modtager de her data,

677

jeg ved godt at Google på nogen markeder har en interesse at det er dem der sidder på

678

data, det har vi som industri ikke, vi har en interesse i at det er sundhedssystemet der har

679

data og de deler dataen der hvor de vil dele det med os, men vi samarbejder med en

680

række af de her teknologi-virksomheder simpelthen fordi vi kan se der er en god mening

681

at man kan opfange data, det er bare et spørgsmål om hvem der sidder på data i sidste

682

ende

683
684

60:35 NKS: Og sundhedssektoren skal altid sidde med ved bordet?

685
686

60:38 ML: De skal altid sidde med omkring bordet og i Danmark har vi lovgivning omkring

687

det.

688
689

Interviewet afsluttes

1

Bilag – Interview m. Thomas Ploug, 25.02.2016, Forsker og mdl. af Etisk Råd

2
3

Fraser som "hvad hedder det" og "ikke også" er udeladt af dette interview. Samtidig har

4

vi oversat talesprog til skriftsprog såsom "ik'" bliver til "ikke".

5
6

Interviewet starter og til stede er Thomas Ploug og Nicolai og Henrik. Henrik starter

7

interviewet med at bede Thomas præsentere sig selv og sit virke hos bl.a. Etisk Råd og

8

Aalborg Universitet.

9
10

0:11 TP: Jo, jeg er jo professor i anvendt etik og med særligt fokus på anvendelse af ny

11

teknologi og medicinsk etik kan man sige. Og så er jeg jo formand, og har været formand

12

for en række arbejdsgrupper i Etisk Råd, en arbejdsgruppe om kommercialisering af

13

kroppen, om sundhedsdata og nu er jeg formand for en arbejdsgruppe om nudging og

14

folkesundhed, og de

15
16
17

0:54 HL: Du nævner i en af dine artikler at håndteringen af personfølsomme oplysninger

18

var sidste års største etiske dilemma kan du uddybe hvorfor?

19
20

1:03 TP: Det er fordi at der samles rigtig mange data om danskerne efterhånden, og der

21

samles rigtig rigtig mange sundhedsdata og der udveksles rigtig rigtig mange

22

sundhedsdata mellem registre i Danmark, og vi samler jo data til registre til administrative

23

formål, og vi samler registre til behandlingsmæssige formål elektronisk patientjournal og

24

medicinkort osv. vi samler data til registre til forskningsformål, så vi samler en hel masse

25

data til en hel masse forskellige formål og vi udveksler rigtig mange data mellem de her

26

registre, så det er den ene udvikling. En hastig akkumulering af data vi sletter dem ikke,

27

de akkumuleres bare, og mange af dem er rigtig personfølsomme i udgangspunktet må

28

man jo sige, at helbredsoplysninger hører til i den mere følsomme ende. Og det er jo ikke

29

synspunkt jeg alene har, det tror jeg de fleste danskere har. Så det er den ene udvikling,

30

akkumulering af data, de slettes ikke og de udveksles mellem systemer. Den anden

31

udvikling vi har det er jo at man i stigende grad ser at de er forskningsmæssigt

32

interessante, big-data forskning det er klart jo flere jo større mængder data vi har på

33

større og større populationer mere og mere omfattende data, så kan man opdage

34

relationer, som man får et bedre udgangspunkt for at opdage sjove relationer med alle

35

mulige variabler man har data for, og man får en helt anden statistisk soliditet med store

36

mængder data. Så big-data forskning (Thomas fløjter) den flyver derudaf. Så flere og flere

37

data, big-data forskning, man har indset det store potentiale. Og det er et potentiale man

38

har i forhold til forskning der går, man laver med henblik på bedre behandling, men der er

39

også et andet potentiale, altså det er jo det mange forskere og mange læger og

40

medicinere og alle de der ville sige, vi kan blive bedre til at behandle folk i fremtiden, vi

41

når nogle resultater på en lang række områder, som vi forberede behandlingen ikke. Men

42

der er også et økonomisk potentiale i det her ikke, og det er det politikerne har opdaget,

43

det vækstpotentiale der er arbejdspladser i det her, forskningen der giver bedre medicin

44

og så videre, ja det er jo også noget der typisk vil have en række effekter på

45

arbejdsløshed osv. ikke også, så der er også, det er en tredje udvikling kan man sige

46

ikke. Der er big-data udviklingen på forskningsområdet, og så har du den her der er et

47

økonomisk, der er et kommercielt potentiale - et stort kommercielt potentiale i det her,

48

som man ligesom har opdaget og som man gerne nu vil realisere. Så derfor kan man sige

49

at der er en række udviklinger, som gør at det her er, jo og så kan man sige, så er der det

50

sidste forhold, som gør at det er et af de store, det er at vi jo også i stadig stigende grad

51

ser at IT-sikkerhed svigter, at der er sager, der skandaler ikke også, der er både

52

skandaler i forhold til med at indsamle, vi havde den der skandale i Sydjylland ikke også,

53

hvor man indsamlede for mange - DAMD-databasen, hvor man indsamlede flere data

54

end man havde fået lov til, der er omskærelses-databasen, det er jo en fantastisk sag,

55

man samlede data i 19 måneder i et register som var ulovligt, det var ikke godkendt af

56

datatilsynet. Du har haft CSC skandalen med CPR-numre osv. ikke. så du har haft en

57

række skandaler altså der er jo flere af dem, som jo viser, at forskerne de sjusker lidt, de

58

er kommet til at indsamle for mange data, man laver registre som er ulovlige, man

59

overholder ikke loven, og du ser oveni købet også at der er sikkerhedsbrister. Så der er

60

både sjusk der er folk der ikke overholder lover og så er der sikkerhedsbrister ikke også,

61

og det peger jo på den sidste at der tilsyneladende er større og større usikkerhed

62

omkring beskyttelserne af vores data både når det kommer til at man har den rigtige

63

kultur, har man en rigtig kultur hvor man beskytter der, og er man i stand til at gøre det

64

rent teknisk, altså er IT-sikkerheden god nok? Og hvad kan man sige og begge de to ting

65

må man jo sætte spørgsmålstegn ved i lyset af de skandaler der har været, og der er jo

66

så den 4 eller 4-5 udvikling også, som gør at det her det er et væsentligt væsentlig etisk

67

spørgsmål.

