
TEMA: 
Sundhedsdata og 
personlig medicn

N r .  2 8  •  J U N I  2 0 2 2



Data kan udløse et paradigmeskifte. Data kan give 

en dybere indsigt i, hvordan sygdomme kan opstå 

og udvikle sig forskelligt hos patienter, hvordan 

vi bedre kan målrette og individualisere behand-

lingen til den enkelte patient, og hvordan sund-

hedsvæsenet bedst kan indfri befolkningens for-

ventninger til og behov for en moderne og effektiv 

behandling. Den vision deler en række forskere, 

klinikere og andre fagfolk, som Perspektiv & debat 

har talt med. Meget tyder på, at denne vision snart 

kan blive realiseret.

Allerede i dag kan data om patienters sygdom 

og behandling kombineres og analyseres,  uanset 

at det juridisk kan være komplekst. Data kan 

give en meningsfuld forståelse af sygdomsforløb 

og sætte fokus på, hvordan sygdomme rammer 

nogle  befolkningsgrupper, mens andre går fri. 

Corona-pandemien er et godt eksempel på dette. 

Vores danske data rummer nemlig detaljeret viden 

om millioner af patienters sygdomme og behand-

linger. Med brugen af den viden kan forskerne 

og klinikerne få en systematisk indsigt i, hvordan 

 patienter med samme sygdom responderer for-

skelligt på en behandling. Hvad virker og hvad 

virker ikke. Det kan føre til langt bedre segmen-

tering og mere målrettet behandling, og dermed 

bane vejen for et sundhedsvæsen, der indretter 

sig efter patienternes behov og udnytter ressour-

cerne bedre ved at bruge data mere aktivt. 

Teknologien er endnu ikke helt på plads. Men den 

udfordring skal nok blive løst. Projektet OSCAR 

arbejder konkret med en analyseplatform, der kan 

tilvejebringe tidstro analyser af anonymiserede og 

krypterede sundhedsdata hurtigt og sikkert og i 

fuld respekt for den enkelte borgers privatliv og 

rettigheder over egne data. Når den model er på 

plads, vil en væsentlig milepæl være nået, og vi vil 

være et skridt nærmere en effektiv udnyttelse af 

danske sundhedsdata.

Ambitionerne bør dog ikke begrænse sig til alene 

at bruge danske sundhedsdata. Med landets  

6,8 mio. indbyggere bliver talgrundlaget hurtigt 

for lille til, at der kan opnås holdbare konklusioner. 

Derfor er det positivt, at EU-Kommissionen har 

stillet forslag om et ”Europæisk Sundhedsdata-

rum” (EHDS), som netop kan sikre udveksling og 

brug af sundhedsdata på tværs af EU-landene 

uden at gå på kompromis med sikkerhed og ret-

tigheder. Det kan accelerere forskning, udvikling 

og innovation til gavn for patienterne. Lad os sam-

men tage et skridt mod bedre brug af sundheds-

data – og dermed sikre at dansk kræftbehandling 

kommer op på højeste internationale niveau.

God læselyst! 

Darine Ghanem 
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Til forskel fra de klassiske epidemiologer, som ser på én sygdom ad gangen, 

ser Søren Brunak på alle sygdomme på én gang i sin forskning. 

- Vi har traditionelt haft fokus på én sygdom ad gangen. Men det samme gen 

kan spille en rolle i flere forskellige sygdomme, så sygdommene hænger sam-

men. Derfor er det interessant, også fra et behandlingsmæssigt synspunkt, at 

bruge sundhedsdata til at se på sygdomsforløb og ikke bare på den enkelte 

sygdom, forklarer Søren Brunak.

Han har sammen med forskerkollegaer kortlagt de mange forskellige sygdom-

me, der går forud for kræft. De har analyseret 20 års historiske sundhedsdata 

fra 6,9 millioner danske patienter fra Landspatientregisteret og linket dem til 

data fra 700.000 kræftpatienter fra Cancerregisteret.1 Derved fandt de frem 

til hele 648 sygdomme, som var direkte associeret med en eller flere af 17 

kræftformer. Og for syv kræftformer kunne de kortlægge det præcise mønster 

for, hvilke sygdomme der optræder i årene op til kræftdiagnosen og i hvilken 

rækkefølge (sygdoms-trajektorier). (Se figur på side 5).

Næste skridt er at få en bedre biologisk forståelse for, hvordan de forskellige 

sygdomme hænger sammen, så man kan identificere patienter i øget risiko 

for at udvikle kræft og tilbyde dem screening og evt. forebyggende indsatser. 

Studiets resultater er desuden offentligt tilgængelige i et interaktivt online 

værktøj, som skal generere hypoteser til brug i fremtidig kræftforskning. 

Finder biologiske sammenhænge i store mængder data
- Jeg ser på store mængder sundhedsdata og fokuserer på de biologiske 

sammenhænge: Hvad er de molekylære forklaringer på sygdomme, hvordan 

Sundhedsdata:

Vi skal se på sygdomsforløb, 
ikke bare sygdomme
På sjette sal i Panum-bygningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet, residerer professor i systembiologi og bioinformatik Søren Brunak. Han er 
leder af forskningsgruppen Translational disease systems biology, der forsker i, hvordan 
forskellige sygdomme og deres behandling påvirker hinanden, og hvordan man kan bruge 
sundhedsdata som beslutningsstøtte i klinikken.

overlapper forskellige sygdomme molekylært og mekanistisk, og hvordan 

indvirker de på hinanden, fortæller Søren Brunak og tilføjer:

- Du kan komme til en sygdom fra mange forskellige retninger. Og måske skal 

den samme sygdom behandles forskelligt, alt efter hvilken retning du kom fra, 

fordi det hænger sammen med, hvilken retning din sygdom vil udvikle sig i. 

Det er noget, jeg fokuserer på i min forskning, og her er danske sundheds-

data fantastiske. 

Det er dog ikke kun risikofaktorerne for at udvikle sygdom, der er interessan-

te, men også de beskyttende faktorer, understreger han:

- Hvilke varianter har du i dit genom, som beskytter dig mod forskellige syg-

domme? Det er i virkeligheden det mest interessante, for det kunne inspirere 

nye behandlinger på mere interessante måder. 

Brug patientens historiske data i behandlingen
Vi kan blive endnu bedre til at udnytte vores unikke danske sundhedsdata. 

Og vi bør i langt højere grad bruge patientens egne historiske sundhedsdata i 

behandlingen, lyder budskabet fra Søren Brunak. Et studie, Søren Brunak har 

publiceret sammen med bl.a. professor Anders Perner, Rigshospitalet, viste, at 

når en patient indlægges på en intensivafdeling, kan en algoritme, der analy-

serer patientens historiske sundhedsdata de seneste 23 år, forudsige patien-

tens risiko for at dø indenfor de næste måneder ret præcist. Og algoritmens 

risikoberegning er faktisk mere præcis end den risikoberegning, man normalt 

laver på afdelingen baseret på prøver og målinger indenfor de første 24 timer.2
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Figure 1.

A stacked density plot of precancer disease occurrences across 10 years. The density of noncancer diagnoses occurrences before the cancer types (with at
least 20 significant directional diagnosis pairs); breast, prostate, ovary, lung, skin, stomach, diffuse NHL (diff. NHL), and other NHL (other NHL) are shown at the
ICD-10 chapter level represented by the colors. The timeline spans 15 years before first cancer diagnosis, but we only detected diagnoses within 10 years. The
time at each diagnosis is averaged across all patients with cancer with that specific disease pair. Only disease pairs with a significant directionality are included.
Significant disease pairs without directionality can be found in Supplementary Fig. S1.
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Figure 1: 
A stacked density plot of precancer disease occurrences across 10 years. The density of noncancer diagnoses occurrences before the cancer types (with at least 20 
 significant directional diagnosis pairs); breast, prostate, ovary, lung, skin, stomach, diffuse NHL (diff. NHL), and other NHL (other NHL) are shown at the ICD-10 chapter 
level represented by the colors. The timeline spans 15 years before first cancer diagnosis, but we only detected diagnoses within 10 years. The time at each diagnosis is 
averaged across all patients with cancer with that specific disease pair. Only disease pairs with a significant directionality are included. 

Kilde: Baseret på Jessica X. Hu, Marie Helleberg, Anders B. Jensen, Søren Brunak and Jens Lundgren: A Large-Cohort, Longitudinal Study Determines Precancer Disease 
Routes across Different Cancer Types; Cancer Research; 79 (4) February 15, 2019.
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Måske skal den samme sygdom behandles forskelligt,  
alt efter hvilken retning patienten kom fra.

