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Databeskyttelse og personfølsomme sundhedsdata

Baggrund
Danmark har en lang og stærk tradition for nationale registre på blandt andet sundhedsområ-
det. Her spiller registrene en central rolle både i det kliniske og administrative arbejde, men de
danner også et enestående grundlag for udvikling og forskning. De danske registre rummer et
enormt potentiale for at generere ny viden inden for blandt andet folkesundhed og forebyg-
gelse. Registrene medvirker til identifikation af risikofaktorer og deraf afledte interventioner,
diagnosticering, udvikling og effekt af nye behandlingsformer, organisering og patientsikker-
hed.

Behandling af personfølsomme sundhedsdata er forbundet med grundlæggende modsatrettede
værdier og hensyn. Ny viden kommer nulevende og fremtidige patienter til gavn, men nøglen
til denne viden findes i private og følsomme oplysninger om den enkelte. Derfor er der både
fordele og ulemper ved at regulere området. Hensyn til privatlivets fred, selvbestemmelse og
samfundsnytte er blandt de værdier, som skal afvejes.

Der er stor tillid blandt kræftpatienter til at indsamling og anvendelse af data sker redeligt og
til fælles gavn.1 Det er vigtigt at bevare denne tillid. Det forudsætter blandt andet, at den digi-
tale og bioteknologiske udvikling går hånd i hånd med en tilfredsstillende beskyttelse af den
enkeltes privatliv.

Kræftens Bekæmpelse søger en linje på persondataområdet, som på den ene side sikrer, at
personfølsomme sundhedsdata er patientens egne, som patienten selv råder over. På den an-
den side ønsker Kræftens Bekæmpelse af hensyn til nuværende og fremtidige patienter, at
sundhedsvæsenet til stadighed bliver klogere og geares til aktuelle og fremtidige udfordringer.
Indsamling og anvendelse af personfølsomme sundhedsdata er en forudsætning for, at dette
kan lade sig gøre. En klar linje på persondataområdet indebærer på den baggrund en afvejning
af forskellige, men ikke nødvendigvis uforenelige hensyn til henholdsvis raske borgere, den
enkelte patient, det fælles sundhedsvæsen og folkesundheden.

Indsamling og anvendelse af sundhedsdata
Der kan skelnes mellem tre formål med at indsamle og anvende personfølsomme sundheds-
data. De tre formål behandles enkeltvis i de følgende afsnit.

Det er afgørende for Kræftens Bekæmpelse, at borgere og patienter har tillid til, at personføl-
somme sundhedsdata, der indsamles, behandles fortroligt og anvendes til redelige formål. Det

1 Kræftens Bekæmpelse spurgte i maj 2015 foreningens brugerpanel om deltagernes holdning til indsamling og
anvendelse af deres sundhedsdata i forskningen.
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Principper
for data-
indsamling

Der indsamles data fra hver kontakt, den enkelte patient har med
sundhedsvæsenet, og patienten har adgang til egne, tidstro data.

Det er udelukkende sundhedsfaglige personer med en behandlerrelation
til patienten, som har adgang til personlige sundhedsdata uden patientens
samtykke.

Til forskningsformål skal det være muligt at koble data for den enkelte
patient på baggrund af en entydig identifikation, det vil sige cpr-nummer.

Adgang til "tørre" persondata kan ske i henhold til Sundhedsloven og
persondataloven. Eksplicit samtykke skal ikke indhentes.

Ved adgang til "våde" persondata og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt
at kontakte registrerede, følges de vilkår for tilladelse, der stilles af de
videnskabsetiske komiteer.

Offentliggørelse af forskningsresultater skal altid ske i et format, hvor
identifikation af enkelte individer er umulig.

Private "for-profit" virksomheder skal ikke have adgang til
personhenførbare sundhedsoplysninger (fra registre, biobanker eller uden
samtykke).

indebærer, at alle personer, som anvender personfølsomme data, udviser stor forsigtighed og
omhu, når de behandler data.

Kræftens Bekæmpelse peger overordnet på fire principper for behandling af personfølsomme
sundhedsdata, som skal medvirke til at sikre fortsat udvikling i det danske sundhedsvæsen un-
der hensyn til den enkelte patients tillid og sikkerhed.