68
69

5:29 NKS: Jeg har lige et opfølgende spørgsmål til det kommercielle TP: Ja? NKS:

70

Ligger der i det kommercielle der så også det, at man sælger sundhedsdata om borgerne

71

til fx virksomhedsforskning osv.

72
73

5:40 TP: Ja, det kan man ikke rigtig, altså man må ikke, data er jo sådan set frit

74

tilgængeligt, det der ligger i registre er frit tilgængeligt for forskere, så som det er nu er

75

der ikke nogen der som sådan ejer data. Hverken borgerne eller staten NKS: Okay TP:

76

Ikke i den fostand at man kan profitere af dem NKS: Nej, så når man læser, jeg har kigget

77

på nogle af de referater fra møder der har været i de forskellige råd, og der har det været

78

sådan at man har drøftet kommercialiseringen af, altså skal man tjene penge på de her

79

registre osv. men det er så den anden gren af det, som du nævner der? TP: Ja, og det er

80

jo en af de ting som Etisk Råd også har været ude at sige, at det synes vi er en rigtig

81

rigtig dårlig ide, det er også noget man diskutere i Europa, skal borgerne have en ret til

82

deres data? For det kan lynhurtigt blive en ret til at sælge deres data, skal de have en

83

ejendomsret til deres data, fordi som det er nu kan man sige, så er der jo, har vi jo et

84

solidarisk system, hvor man stiller sine data til rådighed for forskningen i mere eller

85

mindre frivilligt uden at man ligesom på den måde får noget igen, og det solidariske

86

system, uden med sikkerhed at få noget igen, kan man sige, det giver da anledning til en

87

forbedret behandling, som man måske kan få gavn af hvis man en dag selv bliver syg,

88

men det er jo ikke sikkert, så på den måde har vi et solidarisk system, hvor man stiller

89

sine data til rådighed ligesom vi har et solidarisk bloddonationssystem, ligesom vi har et

90

solidarisk organdonationssystem osv. ikke. Og det vil vi gerne fastholde, og vi tror at i

91

samme øjeblik hvor du begynder at give borgerne mulighed for at tjene penge på det

92

hvad vil hr. og fru. Danmark så tænkte? De vil tænkte "tja, nu har jeg jo mulighed for at

93

tjene penge på min data så nu beholder jeg det indtil der er nogen der tilbyder mig det til

94

den rigtige pris" og så den store datamængde i virkeligheden og det store potentiale for

95

forbedret behandling det kan lynhurtigt gå tabt ikke.

96
97

7:13 HL: Men lige netop det her det rammer jo lidt ned i, som du siger I har den her

98

rapport som du også har været med til TP: Hov, lad mig lige tilføje, at altså det her kan jo

99

også ramme forskningen meget hårdt dels fordi at man tilbageholder sin data, men også

100

fordi, det kan jo gøre det dyrt, hvis du får sådan en udbud og efterspørgsel altså en

101

markedssalg, altså et salg på markedsvilkår - de frie markedsvilkår, så kan det jo gå ind

102

og blive rigtig rigtig dyrt, hvis du laver et eller andet forskningsprojekt med nogle særlige

103

data, forestil dig en lille population ikke alle der både er farveblinde og har klumpfod ikke

104

dem er der 10 af i Danmark, altså, hvis du så vil have deres data og de godt ved de er en

105

lille særlig gruppe og de data er meget værd, ja så kan du jo så ikke lave den forskning

106

med dem, fordi det kommer til at koste enormt meget.

107
108

7:58 HL: Men er det ikke en af konsekvenserne af at øge gennemsigtigheden og øge

109

medbestemmelsen hos borgerne at, at de ligesom også bliver klar over, at der er noget

110

værdi i deres data for det første, og man så samtidig også kan, fra privat side, og bare

111

høste de her data ved at finde frem til de her personer.

112
113

8:17 TP: Jo, men altså den værdi vi først og fremmest synes vi skal se, det er jo den gavn

114

de her data kan gøre for forskningen og så er det den værdi, som knytter sig til at det er

115

personlige og personfølsomme oplysninger, som man skal passe på, det er ikke

116

oplysninger eller data man skal sælge, det er oplysninger man skal passe på, fordi når

117

man passer på dem, så passer man på sit privatliv også, og at de her data kan også

118

være værdifulde i den forstand at de kan have en konsekvens for om man kan

119

gennemføre bestemte typer af forskningsprojekter i bestemte typer af sammenhænge og

120

det er ikke altid det måske er en god ide, der kan være bestemte projekter, hvor man må

121

sige, jamen det har nogle formål det kan være på nogen særlig små grupper, du kan tage

122

sådan et omskæringsregister, det er på nogle grupper der risikerer stigmatisering, det er

123

jo muslimer der primært, og jøder osv. men klart flest muslimer i Danmark, der bliver

124

omskåret, de risikerer stigmatisering, så de har jo en legitim interesse, jamen her vil jeg

125

ikke stille mine data til rådighed, for jeg risikerer at muslimer bliver endnu mere hængt ud

126

i Danmark. Det kan også være at man siger, jamen her bliver der lavet, forskning af

127

forskere som Penkova, du har en lidt dårlig forhistorie, og jeg har faktisk ikke en interesse

128

i, sådan ligesom at bidrage til din forskning. Det kan også være at det bliver lavet med

129

sådan meget klare kommercielle formål ikke også vi skal tjene penge det her vi vil nå et

130

eller her, og hvis vi kommer frem til et eller andet så bliver enormt dyrt eller et eller andet

131

ikke. Hvor man jo siger, jamen, kommercielle projekter af den her art, nej, der har jeg

132

måske heller ikke lyst til at bidrage osv. ikke, så den type - så altså det som noget der

133

kan gøre gavn på forskningen, på den ene side - den type af værdi - se det som private

134

oplysninger som man skal passe på fordi det er private oplysninger så den type af værdi,

135

og så ... ja, den sidste, type af værdi også ikke som jeg lige har redegjort for. Som er

136

knyttet til om man kan bidrag til forskningens formål, om man kan acceptere et -

137

forskning af en bestemt art og en bestemt type - udført af nogle bestemte forskninger i

138

en bestemt sammenhæng kommercielt/ikke kommerciel sammenhæng NKS: Ja HL:

139

Præcis, øh, i den her rapport der har I også stor fokus på privathed og kulturen omkring

140

forskning i sundhedsdata TP: Ja HL: Mener du at der er alt for lemfældig omgang med

141

borgernes data sådan generelt?