- Når man lægger de to datatyper sammen – de aktuelle data fra prøver og 

 målinger samt de historiske data på patienten – kan man forudsige dødelig-

heden endnu mere præcist. Og det er netop det princip, vi skal gøre brug 

af: Vi skal blive bedre til at bruge de patientforløbsdata, som er så unikke for 

Danmark, til at finde ud af, hvordan den enkelte patient behandles bedst, 

 understreger han.

- Jeg fremhæver derfor ofte over for politikerne, at vi har alle de her fine regi-

stre og dataressourcer. Men vi bruger ikke patientens egne historiske data, 

når vi skal stille en diagnose og vælge behandling, siger han og tilføjer, at be-

folkningen måske også vil se mere positivt på forskernes brug af deres sund-

hedsdata, hvis de kan se, at de selv som enkeltindivider kan få gavn af det.

Kunstig intelligens og supercomputer
Søren Brunak ser på data på en holistisk måde for at finde mønstre, der kan 

gøre os klogere. Men for at integrere store mængder af forskellige datatyper 

på den måde, er der brug for machine learning og kunstig intelligens. Det 

har længe været et interesseområde for Søren Brunak, der både var medfor-

fatter til den første lærebog om bioinformatik og machine learning med titlen 

 Bio informatics – The Machine Learning Approach (1998) og til bogen  

Neurale netværk: Computere med intuition (1988). 

Siden da har Søren Brunak været med til at videreudvikle metoden i sin forsk-

ning. Seneste skud på stammen er anvendelse af text mining, hvor han benytter 

en supercomputer til at gennemgå og analysere patienternes digitale journaler. 

- Hvis du for eksempel vil vide, hvilke bivirkninger forskellige lægemiddelkom-

binationer giver, kan du ikke bare slå det op i et register. For de middelsvære 

bivirkninger og de ikke så alvorlige bivirkninger bliver ofte ikke indrapporteret. 

De er gemt i patientjournalerne, hvor sygeplejersken for eksempel kan have 

skrevet, at en patient fik migræne, da disse fire lægemidler blev givet samtidig, 

mens en anden patient fik fem andre lægemidler samtidig og ikke fik migræ-

ne, forklarer han.

- Fordi vi har adgang til millioner af journaler, kan vi se på data på tværs af 

laboratoriesvar, tekst i journalen og diagnosekoderne, fortæller Søren Brunak 

og understreger, at det fantastiske ved danske data netop er, at de kan linkes.

- I Holland har de personnumre, men de har en lovgivning, der forbyder, at 

man linker datatyper. Og det er altså ikke nogen god ide, hvis man gerne vil 

forstå en sygdom eller vil underopdele en patientgruppe i nogle mindre grup-

per, der skal have en forskellig behandling.

Vi bør bruge patientens egne historiske sundhedsdata mere i behandlingen,  
siger Søren Brunak.
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Data kan forudsige optimal behandlingsrækkefølge
Ved at se på store mængder historiske sundhedsdata kan man også forud-

sige den optimale behandlingsrækkefølge, fastslår Søren Brunak. Han har 

analyseret 24 års data fra det danske Lægemiddelstatistikregister – et af de 

største og ældste receptregistre i verden. Mere end 1,1 milliarder recep-

ter fra 7,2 mio. danskere. Han brugte det store datasæt til at kortlægge de 

mest almindelige mønstre for, hvilke typer medicin der er givet og i hvilken 

række følge (recept-trajektorier). Patienterne blev stratificeret på baggrund af 

recept-trajektorierne, og hazard ratio for overlevelse mellem de stratificerede 

grupper blev beregnet. Hypertension blev brugt som case, og det viste sig, 

at recept-trajektorierne kunne bruges til at finde frem til de patienter, der ville 

have gavn af at få en anden behandling end førstelinjebehandlingen.3

- Da jeg skrev om vores studie på recept-trajektorierne på LinkedIn, fik det 

meget hurtigt 60.000 views, ler Søren Brunak. Hans forskning vækker gene-

relt stor interesse både herhjemme og i udlandet, hvor man skeler misundeligt 

til de store mængder sundhedsdata fra hele befolkningen, som Søren Brunak 

kan kæde sammen på tværs ved hjælp af vores CPR-nummer.   

- Vi er jo ikke de første, der har kigget på patientforløb og trajektorier. Men 

så har det for eksempel været 1200 patienter med en specifik sygdom. Det 

nye er, at vi her har set på millioner af mennesker, og vi har fundet en super-

computer-vinkel på det, hvor vi har fået tilladelse til at flytte data fra de 1,1 

milliarder  recepter til et sikkert sted og lave beregninger der, forklarer Søren 

Brunak.

Ikke kun traditionelle sundhedsdata
Søren Brunak ser også interessante perspektiver i at analysere data, som 

ikke er traditionelle sundhedsdata, men som kan sige noget om vores sund-

hed. Det kan være PRO-data (Patient-Reported Outcome), data på vores 

indkøb samt data på søvn, motion osv. indsamlet via smartwatches og andre 

 wearables eller via elmålere.

- Jeg er stor tilhænger af at afprøve, hvilken prædiktiv værdi de data har i 

forhold til at subgruppere patienter og i forhold til at vælge behandling til 

den enkelte patient. Sammen med Danmarks Statistik ser vi for eksempel på 

Smartmeter-data, som er monitorering af el- og vandforbrug, siger han.

Alle husstande har en el-måler, og vores måde at bruge vand og strøm på 

siger noget om, hvornår vi står op om morgenen, om vi er oppe i løbet af nat-

ten osv. Disse data kan Søren Brunak koble med store mængder traditionelle 

sundhedsdata. Formålet er at se mønstre og undersøge, om der er noget, der 

korrelerer. 

- Det kan jo for eksempel være, at A-mennesker har bedst outcome, hvis 

de  bliver opereret om eftermiddagen, og B-mennesker om morgenen, eller 

omvendt. I nogle tilfælde vil der være kausalitet, og i andre tilfælde er der ikke 

noget i det.

Der er nogle, der mener, at alle data i princippet er sundhedsdata, og det er 

Søren Brunak enig i:

- Alle data er interessante i forhold til at finde ud af, om de kan bruges til at 

sige noget om sundhed. På den måde er jeg lidt altædende, når det kommer 

til data. I hvert fald i forhold til at teste dem af og konservativt prøve at validere 

dem, slutter han.

1. Hu JX, Helleberg M, Jensen AB, Brunak S, Lundgren J. A Large-Cohort, Longitudinal 
Study Determines Precancer Disease Routes across Different Cancer Types. Cancer 
Res. 2019 Feb 15;79(4):864-872.

2. Nielsen AB, Thorsen-Meyer HC, Belling K, Nielsen AP, Thomas CE, Chmura PJ, 
Lademann M, Moseley PL, Heimann M, Dybdahl L, Spangsege L, Hulsen P, Perner 
A, Brunak S. Survival prediction in intensive-care units based on aggregation of 
long-term disease history and acute physiology: a retrospective study of the Danish 
National Patient Registry and electronic patient records. Lancet Digit Health. 2019 
Jun;1(2):e78-e89.

3. Aguayo-Orozco A, Haue AD, Jørgensen IF, Westergaard D, Moseley PL, Mortensen 
LH, Brunak S. Optimizing drug selection from a prescription trajectory of one patient. 
NPJ Digit Med. 2021 Oct 20;4(1):150.



8 P E R S P E K T I V  &  D E B A T  ·  N Y E  V E J E  I  K R Æ F T B E H A N D L I N G E N

S U N D H E D S D A TA  –  P E R S O N L I G  M E D I C I N

OSCAR projektets vision er at skabe en bæredygtig platform for avancerede analyser af 
danske sundhedsdata til gavn for patienter, klinikere, offentlig og private forskere og for 
sundhedsvæsenet. Et offentlig-privat partnerskab har taget initiativ til projektet.

Danmark bryster sig ofte af vores mange og robuste sundhedsdata. Med 

rette. Takket være det unikke CPR-nummer, der følger os gennem hele livet, 

er det muligt at indsamle og lagre data om vores sygdomshistorie, vores 

kontakt til og brug af sundhedsvæsenets ydelser og en række andre forhold i 

centrale sundhedsregistre. De data repræsenterer en kolossal viden, der kan 

være værdifuld for forskning i og udvikling af nye lægemidler og sundheds-

teknologier, for organisering og drift af sundhedsvæsenet og frem for alt for 

at sikre en bedre og mere målrettet behandling af patienterne. Udfordringen 

er imidlertid at skabe en sikker, hurtig og fortrolig adgang til sekundær brug 

af sundhedsdata, som samtidig yder fuld respekt for den enkelte borgers 

privatliv og rettigheder over egne data. Den udfordring vil et offentlig-privat 

partnerskab søge at løse gennem det ambitiøse projekt One stop Shop for 

ClinicAl Research, OSCAR. 

