
Til medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg. 
HASTESKRIVELSE af 22/3-2015 - ønskes læst af Sundhedsudvalgets medlemmer inden 24/3-2015 
hvor Kulturministerens og Rigsarkivets ulovlige bekendtgørelse søges gennemtrumfet!!! 
  
Hermed fremsendes til orientering to 
  

Åbne breve angående DAMD-registrene -  
til Statsministeren og Kulturministeren 

  
Henvendelse af 22/3-2015 til Statsministeren om Kulturministerens straffelovesovertrædelser. 
  
Til Statsministeren, Personligt. 
  

Kære Statsminister Helle Thorning-Schmidt! 

Undertegnede har d.d. tilsendt Kulturminister Marianne Jelved en kopi af vedstående åbne brev (se 
bilag). 
En kopi til Statministeren personligt fremsendes hermed, under henvisning til 
Ministeransvarlighedslovens §§ 1, 2 og 3 stk.1   
til videre foranstaltning, idet Kulturministeren offentligt har tilkendegivet, at hun siden nytår - trods 
sin viden om ulovlighederne -  

ikke alene har undladt at søge dem hindret, men tillige har udfoldet bestræbelser på at bistå Rigsarkivet 
med at tilegne sig tyvegodset  
i form af en "arkivkopi" af det ulovlige DAMD-register, hvorved patientrettighederne 
(menneskerettighederne) og grundlovens bestemmelser om ejendomsret krænkes for millioner af Danske 
borgere. 
  

Jeg begærer som part herved i inden 7 dage i medfør af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven fuld 
partindsigt og fuld registerindsigt i alle Statsministeriets akter og registreringer vedrørende DAMD-
registrene og udleveringen af kopier heraf til Rigsarkivet. 
  

Modtagelsen af denne henvendelse til Statsministeren om Kulturministerens forbrydelse bedes straks 
skriftligt bekræftet. 
På forhånd tak! 

  
Med venlig hilsen 
cand. polit. 
Jussi Merklin 
  
BILAG: 
  

  
Åbent brev til Marianne Jelved. 

  
Kære Marianne Jelved! 
Borgerne har ejendomsretten til deres data. Patienterne har ejendomsretten til deres patientdata, 
herunder deres følsomme patientdata. De har, ved at konsultere deres læge for at modtage lægens 

tjenesteydelser, midlertidigt, under visse forudsætninger og på visse vilkår, givet deres læge 

en brugsret til deres patientdata. Denne brugsret giver lægen mulighed for – med tavshedspligt – at 
bruge oplysningerne til gavn for patienten i sin behandling og rådgivning af patienten i lægens praksis. 
Intet andet! 
  
Databehandlingsvirksomhed DAK-E, har uden patienternes samtykke ved hjælp af et hacker-værktøj 
(et automatiseret program), kaldet ”Sentinel-datafangst”, uden patienternes tilladelse og uden 

lovhjemmel, direkte fra lægernes elektroniske patientjournaler, stjålet patienternes ejendom i form af 
digitaliserede følsomme patientdata. Og DAK-E har (uden patienternes samtykke)  registreret, lagret og 
behandlet disse stjålne patientdata, som er patienternes retmæssige ejendom, i det af Region 
Syddanmark ejede registreringssystem ved navn ”DAMD-databasen”. Det er sket systematisk igennem 
syv år (!), skønt DAK-E vidste, at dette ikke var lovligt, fordi man ifølge myndighederne alene havde 
hjemmel til at gøre dette for 4 nøjere specificerede og veldefinerede grupper af patientdata. DAK-E har i 
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alle 7 år været i ond tro med hensyn til lovligheden af denne hacking-forbrydelse, fordi man gentagne 
gange har bedt om tilladelse til denne ”data-høst”, men hver gang har fået afslag. Borgernes patientdata 
er i de 7 år blevet tyvstjålet hundredetusindevis af gange. Forbrydelserne er begået mod næsten hver 
eneste borger i hele Danmark! Og der er i virkeligheden tale om millioner af enkeltforbrydelser! 
  
Sundhedsministeren Nick Hækkerup har ikke alene haft ret til, men også pligt til, at påse, at alle ulovligt 

indsamlede, tyvstjålne patientsundhedsdata blev slettet. Og DU har ikke alene nu retten, men 
også pligten, til at stoppe Rigsarkivets forsøg, på at tilegne sig en kopi af de i DAMD-registrene ulovligt 
indsamlede tusindevis af tyvekoster i form af følsomme persondata om patienter, der er tyvstjålet fra 
patientjournaler hos landets læger. 
  
Det ulovlige DAMD-register er TYVERI af borgernes DATA, deres retmæssige ejendom. Rigsarkivets 

forsøg på at skaffe sig råderet over de fra borgerne stjålne data ved hjælp af en bekendgørelse er et 
forsøg på hæleri. Kulturministernes bistand hertil er kriminelt! Man kan ikke vinde hævd på forbrydelser. 
Rigsarkivets hæleri eller nogle forskeres brug af tyvekosterne bliver ikke lovligt, blot fordi disse 
tyvekoster gemmes i 120 år eller i 230 år! Hverken DU eller Rigsarkivet har kompetence eller hjemmel i 

nogen lov til at legalisere en forbrydelse!  Både for DIG og for Rigsarkivaren vil det være en 
EMBEDSFORBRYDELSE, at legalisere forbrydelserne det eller blot forsøger at gøre det! 
Der kræves ikke nogen nye eller særlige regler for at DU forbyder Rigsarkivet, at få eller kræve en kopi af 

det ulovlige DAMD-register. DU har, som kulturminister, instruktionsbeføjelser overfor embedsmændene i 
Rigsarkivet. Du kan derfor blot, sende Rigsarkivar Asbjørn et postkort med besked om at annullere - eller 
at trække anmodningen om en ”arkiv-kopi” af DAMD tilbage. 
Såfremt DU ikke straks udøver den pligtige virksomhed er du faktisk hjemfaldne til straf i medfør af 
bestemmelserne i kapitel 16 i den borgerlige Straffelov. 
Såfremt DU derfor ikke beder Rigsarkivaren om at trække sin anmodning til Region Syddanmark tilbage, 
så er denne anmodning ikke desto mindre alligevel ugyldig, fordi der slet ikke er eller har været hjemmel 

i Grundloven (§ 73) til at udfærdige en bekendtgørelse kræve patienternes tyvstjålne ejendom udleveret 
– eller til at kræve patientrettighederne tilsidesat. En sådan bekendtgørelse er jo forfatningsstridig! 
  
  

PS: Kulturministerens bistand til Rigsarkivet i form af 

udstedelsen af en ulovlig bekendtgørelse er i sig selv en 

ulovlig forvaltningsakt og embedsmisbrug.  

Der foreligger hermed grundlag for at rejse Rigsret-sag 

mod Kulturministeren! 

MVH 

Cand. polit, Jussi Merklin 
  

 