142
143

10:39 TP: Ja HL: Kan du uddybe hvorfor du mener det? TP: Jamen altså fx HL: Det er jo

144

ikke hver dag man hører om i nyhederne at der er lemfældig omgang med sundhedsdata

145

TP: Nej, det er det ikke... Og det der spørgsmål vil jeg gerne besvare mere præcist om en

146

uge (Thomas var genstand for en stor medieomtale af lemfældig omgang med

147

adgangskoder til databaser og registre ugen efter) fx. men altså der er jo, og der har

148

været en række skandaler, man kan sige, alene det forhold at sundhedspersonale i

149

Danmark i størrelsesordenen 200.000 har adgang til din journaler osv. det er ikke kun

150

lægen, det er ikke kun sygeplejerske det er ikke kun jordemoderen det er ikke kun

151

tandlægen, det er SOSU assistenten, det er lægesekretæren, altså det er jo 200.000

152

(tænker sig om) 150.000-200.000 danskere der har adgang til dine journaloplysninger

153

osv. alene det forhold synes jeg er at have en forkert kultur omkring beskyttelse af

154

sundhedsdata og det er oveni købet en fuldstændig lovlig kultur kan man sige, altså den

155

er jo lovfæstet hvem der har adgang og hvem der ikke har adgang, og kan man sige er

156

der alle de ting som bare, og der kan man sige, der hører vi jo, forskellige ting omkring

157

kulturen i sundhedsvæsenet i Danmark. Men man kan sige sådan noget som den her

158

skandale, der var i Region Syd med DAMD-databasen er jo for mig og se også en

159

lemfældig omgang, ikke også HL: Bestemt TP: Det at man indsamlede for mange data

160

ikke også, selvom man godt vidste hvad man havde fået en godkendelse til, hvad hedder

161

det, omskærelsesregistret er for mig og se, altså du samler det som er i allerhøjeste grad

162

følsomme oplysninger - ulovligt i 19 måneder, (Henrik og Thomas snakker oveni i

163

hinanden og Thomas fortsætter) og så kommer der jo flere skandaler til.

164
165

12:39 HL: Hvordan ser du, at vi kan... TP: Og der synes jeg I skulle holde øje med

166

medierne HL: Helt sikkert - hvordan tror du vi kan oprette på den her lemfældighed med

167

data, altså sådan ændre kulturen til det bedre. Hvad er Etisk Råds holdning til det?

168
169

12:55 TP: Jamen, hvad kan man sige, der er jo en række ting man kan gøre, altså for det

170

første man kan jo starte med at skærpe sanktionerne for, brist i sikkerhed, sjusk osv. ikke

171

også. Altså DAMD-databasen det var en vis sanktion at man endte med at måtte slette

172

den ikke, men man kan sige at dem som har gjort det, bør man jo, anbefaler vi, ikke

173

stilles til regnskab personligt, men stille til regnskab ved at stille de institutioner de er

174

ansat i til regnskab, og der kan man forestille sig en lang række sanktioner, sådan noget

175

med at man mister retten til adgang til danske registre i en periode ikke også, det er jo en

176

praksis man fx har i Danmarks Statistik - altså hvis du laver noget lort ikke også, og de

177

finder ud af det, jamen så kan du komme i karantæne i tre måneder, og der kan man jo

178

forestille sig alle den slags forskellige typer af karantæne altså. Så er det jo noget med,

179

man har fx meget, hvor man kan gøre mere for at ensrette praksis altså på SSI der kan

180

man jo fx få udleveret ikke-anonym, det er man meget varsom med, det gør man ikke

181

hos DS - udleverer ikke personlig identificerbar information, der indeholder navn, CPR-

182

nummer eller sådan noget, og man udleverer faktisk heller ikke data på så små gruppe at

183

du, uden at skulle anstrenge dig ekstraordinært ville kunne identificere folk, så der hvor

184

du, ja, og det gør man på SSI, altså der kan du få personlig identificerbar information

185

udleveret NKS: Hvis dit, hvad kan man sige, hvis din dagsorden er vigtig nok? TP: Ja,

186

præcis ikke altså de nu skønner det er, så der er forskellige kulturer, der skulle man

187

måske gøre noget mere for at ensrette de kulturer, der er også nogle der fortælle, der

188

skal I jo ud og snakke med sundhedspersonale og sådan noget ikke også, der er også

189

folk der fortælle at på sygehuse og på afdelinger osv. jamen, at mange steder har man

190

haft sådan en praksis hvor at jamen man logger ind på en computer på morgenen ikke,

191

og så står den logget ind hele dagen eller passwordet står på tavlen ikke osv. så der er,

192

der også nogle der siger, normalt hvis du indsender et forskningsprojekt som du skal

193

have data til hos SSI eller sådan noget ikke, så forsøger de at give dig de data som er

194

nødvendige i forhold til at besvare din forskningshypotese ikke er der en sammenhæng

195

mellem farveblindhed og klumpfodede og hvor mange der bliver dræbt i trafikken eller et

196

eller andet det er jo så ikke dem der ville give data, men det er jo så DS, men altså

197

whatever ikke, og så giver de dig de data som er nødvendige for at besvare det

198

spørgsmål, men det begreb om nødvendighed er meget vagt begreb og det fortolkes

199

meget bredt, som man typisk vil sige at man giver rigtig mange data væk ikke, "altså det

200

her det kunne jo være relevant i forhold til at besvare din tese, så du får lige hele - the full

201

works ikke" altså alle sådan nogle ting når det kommer til kultur. Altså har man

202

monitorering, datatilsynet godkender de tager stilling til om det er personfølsom og

