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Rev. 8. november 2016 

KAH 

Privatøkonomi og Velfærd 

Sundhed 

Referat af møde 6. oktober 2016 i kontaktudvalget 
for sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik 

Til kontaktudvalget for sundhedsøkonomi og sundsstatistik, SDS og DST 
 

Fra SDS: Birgitte Drewes (BIDR), Jan K. Poulsen (JAKP) 

Fra DST: Steen B. Pedersen (SBP), Marianne Karakis (MAC), Karin Elwert 

(KAE), Kamilla Heurlén (KAH) (ref.) 

 

Torsdag 6. oktober 2015 kl. 14.00-15.50 

Sundhedsdatastyrelsen, 205- 305 
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2. Ministerieordningen 

3. Opfølgning  

4. Datalevering  

5. Vedr. internationalt samarbejde  

6. Evt. 

7. Næste møde 

 

1. Overordnet gensidig orientering 

Opgaveflytning i DST betyder, at pr. 1. maj er sundhedsstatistik placeret i kon-

toret for Privatøkonomi og Velfærd, hvorfor Steen B. Pedersen er ny formand 

for kontaktudvalget efter Henrik Bang. 

 

Organisationsændring i SDS pr. 5. september betyder bl.a. at BIDR har skiftet 

job (compliance mv. er slået sammen med direktionssekretariat). Desuden er 

Sundhedsdataprogrammet flyttet fra departementet i SUM til SDS.  

 

SDS fortalte, at øverst hos dem står sikkerhed. Ministeren har besluttet et ser-

vicetjek af persondatahåndtering i koncernen i 2017, hvor også SDS granskes i 

forhold til hjemmel, databehandling mv. Se også punkt 3 om Samarbejdsafta-

len.  

 

DST oplyste at SIM i forrige uge har udmeldt beslutning om, at ansvaret for 

Stofmisbrugsdatabasen pr. 1. januar 2017 flyttes til DST. SDS er dataansvarlig 

for SIB som ”residerer” under Henrik Mulvad Hansen (HEMH). 

  

BIDR nævnte at en ny bekendtgørelse fra SUM departement er på vej i henhold 

til specifikke paragraffer vedr. ældre (efter ressortændring, hvor ældre er del af 

SUM), hvormed det formelle er på plads ifm. flytning af data på ældreområdet 

fra SIM til SUM/SDS.  

 

SBP nævner at Rigsrevisionen har bedt om at der indgås databehandleraftaler 

på socialområdet, herunder Ældreområdet. SBP har kontaktet Departementet 

(Charlotte Clifford og Sandra Poulsen), for en afklaring. Sagen har umiddelbart 

ligget stille siden maj. 

 

Deltagere 
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Dagsorden 
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SBP fortæller, at DST med SUM har indgået samarbejdsaftale på ældreområdet 

for 2016. Aftalen skal genforhandles inden udgangen af oktober. SDS oplyser at 

det vil være med BIDR og Karen Marie Lyng (KMLY) den nye aftale skal for-

handles. 

 

JAKP fortalte om proces med lægemiddelstatistikregistret LMSR over somme-

ren, jf. L184. Som også nævnt på STARS møde i september vil ikrafttrædelses-

dato være 1. november. Udkast til vejledning vil iflg. JAKP ligne det samme 

som det DST har set. Kredsen af sundhedspersoner (fire grupper herunder pa-

tientforeninger med forskning som fx KB) vil få nemmere adgang til data. SFI 

og KORA og andre forskningsinstitutioner (også private) som ikke er med i 

kredsen af sundhedspersoner, kan efter 1. november få adgang efter samme 

regelsæt, som de gør i dag. KAE pointerede at dette er meget positivt og bedre 

end forventet. Det bliver nødvendigt med vejledninger for håndtering af begge 

grupper af forskere, dvs. en vejledning rettet mod de fire grupper, der kan få 

adgang til personhenførbare data og en anden vejledning for de private og sek-

torforskere. Instruks fra SDS til DST vil følge om hvilke oplysninger, der nød-

vendige for at SDS kan vurdere ansøgningerne for hhv. den nye ’brede’ og den 

hidtidige ’smalle’ adgang til LMDB. SDS nævnte, at specialestuderende ikke 

kan få data, hvis de ikke er ansat af universitetet. KAE nævnte at praksis i FSE 

tidligere også havde forhindret dette.  

 

Se også punkt 3 om godkendelser.  