Nem, hurtig og sikker adgang til sundhedsdata
- Med OSCAR ønsker vi at skabe en analyseplatform for brug af sundheds data, 

der på sigt kan hjælpe borgerne til at få den bedst mulige behandling. Det skal 

blandt andet ske ved at give offentlige og private forskere nemmere og hurtige-

re adgang til sekundære sundhedsdata, Real World Data, siger Troels Bierman 

Mortensen, der er projektleder i OSCAR og  administrerende  direktør i DataFair, 

som arbejder med datadreven innovation i sundhedsvæsenet.

- I dag kan der gå op til 18 måneder fra en forsker anmoder om at få et data-

sæt fra et register, til data leveres. Processen kan kompliceres yderligere, 

når der skal søges om datasæt fra flere forskellige registre; navnlig hvis der 

gælder forskellige regelsæt for ansøgning, håndtering og anvendelse af data. 

Det kan skabe forsinkelser og yderligere ventetid. Det vil vi gerne lave om på. 

OSCAR projektets mål er således at etablere en virtuel analyseplatform, en 

datasø, hvor tidstro og krypterede data fra en række forskellige datakilder kan 

kombineres via en distribueret datamodel og analyseres hurtigt og enkelt - og 

i fuld respekt for sikkerhed og fortrolighed (se figur på side 9). Det er vigtigt 

at pointere, at data på intet tidspunkt flyttes fysisk fra de registre, hvor de 

befinder sig. I stedet samles, kombineres og analyseres data på den virtuelle 

platform, datasøen. Når analysen er afsluttet, slettes alle data på platformen 

igen, forklarer Troels Bierman Mortensen og uddyber: 

- I OSCAR projektet arbejder vi også på at sikre hurtig adgang til en række 

databaser, hvor vi så kan planlægge en række veldefinerede analyser. Målet 

er, at der ikke skal søges om tilladelse til hver enkelt analyse, men derimod 

for en bestemt type af analyser; en form for rammegodkendelse. Det betyder, 

at man i starten ikke kan lave alverdens analyser i OSCAR. Til gengæld kan 

OSCAR garantere analyser med tidstro data, sikkerhed, fortrolighed og ha-

stighed. Målet er så gradvist at udvide listen af standardanalyser, så man kan 

lave flere og flere forskellige analyser, baseret på flere og flere tidstro data fra 

forskellige datakilder.

Troels Bierman Mortensen tilføjer, at OSCARs ambition også er at tiltrække 

flere kliniske studier til Danmark og fremme mere eksplorativ forskning på 

danske sundhedsdata.

- Jeg håber, at OSCAR kan åbne op for flere eksplorative analyser, hvor 

man søger efter nye sammenhænge i store mængder data. Her rummer de 

komplette og longitudinelle danske sundhedsdata en betydelig fordel. Det er 

således muligt at søge efter nye sammenhænge i bredden og dybden, som 

kan danne grundlag for nye hypoteser og efterprøves i kliniske studier. Det vil 

give endnu flere danske patienter en mulighed for at indgå i en eksperimentel 

Sundhedsdata:

Sikker og fortrolig adgang  
til sundhedsdata
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System Architecture & Data model
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behandling, når det er relevant og muligt, og når patienten ønsker det, siger 

han.

Visionen er desuden, at OSCAR skal give bedre mulighed for at integrere 

historiske sundhedsdata i kliniske studier. 

- Hvis man for eksempel skal afprøve en ny behandling, som er målrettet 

en sjælden mutation, hvor der kun er få patienter, vil man kunne anvende 

 histo riske sundhedsdata som en ’kunstig kontrolarm’. Det betyder, at man 

 hurtigere kan gennemføre studiet og få mere præcise svar med det samme 

antal  patienter i den aktive arm, understreger Troels Bierman Mortensen.

Sundhedsdata kan skabe genvej til personlig medicin
OSCAR skal også bane vejen for, at sundhedsdata i højere grad bliver brugt 

til at sikre mere og bedre personlig medicin, der tager udgangspunkt i den 

enkelte patient. 

- I løbet af de seneste år står det mere og mere klart, at ikke alle patienter, 

som er diagnosticeret med samme kræftdiagnose, også har samme udbytte 

af en given kræftbehandling. Nogle responderer godt på en given behandling, 

mens andre oplever ringe effekt. Det samme gælder bivirkninger og sen følger. 

Udfordringen er imidlertid, at man ikke i dag kan forudsige, hvilke  patienter 

der kan få god gavn af behandlingen, og hvilke patienter der slet ikke vil have 

glæde af den. Her håber vi, at nemmere adgang til flere forskel lige former 

for sundhedsdata kan spille en rolle for fremtidens patienter, fortæller Troels 

Bierman Mortensen. Målet er nemlig, at OSCAR skal være med til at sikre en 

mere relevant og effektiv anvendelse af data i den kliniske praksis.

- Ved at give klinikerne hurtigere adgang til Real World Data kan OSCAR 

være et beslutningsstøtteværktøj for klinikeren, når behandlingen skal fast-

lægges, og når lægerne løbende følger op, siger han.

Med OSCAR ønsker vi at skabe en analyseplatform,  
der på sigt kan hjælpe borgerne til at få den bedst  
mulige behandling.

- OSCAR kan blive en grundsten i fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen, siger Troels 
Bierman Mortensen.
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Sikker omgang med sundhedsdata 
Sundhedsdata er i sagens natur følsomme data, og borgere i Danmark 

har krav på, at deres oplysninger bliver beskyttet i overensstemmelse med 

gældende lovgivning. Derfor er beskyttelse af persondata et af de helt store 

fokusområder i OSCAR. 

OSCAR benytter sig af krypteringsteknologien Secure Multiparty Computa-

tion. Det er en to-parts-protokol, som består af to uafhængige servere, der 

kontrolleres af henholdsvis Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. 

Den ene part er altså krypteringsnøgle for den anden og omvendt. Metoden 

sikrer, at ingen af parterne afgiver kontrol med deres respektive data. Den 

sikrer også, at data er anonymiseret, således at de analytikere, der skal lave 

 analyserne i OSCAR, ikke får adgang til personfølsomme oplysninger.

OSCAR – fremtidens analysefabrik
OSCAR blev søsat i 2020 og skal være afsluttet ultimo 2024. Det er tanken, 

at OSCAR skal etableres som en selvstændig, brugerfinansieret organisation, 

når projekt perioden udløber. 

- Hvis det lykkes, så får vi en analysefabrik, hvor man kan rekvirere analyser 

og få hurtige, præcise svar udarbejdet af statistikere og klinikere, der er  ansat 

i OSCAR. Data håndteres i krypteret tilstand, og ingen rekvirenter kan få 

 mikrodata – kun analysesvar, siger Troels Bierman Mortensen og fortsætter:

- Vi har en vision om, at OSCAR bliver en one stop shop for sundheds data, 

hvor danske og udenlandske forskere og lægemiddelproducenter mod 

 betaling kan få adgang til aggregerede analyseresultater hurtigt og sikkert og 

uden at gå på kompromis med datasikkerheden. Vi tror på, at der vil være stor 

efterspørgsel på disse analyser, og det er planen, at en del af overskuddet 

skal sendes videre til en klinisk forskningsfond, som kan være med til at finan-

siere den kliniske forskning, som i dag har svært ved at tiltrække finansiering, 

fordi der ikke er klar kommerciel interesse herfor. 

OSCAR står for One stop Shop for ClinicAl Research. Projektet blev 

indledt efteråret 2020 på initiativ af et offentlig-privat partnerskab. 

De offentlige partnere er Rigshospitalet og AMGROS, mens den 

private partnerkreds omfatter Datafair, Enversion, Roche A/S, Secata 

og Silivi. 

Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen er samarbejds-

partnere i projektet. Der er desuden nedsat to Advisory Boards med 

repræsentanter fra offentlige organisationer og private virksom-

heder, som yder rådgivning til projektet. 

Projektets samlede budget er 78,5 mio. kr. Innovationsfonden støtter 

OSCAR med 24,5 mio. kr., mens offentlige og private partnere står 

for den øvrige finansiering af projektet. Det forventes, at OSCAR 

 videreføres i form af et offentlig-privat partnerskab, når den tre årige 

projektperiode afsluttes til ultimo 2024.

