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Undersøgelse af patienters 
holdning til sundhedsdata 



Baggrund

Data Redder Liv har undersøgt et bredt udsnit af danske patienters tilgang til sundhedsdata. Undersøgelsen er 
gennemført ud fra et ønske om at bringe patientens stemme frem i debatten om indsamling og anvendelse af 
sundhedsdata. 

Når man er patient deler man mange informationer om sig selv og sin sygdom med sundhedsvæsnet. Derfor 
finder vi det relevant at søge indblik i patienternes brug af og holdning til deling af sundhedsdata.

Sundhedsdata kan gøre stor gavn både i indsatsen over for den enkelte patient, og til at planlægge, vurdere og 
udvikle sundhedsydelser. Men i hvilket omfang bliver de brugt, og hvordan stiller danske patienter sig, når det 
kommer til at indsamle og dele deres personlige data? 

Det satte vi os for at undersøge!
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Metode

• Undersøgelsen er foretaget blandt danske patienter i alle aldersgrupper. 

• Undersøgelsen er gennemført i februar/ marts 2019 via et online spørgeskema, distribueret af 12 danske 
patientforeninger og paraplyorganisationer. Patienter har herudover delt undersøgelsen i online patientfora. 

• Patienter fra følgende sygdomsområder er repræsenteret i undersøgelsen:  Colitis-crohn, diabetes, gigt, 
hjertesygdom, lungekræft, kræft i underlivet, prostata kræft, psoriasis, psykisk sygdom, sclerose, sjælden 
sygdom. 

• 460 patienter har besvaret undersøgelsen. Heraf 333 kvinder og 127 mænd. 
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Resultater



Baggrundsinformation



Q: Hvad er dit køn? 

6

28%

72%

Mand

Kvinde



Q: Hvad er din alder? 

1%

10%

9%

15%

26%

38%

10-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61+
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Q: I hvilken landsdel bor du? 

58%

8%

34%

Sjælland og Øerne

Fyn

Jylland
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Indsamling af data



Q: Indsamler du oplysninger om dig selv / din sygdom (fx 
via udleverede apparater, skemaer, apps, aktivitetsure 
eller lign)?

42%

58%

Ja

Nej

Næsten halvdelen af patienterne
indsamler sundhedsdata

om sig selv
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Q: Hvilke oplysninger indsamler du? 

55%

29%

44%

41%

12%

36%

17%

32%

16%

Medicin indtag

Kost

Motion

Målinger af fysisk tilstand

Humørændringer

Ændringer i vægt

Ændringer i fysisk tilstand

Søvnmønstre

Andet

Patienter indsamler data fra
mange forskellige aspekter

af deres liv
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• ”Diagnose- og journalinformationer”

• ”Blodprøve svar og Himalaya fra syge”

• ”Alt hvad vi kan få af information”

• ”Epileptiske anfald og absencer”

• ”Registrere epileptiske anfald,  opkastninger mv”

• ”Scanningsresultater, notater fra behandlende læger”

• ”Læge Osteopat reumatolog sygehus” 

• ”Blodprøve svar samt andre relevante” 

Kommentarer til: Hvilke oplysninger indsamler du? 

• ”Blodsukker”

• ”Smerter”

• ”Smerter”

• ”Tæller skridt”

• ”Værdier”

• ”Alt om Postpolio”

• ”INR – kolesterol”

• ”Menstruationscyklus”

• ”Antal skridt taget/fitbit”

• ”Migræneanfald”

• ”Blodprøve”

• ”Muskelsmerter”

• ”Smerte dagbog”

• ”Resultat af scanninger”
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Q: Bruger du de oplysninger, du indsamler i samtalen med de 
sundhedspersoner, du møder i forbindelse med din sygdom? 

77%

23%

Ja

Nej

Næsten 80% af respondenterne anvender de 
data, de indsamler, i samtalen med 

sundhedspersoner
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Q: De oplysninger, jeg indsamler, giver et godt grundlag for 
samtalen med min læge/sundhedspersoner, så de får et bedre 
indblik i mit liv og min sygdom.

38%

40%

18%

4%

1%

Meget enig

Enig

Hverken / eller

Uenig

Meget uenig

7 ud af 10 patienter er enige i, at de 
oplysninger de indsamler giver et godt 

grundlag for samtale med læger og 
sundhedspersonale
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Adgang til data



Q: I hvor høj grad oplever du, at du har adgang til de 
sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret på dig 
(sygdomshistorik, blodprøver, medicin mm.)?

14%

37%

34%

10%

4%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I lav grad

Slet ikke

Mere end halvdelen oplever, at de har 
har adgang til de sundhedsdata, som

sundhedsvæsnet har registreret om dem
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Q: I hvor høj grad oplever du, at sundhedsvæsenet har adgang til 
og bruger de sundhedsoplysninger, der er registreret om dig?

20%

54%

23%

3%

I høj grad

I nogen grad

I lille grad

Slet ikke

7 ud af 10 respondenter oplever, at 
sundhedsvæsnet bruger de data, 

der er registreret om dem
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Q: Hvor enig er du i følgende udsagn: De oplysninger, der indsamles 
ét sted (fx på hospitalet) bliver ikke brugt det næste (fx hos den 
praktiserende læge). Jeg skal selv stå for at skabe overblik.

19%

34%

27%

14%

5%

Meget enig

Enig

Hverken / eller

Uenig

Meget uenig

Halvdelen af patienterne oplever, at de 
oplysninger, der indsamles ét sted i

sundhedsvæsnet, ikke bliver brugt det næste sted
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Q: Mener du, at dine sundhedsdata kunne bruges mere, end 
det er tilfældet i dag?