Databeskyttelse afhænger dels af it-systemer, fysisk sikkerhed og lovkrav, men også af men-
nesker, organisation og processer. Kræftens Bekæmpelse ønsker på den baggrund en generel
styrkelse af sikkerhedskulturen omkring databehandling blandt sundhedspersoner og ser desu-
den gerne, at Datatilsynet får styrket mulighed for at føre tilsyn med, at persondataloven over-
holdes. Endelig bør sundhedsmyndighederne i øget omfang informere danskerne om den regi-
strering af sundhedsdata, der finder sted samt formålet hermed.
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Formål 1: Behandlingen af den enkelte patient
Komplette journaloplysninger
Komplette, tidstro journaloplysninger er forudsætningen for, at der træffes de rigtige beslut-
ninger om behandlingen af den enkelte patient.

Det er afgørende for behandlingen af den enkelte patient, at sundhedsprofessionelle med en
behandlerrelation har adgang til komplette, tidstro journaloplysninger, og at de kan dele op-
lysninger fra almen praksis med hinanden, på afdelingen, sygehuset og på tværs af enheder og
regioner.

Den behandlingsansvarlige læge og dennes team skal have adgang til for eksempel kræftpati-
entens data – også fra andre afdelinger og hospitaler med henblik på sygdomsbehandlingen og
generel udvikling af de faglige ydelser. Lægen skal også have adgang til patientens data efter
endt behandling for at kunne følge op på og vurdere kvaliteten af den givne behandling.

Kræftens Bekæmpelse understreger, at det herudover alene er sundhedsprofessionelle med en
behandlerrelation, der bør have adgang til journaloplysninger, med mindre der foreligger et
godkendt forskningsprojekt jævnfør Sundhedsloven, persondataloven og videnskabsetisk ko-
mite vurdering. Endvidere bør der føres aktiv kontrol med, hvem der har adgang til data, og
det skal være muligt for patienten selv at se, hvem der har gjort brug af denne adgang.

Patientens adgang til egne, tidstro data
Den enkelte patient skal sikres bedre adgang til tidstro og umiddelbart forståelige data om
eget sygdomsforløb. Det vil give patienten bedre mulighed for at deltage mere kvalificeret i
beslutninger om egen behandling samt mulighed for at inddrage pårørende. Patientens adgang
til egne data vil således bidrage til bedre forståelse og kontrol af eget behandlingsforløb.

Kræftens Bekæmpelse finder en forsinkelse af adgang (72-timers ordningen) acceptabel, idet
en forsinkelse giver den behandlende læge mulighed for at tale med og vejlede patienten, in-
den patienten på egen hånd læser prøveresultater med videre.

Formål 2: Kvalitetsudvikling
Kvaliteten i det danske sundhedsvæsen og af den behandling, som patienterne tilbydes, skal
løbende kunne forbedres. Derfor bør erfaringer fra patienters kontakt med sundhedsvæsenet
danne grundlag for at forbedre sundhedsvæsenet og fremtidige patienters kontakt med sund-
hedsvæsenet. Det forudsætter systematisk opsamling af data fra alle kontakter mellem sund-
hedsvæsenet og patienter.

Den enkelte patient skal have mulighed for at fravælge, at egne data vidererapporteres på per-
sonidentificerbart niveau med cpr. nr. og/eller aktivt kunne fravælge, at egne data kan bruges
til forskningsformål. Fravalg kræver, at patienten er fuldt informeret om de mulige konse-
kvenser for udviklingen i sundhedsvæsenet, fremskridt i behandling og folkesundheden.

Involverede sygehusafdelinger og sundhedspersonale skal have let adgang til samlede og
grupperede data med henblik på kvalitetsudvikling. Anvendelse af personidentificerbare sund-
hedsdata til kvalitetsformål skal ske i overensstemmelse med det ovenfor beskrevne afsnit om
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komplette journaloplysninger. Det vil sige, at data skal formidles på et aggregeret niveau til
ledelses- og politiksystemet.