Læs mere om OSCAR på www.oscar-project.dk

Om OSCAR
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Ulrik Lassen har længe været frustreret. Som professor i klinisk onkologi og 

personlig medcin og ledende overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling på 

Rigshospitalet har han gentagne gange oplevet, at politikere og meningsdan-

nere har slået på tromme for, at vi skal blive bedre til systematisk at indsamle 

og bruge sundhedsdata. Alligevel er der ikke sket det store.

- I Kræftplan 1, 2, 3 og 4 har man gentaget, at vi skal indsamle kliniske 

 behandlingsdata. Men der er ingen, der for alvor har løftet opgaven. Det er 

en skam. Vi ved i dag, at ikke alle patienter med kræft har samme gavn af 

 standardbehandlingen. Det samme gør sig gældende, når det kommer til 

 bivirkninger. Nogle har mange, mens andre slipper med få. Her kan indsam-

ling af komplette sundhedsdata gøre en forskel. De kan understøtte klinikeren 

i valget af den bedste behandling til den enkelte patient, forklarer han.

Nu har Ulrik Lassen sammen med Rigshospitalets Afdeling for Kræftbehand-

ling taget initiativ til at løfte en del af opgaven med det nye kliniske, prospek-

tive og datadrevne observationsstudie Copenhagen Master Observatory Trial 

– også kendt som C-MOT-studiet. Her vil man indsamle komplette Real World 

Data og genomiske data om patienterne for at få et detaljeret og systematisk 

indblik i, hvordan de responderer på behandlingen. Det er tanken, at informa-

tionen efterfølgende skal kobles sammen med data fra blandt andet nationale 

sundhedsregistre, Sundhedsplatformen og de regionale kliniske kvalitets-

databaser.

Behov for nye veje
Ulrik Lassen mener, at vi er nødt til at gå nye veje i kræftbehandlingen, hvis vi 

både skal sikre den bedste behandling til patienterne og dokumentere effek-

ten af de nye målrettede og specialiserede behandlinger, der ofte henvender 

sig til små patientsegmenter. 

- Kræftområdet er uden sammenligning det område, hvor vi har flest udgifter 

til lægemidler i sundhedsvæsnet. Samtidig kommer der ny lovende personlig 

medicin på markedet. Men det er et område, hvor det er svært at skabe solid 

evidens, og lægemidlerne er ofte godkendt på et mere spinkelt grundlag end 

tidligere, siger han. 

Her vurderer Ulrik Lassen, at C-MOT kan gøre en forskel. 

- Data indsamles på baggrund af informeret samtykke fra patienterne, og studi-

et er godkendt af National Videnskabsetisk Komité. En del af projektet er at ud-

vikle en sikker IT-model, hvor data kan krypteres og anonymiseres. Lykkes det, 

kan vi arbejde videre med data på et syntetisk plan, hvor de kan bruges som en 

slags referenceramme for fremtidige behandlinger og på samme tid medvirke til, 

at man hurtigere og billigere kan udvikle nye lægemidler. En vigtig del af projek-

tet er derfor også at afsøge de juridiske rammer for GDPR og syntetiske data, 

så vi sikrer, at lovgivningen følges, og at alle patientrettigheder opfyldes.

Patienten i fokus
For Ulrik Lassen er det patienten, der er omdrejningspunktet i C-MOT.

- I mange år har Jens Overgaard, professor på Aarhus Universitetshospital, 

haft et motto om, at behandlingen af patienten i dag skal være med til at for-

bedre behandlingen af patienten i morgen. Det er jeg enig i. Tanken er, at når 

vi systematisk registrerer behandlingen af patienterne i dag, så kan vores data 

bidrage til at danne nye hypoteser og dermed hjælpe fremtidens patienter, 

siger han.

C-MOT-studiet blev indledt sommeren 2021. Det er målet at inkludere 2.400 

patienter med henholdsvis metastatisk brystkræft og ubehandlet lungekræft. 

Nyt klinisk observationsstudie skal bane vej for personlig medicin  
og individualiseret behandling.

Personlig medicin:

For patientens skyld 
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Med C-MOT-studiet kan vi blive klogere på, hvorfor patienter idag responderer forskelligt 
på behandlingen. Det kan gavne morgendagens patienter, siger Ulrik Lassen.

I Kræftplan 1, 2, 3 og 4 har man gentaget,  
at vi skal indsamle kliniske behandlingsdata.  
Men der ingen, der for alvor har løftet opgaven.

Rekrutteringen er imidlertid forsinket som følge af Covid-19 pandemien. Maj 

2022 indgik godt 100 patienter i studiet.

Patienterne bliver spurgt, om de har lyst til at deltage i studiet, når de kommer 

til den første lægesamtale i kræftafdelingen, efter diagnosen er stillet.

- Der er tale om et observationsstudie, det vil sige uden nogen form for 

 intervention, så det påvirker ikke deres behandling at deltage, og der skal 

ikke laves en masse ekstra analyser. Gendiagnostikken, der gennemføres 

på Nationalt Genom Center, kræver dog en ekstra blodprøve tidligt i for-

løbet. Desuden beder vi patienterne om selv at rapportere, hvordan de har 

det  undervejs via en app, som vi har udviklet til formålet. Målet er således 

systematisk at indsamle såkaldte Patient Reported Outcomes (Læs mere om 

indsamling af PRO-data på side 18).

En mulighed for at sparke strategien i gang
C-MOT-studiet er en integreret del af OSCAR projektet - et offentlig-privat 

partnerskab, der har som mål at etablere en bæredygtig platform for bedre 

brug af danske sundhedsdata. (Læs mere om OSCAR projektet på side 

8-11).  Netop samarbejdet mellem OSCAR og C-MOT rummer et betyde-

ligt  potentiale for en mere systematisk udnyttelse af data både prospektivt 

og  retrospektivt. Det kan bane vej for bedre behandling og anvendelse af 

 personlig medicin i Danmark, fortæller Ulrik Lassen. 

- Jeg tror, at den nye life science-strategis vægt på sundhedsdata har haft 

betydning for, at vi har fået grønt lys til at gå i gang. Jeg fornemmer også stor 

opbakning fra OSCARs offentlige advisory board, der blandt andre består af 

repræsentanter fra Sundhedsdatastyrelsen, Medicinrådet, Danske Regioner 

og Nationalt Genom Center. Jeg tror, de ser projektet som en mulighed for at 

sparke strategien i gang.

Og så er det et område, hvor Danmark kan være foregangsland.

- Via vores sundhedsregistre og vores CPR-nummer er det let at følge patient-

erne på tværs af deres behandlingsforløb. Den mulighed har vi nærmest kun 

i Skandinavien, hvilket gør projektet helt unikt. Mit håb er derfor, at C-MOT 

bliver en model for, hvordan vi fremadrettet skal indsamle data på kræftpatient-

er. Og uanset hvad der sker, vil vi få en unik samling Real World Data. De data 

vil være meget værdifulde for fremtidens forskning og behandling, siger han.
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Jeg tror, at den nye life science-strategis vægt  
på sundhedsdata har haft betydning for, at vi har  
fået grønt lys til at gå i gang.

C-MOT-studiets vision er, at alle danske kræftpatienter skal tilbydes personlig medicin. Det forudsætter systematisk 
indsamling af data om bl.a. patienternes arvemasse, effekt og bivirkning ved behandling og oplevet kvalitet af samme. 
Analyse af disse data kan efterfølgende generere nye hypoteser for klinisk forskning og understøtte udvikling af 
personlig medicin. Studiet tjener som et proof of concept for en realisering af denne vision. 

Ambition:

• Tilvejebringe komplette data på 2400 uselekterede 
 patienter med NSCLC og mBC
• Tilbyde genomsekventering af tumor og arvemasse
• Tilvejebringe komplette data om effekt og bivirkninger 
 og patientoplevet kvalitet (PRO-data)

Analyse og metode:

• Retrospektive og prospektive analyser af data fra 
RedCap-databasen 

• Analyse af anonymiserede og krypterede data fra 
RedCap-databasen med data fra Sundhedsplatformen, 
nationale sundhedsregistre, regionale kliniske 
kvalitetsdatabaser mv.

Outcomes:

• Generere nye hypoteser for klinisk forskning
• Kvalificere forskning og udvikling af nye lægemidler
• Styrke samarbejde med Nationalt Genom Center 
• Understøtte udvikling af personlig medicin 

og targeteret behandling 
• Tilvejebringe robust dokumentation for effekt 

og sikkerhed som grundlag for prisfastsættelse 
af lægemidler

Dataindsamling:

• Prospektiv indsamling af Real World Data om behandling, 
effekt og bivirkninger, genomiske data mv.