82%

18%

Ja

Nej

8 ud af 10 respondenter vurderer, at 
sundhedsdata kunne bruges mere, 

end det er tilfældet i dag
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Q: Hvis du kunne erstatte et eller flere kontrolbesøg på hospitalet 
med videokonsultationer i hjemmet, ville du så takke ja til det?

52%

48%

Ja

Nej

Halvdelen af patienterne ville takke ja til
muligheden for at erstatte et kontrolbesøg

på hospitalet med videokonsultationer i hjemmet
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Udvikling af ny medicin og
digitale løsninger



Q: Hvor enig er du i følgende udsagn: Ny teknologi har gjort 
det lettere at være patient.

14%

32%

46%

6%

2%

Meget enig

Enig

Hverken/ eller

Uenig

Meget uenig

Halvdelen er enige i, at ny
teknologi har gjort det nemmere at 

være patient

22



Q: Er du villig til at dele dine anonymiserede sundhedsdata til 
brug for forskning?
I Danmark indsamles sundhedsdata i registre. De bruges blandt andet til at se, hvor mange der 
har en bestemt sygdom, og om mænd er i større eller mindre risiko end kvinder. Ved at analysere 
sundhedsdata kan forskere opnå ny viden til at stille diagnoser og planlægge behandlingsforløb. 

92%

8%

Ja

Nej
9 ud af 10 af respondenter er villige til at dele deres anonymiserede

sundhedsdata til brug for forskning
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Q: Er du villig til at dele dine anonymiserede sundhedsdata 
med disse virksomheder?
I Danmark har vi mange lægemiddelvirksomheder, der udvikler ny medicin og et innovationsmiljø 
af startups og virksomheder, der udvikler nye sundhedsteknologier til at opspore sygdom og 
hjælpe lægerne med at stille mere præcise diagnoser. 

87%

13%

Ja

Nej
Næsten 9 ud af 10 er villige til at dele deres anonymiserede

sundhedsdata med lægemiddelvirksomheder
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Bekymringer ved at dele data



Q: Har du bekymringer ved at dele dine sundhedsdata?

37%

63%

Ja

Nej

6 ud af 10 patienter har ingen
bekymringer ved deling af deres

sundhedsdata
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Q til bekymrede (37%): Er du bekymret for, at dine data bliver 
misbrugt af følgende aktører?

60,29%

84,56% 87,50%

39,71%

15,44% 12,50%

Kommunen Forsikringsselskaber Private virksomheder

Ja

Nej

Blandt de, der er bekymrede over at dele deres data, frygter mange, at særligt forsikringsselskaber og
private virksomheder misbruger deres sundhedsdata
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Q: Hvad kunne gøre dig tryg ved at dele dine sundhedsdata?

53%

52%

31%

34%

26%

8%

Mere klarhed over, hvem der har adgang til mine data

Mere oplysning om, hvad mine data bruges til

Mere oplysning om datasikkerhed

Mere oplysning om, hvordan det gavner mig, at data
bliver anvendt

Intet. Jeg er helt tryg ved at dele mine data

Andet
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Der er behov for mere oplysning
om brugen af og adgangen til data 



Konklusioner



Konklusioner

Patienter indsamler værdifuld information om dem selv og deres helbred
• Næsten halvdelen af patienterne indsamler data om dem selv via og deres sygdom via udleverede apparater, skemaer, aktivitetsure mv.
• Af de patienter som indsamler sundhedsdata om dem selv, anvender næsten 8 ud af 10 dataene i samtalen med sundhedspersoner.
• 7 ud af 10  vurderer, at de sundhedsoplysninger, de selv indsamler, giver et godt grundlag for samtale med læger og sundhedspersonale. 

Værdifuld viden om patienten risikerer at gå tabt på tværs af sundhedsvæsnet
• 8 ud af 10 vurderer, at sundhedsdata kunne bruges mere, end det er tilfældet i dag.
• Halvdelen oplever, at de oplysninger, som indsamles et sted i sundhedsvæsnet, ikke bliver brugt hos den næste. 

Patienter vil gerne dele deres sundhedsdata
• 9 ud af 10 patienter vil gerne dele deres anonymiserede data til forskning 
• 9 ud af 10 patienter vil gerne dele deres anonymiserede data med virksomheder, der udvikler medicin og ny teknologi
• 6 ud af 10 har ingen bekymringer ved at dele deres sundhedsdata.
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Perspektivering

Undersøgelsen er foretaget via et online spørgeskema, distribueret af 12 danske patientforeninger og paraplyorganisationer samt i 
online patientfora. Undersøgelsen viser, hvordan et bredt udsnit af danske patienter forholder sig til brugen af sundhedsdata i det 
danske sundhedsvæsen. 

Undersøgelsen er født med den bias, at den alene er distribueret blandt patienter, der orienterer sig mod patientforeninger og som 
måske kan tænkes at være mere optaget af sundhedsdata end gennemsnittet af patienter. 

I fremtidige undersøgelser kunne det være interessant at gå i dybden med de enkelte sygdomsområder, med henblik på at kunne 
identificere tendenser på tværs af sygdomsområder. 

Det billede, der ofte tegnes i den offentlige debat, er et af en skeptisk og frygtsom patient, der ikke ønsker sine data delt med 
omverdenen. Det billede undersøgelsen tegner her, er en tillidsfuld patient, der ser værdien i en bedre anvendelse af sundhedsdata 
– til gavn for sig selv og andre i samme situation. 

Det er et billede, der fortjener en stemme.
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