203

derfor skal have en godkendelse, og de laver meget meget få stikprøver ikke også. I en

204

anden kultur så ville du måske have en bedre monitorering ikke også altså hvor man fx

205

lavede stikprøver på alle projekter man havde godkendt. Der er nogle institutioner i

206

samfundet, du har jo ikke videnskabsetisk godkendelse af registerprojekter, der kan man

207

sige der ville også have en anden kultur hvis du fx - og det er en af de ting vi også har

208

anbefalet - hvis du i projekter med forskning på små og sårbare grupper krævede at de

209

skulle have en videnskabsetisk komites godkendelse osv. så der er en masse, der er

210

noget med sanktioner og der noget med kulturen internt i organisationer og så er der

211

noget med institutioner i samfundet mere generelt som ligesom kan understøtte en bedre

212

kultur omkring det her, og på alle de her områder kan man konstatere at der er måske

213

nogle mangler ikke også. De fleste jurister på de her områder de siger også altså

214

sanktionerne i dag de er jo nærmest ikke eksisterende, altså de er latterlige så det er

215

måske et af de områder man bør overveje. Sådan noget med at man sørger for at der er

216

en dataansvarlig, det er jo sådan noget der er kommet med det nye EU-direktiv hvor der

217

ligges meget vægt på sådan noget at der er en dataansvarlig igennem projektet, sørge

218

for at der er en dataansvarlig som simpelthen personligt står til regnskab for at data

219

håndteres ordentligt ude i organisationen og af dem som indgår i forskningsprojektet osv.

220

ikke.

221
222

17:45 HL: Men det lyder også som en lille sanktion og ende med at slette en database

223

som den yderlige sanktion fordi man indsamler over syv år og via mange whistleblowere

224

for at vide at man laver noget ulovligt, og sanktionen er at man er nødt til slette

225

databasen det er jo en meget lille sanktion TP: Ja, det må man sige HL: På et ret stort

226

indgreb i personsikkerhed

227
228

18:08 TP: Ja, og det der er virkelig bekymrende her, det er jo at man gør noget der er

229

ulovligt HL: Præcis TP: Altså det er jo bekymrende når offentlige institutioner, altså det er

230

bekymrende når alle gør noget ulovligt, men det er jo i særlig grad bekymrende når en

231

offentlig institution begynder at gøre noget ulovligt, og så er det jo også bekymrende hvis

232

man bagefter kan lovliggøre tingene. Det har man jo forsøgt i lang tid bagefter at få

233

lovliggjort efterfølgende ikke hvad er det for noget. NKS: Ja "nu er det ikke længere

234

ulovligt" TP: (Griner) nej, præcis ikke altså.

235
236

18:34 HL: En af de store ankepunkter i jo ligesom har i Etisk Råd det er det her med at

237

skabe mere gennemsigtighed omkring sundhedsdata så nu vil vi gerne dreje samtalen,

238

måske lidt mere over på hele den her diskussion - så kan du snakke lidt omkring hvordan

239

man skaber gennemsigtighed med sundhedsdata?

240
241

18:51 TP: Jamen, det er jo, der er jo uigennemsigtighed i forhold til mange af de her ting

242

på en lang række områder ikke, de fleste danskere ved ikke at der samles alle de her

243

data om dem i alle de her registre ikke, altså jeg kan jo finde ud af jeres IQ, jeg kan

244

forskningsprojekt på jeres præcise IQ ved at gå i sessionsregistret NKS: Ja, det er faktisk

245

rigtig der lavede vi IQ test ja TP: Ja, så der har I lavet IQ test jeg har jeres IQ, jeg kan lave

246

et forskningsprojekt på jeres IQ, det har I sikkert aldrig tænkt over, og sådan kan du jo

247

komme med masser af eksempler, massere af danskere aner ikke at der samles alle de

248

her data om dem, og at der bliver lavet forskning på de her data, og langt henad vejen,

249

der er jo ikke noget problem i det kan man sige, men der er måske et problem ved at

250

man ikke ved det. De fleste siger lidt "nå, ja, arh," og så kan man sige i forhold til mange

251

projekter vil man nok ved nærmere eftertanke tænke "arh, men det er også fint nok -

252

selvfølgelig er jeg lidt chokeret over at jeg egentlig ikke ved det er der, jeg er lidt chokeret

253

over jeg principielt ikke kan få adgang til informationer om det" der er jo ikke noget sted

254

hvor man gå ind og se det her vel, det er ikke sådan at jeg har misset en gylden mulighed

255

jeg har ikke været opmærksom på at det her det lå på sundhed.dk, for så kan man jo

256

med en vis rette anklage sig selv, men stadigvæk vil man jo kunne argumentere for at jeg

257

burde måske have lidt bedre information om at det lå der, men den mulighed er der

258

simpelthen ikke vel, altså jeg kan ikke få den her principielle information, og det er jo en

259

af de ting vi peger på, man skal være bedre til, man skal på en eller anden måde give folk

260

en mulighed for at vide hvad de er med i af forskning, man skal aktivt informere dem om

261

at man kan finde ud af det. NKS & HL: Ja TP: Man skal generelt orientere mere og

262

informere mere om forskning i Danmark, hvilken gavn sundhedsdata gør, og så skal man

263

(Thomas tænker) HL: Inddragelse måske? TP: Øh, nej, jo, nej det jeg ville sige det er at

264

langt henad vejen, så vil alt det her jo være fint, men det er vigtigt for følelsen af

265

retssikkerhed osv at der er den her transparens ikke. Det er jo også en måde man

266

bagefter kan sige, jamen man kan jo af mange grunde have en interesse i at vide om man

267

indgår i forskning, det kunne jo godt være at nogle af de

268

her forskningsprojekter interesserede en og at man egentlig ville kende resultaterne, nå I

269

har brugt min BMI og min alder og mit blodtryk, jamen det forskningsresultat det kan da

270

godt være, at man har hørt et eller andet om det i radioen eller hvad ved jeg, nå jamen

271

har jeg været med i det, det er da måske egentlig meget interessant og vide om jeg så