• Prospektiv indsamling af Patient-Reported Outcomes 
• Data opsamles i en RedCap-database

Copenhagen Master Observatory Trial - visionen
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Der er ikke aktuelle planer om at udvide C-MOT til hele landet, men Ulrik 

 Lassen fornemmer, at interessen bestemt er til stede og kommer med et 

 konkret eksempel:

- Jeg er også leder af Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, 

hvor vi har fået penge fra Kræftens Bekæmpelse og Danish Comprehensive 

Cancer Center til bl.a. at lave en national database bestående af helgenom-

sekventeringer af ondartede hjernetumorer. Projektet er på mange måder en 

tro kopi af C-MOT, men her er alle fire centre, der behandler hjernetumorer i 

Danmark, med.

C-MOT blev skudt i gang i 2021 – og det skal være afsluttet i 2024. Projektet 

er godkendt af Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Region Hovedstaden 

og er registreret i Region Hovedstadens forskningsfortegnelse.

Rigshospitalets Afdeling for Kræftbehandling har en vision om, at alle 

kræftpatienter skal tilbydes en skræddersyet behandling tilpasset deres 

specifikke kræftsygdom. For at realisere denne vision skal klinikerne have 

adgang til patientens egne sundhedsdata, når de skal tilrettelægge og 

evaluere effekten af den individualiserede behandlingsplan. Det er her, at 

Copenhagen Master Observatory Trial (C-MOT) kommer ind i billedet.  

C-MOT bygger på et særligt studiedesign, master observatory1, som 

har til formål systematisk at indsamle og kombinere Real World Data om 

effekt og bivirkninger af en given behandling med detaljeret viden om 

patientens arvemasse, baseret på en sekventering af helgenomet, og 

eventuelle genetiske eller molekylære forandringer i kræfttumoren. Ved 

at kombinere disse datakilder kan der tilvejebringes en betydelig dybere 

indsigt i patienternes sygdomsforløb, og også i effekt og bivirkninger  

af behandlingen.

C-MOT-studiet gennemføres på Rigshospitalets og Herlev Hospitals 

Afdeling for Kræftbehandling. Ulrik Lassen, professor og ledende over-

læge på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet, er ansvarlig for 

C-MOT-studiet, der gennemføres med økonomisk støtte fra blandt andre 

Innovationsfonden og Roche.

1. Dickson et al 2020 - The Master Observational Trial: A New Class of Master 
Protocol to Advance Precision Medicine

Om Copenhagen Master Observatory Trial (C-MOT)
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Morgendagens kræftbehandling vil baseres på personlig medicin, som skræddersyes ud fra en 
helgen omsekventering af kræfttumoren og patientens arvemasse, spår professor i genomisk medicin.

Inden for kræftbehandlingen har der været en betydelig udvikling i personlig 

medicin i de seneste to årtier. Targetterede lægemidler og immunterapien, 

målrettet særlige mutationer og ekspressioner i tumoren, repræsenterer 

værdi fulde fremskridt. Imidlertid står vi kun ved foden af et paradigmeskifte, 

der potentielt kan revolutionere kræftbehandlingen, fortæller professor,  

dr. med. Finn Cilius Nielsen, der til daglig er ledende overlæge ved Afdeling 

for Genomisk Medicin, Rigshospitalet. 

Kræftsvulster udvikler sig forskelligt afhængigt af tumorens biologi og patien-

tens genetiske baggrund. Derfor bør man ikke altid behandle alle patienter 

med samme type kræft på den samme ensartede måde. Det er nemlig ikke 

sikkert, de vil have den samme respons. Patienterne bør i stedet tilbydes 

en mere individualiseret behandling - altså personlig medicin. Men inden 

behandlingen sættes i gang, skal klinikeren overveje to grundlæggende 

spørgsmål, forklarer Finn Cilius Nielsen. Her er det vigtigt at holde tungen lige 

i munden.

- Det ene spørgsmål omhandler tumorbiologien. At forudsige hvad der kan 

være den mest aktive og bedste behandling på en given tumor. Det andet 

spørgsmål omhandler værtsfaktorer; altså at forudsige betydningen af patien-

tens genetiske baggrund for, hvordan han responderer på behandlingen eller 

får bivirkninger. Det biologiske køn er den groveste markør for en værtsfaktor, 

men med muligheden for at helgenomsekventere kommer der flere og flere 

signaturer til. Blandt andet om man er arveligt disponeret for en kræft type, og 

om hvordan ens immunsystem forventes at respondere og udslette  tumor, når 

man får en bestemt immunmodulerende behandling, fortæller han.

- Mit vigtigste budskab er, at tumorbiologi og værtsfaktor hører sammen i 

fremtidens kræftbehandling. Derfor går vores arbejde i høj grad ud på at se, 

om vi kan forbedre de matematiske algoritmer til at forudsige mere præcist, I dag kan helgenomsekventering leveres indenfor 4-5 dage, siger Finn Cilius Nielsen.
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at den behandling, der vælges, rent faktisk vil have den forventede effekt, 

 forklarer Finn Cilius Nielsen.

Afsløre blinde vinkler
Som eksempel på, hvordan helgenomsekventering kan spille en rolle i frem-

tidens kræftbehandling, fremhæver Finn Cilius Nielsen et klinisk studie, han 

gennemførte sammen med Ulrik Lassen, professor og ledende overlæge på 

Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Her afslørede genomsekventeringen, at hver ottende patient med fremskreden 

kræft havde en cancerdisponerende variant i deres arvemasse, selvom de ikke 

alle havde en familiehistorie med den kræfttype. Et amerikansk studie kom frem 

til nærmest samme resultat. Der er ganske vist tale om små popula tioner, men 

Finn Cilius Nielsen ser ikke desto mindre en tydelig tendens.

Personlig medicin:

Helgenomsekventering kan blive 
det nye sort
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- De er nået meget længere end os. Men havde vi haft mulighed for at starte 

tidligere, så ville vi måske været nået lige så langt. På det tekniske område 

er der dog ikke noget, de gør andre steder, som vi ikke gør i Danmark. Det 

er fuldstændigt de samme maskiner - de har bare været i gang længere tid, 

siger han og tilføjer, at med Nationalt Genom Center er Danmark blandt de 

førende lande, når det kommer til helgenomsekventering.

- Vi har efterhånden en rigtig stor pakke i Danmark. Forskere fra andre lande 

kommer faktisk til os nu for at se, om vi kan være call-center for nogle af de 

drivers, der kører ude i verden. 

Så selvom der stadig er behov for yderligere dokumentation, vurderer Finn 

Cilius Nielsen altså, at helgenomsekventering i fremtiden vil bidrage til den 

primære behandling af canceren.

- Vi er stadig et sted, hvor vi langt fra forstår alt, og der er patienter, hvor 

genomsekventering ikke har nogen effekt, fordi vi ikke rammer driveren i 

patienten – selvom det er en driver, der er kendt fra andre, men overordnet 

set synes jeg, at det går i den rigtige retning, slutter han.

- Det illustrerer, at man ikke altid på forhånd kan sige, hvilke patienter der er 

relevante at screene, fordi de kriterier, vi normalt sætter op med henblik på at 

indkalde disponerede personer, ikke er tilstrækkelige til at finde hovedparten 

af de potentielle patienter, siger han og tilføjer, at i den bedste af alle verdener 

bør vi måske have en helgenomsekventering klar, når patienten skal i gang 

med sin kræftbehandling. 

- Den kan i første omgang vise, om man er familiært disponeret, men som 

 tiden går, vil vi også kunne uddrage, hvordan patienten vil reagere på 

medicin en, og i en række kliniske situationer vil der ligge et depot af viden, 

som man kan trække på, inden man bestemmer sig for den fulde behand-

lingsplan. 

Hidtil har man udelukkende lavet helgenomsekventering af kræftpatienter 

med sekundært manifesterende cancer. Men Finn Cilius Nielsen tror, det vil 

ændre sig i den nærmeste fremtid.

- Vi mangler at se effekterne af de omfattende analyser og datasæt på 

primær kræft, men jeg ser kliniske studier som en mulighed for at lægge det 

tidligere i behandlingsforløbet. Og jeg tror, at de omfattende genetiske ana-

lyser vil bevæge sig længere ind på det primære kræftområde i løbet af de 

næste fem år, vurderer han og tilføjer: 

- Med den teknologi vi har til rådighed i dag, kan vi afdække den fulde  sekvens 

af genomet på fire til fem arbejdsdage. Dermed kan vi overholde kræftpakkerne 

og levere resultater med en relevant tidshorisont for patienterne.

Danmark følger godt med
Men hvem viser vejen og tilvejebringer den videnskabelige dokumentation, 

der skal danne grundlaget for personlig medicin? Finn Cilius Nielsen frem-

hæver England som et af fyrtårnene med sit 100.000 Genomes Project. 