Almen praksis
Kræftens Bekæmpelse mener, at der er behov for, at data fra almen praksis indsamles og gø-
res tilgængelig som grundlag for regionernes planlægning og kvalitetsudvikling samt for
forskning på linje med oplysninger fra andre dele af sundhedsvæsenet.

Almen praksis varetager en stor del af behandlingen af de kroniske sygdomme og er ’gate-
keeper’ til sygehusene, hvor behandlingen af sygdomme som kræft varetages. En betydelig
del af opfølgningen på behandlingsforløb på sygehuset varetages ligeledes af almen praksis.
Data for patientens behandlingsforløb er ikke komplette, når data fra almen praksis mangler.
Forskning i det samlede sundhedsvæsens ydelse forudsætter, at der sikres adgang til data uan-
set i, hvilken sektor behandlingen har fundet sted.

Data fra almen praksis skal behandles med samme diskretion og fortrolighed som alle andre
personfølsomme sundhedsdata. Data skal kunne bruges i regionernes faglige kvalitetsudvik-
lingsarbejde og skal kunne kombineres med andre data, men regionens administration skal
ikke have mulighed for at identificere enkelte patienter.

Politisk og administrativ ledelse
Patientdata anvendes også som led i den politiske og administrative ledelse af sundhedsvæse-
net. Til disse formål bør videregivelse og anvendelse også kun finde sted i aggregeret form og
uden mulighed for at identificere den enkelte patient.

Formål 3: Forskning
I Danmark skal alle folkesundheds- og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter overholde
persondataloven, herunder persondatalovens regler om datasikkerhed og rettigheder for de
personer, der registreres oplysninger om. Ifølge persondataloven må følsomme personoplys-
ninger kun behandles til statiske eller videnskabelige formål ”af væsentlig samfundsmæssig
betydning”.2 Forskning, der kræver adgang til journalmateriale, kan ifølge af Sundhedsloven
kun foregå efter tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, og hvor der er patientkontakt, de viden-
skabsetiske komiteer, eller hvor der er givet eksplicit samtykke fra den enkelte patient.

Der kan overordnet skelnes mellem to typer forskning; registerbaseret forskning og forskning,
som er baseret på individer eller biologisk materiale fra individer (formelt betegnet sundheds-
videnskabelig forskning). Lidt forenklet kan der således skelnes mellem forskning baseret på
henholdsvis ”tørre” data det vil sige data, der er registreret og klar til analyse eller kobling
med andre data samt ”våde” data, hvor der kræves yderligere analyser i laboratorier for at
frembringe information. Der gælder forskellige regler for anmeldelse og tilladelse til at gen-
nemføre de to typer af forskningsprojekter, som beskrives særskilt nedenfor.

Registerbaseret forskning
Alle registerbaserede (folkesundhedsvidenskabelige) forskningsprojekter skal anmeldes til
Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes.

2 Persondatalovens §10.
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På baggrund af en langvarig og veludbygget tradition for indberetning til og tilrettelæggelse af
registre har Danmark en international førerposition på registerforskningsområdet. Blandt ek-
semplerne på værdifulde forskningsprojekter, som rammerne i sundheds- og persondataloven
har muliggjort, kan nævnes

 Glostrup-undersøgelserne, hvor man siden 1964 har fulgt en række kohorter, altså en
afgrænset gruppe af personer, som følges en årrække, fra de vestlige forstæder til Kø-
benhavn og kan beskrive livsstilsfaktorer, der har betydning for sundheden

 Østerbroundersøgelsen; en befolkningsundersøgelse der har foregået i flere faser siden
1976

 Undersøgelsen ’Kost, Kræft og Helbred’, hvor oplysninger fra 57.000 danskere blev
indsamlet i 1993-97, samt videreførelsen ’Kost, Kræft og Helbred - Næste generatio-
ner’, som iværksættes i år og vil inkludere børn, børnebørn og børnebørnenes anden
forælder af deltagere fra den oprindelige undersøgelse

 Undersøgelser af erhvervsbetinget kræftsygdom gennem kobling af ansættelsesregi-
strering og cancerregister og dødsårsagsregister