272

hører til i en særlig risikogruppe eller et eller andet. Så man kan have en interesse i at

273

kende resultatet af den forskning man indgår i. Men så kan man jo også have, i forhold til

274

nogen typer af forskning sige jamen "det er jeg faktisk lidt ærgerligt over", hvis jeg nu

275

vidste at man lavede et omskærelseregister, hvor man samlede data, så kunne det godt

276

være jeg havde lyst til som minimum, det kan godt at jeg - det er jo så den næste

277

diskussion - det er det her med samtykke osv., det kan godt være jeg ikke får lov til at

278

give samtykke, men jeg vil i hvert fald have muligheden for måske at stille mennesker til

279

regnskab for at jeg har indgået i et register der er ulovligt, så transparens det er jo noget

280

der også skaber retssikkerhed, derfor har vi generelt transparens i forvaltningen. Hvis

281

skattevæsenet beslutter sig for at jeg skal betale mere i SKAT, så kan jeg gå ind og se

282

hvorfor de har besluttet at jeg skal betale mere i SKAT, "det er fordi mine indtægter

283

voksede, og her er grænserne, du ryger over grænserne og derfor skal du betale mere i

284

SKAT eller fordi vi jo har opdaget at du har været ude og holde foredrag og haft en ekstra

285

indkomst" og hvad ved jeg ikke, så derfor på alle de her punkter er der jo transparens,

286

når lægen han træffer en beslutning ned i lægepraksis omkring hvilken behandling skal

287

jeg have, så kan jeg bagefter gå ind og se i min journal, hvad er grundlaget for hans

288

beslutning og hvis jeg synes, og hvis jeg synes det er dårligt grundlag, så kan jeg

289

anfægte det ikke også. Og derfor har man transparens fordi det jo giver mig mulighed for

290

at stille mennesker til ansvar for de beslutninger de har truffet på baggrund af de

291

informationer de har, så derfor er transparens så vigtigt ikke også.

292
293

22:47 NKS: Det er jo et område der ikke har været transparens på indtil nu, det er jo

294

noget man begynder på stille og rolig med sundhed.dk osv og der er slet ikke blevet

295

kommunikeret om det, men hvad tror du vil være konsekvenser ved at man begynder,

296

hvis vi siger man får en mulighed for samtykkeerklæring og man kan vælge og fravælge

297

hvad man vil være med til?

298
299

23:06 TP: Nu kommer vi jo så til det med samtykke og det er jo det allermest

300

problematiske og det er jo der forskerne går HELT i baglås hvis vi siger samtykke osv.

301

fordi de er jo bange for at miste data og i Danmark en helt unik adgang til data, vi har

302

ufatteligt mange registre, som jo omfatter hele befolkning og det giver en helt unik

303

mulighed, for kan lave helt store populationsstudier og hvad ved jeg, og formand for

304

DNVK (Den Nationale Videnskabsetiske Komite) han plejer altid at citere en artikel i et

305

amerikansk tidsskrift hvor de siger "man burde købe Danmark" eller et eller andet. Vi har

306

simpelthen sådan et enormt potentiale for at lave sundhedsforskning, og det er jo

307

fuldstændig korrekt, det giver en helt særlig soliditet til data osv. men det interessante er,

308

der er sådan ligeså mange forskere rundt omkring i verden, hvor jeg har givet input nu i

309

tre omgange til Verdenslægeforenings nye dokument omkring tilføjelser til

310

Helsinkideklarationen omkring sundhedsdata og tager man bare syd for grænsen i

311

Tyskland, så korser man sig over de liberale adgange man har til data i Danmark ikke.

312

Det ville man under ingen omstændigheder have accepteret. Det gør man i England

313

også, man korser sig og siger "alright det er helt unikt, men det er saftsusemig også unikt

314

at I har en befolkning der vil findes sig i det" at man i den grad kigger jer i kortene. Så

315

man kan sige at udlandets reaktioner på det her ikke er jo meget forskellige, alle er enige

316

om at det er unikt, men det er måske også unikt på en lidt dårlig måde. Og der er alle jo

317

bange for, at hvis man introducerede en eller anden form for samtykke ordning, det

318

afhænger jo meget af hvordan man gør det, men hvis man kan indføre samtykkekrav,

319

jamen så ville vi ikke få data NKS: Nej TP: Og der kan man sige, der tyder forskningen -

320

et af mine forskningsområder er samtykke - og der tyder al forskning på både i Danmark

321

og i udlandet, at langt de fleste er villige til at give samtykke, altså så der er ikke grund til

322

umiddelbart at frygte at man ikke vil stille sine data til rådighed, så problemet er langt

323

henad vejen et fiktivt problem, så er der nogen der siger "det kan godt være at

324

forskningen peger på at 80-90 % vil give samtykke, men så kommer vi jo til at mange 10

325

%" og i nogle helt helt særlige studier så vil de 10 % være et problem at vi mangler dem,

326

og det kan man jo sige "ja, det vil der så være" det vil være et problem, men man kan

327

sige det er et problem man lever med i resten af verden og som jeg plejer at sige det er

328

en lidt radikal og vovet påstand og sige at man ikke lave god sundhedsvidenskabelig

329

forskning i Tyskland, England, Frankrig, USA, Japan osv. det gør man jo, på det vilkår at

330

nogen gange så mangler man 10-15-20 procent. Så selvfølgelig, så et - et samtykkekrav,

331

afhængig af hvordan du introducerer, det er klart hvis du går ud og spørger - det er så

332

der hvor vi siger, vi foreslår en ny model i indgår jo i et register forskningsprojekt mellem

333

10 og 600 gange om året NKS: Det er helt vildt ja TP: Så jeres data indgår og hvis man

334

går ud og spørger jer om samtykke hver gang, så ender vi i samme situation som Cookie

335

consent på jeres telefon ikke også, der er jo ingen der tager det seriøst vel? Så derfor

336

skal man finde nogle måder hvis man vil sikre sig, at vi får et fornuftigt samtykke hvor

337

borgeren ligesom forholder sig til det, så skal vi finde nogle måder at gøre det på, hvor vi

338

ligesom ikke overlæsser borgerne med samtykke forespørgsler, og der er det jo så at vi

339

foreslår et meta consent hvor man i virkeligheden spørger folk, hvor ofte vil du spørges?