Projektet har foreløbigt ført til, at omkring 85.000 patienter med kræft eller 

sjældne sygdomme har fået sekventeret deres helgenom.

Mit vigtigste budskab er, at tumorbiologi  
og værtsfaktor hører sammen i fremtidens 
 kræftbehandling.

Genomisk medicin har sit afsæt i den genomiske forskning. 

 Betegnelsen henfører til genomisk forskning i klinisk sammenhæng 

og brugen af den nye viden og teknologi til diagnostisk behandling. 

Genomisk medicin baserer sig på teknologi, der gør det muligt at 

undersøge det samlede genom. Undersøgelserne kræver perso-

nale med nye kompetencer, f.eks. bioinformatik, og bevæger sig på 

tværs af de traditionelle specialegrænser.

Kilde: Rigshospitalet

Om genomisk medicin
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Patient-Reported Outcome (PRO) data har en helt central plads i C-MOT-studiet; et studie der 
prospektivt skal indsamle og koble Real World Data og genomiske data på hele 2400 patienter,  
der behandles for henholdsvis lungekræft og metastatisk brystkræft. 

At tale om patienten som medspiller i egen kræftbehandling kan synes som 

en fortærsket kliché. Ikke desto mindre har Patient-Reported Outcome (PRO) 

vundet stigende indpas i kliniske studier indenfor onkologien i de senere 

år. Således ser klinikerne ikke alene på traditionelle effektmål såsom time to 

 progression eller overall survival, men iagttager også patienternes subjektive 

oplevelse af egen behandling tæt ved hjælp af PRO-data. For at få en syste-

matisk indsamlet viden om patientoplevelsen, er der imidlertid behov for at 

indsamle Real World PRO-data. Her kommer C-MOT-studiet (Copenhagen 

Master Observatory Trial) ind i billedet, fortæller læge Andreas Bjerrum, der til 

dagligt arbejder på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet.

Patienten kan give ny viden, siger Andreas Bjerrum.
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- Det gælder om at finde en balance i behandlingen, så patienterne lever længe 

- og at de lever godt i den tid, de lever. C-MOT indsamler helt unikke prospek-

tive Real World PRO-data, der giver os patienternes perspektiv på, hvordan 

behandlingen påvirker deres livskvalitet og hverdag, forklarer Andreas Bjerrum.

Det er der behov for. For kvantitative data om, hvor længe patienten levede, 

hvor mange gange de skiftede behandling, eller hvor mange gange der var 

behov for dosisjustering, får meget større værdi, hvis de sammenholdes med 

viden om, hvor godt patienten tåler behandlingen, understreger han.

- I virkeligheden vil vi jo gerne vide, hvordan patienterne egentlig har det 

under behandlingen. Oplever de for meget kvalme, ligger de og sover hele 

dagen, kan de pludselig ikke gå tur med hunden længere? For så har vi ikke 

gjort dem en tjeneste, siger Andreas Bjerrum og understreger, at den succes-

fulde kræftbehandling både handler om at indfri kliniske målsætninger om 

helbredelse eller sygdomskontrol og at sikre, at patienten har en så god livs-

kvalitet som muligt. 

Et skridt nærmere den skræddersyede behandling 
Og så er vi fremme ved ét af de helt centrale mål med C-MOT. Studiet 

udmærker sig således ved, at det både prospektivt indsamler Real World 

PRO-data og kliniske data og gennemfører en helgenomsekventering på 

alle 2400 patienter med henholdsvis metastatisk brystkræft og ubehandlet 

lungekræft, der indgår i studiet. Ved at kombinere PRO-data, kliniske data 

og  genomiske data kan der genereres hypoteser, som så efterfølgende kan 

afprøves. For eksempel om specifikke mutationer i genomet har indflydelse 

på, hvor godt en given behandling virker og tolereres. Ved at tilvejebringe 

den viden kan C-MOT bidrage til, at behandlingen i endnu højere grad kan 

skrædder syes til den enkelte patient, fortæller Andreas Bjerrum. 

Personlig medicin:

Patienten skal være medspiller 
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så det forhåbentligt kan blive værktøjer, vi rutinemæssigt bruger – ikke kun 

i forskningsøjemed, men også i den daglige drift, siger Andreas Bjerrum og 

tilføjer:

- Vi får måske nogle mere ærlige og komplette svar, når patienterne i ro og 

mag kan sidde hjemme og indberette, hvordan det går. Og når de kommer 

ind til mig i ambulatoriet, ved jeg allerede, hvordan de har haft det siden sidste 

behandlingsserie og hvilke ting, jeg skal fokusere på i samtalen.

På den lange bane er visionen derfor også, at C-MOT-studiet kan bredes 

ud, så der laves genomiske analyser og indsamles Real World PRO-data på 

alle patienter, der starter på en kræftbehandling. Det vil give en unik indsigt 

i blandt andet sygdomsforløb ved forskellige mutationer, behandlingseffekt 

af givne behandlinger til forskellige patientgrupper og risiko for bivirkninger 

og senfølger for den enkelte patient. Andreas Bjerrum ser også spændende 

forskningsperspektiver i at koble PRO-data fra C-MOT-studiet med patientens 

egne data fra wearables, der måler antal skridt, søvnmønstre osv. - og også 

landsdækkende registre med data om f.eks. socioøkonomi og uddannelse på 

patienten. 

- Vi vil gerne bruge de data, vi indsamler. Når vi er så gode til at indsamle 

data, som vi er i Danmark, er det jo ærgerligt, at vi ikke har bedre mulighed 

for at bruge alt det data, vi indsamler. Mit udgangspunkt er derfor: Jo mere 

data jo bedre. Hvis vi begynder at koble data, får vi nogle kæmpestore data-

sæt, og så er der behov for machine learning og folk, som har erfaring med 

at se mønstre i Big Data. Den slags eksperter er med i OSCAR projektet. Jeg 

synes allerede, at C-MOT er ultra-spændende, og hvis vi lægger alle de andre 

lag data oven i, så kan det være, at der åbner sig helt nye muligheder, siger 

han.

Erfaring med PRO-værktøjerne
Også på den korte bane kan C-MOT-studiet bibringe ny brugbar viden. Ud-

over at generere observationelle data vil studiet også give værdifuld erfaring 

med PRO-data-værktøjerne. Andreas Bjerrum håber da også, at den pro-

spektive indsamling af PRO-data kan forberede dialogen med patienterne.

- Vi får viden om, hvorvidt vi kan bruge PRO-data til at tilrettelægge behand-

lingen og på forhånd at udvælge de patienter, der vil have gavn af de forskel-

lige behandlinger eller skifte til en ny behandling på grund af bivirkninger. Og 

så gør vi os nogle erfaringer med at benytte PRO-værktøjerne på afdelingen, 

Det gælder om at finde en balance i behandlingen, 
så patienterne lever længe - og lever godt i den 
tid, de lever.

-  Der anvendes standardiserede spørgeskemaer om henholdsvis 

den patientoplevede livskvalitet og bivirkninger, samt hvor godt 

patienten håndterer dagligdagsfunktioner. 

-  Ved det første møde indsamles baseline PRO-data ved en 

 sygeplejerskesamtale. Senere, når patienten er klar til det, får 

patienten mulighed for selv at udfylde elektronisk spørgeskema 

på computer, telefon eller iPad.

-  Patienterne får løbende en notifikation, når der bliver lukket op for 

spørgeskemaer, som de skal besvare i relation til deres behand-

ling og deres hverdagsfunktionsniveau. 

-  Tre måneder efter behandlingsstart får patienterne mulighed for 

at udfylde et nyt livskvalitetsspørgeskema, som kan sammenlig-

nes med baseline-besvarelserne. 

-  Patienterne indrapporterer PRO-data, så længe de er i gang med 

behandlingen.

Sådan indsamles PRO-data  
i C-MOT
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Vi skal bruge de data, vi opsamler, intelligent. Sundhedsvæsenet skal være mere stratificerende, 
og borgerne skal involveres mere i deres egen sundhed. Og så skal vi have blik for, at sundhed 
genereres andre steder end i sundhedsvæsenet, lyder budskabet fra Erik Jylling, sundheds- 
politisk direktør i Danske Regioner.

Danske Regioner har en slagkraftig mission. På interesseorganisationens 

hjemmeside kundgøres det således, at ”Vi forener regionernes interesser og 

sætter politiske dagsordener for et sundere og mere bæredygtigt  Danmark.” 

At Danske Regioner gerne sætter handling bag ordene og omsætter mis-

sionen til konkrete initiativer og aktiviteter, stod ganske tydeligt og klart, da 

 Perspektiv & debats redaktion mødtes med Erik Jylling, sundhedspolitisk 

direktør. Mens Erik Jylling til daglig indgår i Danske Regioners direktion, ud-

taler han sig på helt egne vegne i dette interview til Perspektiv & debat.

