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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (Aktstykke nr. 15) af 31. 
oktober 2019 

Spørgsmål 

Vil ministeren overveje at udskyde opstart af projekter om kunstig intelligens i 

sundhedssektoren inden Det Etiske Råd i samarbejde med Dataetisk Råd har fær-

diggjort deres arbejde om dataetiske anbefalinger på området? 

 

Svar 

Regeringen, KL og Danske Regioner aftalte i økonomiaftalen at igangsætte en 

række signaturprojekter om ansvarlig brug af kunstig intelligens i kommuner og 

regioner. Erfaringerne fra projekterne skal bidrage til debatten om, hvordan vi 

bruger nye teknologier som kunstig intelligens på en fornuftig måde, herunder er-

faringer med de etiske problemstillinger, som kan opstå ved brugen af kunstig in-

telligens på bl.a. sundhedsområdet.  

 

Derfor har regeringen, KL og Danske Regioner stillet som krav til projekterne, at 

de arbejder med og forholder sig til relevante etiske aspekter, samt at projekterne 

har fokus på at understøtte det sundhedsfaglige personales arbejde.  

 

Ligeledes er parterne enige om, at Dataetisk Råd skal inddrages, når der foreligger 

konkrete erfaringer og problemstillinger fra projekterne. Da Dataetisk Råd er uaf-

hængigt, er det naturligvis op til rådet selv at beslutte, hvorvidt og hvordan, de vil 

forholde sig til projekterne. 

 

Regeringen ønsker derfor at fastholde, at projekterne igangsættes i efteråret 2019, 

som det blev aftalt med KL og Danske Regioner i økonomiaftalerne, med henblik 

på at styrke ansvarlig brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor samt at få 

konkrete erfaringer med de etiske dilemmaer, der kan opstå, når teknologien an-

vendes på nye områder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 

Finansudvalget 2019-20
Aktstk. 15 endeligt svar på § 7 spørgsmål 4 

Offentligt
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