340

Hvor ofte skal vi komme og spørge dig, er der nogle hovedområder hvor vi kan sige ta'

341

det ta' det ta' det, her vil jeg gerne spørges og jeg vil spørgers så og så ofte osv. prøve at

342

komme nogle forslag til hvordan kan man på en smart måde samle samtykke.

343
344

26:37 HL: Men er risikoen så ikke også her, at hvis man forudsætter at folk skal spørges,

345

altså i samtykke som jeg læser det, er der jo også hele det her med at jeg skal i hvert fald

346

gå ind og give den før I må bruge den - dermed også sagt at man så laver en default

347

setting der hedder i fra starten af ikke må tage tage noget.

348
349

27:00 TP: Der kan du sige der har vi foreslået en default, der er at det må man godt, eller

350

jeg fortaler for en default der hedder det må man godt.

351
352

(Henrik og Thomas snakker samtidig)

353
354

27:08 HL: Altså at hvis man ikke forholder til det så giver man ikke noget samtykke?

355
356

27:13 TP: Ja, så er dine data med HL: Ja, okay. TP: Så er det formodet samtykke og så

357

tager vi dine data, hvis du ikke vil forholde dig til, altså I kan jo se her det er jo lidt sjovt

358

(Thomas tager sin telefon frem og viser en app han har udviklet) det her kører på IOS og

359

Android om få dage. (Han demonstrerer app'en og hvad den kan). Det her det er en

360

måde at gøre det på - her får du de fire mulighed du får for hvor ofte du vil give samtykke

361

- spørg altid - spørg engang imellem - det er altid tilladt - det er aldrig tilladt at bruge min

362

data. Så krydser du bare af på forskellige typer af data. NKS: Og det er en beta eller en

363

prototype på noget TP: Ja, præcis det kører vi som et studie her med tusind

364

repræsentative danskere HL: Og hvem står bag app'en? TP: Det gør jeg NKS: Og hvem

365

skal ende med at blive endelig afsender, hvis det bliver implementeret? TP: Ja, ja, men

366

så er det der skal ind, den her den skal ind til National Sundheds IT, så skal det jo ligge

367

på sundhed.dk så udfylder man den der ikke også, det kører som hjemmesider også og

368

så udfylder man det, og så behøves man kun i princippet jo at gøre det en gang, men så

369

får man engang om året eller engang hvert andet år en reminder og man kan altid ændre

370

sine indstillinger, og det tror vi på at så let vil man kunne gøre det i virkeligheden. HL: Så

371

det er for at lave et studie i hvordan det kunne gøres

372
373

28:41 NKS: Det er godt nok spændende i forhold til vores emne, nå, men det viser jo

374

bare at det er meget relevant det vi ligesom arbejder med. Jeg vil blot lige søge lidt i en

375

anden retning. Forestiller du dig at der kommer en eller anden modreaktion fra

376

befolkningen som bliver mere og mere bevidst om værdien i og siger jeg vil ikke dele

377

noget, hvis ikke man begynder at introducere samtykke for det vil være bedst for

378

forskningen siger du jo?

379
380

28:57 TP: Jamen jeg tror altså en af de ting vi også peger på det er jo at vores tillid, og

381

det er alle jo enige om - det må man jo sige at uanset hvad så er tillid jo vigtig. Og

382

borgerne har heldigvis en høj grad af tillid til staten og til forskerne, så tilliden er høj på

383

tillidsbarometer så tror jeg sundhedspersonalet ligger allerhøjest af faggrupper i

384

Danmark, den har dog været nedadgående de sidste par år, men den tillid tror vi er

385

påvirket af nogle af de her andre forhold som transparens. Altså hvis ikke der er

386

transparens i systemerne, og det kommer bag på folk og det giver sådan lige et gib i folk,

387

når man siger "ja, du indgår i forskning mellem 10 og 600 gange om året" jeg kan lave et

388

forskningsprojekt på jeres IQ, der kan køres sammen, hvis vi har afleveret noget væv eller

389

et eller andet tidspunkt, så kan jeg køre den sammen med det, og jeg kan også køre den

390

sammen med, og det er jo studier der er lavet allerede om jeres IQ er påvirket af at I har

391

haft kranium læsioner i den tidligste barndom osv. og så kan jeg sidde med et fint

392

register bagefter og sige, "nå ja, du slog dit hoved til fodbold dengang, der fik du hul i

393

hovedet osv. og det kan vi faktisk se din IQ er ikke så høj, og det skyldes formodentlig at

394

du har haft en kraniumlæsion og hvad ved jeg" altså det giver et gib i folk og når man

395

siger det til folk, det giver gib i folk når man siger kræftens bekæmpelse de kan jo kigge,

396

de sendte breve ud til 300 danskere og sagde vi ved ja vi ved du har haft cancer, vi

397

kunne godt tænke os at lave en undersøgelse af om du har været tilfreds med din

398

behandling, jamen det gav et gib i 100 af de 300, hvor ved I det fra? Og det giver sådan

399

et lille gib i folk og det er sådan lige lidt næste gang, hvem er det lige jeg giver

400

informationer til hvad er det lige I gør med dem, min tillid påvirkes. Hvad er det I gør med

401

mine ting, så det der med transparens er utrolig vigtig i forhold til tillid fordi det er det

402

også på alle andre området, når det er er tillidsvækkende hvad jeg betaler i SKAT, og jeg

403

accepterer det så er det fordi jeg kan gå hen og se hvad er reglerne og jeg kan se at det

404

et det man har gjort og hvad ved jeg. Det er de og de oplysninger osv. så transparens er

405

tillidsskabende - informeret samtykke mener vi også er tillidsskabende i langt de fleste

406

situationer at blive spurgt, at blive involveret i beslutninger om, hvad skal der ske med

407

mine data, hvor skal de gå hen osv jamen involveringen er tillidsskabende, og derfor tror

408

vi jo, at hvis man for alvor vi værne om tilliden i det danske system, så skal man holde