 Undersøgelse af erhvervsbetinget kræft gennem kobling mellem ATP-oplysninger og
Cancerregisteret

 Undersøgelse af betydningen af social position og diagnose og overlevelse efter kræft-
sygdom

 Undersøgelse af mobiltelefonbrugeres kræftrisiko afhængig af den brug – trafik – der
har været på den enkelte persons telefon gennem kobling til Cancerregisteret

De danske registre fungerer også som afgørende grundlag for kortlægning af sygdomsrisici –
eller fraværet af samme – i for eksempel Eternit/Asbestsagen, Thulesagen og sagen om for-
modet sammenhæng mellem børnevaccinationsprogrammet og autisme.

Brug af cpr-numre
En afgørende årsag til, at registerforskningen har så høj kvalitet i Danmark er brugen af
unikke cpr-numre. Cpr-numrene sikrer, at den samme person ikke optræder flere gange i et
befolkningsregister. I andre lande er kvaliteten af registerdata væsentlig lavere, fordi samme
person kan være registreret flere gange, hvis vedkommende eksempelvis skifter navn eller ved
en simpel stavefejl i indberetningen til registeret.

I forskningen har det afgørende betydning for kvaliteten af forskningsresultaterne, at cpr-
numrene ikke kun anvendes i det enkelte register, men også når data fra forskellige registre
kobles i forbindelse med et forskningsprojekt. Det kunne eksempelvis være en overlevelses-
analyse, hvor man ønsker at koble data fra Cancerregisteret, Landspatientregisteret og Døds-
årsagsregisteret. Uden cpr-numre vil der uundgåeligt opstå fejlkoblinger af data og/eller
mangle sammenkoblinger mellem data. Det kan helt konkret betyde, at diagnose og dødsårsag
ikke kædes sammen, hvorved overlevelsen kommer til at fremstå bedre eller værre end den
reelt er.

På samme måde vil man kunne overse væsentlige risikofaktorer for folkesundheden, eller fejl-
agtigt pege på usande trusler mod sundheden, jævnfør ovennævnte sager omkring asbest og
børnevaccinationsprogrammet. En fejlkobling på blot få procent af de data, der ligger til
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grund for en registerundersøgelse om eksempelvis kræftforekomst, vil føre til en stor usikker-
hed omkring resultaterne. Det Finske Cancerregister har vurderet effekten af fejl og mang-
lende koblinger på individniveau og fandt, at 1 pct. fejlkoblinger af data om populationen kan
medføre helt op til 30 pct. usikkerhed omkring kræftforekomsten blandt den ældre befolk-
ning3.

At registerdata kan kobles på baggrund af cpr-numre betyder imidlertid ikke, at den enkelte
forsker har brug for adgang til hverken cpr-numre eller andre umiddelbart personhenførebare
oplysninger, som eksempelvis navn, i analysefasen af et projekt.

I praksis kobles en afgrænset mængde data fra forskellige registre, så de udgør et samlet data-
sæt for forskningsprojektet. Når datasættet er dannet, fjerner man normalt af sikkerhedsgrunde
alle personhenførbare oplysninger (såkaldt af-identificering eller kodning) ved hjælp af en al-
goritme. Når datasættet er af-identificeret, kræver det yderligere information end den, som da-
tasættet indeholder, for at kunne identificere en person, for eksempel en ”nøgle” til at gen-
identificere en person, hvis der er fundet fejl eller ulogiske data. Den enkelte forsker behøver
blot adgang til det af-identificerede datasæt for at kunne gennemføre sine statistiske analyser.