- Vi vil være verdens bedste sundhedsvæsen med fri og lige adgang til 

sundhed for alle, og vi vil mindske den ulighed, der er i sundhed. Men vi er 

voldsomt udfordrede af det, vi på nudansk kalder disruptive forces eller mega-

trends, indleder Erik Jylling, da han skal give en kort og præcis analyse af de 

udfordringer, det danske sundhedsvæsen står overfor i disse år. Den aller-

stærkeste megatrend er demografien, som har en dobbelt slagside,  pointerer 

han. Ældrebefolkningen vokser voldsomt, og dermed vokser omfanget af 

multisygdomme. Og samtidig mindskes rekrutteringsgrundlaget til sundheds-

væsenet.

- Det handler simpelthen om manpower. Vi kan ikke importere os ud af det, 

for det er et problem i hele den vestlige verden og en stor del af Asien. Så 

vi er nødt til at ændre modellen for hele vores sundhedsvæsen fra at være 

meget aktivitetsfinansieret og -drevet, også i vores incitamentsstruktur, til at 

blive langt mere populationsorienteret og stratificerende i forhold til, hvem der 

skal behandles, og hvordan de skal behandles, siger Erik Jylling og tilføjer, at 

borgerne skal involveres mere i deres egen sundhed, både i forhold til fore-

byggelse og behandling.

Sundhedsdata:

Brug data intelligent

- Vi arbejder frem mod et mål, hvor al diagnostik, præ-habilitering, behandling 

og rehabilitering skal ske i borgerens eget hjem, indtil det modsatte er bevist. 

Vi vil gerne gøre folk så selvhjulpne og involverede i deres egen sundhed, at de 

først meget sent bliver en belastning for sundhedsvæsenet, siger Erik Jylling.

Borgernes sundhedsdata skal i spil
Det er også vigtigt at få borgernes sundhedsdata bragt i spil, understreger 

han. Både de sundhedsdata, der er omfattet af sundhedsloven, hvor borger-

nes observationer blandt andet kan reducere behovet for ambulante kontrol-

ler. Men også de data, som borgerne selv indsamler om deres sundhed via 

apps, skridttællere, pulsmålere og smartwatches; data som kan bruges til at 

opspore og forebygge komplikationer og tilrettelægge sundhedsvæsenet. Og 

så skal data bruges intelligent, understreger han.

- Det løser ikke noget blot at bunke data sammen. Man skal bruge data 

intelligent til for eksempel at reducere behovet for fysiske konsultationer og 

besøg. Samtidig er vi nødt til at kigge på tværs af data. Datasiloerne kan ikke 

eksistere på den måde længere, siger Erik Jylling og tilføjer:

- Sundhed genereres alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet, og 

derfor skal vi have et folkesundhedsperspektiv med i alle forhold, hvor sam-

fundet tilrettelægges. Sundhedsvæsenet kan ikke blive ved med at helbrede 

borgerne i det tempo, samfundet gør dem syge. Vi er nødt til at gribe ind i 

samfundet.

Adgang til tidstro data
Han peger desuden på, at der er brug for mere tidstro data til at understøtte den 

kliniske beslutningstagen, og så er det desuden vigtigt at kunne kombinere data. 
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Sundhedsvæsenet skal bruge data til at styrke forebyggelse og tidlig opsporing, 
siger Erik Jylling.
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- Hvis vi skal forebygge ulighed i sundhed, skal vi kunne kombinere 

sundheds data med socioøkonomiske data. Der er nogle juridiske og for-

valtningsmæssige barrierer, men vi bevæger os i retningen af en form for 

 velfærds-cloudløsning på vores sundhedsdata og socioøkonomiske data, 

siger Erik Jylling og tilføjer:

- Vi skal prøve at flytte fokus fra samtykke til indsamling af data hen til det 

formålsbestemte samtykke til at bruge data til visse formål. Det kræver en 

standardisering af data, som vi ikke har i dag. Og så er der hele sikkerheds-

perspektivet og agiliteten ved at kunne bruge data. Så der er mere end rige-

ligt at tage fat på.

Sundhedsdata spiller også en vigtig rolle, når det handler om at følge op på 

nye behandlingsformer, understreger Erik Jylling.

- Vi skal lave meget mere fase 4-opfølgning på, om alle de nye behandlinger, 

vi tager i brug, rent faktisk virker. Både for den enkeltes skyld, men også for 

samfundets skyld. Så vi kan opretholde et bæredygtigt sundhedsvæsen til 

gavn for danskerne og også fremover med oprejst pande kan sige, at vi har et 

af verdens bedste sundhedsvæsener, siger han og tilføjer:

- Der findes jo et udmærket fælles arbejde omkring mere værdibaseret pris-

sætning, og regionernes indkøbsforening, Amgros, indgår mange forskellige 

aftaler. Jeg ser helt klart det som et udviklingsområde.

Vil bringe aktørerne sammen
Regionerne er i gang med at lave et datalandkort og organisere en rådgiv-

ningsfunktion i regi af de regionale sundhedsdatastøttecentre. Formålet er at 

hjælpe forskere og virksomheder med at få overblik over, hvilke data der er 

relevante at se på til et givent formål, og hjælpe med myndighedsansøgnin-

gen, fortæller han og tilføjer, at der også ligger et vigtigt arbejde i at bringe de 

forskellige aktører sammen.

Derfor byder Erik Jylling også OSCAR projektet velkomment. Projektet er 

 baseret på et partnerskab bestående af offentlige myndigheder, institutioner 

og private virksomheder. Målet er at skabe en sikker virtuel analyseplatform 

for indsamling og sammenkædning af anonymiserede og krypterede sund-

hedsdata, som gør det muligt at lave aggregerede analyser hurtigt og sikkert 

og i fuld respekt for den enkelte borgers privatliv og rettigheder over egne 

data. OSCAR forener således offentligt finansierede forskeres ønske om 

hurtigere adgang til tidstro sundhedsdata med kommercielle virksomheders 

ønske om at tilvejebringe anonymiserede og aggregerede sundhedsdata 

Man skal bruge data intelligent til for eksempel at reducere  
behovet for fysiske konsultationer og besøg. Samtidig er 
vi nødt til at kigge på tværs af data. Datasiloerne kan ikke 
 eksistere på den måde længere.

S U N D H E D S D A TA  –  P E R S O N L I G  M E D I C I N
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som grundlag for deres forskning og udvikling af nye sundhedsteknologiske 

løsninger. At der er en kommerciel vinkel har han ikke noget problem med, så 

længe overskuddet går tilbage til samfundet.

- Vi har i mange år prøvet at samle alle interessenter, som har interesse i 

 borgerskabte data, for at finde frem til, hvordan vi på rette tid og sted kan lave 

et elektronisk samtykke, som gives til et konkret formål, og som kan trækkes 

tilbage. Nogle af disse interessenter har involveret sig i OSCAR projektet, og 

lige nu arbejder de på at finde ud af, hvilken governance der skal være. Skal 

det være en fondskonstruktion, hvor man kanaliserer overskuddet tilbage til 

klinisk forskning? Det følger vi med interesse, siger han.

Erik Jylling understreger, at det er vigtigt, at sundhedsdata er offentlige og 

transparente og ikke hegnes inde eller gøres til genstand for eksklusivitet.

- Hvis man indenfor det princip kan orkestrere datasæt, så de bliver stillet til 

rådighed for rette vedkommende, så synes jeg, det er et meget spændende 

projekt. For her er der nogle private, der måske kan drive noget frem, som vi 

har meget svært ved at gøre i det offentlige, siger han.

Hesten skal være foran vognen 
OSCAR projektet er desuden i tråd med regeringens strategi for life science. 

Den har blandt andet som mål at sikre, at Danmark bliver et udstillingsvindue 

for innovative life science-produkter og sundhedsløsninger. Men hesten skal 

være foran vognen, understreger Erik Jylling:

- Det, vi gør, gør vi af hensyn til borgernes sundhed. Så er det fint, hvis vi kan 

organisere vores sundhedsdata på en sådan måde, at der er mange firmaer, 

der gerne vil komme til Danmark, og vi kan generere et overskud, der går 

tilbage til det danske sundhedsvæsen. Det vil vi rigtig gerne. Men vi vil ikke 

sætte en masse unødvendige behandlinger i gang, fordi der er nogen, der vil 

sælge et produkt i udlandet og derfor godt kunne tænke sig et udstillings-

vindue.