409

fast i, så skal man gøre sådan som at have transparens og man skal gøre sådan noget

410

som at have samtykke det kan godt være, og her er der en detail diskussion, det kan

411

godt være man ikke skal samtykke til alt brug af data i Danmark, det var en ting vi ikke

412

lige fik med omkring samtykke ikke, det er journaldata, der står en hel masse om jer der

413

står "da han var 15, der kom han godt nok herned og sagde at hans forældre de er faktisk

414

skilsmisse eller et eller andet ikke også, og han havde også ondt i maven osv. efter min

415

bedste evne vurdering så er der ikke tale om mavesår, der er nok tale om en funktionel

416

lidelse fordi det var en hård periode" Der står nogle meget personlige oplysninger om jer

417

og jeres historie osv. og jeg tror de fleste danskere vil sige det er ret følsomt det der og

418

der er jo meget af det som ikke bare er sådan snævre sundhedsdata, der står faktisk en

419

hel masse om mig og hvem jeg er og mit liv i øvrigt og hvad ved jeg, så når det kommer

420

til nogen typer af data er samtykke måske rigtigt vigtigt hvis det kommer til anonymiseret

421

data om jeg at modtaget en behandling til 3000 kr eller et eller andet - jaarh, medicin det

422

kan selvfølgelig godt være lidt problematisk nogen gange, men sådan nogle typer af

423

anonymiserede generelle informationer ikke, altså der må man jo sige, der skal vi måske

424

ikke altid have samtykke ikke HL: Så man kunne godt gradbøje - kategorisere? TP: Ja,

425

kategorisering i virkeligheden og det er der hvor registerforskerne, nu skal I snakke med

426

Henrik Ullum osv. han er jo registerforsker og han er jo meget meget efter mit synspunkt

427

kan man jo sige, fordi registerforskning arbejder med store grupper de er interesserede i

428

de store grupper og generelle træk ved populationer det er anonymiserede data i langt

429

de fleste tilfælde - en million danskere osv. altså og der må jeg jo sige, at der kan jeg

430

godt gøre den indrømmelse og sige jamen alright der kan være typer og kategorier af

431

data hvor man kan sige der må samtykke måske være mindre vigtigt, men når det

432

kommer til andre af typer af data når det kommer til væv og man kan genomsekventere

433

så kan man finde 150 defekter som siger noget om jeres muligheder i samfundet

434

fremadrettet i virkeligheden og hvilken udgift i vil gøre for samfundet fremadrettet så er

435

det personfølsomt når man kigger i jeres elektroniske patientjournal så er det

436

personfølsomt osv. og der vil jeg nok sige at der er et samtykkekrav vigtigt. Så man kan

437

godt gøre den skilning i virkeligheden mellem forskellige typer af forskning, og forskellige

438

typer af data osv. Så kommer vi jo lige til det med, jo, tilliden er enorm vigtig og vi tror de

439

der ting er tillidsskabende, så kommer vi til dit spørgsmål fordi spørgsmålet er så, kan

440

man forestille sig at tilliden vil svigte, ja det kan vi, og tilliden hænger også sammen med,

441

og det er måske det tredje forhold man skal pege på, så selv, hvis vi bliver rigtig gode at

442

skabe transparens selvom vi bliver rigtig gode til at bruge samtykke på de rigtige måder

443

på de rigtige tidspunkter, så kan det her jo også påvirkes af skandaler. HL: Altså

444

transparens var vel ikke en særlig god ide for den nye landbrugspakke kan man sige TP:

445

Nej, nej HL: Hvis man bare skulle bruge som eksempel TP: Ja ja, men så kommer

446

skandalerne oveni ikke, et er at vi har de andre ting på plads, noget andet er hvis du ikke

447

har IT-sikkerheden på plads, og vi ser de her skandaler hvor folk de hacker og vi ser de

448

her sager hvor folk de sjusker, og hvor kulturen ikke er på plads, så påvirker det også

449

tilliden negativt. Og der må man jo også bare sige, ja, der er der jo også et pres på, vi har

450

jo allerede nævnt nogen af de skandaler som går specifikt på sundhedsdata, man må jo

451

også sige en lang række andre typer af skandaler, som påvirker vores tillid til

452

forskningen du har en Penkova sag du har sagen med de her hjertelæger på

453

Rigshospitalet som går ud og køber kunst og møbler osv. og som rejser lidt i tvivl om

454

hvad er det egentlig for nogle mennesker der laver forskning, hvad deres motivation bag

455

overhoved det at lave forskning og noget typer på at de er i forskningen af de forkerte

456

grunde, hvis de bruger forskningsmidlerne på Noma middage osv. så man kan sige, så

457

skandaler påvirker også tilliden HL: Også generelle skandaler omkring andet forskning

458

TP: Ja, det tror jeg nemlig, man skal jo være opmærksom på at være forskning er

459

sammensat, eller tillid til forskning er sammensat af en specifik tillid til hvad man gør ved

460

vores sundhedsdata, men den hænger jo også sammen med vores generelle tillid til

461

forskning og vores tillid til sundhedsvæsenet som sådan, så det der påvirker de der mere

462

overordnede kan man sige kategorier af tillid, vil også ramme vores sådan specifikke tillid

463

til forskning i sundhedsdata. HL: Helt klart, helt klart.

464
465

(Nicolai hører Thomas om han har tid til et spørgsmål mere)

466
467

35:56 NKS: Altså tror du den teknologiske udvikling og målet med at følge med den

468

udvikling skubber spørgsmålet om etik og moral i baggrunden altså det er det der med

469

muligheden versus etikken og moralen

470
471

36:13 TP: Ja, præcis, men der skal du jo huske på, at der er jo gode etiske grunde til at

472

lave den her forskning, så i den forstand skubber det jo ikke etikken i baggrunden vel at

473

kunne forbedre menneskers helbred og udsætte døden for mennesker kan man jo sige er

474

jo et nobelt etisk formål, så i den forstand sætter det jo ikke etikken i baggrunden, men

475

hvad kan man sige, men det er jo en udvikling, som kan skubbe nogle særlige etiske

476

hensyn i baggrund, og der er der jo hele tiden en kamp hvad er det for nogle værdier der

477

er vigtigst ikke også, der er jo nogle særlig værdier her omkring privatliv og tillid og

478

medbestemmelse osv. som risikere lidt at træde lidt under fode, og som man måske

479

allerede i en årrække i nogen sammenhænge har trådt under fode. HL: Det er sådan lidt

480

det her midlet helliger målet TP: Målet helliger midlet HL: Vi har også været meget

481

omkring det her med genomsekventering, så kan du forklare lidt omkring de etiske

482

aspekter i arbejdet med genomsekventering?

