
Data – en gave? – en trussel?

Om balancen mellem privatlivsbeskyttelse og det

“sømløst integrerede sundheds(data)væsen”
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INDHOLD

• Potentialet

• Truslen

• Hvordan finder vi balancen?

• Hvad bør du gøre?
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• De ”sømløst integrerede” 
sundhedsdata
– Produceret af de 

sundhedsprofessionelle og deres udstyr

– Men også af borgeren selv via 
telemedicin, PRO, egne devices…

• Forskning og sundhedsfagligt 
beredskab

• ”Maskiner” kan se nye mønstre!
– Google Deepmind

– IBM Watson

Stadig et kæmpe potentiale i data
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• Ved fejl

– Fejlagtig lækage

• Kommercielt misbrug

– Øge priser på varer

– På forsikringer (eller helt forhindre)

• Bevidst pression

– Udøvelse af magt (”Hvis du ikke ... så ...”)

– Aktivisters og Nationalstaters pression

• Konfliktsituationer

– Cyber-krig

Truslen: Data kan gøre skade
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Tillid – den danske kultur

Generelt har vi tillid til hinanden, 

vores læge og ”det offentlige”

Denne tillid bliver til tider udfordret

Det er afgørende, at tilliden bevares 

og beskyttes
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• Hvis vi mister tilliden…

– Medfører det krav om

forudgående kontrol

– Krav om eksplicit samtykke til alt

– Borgerne vil begynde at 

tilbageholde data

– …og vi mister potentialet!

• Vi skal leve op til borgernes 

tillid!

Det handler om balance
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• Fortsat fokus på it-sikkerhed!

• Persondataforordningen

– Stiller store krav til bl.a. bevidsthed, evne, 

beredskab og transparens

• Helt centralt element i GDPR

”Privacy by Design”

(and by default)

Hvordan gør vi det?
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• Bliver en it-disciplin, som kunderne 

fremover skal besidde eller kræve

• Nogle af nøgle-elementerne:

– Kun de nødvendige data til formålet

– ... og kun så længe som det er nødvendigt

– Overvej alternativer, der beskytter bedre

– Skab transparens for borgeren/patienten

– Overvej Pseudonymisering

Privacy by Design
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Data

Data

Data Karakteristika:

- Rigtig god privatlivssikring

- Identiteter kan kun udledes gennem quasi-identifikatorer

Karakteristika:

- Lav privatlivssikring

- Nemt at aggregere og samkøre data fra alle datasæt

Karakteristika:

- Ingen privatlivssikring

- Nemt at aggregere og samkøre data fra alle datasæt

- Også nem ift. øvrige offentlige registre

Karakteristika:

- Middel privatlivssikring

- Datasæt kan ikke samkøres

- Registreringer i samme datasæt kan samkøres

Karakteristika:

- God privatlivssikring

- Datasæt kan ikke samkøres

- Registreringer i samme datasæt kan ikke samkøres
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Pas på! - Kvasi-identifikation

• Indirekte identificerende 

information

– Hvis mængden af personer, som 

data kan passe til bliver for lille

• Eksempel:

– ICD-10 kode: S88-012

(amputeret venstre underben) 

– Køn: Mand

– Postnummer: 8592, Anholt
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Hvad bør jeg gøre?

TODO:

• Fasthold fokus på it-sikkerhed!

• Fortsæt forberedelser til 

persondataforordningen!

• Sæt dig ind i

”Privacy By Design” principper!

• Udarbejd et risikobaseret roadmap

for beskyttelse af dine data!
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Pseudonymiseringsprincipper 

for sundhedsdata t il 

stat ist ikproduktion 

Analyse af mulige metoder for pseudonymisering af data t il stat ist ikproduktion 
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Lakeside - “Den digitale bygherrerådgiver”

BYGGER BRO

Sikrer og faciliterer 

kommunikation.

AFSTEMMER NIVEAUER

Sikrer bedst mulig overensstemmelse mellem 

kundesidens behov og leverandørens 

løsningsforslag inden for de givne rammer.

MINIMERER RISICI

Identificerer usikkerheder og 

gøre dem til håndtérbare 

risici.

HOLDER MOMENTUM

Sikrer at tingene skrider 

fremad og at nødvendige 

afklaringer og analyser bliver 

foretaget.

FREMBRINGER 

PRODUKTER

Udarbejder og kvalitetssikrer 

funktionelle og non-

funktionelle krav.

SKABER SPORBARHED

Sikrer at der er sporbarhed 

mellem behov, krav og 

løsningselementer.



KONTAKT OS

Har du spørgsmål til os eller vores ydelser, så kontakt os

gerne.

http://www.lakeside.dk

Marselisborg Havnevej 32, 1 sal

info@lakeside.dk

+45 2160 7252

Marselisborg Havnevej 32, 1 sal

8000 Aarhus C

Jylland, Danmark