 

MAC rejste spørgsmålet om aggregerede statistik med Lægemiddeldata. To 

kunder hos DST Consulting har fået afslag på deres opgaver fra SDS. SDS vur-

derer, at Persondatalovens bestemmelse (§10, stk. 1) om at følsomme oplysnin-

ger kun må anvendes til statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig 

betydning ikke kan godtgøre det ene af de to aggregerede udtræk. Det andet 

udtræk fik afslag med den begrundelse, at kvaliteten af de specifikke lægemid-

deldata var for ringe til, at de kunne anvendes til formålet. Det nævnes, at der 

til DST ikke stilles samme krav om ”væsentlig samfundsmæssig betydning” i 

forbindelse med statistiske opgørelser iflg. Lov om Danmarks Statistik. MAC 

ville vide, hvad de skulle stille op med de kundeforespørgsler, som ligger klar til 

afsendelse, og JAKP foreslog at sætte sådanne kundeønsker på pause, og BIDR 

supplerede at det kunne være relevant at skelne mellem private kunder (med 

markedsanalyseønsker) og kunder med bredere sigte. MAC ville vide hvilken 

besked kunderne, som pt. har anmodninger i proces hos SDS, skulle have. Her-

til svarede BIDR at SDS endnu ikke var helt afklaret omkring det, men overve-

jede at inddrage departementet og/eller Datatilsynet. SBP opfordrede SDS til at 

høre Datatilsynet om sagen.  

 

SDS tilføjede, at den politiske dagsorden på sundhedsdataområdet om at gene-

rere vækst ved at bringe sundhedsdata i spil fylder mindre end hidtil, også i 

STARS, hvor det primært handler om datasikkerhed, og dermed om at snævre 

ind. BIDR forsikrede, at der var tale om ’lex lægemiddeldata’ og ikke ’lex sund-

hedsdata’, hvormed vigtigheden af at få en databehandleraftale på plads inden 

1. november understreges.  

 

JAKP fortalte at afdelingen for Dataformidling og Forskning primært har fokus 

på uddata, men at registrene LPR, Fødselsregister og Abortregister er placeret 

her samt ny datamodel jf. Sundhedsdataprogram (2015-2018), som driftes eks-

ternt af CSC. Der ses på registre, dokumentation, produktflow og forskellige lag 

med arkiv, behandling og publicering. SAS, R og Qlik bruges primært til analy-

seformål. 
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2. Ministerieordningen 

På baggrund af oplysningerne givet ved kontaktudvalgsmødet 10. marts 2016 

havde SDS vanskeligt ved at se, at de kunne videregive registre til ministerie-

ordningerne og samtidig overholde Persondatalovens krav om opfølgning over 

for Databehandlere.  

 

KAE fortalte, at DST laver årlig opfølgning på Ministerieordningen, hvor det ud 

fra hvilke data der er tildelt og udtrukket vil blive vurderet om tilgængelige data 

opfylder ministeriets need-to-know.   

 

KAE præciserer, at data videregivet til ministerier betyder, at ministerierne er 

dataansvarlige. Det konstateredes at oplysninger fra DST på kontaktudvalgs-

mødet i marts om dataansvar ikke var korrekte, hvilket DST beklager. Efter 

afklaring af Ministerieordningens set-up (som minder om projektdatabaser i 

DST Forskningsservice) var SDS meget mindre bekymrede.  

 

SDS fortæller, at det er helt udelukket at lægge LMDB i Ministerieordningen. 

Spørgsmålet om Lovmodellen, som nu hører under Skatteministeriet blev rejst, 

idet lægemiddeldata indgår i Lovmodellen. SDS udtrykte stor bekymring ved at 

lægmiddeldata indgår i Lovmodellen. 

 

BIDR spørger til de konkrete beskrivelser af Ministerieordninger, og SBP sva-

rer, at DST har en beskrivelse af rammen, mens ministerierne fører pennen. 

Der tales om, at ordningen skal være ordentligt beskrevet. BIDR vil gå tilbage 

og undersøge om beskrivelsen af ordningen i samarbejdsaftalen er ok og evt. 

vende tilbage. Der spørges om ministerierne optager det under en paraplyan-

meldelse. [KAE oplyser efterfølgende, at der foreligger fællesanmeldelser fra 

ministerierne.] 

 

I forlængelse heraf taltes om data som DRG og DAGS som FSE lægger i for-

skerdata på lige vilkår som LPR, selvom der ikke laves statistik på DRG og 

DAGS, om end DRG og DAGS anvendes til Nationalregnskabsopgørelser.  

3. Opfølgning 

SDS er meget interesserede i at samarbejdsaftalen foreligger i underskrevet 

form inden 1. januar 2017, idet et serviceeftersyn af SDS vil blive foretaget. Som 

minimum har SDS brug for at få databehandleraftale om Lægemiddeldata klar-

lagt. 