483
484

37:18 TP: Åååh ja, det er jo, det man først og fremmest kan konstatere det er jo at det

485

rummer jo også en masse personfølsomme oplysninger ikke også, når man sekventerer

486

et genom, så vil man opdage i langt de fleste tilfælde hundredevis af mutationer, defekter

487

i genomet, variationer i genomet som i varierende udstrækning allerede kan associeres

488

med sygdomme og sygdomsdisposotioner forhøjede risiko for bestemte sygdomme på

489

bestemte tidspunkter af livet, og det kan man sige, at på den måde er det jo meget

490

meget følsomt, det er sådan noget dit forsikringsselskab gerne vil vide, det er sådan

491

noget din arbejdsgiver gerne vil vide, en eller anden dag så er det sådan noget resten af

492

samfundet også gerne vil vide, fordi hvad er det for en sundhedsudgift vi skal regne med

493

du udgør fremadrettet, du kommer jo sikkert til om hundrede år, kommer du jo sikkert til

494

når du laver finansloven, så vil du have din egen række i det excelregneark fordi vi

495

allerede forudse nu ved at kigge i genom vi kan allerede ud fra statistisk beregninger kan

496

vi sige noget om hvilken sundhedsudgift du vil udgøre i år 2100, det vil du så ikke, men

497

dit barn og barns barn, så det er relevant for forsikringsselskaber, arbejdsgiver og alle

498

mulige, så det er klart det er dybt personfølsomme oplysninger og derfor så skal man jo

499

så selvfølgelig også når man udleverer væv til forskning, så skal man være bevidst om at

500

det er dybt personfølsomme oplysninger og de jo ligesom andre typer personfølsomme

501

oplysninger kræver beskyttelse. Ja. Det er det jeg tror jeg lige kan sige til det, i den her

502

sammenhæng er det jo nok det der er mest relevant, og det er jo det der gør at man skal

503

beskytte væv, for det er jo væv man genomsekventerer så det er jo biobanker det er jo

504

enormt vigtigt et af de områder sammen med elektroniske patientjournaler hvor det er

505

vigtigt at man inddrager borgerne hvordan man bruger vævet. NKS: Det må ikke bare

506

blive brugt og i den relation også TP: Det er jo det interessante at normalt så skal man,

507

når du laver forskning i Danmark, så skal du have en videnskabsetisk komites

508

godkendelse til forskning på væv, det kan man dog dispensere fra og det gør man i stor

509

udstrækning man dispenserer fra et krav om informeret samtykke, men der er det

510

interessante ved det at når man har sekvenseret vævet så tæller hvad kan man sige

511

resultatet, selve sekventeringen, det er jo sådan et Excel regneark, den tæller som et

512

manuelt register, så er det ikke længere væv, så er det manuelt register, altså så tæller

513

det som et enhver andet register eller som enhver anden database, og så betyder det at

514

så skal det slet ikke, så skal en videnskabsetisk komite ikke engang længere tage stilling

515

til om der skal dispensere til kravet om samtykke, så er det bare et register og registre

516

må man gerne forske i, så det er jo ret interessant på den måde kan man jo lynhurtigt HL:

517

Omgå tingene? TP: Ja NKS: Ja og der har du jo al den information du har i genetikken

518

kan du jo kombinere med alle mulige former for TP: Ja NKS: andre forskningsmål.

519
520

40:19 NKS: I den relation så er der jo nogle private udbydere som begynder at gå ind på

521

det her område, man kan jo så diskutere om det er seriøst eller ej, i hvert fald så er der jo

522

folk der køber det, også i Danmark, hvordan skal man forholde sig til det, og hvordan

523

skal man regulere det, vi kan jo købe en eller anden amerikansk gensekventering og få

524

resultaterne og så kan man gå ned til sin egen praksiserende læge og sige jeg ved det og

525

det...

526
527

40:40 TP: Men det er jo en anden problematik, kan man sige, det er jo ikke en

528

sundhedsdata, eller jo det er det.

529
530

(Interviewet afbrydes kort af en person, der kommer ind i lokalet og forklarer nogle

531

forhold).

532
533

40:57 TP: Det er jo ikke en som sådan en sundhedsdataproblematisk, det er en etisk

534

problematik, som går på hvordan sikrer vi at borgerne får en ordentlig rådgivning omkring

535

sådan en genomsekventering af de fund man gør osv hvordan sikrer vi at de

536

tilbagemeldinger den umiddelbare rapport, man måske får fra sådan et eller andet sted,

537

privat udbyder af hvad kan man sige, at den er baseret på lødig evidens ikke også, for

538

det er jo evidens for nogle sammenhænge korrelationer mellem bestemte af variationer i

539

dit genom og bestemte sygdomme, og der kan være varierende grad af evidens for at

540

der er de sammenhænge, og den evidens ændrer sig hele tiden så derfor er det jo vigtigt

541

at den afspejler den evidens der er og at man heller ikke giver en tilbagemelding fx, hvor

542

der er meget meget lidt evidens for en eller anden sammenhæng, altså for det kan jo

543

skabe meget meget forvirring i en borgers liv, og det kan gøre at man vil få frygt og alt

544

muligt og gøre at man løber til lægen hele tiden og dermed at man er en udgift for

545

sundhedsvæsenet på bekostning af andre som måske har mere brug for det, bare fordi

546

man har fået i virkeligheden noget information som er meget meget upålidelig, så der

547

rejser der sig nogle helt særlig problematikker der.

548
549

Interviewet afsluttes