Anbefalinger
Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at registerbaseret sundhedsforskning også fremover kan
gennemføres på samme høje kvalitetsniveau og anbefaler derfor at sikre fortsat:

 mulighed for at indsamle personlige helbredsoplysninger i befolkningsregistre i hen-
hold til gældende sundheds- og øvrig lovgivning

 høj datakvalitet i befolkningsregistre, blandt andet ved brug af cpr-numre
 mulighed for at anvende registerdata til folkesundheds- og sundhedsvidenskabelige

forskningsformål uden informeret samtykke fra den enkelte registrerede person– efter
godkendelse af Datatilsynet og i henhold til gældende etik, databeskyttelses- og sund-
hedslovgivning

 mulighed for at koble data fra forskellige befolkningsregistre til folkesundheds- og
sundhedsvidenskabelige forskningsformål

 mulighed for at koble data på baggrund af cpr-numre i folkesundheds- og sundhedsvi-
denskabelig forskning

 fastsættelse af regler, procedurer og vilkår for databehandling i forskningsøjemed på
EU-medlemsstatsniveau. Dette skal ses i lyset af den aktuelle behandling af forslag til
en EU-forordning om databeskyttelse, herunder at kun få EU-lande har en fremtræ-
dende registerforskningstradition

Registerdata indsamles med hjemmel i gældende lovgivning og på baggrund af borgernes vel-
vilje. Kræftens Bekæmpelse mener ikke, at private ”for-profit” virksomheder skal have ad-
gang til personhenførbare registerdata om sundhed. ”For-profit” virksomheder har mulighed
for at indgå samarbejder med universiteterne omkring forskning, der involverer personføl-
somme sundhedsdata fra danske registre. Den enkelte virksomhed skal imidlertid alene gives
adgang til aggregerede data, hvilket vil sige komplet uidentificerbare data. Dermed skal den

3 Pukkala, E.: Nordic biological specimen bank cohorts as basis for studies of cancer causes and control – quality
control tools for study cohorts with more than 2 million sample donors and 130,000 prospective cancers. In: Dill-
ner, J. (ed.): Methods in Biobanking. Methods in Molecular Biology, 2011, Volume 675. Totowa, Humana Press
2011, pp. 61-112.
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situation undgås, hvor der opstår mistillid til, hvordan der profiteres af de data, som borgerne
stiller til rådighed.

Sundhedsvidenskabelig forskning
Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som indebærer forsøg på menneskelige indivi-
der eller biologisk materiale fra mennesker, fostre eller lignende skal anmeldes til det viden-
skabsetiske komitésystem, som behandler anmeldelsen jf. Lov om videnskabsetisk behandling
af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter4. Overordnet hedder det i lovgivningen, at:
”Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for viden-
skabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden el-
ler undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse”.5

Kræftens Bekæmpelse er tilfreds med det videnskabsetiske komitésystem for godkendelse af
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, fordi hensynet til den enkelte og hensynet til
samfundsmæssige interesser afvejes, når det enkelte forskningsprojekt vurderes. Systemet
medvirker på den baggrund til at sikre, at det biologiske materiale, som individer har stillet til
rådighed for forskningen, anvendes i overensstemmelse med gældende etik.

Perspektiver
Den digitale og bioteknologiske udvikling betyder, at stadig større mængder sundhedsdata til-
vejebringes og gøres tilgængelige i for eksempel biobanker. Den bioteknologiske udvikling
forventes at bidrage til afgørende gennembrud i behandlingen af den enkelte patient og til
målrettet forebyggelse. Dette blandt andet ved kortlægning af den enkeltes arvemasse.

Det er umuligt at se ind i fremtiden, men de lovende perspektiver for fremtidens kræftbehand-
ling ledsages af en række etiske spørgsmål eksempelvis om, hvor meget et enkelt menneske
eller et sundhedssystem skal vide om en persons sygdomsrisici.

Det er centralt for Kræftens Bekæmpelse, at nye teknologier ikke kan føre til krav fra eksem-
pelvis forsikringsselskaber om, at forsikringstager skal have foretaget en sekventering af sit
genom med henblik på at vurdere den enkeltes sygdomsrisiko eller have adgang til oplysnin-
ger om sekventering, som allerede er foretaget.

Kræftens Bekæmpelse vil følge udviklingen på dette område tæt, herunder den enkeltes ret-
tigheder i forhold til muligheder samt eventuelle krav fra sundhedsvæsenet og private virk-
somheder.

4 Der gælder foruden persondataloven særlige krav for kliniske forsøg med lægemidler, kliniske afprøvninger af
medicinsk udstyr og pligtmæssig sikkerhedsovervågning af lægemidler og medicinsk udstyr.
5 Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter §1.