 

DST oplyser, at direktionen i DST 5/10 så den nuværende version, som ligner 

den modtaget fra SDS 18/8, men med ny forside, hvor underskrifter tænkes 

fremgå. Direktionen synes aftalen skal være bedre gennemarbejdet og havde et 

par andre issues. KAH vil sende versionen til SDS for bl.a. tjek af afsnit om 

Lægemiddeldata og databehandleraftale. 

 

Punktet om evt. samarbejde om at udbyde kursus om sundhedsdata og sund-

hedsstatistik, som har været foreslået af DST på et tidligere møde, udskydes til 

et senere møde. 

Samarbejdsaftale 

Samarbejde om kursus 
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4. Datalevering 

Ingen bemærkninger hertil.  

 

Punktet fremgår ikke af dagsordenen, men er medtaget her, jf. også diskussio-

nen om LMDB fra punkt 1. KAE og MAC bragte spørgsmål op om ansøgninger 

til LMDB, som ligger og venter. Hos FSE er der 4-5 ansøgninger fra før som-

merferien. Vedr. ansøgninger fra DST Consulting, se afsnit 1.  

 

DST modtog 21-22/9 LPR for perioden 1977-2014 via sftp-forbindelsen. DST 

Forskningsservice (KAE, Anne Birgitte Amari (ABA)) har set på data og KAH 

har videresendt information til LISK i SDS om eventuelle mangler. En konsu-

lent hos SDS sidder netop nu og arbejder hermed. Siden har ABA konstateret 

noget med manglede identifikationsoplysninger i ét af årene. JAKP understre-

ger at det er vigtigt hurtigt at melde tilbage til Linda Kongerslev (LISK) i SDS 

med denne information, da hun koordinerer med konsulent. KAH vurderer, at 

et møde mellem LISK og ABA m.fl. måske ville være nyttigt. 

5. Internationalt samarbejde 

Mail fra Eurostat vedr. Dødsårsagsregisteret er af Niels Ploug videresendt til 

Birgitte Drewes. DST har ansvar for koordinering af statistikker og får besked 

fra Eurostat, hvis der er mangelfuld indberetning. 

 

Opdatering af det internationale kortlægningsdokument ligger hos BIDR lige-

som indkaldelse til koordineringsmøde med SIF og DST. Det blev desværre 

ikke en realitet med en ekstra ressource til det internationale i SDS ifm. organi-

sationsændring. 

 

Afholdt i Vejle 31/8-2/9. Ingen bemærkninger til dette punkt. 

6. Evt. 

BIDR rejste et spørgsmål med henvisning til Kina-sagen. Sundheds- og Æl-

dreministeren har sagt i Folketinget, at de vil lægge pres på DST i forbindelse 

med udveksling af data. Eksempel med forskningsprojekt, hvor 80 pct. af data 

vedrører sundhed og 20 pct. er baggrundsdata, som ikke er så personfølsomme 

som sundhedsdata. Synspunktet er, at det ud fra en samlet risikobetragtning 

ville være bedre, at de 20 pct. baggrundsdata fra DST blev sendt til SDS end 

omvendt. Persondata fra DST forlader ikke huset, og BIDR spørger om det er 

noget DST ikke vil eller DST ikke kan. SBP henviser til DST´s datafortrolig-

hedspolitik om, at individdata ikke forlader DST. Desuden burde det slet ikke 

være et issue, da der ikke bør være nogen tvivl om sikkerheden ved udveksling 

af data via sftp-forbindelsen. KAE nævner, at SFTP-forbindelsen var sat op på 

daværende tidspunkt, men der var tilsyneladende misforståelse i kommunika-

tion i et eller andet led vedrørende dette. KAH spørger om SFTP-ordningen 

fortsat håndteres af Povl Valeur (IT-chef i DST) og Peter Spanggaard (NSI), 

hvilket bekræftes.  

 

KAE spørger, idet nyligt erfagruppe-møde blev aflyst, om den af SDS ønskede 

liste om projektdatabaser med sundhedsdata ønskes tilsendt. Det aftales, at 

KAE sender listen til JAKP. 

 

Dataleveranceplan 

Godkendelser 

Genlevering af LPR 

Letter of compliance 

Kortlægningsdokument + 

Koordineringsmøde 

Nomesko/Nososko-møde 
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KAE spørger om liste med FSE-kunder, hvor det er angivet om de er private, 

offentlige eller andet skal sendes til SDS i stedet for SUM departement. SDS vil 

sætte pris på, at CVR-nummer ligeledes anføres i listen. Det aftales at listen 

sendes til JAKP. 

7. Næste møde 

Der var enighed om, at der var behov for et møde i kontaktudvalget inden 

marts 2017. Næste møde, som handler om samarbejdsaftalen, aftaltes til  

onsdag 16. november kl. 9-10.30 hos SDS. [Mødet er siden blevet udskudt 

af DST.] 


