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Hvad er Big Data?

• Teknisk indsamling af information i form af 
målinger.

• Målinger som lejres i et system af tal (0-1)

• Optællinger.

• Big Data analyseres af algoritmer (tal) som leder 
efter mønstre, korrelationer o.l. og ud fra dette 
drager tekniske konklusioner, der har fokus på 
virkning og ikke på årsag. Udkommet er 
anonymiseret og forholder sig til standardiserede 
individer. (PLU)



Big Data 

• Er et resultat af en automatiseringskultur (og ikke en 
informationskultur).

• Big Data er et udtryk for digital dadaisme: ”Data-isme 
er nihilisme. Det er at give afkald på enhver 
meningssammenhæng. Data og tal er additive, ikke 
narrative. Mening beror tværtimod på et narrativ. Data 
breder sig i et meningstomrum”. Byung-Chul Han 2014

• Sundhedsfaglig viden risikerer således at blive 
forvandlet til addition og ophobning, og ikke et resultat 
af en intuitiv og kreativ spørgen til 
symptomers/fænomeners mening og betydning. 







Big data

• Big Data medierer subjekter og objekter.

• Det betyder, at de subjekter der interagerer med 
Big Data, bliver til en anden form og type af 
subjekt, end før interaktionen, og de objekter der 
bliver til i mediationen, eksempelvis nye 
behandlingsmetoder og –teknologier, bærer Big 
Datas rationale i sig.

• Hvad betyder det for lægekunsten? Og 
sygeplejerskers (formodede) fokus på patienters 
livsverden.   



Det inverterede panoptikon.



Big Data: det inverterede panoptikon 
og nypositivisme

• Big Data (og andre algoritmebaserede digitale 
teknologier) placerer individet i centrum og 
tusinde af øjne våger på dets adfærd og færden. 

• ”Glem taxonomi, ontologi og psykologi. Hvem 
aner, hvorfor folk gør, hvad de gør? Pointen er, at 
de gør det, og at vi kan spore det og måle på det 
med hidtil uhørt sikkerhed, med tilstrækkelige 
datamængder kan tallene tale for sig selv” Chris 
Anderson Wired (2008).



Big Data og algoritmer

• ”Algoritmer kuraterer indholdet, så vi ikke selv 
skal belemres med at skulle prioritere og 
filtrere store mængder information.. 
(dataloger bliver til)… afgørende medspillere i 
en omfattende teknokratisering. En 
magtforskydning, som vi ikke en gang selv helt 
har begrebet endnu, endsige forstået 
konsekvenserne af”. Mottelson 2016



Big data som epistemologisk maskine

• Big data er en assemblage 
af teknologier, teknikker, 
metoder, praksisser, 
institutioner og forskellige 
vidensformer og –typer, 
der samlet har til formål 
at generere/producere ny 
viden (epistemologisk
maskine), der spejler 
assemblagens iboende 
(ontologiske) tekniske og 
talbaserede rationale. 



Spørgsmål til Big Data

• Hvad sker der med ’kunsten’ når intuition, kreativitet, 
empati og refleksion bliver ’indrammet’ af digitale 
teknologier som Big Data?

• Hvad bør vi gøre for at forhindre denne ’indramning’, hvor 
vi ej heller kan forudsige konsekvenser og samtidig sikre e-
sikkerhed?

• Skal vi tænke nye uddannelsesspor for at imødegå de farer 
og fremme de potentialer, som digitale teknologier tydeligt 
er bærere af? (såsom datamining, mapping etc. som læger 
og sygplejersker skal uddannes i).

• Big Data og algoritmer besidder magt og autoritet, hvad 
betyder det i en sundhedspolitisk kontekst?


