
 

 

Udvalget gøres opmærksom, at vedlagte høringssvar er afgivet i forbindelse med 

Kommissionens offentlige høring vedrørende et kommende forslag til forordning om 

et europæisk sundhedsdataområde (European Health Data Space. Hermed sammen-

fattes høringssvaret med henblik på Europaudvalgets orientering. 

 

I høringssvaret hilses arbejdet velkommen, ligesom der fra dansk side tilkendegives 

støtte til de overordnede målsætninger og ambitioner med arbejdet om at levere 

sundhedsydelser af høj kvalitet, reducere uligheder og fremme adgangen til sund-

hedsdata til brug for forskning, innovation, beslutningstagning og lovgivningsmæssige 

beslutninger inden for EU. Dette skal skabe og sikre nye forebyggende strategier, di-

agnoser og behandlinger.  

 

EU’s målsætning skal indfries gennem:  

1) brugen af sundhedsdata til sundhedsydelser, forskning og innovation 

samt beslutningstagning og lovgivningsmæssig beslutning. 

2) udvikling og brug af digitale sundhedstjenester og –produkter. 

3) udvikling og brug af kunstig intelligenssystemer i sundhedsvæsenet.  

 

I høringssvaret betones hensynet til, at det i anvendelse af sundhedsdata på tværs af 

EU er væsentligt at sikre høj databeskyttelse og borgernes ret til fortrolighed, herun-

der at det sker med udgangspunkt i medlemslandenes frivillighed og i overensstem-

melse med EU’s og medlemslandenes lovgivning og principper. For at sikre datasik-

kerhed fremhæves behovet for fødererende modeller, hvor data forbliver i de en-

kelte lande og kan tilgås via algoritmer/analyser i de lokalt forankrede løsninger.  

 

I høringssvaret fremhæves endvidere Danmarks unikke brug af sundsdata, hvor 

mange sundhedsregistre og -databaser dækker hele befolkningen over mange år og 

kan kobles på tværs af datakilder. Den danske befolkning har tillid til, at disse data 

behandles med stor sikkerhed. Det fremhæves derfor, at det er vigtigt, at nye initiati-

ver bygger videre på og understøtter medlemslandenes lokale organisering, hvor det 

enkelte land selv organiserer adgang til data, så man kan tage hensyn til lokale sam-

menhænge, fordi sundhedsdataområdet varierer med regler og administrativ organi-

sering på tværs af medlemslandene. 
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