Erik Jylling fremhæver, at transparens og dialog er en vigtig del af den grund-

læggende tillid, vi har til hinanden i Danmark. Derfor er det også godt, at der 

er nogle politikere, der er skeptiske og forsigtige i forhold, hvordan sundheds-

data må bruges, selvom det nogle gange kan være frustrerende, siger han. 

For hvis vi ikke kan retfærdiggøre vores formål og argumentere for, hvorfor det 

er klogt, så er det jo ikke godt nok, slutter han. 

Der findes jo et udmærket fælles arbejde omkring mere 
 værdibaseret prissætning, og regionernes indkøbsforening, 
Amgros, indgår mange forskellige aftaler. Jeg ser helt klart 
det som et udviklingsområde.
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Sundhedsdata:

Fremtidens sundhedsvæsen  
bygges på data
Blandt nationale og regionale beslutningstagere er der bred enighed om, at 

den digitale omstilling og brugen af sundhedsdata skal accelereres yderligere, 

så vi kan bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, understøtte behand-

ling, fremme en sundere befolkning og sikre et bæredygtigt sundheds væsen. 

Det forudsætter, at offentlige og private aktører kan få en systematisk og 

smidig adgang til sundhedsdata med henblik på forskning, udvikling og 

 implementering af nye innovative sundhedsteknologier. Erhvervspolitik og 

sundhedspolitik skal med andre ord gå hånd-i-hånd. Det er den helt korte 

konklusion, når man læser de politiske visioner og planer for danske sund-

hedsdata, der er søsat i de seneste par år. 

Strategi for life science 2021-2023
Maj 2021 besluttede regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en 

ambitiøs Strategi for life science 2021-2023 med 38 konkrete initiativer, hvor 

syv af dem omhandler bedre adgang til og brug af sundhedsdata.

I aftaleteksten fremhæves det, at ”de danske sundhedsdata er internationalt 

set helt unikke, fordi mange sundhedsregistre og -databaser dækker hele 

befolkningen over mange år og kan kobles på tværs af datakilder. Det giver 

gode muligheder for værdifuld forskning, kvalitetsudvikling og udvikling af 

nye innovative løsninger til gavn for patienterne. Samtidig kan det bidrage til 

vækst og eksport i life science-industrien og være med til at tiltrække inter-

nationale investeringer til sundhedsforskning. Det er derfor afgørende at gribe 

de store muligheder, sundhedsdata giver os inden for forskning og innovation. 

Det er et område, hvor Danmark står stærkt internationalt, og hvor der er 

gode  muligheder for, at vi kan blive førende. Derfor ønsker aftalepartierne 

en  ambitiøs vision for brug af sundhedsdata, hvor styrket og fleksibel brug 

af sundhedsdata går hånd-i-hånd med datasikkerhed og fortrolighed. Det er 

samtidig helt afgørende at sikre høj datasikkerhed og gennemsigtighed, så 

borgerne kan være trygge ved, at sundhedsdata anvendes sikkert og etisk 

forsvarligt.” 

Strategisk samarbejde om sundhedsdata
Oktober 2021 fremlagde Sundhedsministeriet, Danmarks Statistik, 

Kommuner nes Landsforening, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og 

Nationalt Genomcenter en ”Vision for strategisk samarbejde for bedre brug 

af sundhedsdata”. Visionen er, at Danmark skal være internationalt førende i 

brug af sundhedsdata ved at skabe en mere enkel og smidig adgang til data, 

muliggøre avancerede dataanalyser på tværs af datakilder og sikre høj data-

sikkerhed og gennemsigtighed om brugen af data.  

Visionen indeholder fire målsætninger, som parterne vil samarbejde om at 

realisere:

• Ét samlet kontaktpunkt for vejledning, dataoverblik (metadata) og ansøg-

ning om sundhedsdata samt sikre koordineret godkendelse og ensartet 

juridisk fortolkning.

• Sikker og fleksibel adgang til data på fælles national analyseplatform 

med supercomputerkapacitet til avancerede dataanalyser og store data-

mængder.

• Bedre og fælles dataservice, bl.a. støtte og værktøjer til dataanalyse på 

den nationale analyseplatform.

• Høj datasikkerhed og gennemsigtighed om anvendelsen af sundhedsdata, 

forskning skal ske i sikre analysemiljøer med afsæt i gældende sikkerheds-

principper for forskermaskiner.

Kilde: Sundhedsministeriet (www.sum.dk) og Danske Regioner (www.regioner.dk)



Den 1. april 1968 fik alle danskere tildelt et CPR-nummer. Baggrunden for 

dette var, at man ønskede at have en entydig identifikation af alle borgere i 

forbindelse med indførelsen af kildeskatten.

CPR-nummeret har vist sig at være nyttigt på mange andre områder end blot 

til inddrivning af skat. Man har i Danmark med det unikke CPR-nr. bedrevet 

nogle af de mest komplette registerstudier i verden. Vores Cancerregister 

er det ældste populationsbaserede register af slagsen, og det har i mange 

år været lovbefalet at foretage indberetning til registeret. Receptregisteret, 

 Landspatientregisteret og Patobanken er andre eksempler på meget komplet-

te registre, der via CPR-nummeret giver mulighed for at lave unik forskning.

Stramninger af reglerne for sammenkøringer af registre, bl.a. ved indførelsen 

af persondataforordningen, har dog gjort det tiltagende besværligt at gen-

nemføre sådanne epidemiologiske studier. Opgørelser har vist, at ca. 85 % af 

befolkningen vil give samtykke til brug af deres sundhedsdata til forskning. 

Det kan jo umiddelbart lyde meget godt. Problemet er, at der blandt den 

gruppe, der ikke giver samtykke, vil der være en massiv overrepræsentation 

af samfundets svageste medborgere såsom gamle, demente, psykisk syge 

og hjemløse. Derfor vil vi i fremtiden ikke længere kunne stole på de epide-

miologiske studier, der laves i Danmark, hvis vi kun må bruge data, når der er 

indhentet samtykke.

Det kan umiddelbart synes helt i orden, at man ikke vil have, at nogen roder 

med ens data uden tilsagn. Jeg anerkender fuldt ud, at dette er afgørende 

vigtigt. Men jeg synes ikke, sagen er så enkel. Vi har en offentligt finansieret 

sundhedssektor. Selvom man indfører et registreret samtykke, kan danskere 

heller ikke i fremtiden komme udenom at blive registreret, fordi der følger 

økonomi med sundhedsydelserne, og dette styres via CPR. Hvis man indfører 

samtykket, vil man forhindre, at der kan laves kvalitetskontrol og epidemi-

ologisk forskning af høj kvalitet. Registreringen vil fortsætte, men den vil ikke 

kunne udnyttes optimalt. Det er vigtigt, at vi får en fælles forståelse af denne 

problemstilling.

Kan man sætte sig på sine data?
Af Professor, cheflæge Niels Kroman, Kræftens Bekæmpelse

OSCAR projektet synes at være en model, der kan løse problemet. Ved at 

indføre en effektiv kryptering og anonymisering af data, kan vi fortsat lave 

komplette valide analyser, samtidig med at befolkningen kan føle trygge ved, 

at ingen snager i den enkeltes sygdomshistorie. Det, synes jeg, er den helt 

rigtige fremgangsmåde. Jeg vil understrege, at kun sundhedspersoner med 

en behandlerrelation til en patient skal have adgang til personidentificerbare 

sundhedsdata uden samtykke.

Det er afgørende vigtigt, at vi ikke mister muligheden for hurtigst muligt at 

opdage, hvis en behandling har bivirkninger, vi ikke har forestillet os, eller 

hvis der er geografiske områder eller arbejdspladser, der påfører mennesker 

sygdom. Vi risikerer at drage fejlkonklusioner, hvis vi må lave analyser på en 

del af befolkningen og ikke få adgang til at afklare en problemstilling på hele 

befolkningen og dermed få det rigtige svar. Jeg håber, at OSCAR projektet er 

modellen, der løser dette problem.

I vores sundhedsvæsen er behandlingen i dag raffineret på basis af erfaring-

erne fra behandlingerne, der er givet tidligere. Man kan ikke frasige sig 

registrering, da den styrer økonomien i sundhedsvæsenet. Jeg synes, man 

er forpligtet til, at de data, der hermed genereres, ikke kun bruges til at styre 

økonomien, men at data også udnyttes til at gøre os alle sammen klogere  

– selvfølgelig med en grundig kontrol af, at data ikke misbruges. Det er også 

klart, at denne kontrol skærpes, hvis private aktører skal have adgang til data. 

Befolkningen skal kunne føle helt trygge i, at der aldrig bliver offentliggjort 

personidentificerbare data.

Det mener jeg!
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