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Abstrakt 

 

The Danish healthcare system is universal and based on the principles of free and equal 

access to healthcare for all citizens. However, Covid-19 has shown us that a sudden pandemic 

can make the health sector be under immense pressure, which negates the best possible 

treatment for everyone. More nurses are needed, more people are growing older and therefore 

more chronic genetic diseases are on the rise.  

One of the chronic diseases which this project mainly will focus on, is Diabetes 1 and 2. 

From population-based research of Denmark, diabetes is one of the leading causes of health 

complications, resulting in increased disability and enormous healthcare costs. According to 

data the increase in prevalence is most likely caused by an increase in incidence due to 

changes in underlying risk factors, primarily obesity and aging of the Danish population. 

Therefore, it is a problem which needs to take serious precautions.  

Artificial Intelligence is a new technology tool, which may be the salvation for helping the 

healthcare sector to find better solutions on diabetes diagnosis, which will a great impact on 

lifting the pressure and improve cost efficiencies. However, it is a new technology, which 

means there are still some concerns regarding the functionality and purpose of the technology 

The purpose of this project is to analyse one of the main areas of Artificial Intelligence, 

Machine Learning as a technology tool for prediction and diagnosis of diseases caused by 

diabetes. The main goal is to have a fundamental knowledge of Machine Learning, with the 

help of theory and methods.  

As to a conclusion, it would be possible to understand, how the technology will be used in 

diagnosis of diabetes, the challenges it faces and consequences of the technology with the 

help of theory from Shoshana Zuboff 
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Indledning 

 

Diabetes er en af de mest udbredte kroniske sygdomme der er i Danmark, som i værste 

tilfælde kan forårsage følgesygdomme som kan være invaliderende. Ifølge undersøgelser, har 

der været en markant stigning for antallet af borgere der er blevet ramt af sukkersyge, hvilket 

er bekymrende for det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen indikerer, at stigning vil 

fortsætte frem til 2025. 

Samtidig med den bekymrende stigning af danske borgere med sukkersyge, er der kommet en 

ny teknologi, Kunstig Intelligens, som vil være løsning til de mange udfordringer 

sundhedsvæsenet står overfor. Men hvad er kunstig intelligens egentlig? Hvordan bruges det 

og hvilke kompetencer og rammebetingelser skal der til, for at realisere de muligheder som 

teknologien lover? 

Projektrapporten vil give læseren kendskab til de allervigtigste faktorer vedr. 

problemstillingen diabetes. Samtidig vil læseren få en introduktion til de væsentligste 

problematikker ved sygdommen, som påvirker ikke kun diabetespatienten, men også 

samfundsøkonomiske samfundsmæssige forhold. 

Hermed vil projektrapporten fokuserer på undersøgelse og udfordringer ved anvendelse af 

Maskinlæring, som er en del af Kunstig Intelligens, ved diagnosticering af følgesygdomme i 

diabetes, ved hjælp af teori og metoder. 

Teori og metoder består af semesterdimensionerne teknologiske systemer og artefakter med 

formål om at undersøge teknologiens indre mekanismer og processer, samt utilsigtede 

effekter. Derudover bliver der inddraget semesterdimensionen subjektivitet, teknologi og 

samfund, med henblik på at undersøge mulige risici ved teknologien på baggrund af 

overvågningskapitalisme af Shoshana Zuboff. 

Afslutningsvis vil der være en opsamling på de ovenstående teorier, som vil fokusere på 

diagnosticering af diabetes og perspektivering ved undersøgelse og analysearbejde af 

teknologien, Maskinlæring som redskab. 
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Begrebsafklaring 

 

Kunstig Intelligens 

- Efterligning af handlinger som man normalt forbinder med menneskelig intelligens, 

på en computer 

Maskinlæring  

- En computer ved hjælp af en særlig programmeringsmetode automatisk kan udnytte 

de resultater den opnår undervejs i analysen af meget store datamængder til at justere 

og forbedre sine beregninger 

Algoritme  

- Trinvis beskrivelse af en proces der skal kunne udføres af en automat, ofte en 

computer 

Neural Netværk 

- Computersystem der er inspireret af menneskets nervesystem og søger at efterligne 

menneskets måde at indlære noget 

Diabetes Mellitus 1 og 2  

- Livslang kronisk sygdom, som opstår når blodsukkeret i menneskekroppen ikke 

længere kan reguleres optimalt pga. nedsat dannelse af hormonet insulin. 

GDPR  

- Forkortelse af General Data Protection Regulation, som er den internationale 

betegnelse for persondataforordningen/databeskyttelsesforordningen. 

Overvågningskapitalisme 

- Forretningsmodel som baserer annoncevirksomhed el.lign. på internetbrugerens net 

adfærd 
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Problemfelt 

 

Ifølge Region Hovedstaden har Kunstig Intelligens potentiale til at optimere deres 

arbejdsprocesser, ved at hjælpe patienter med at få bedre behandlinger, idet diagnoser bliver 

mere præcise og forudsigelig. Øget brug af data skal forbedre diagnostik for den enkelte 

patient. Implementering af Kunstig Intelligens vil blive anvendt som beslutningsstøtte i at 

vurdere risici hos patienterne, hvilket vil resultere sig i tidsbesparelse, samt gøre 

beslutningerne mere træfsikre. 

Formålet med projektrapporten er nemlig at danne en grundlæggende forståelse på 

maskinlæring som teknologi, hvordan det kan implementeres i diagnosticering af 

følgesygdomme i diabetes, samt hvilke udfordringer teknologien står over for opsamling af 

data. 
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Problemformulering  

Hvilke fordele og ulemper er der ved anvendelse af Machine Learning ved diagnosticering 

af følgesygdomme i diabetes 1 og 2 i det danske sundhedsvæsen? 

 

Arbejdsspørgsmål 

Hvad er Maskinlæring? 

- Redegørende 

- Introduktion til Maskinlæring 

- Inddragelse af TRIN-model: Indre mekanismer og processer ved Maskinlæring 

- Formål med teknologien 

Hvorfor er diabetes 1 og 2 et problem for velfærdssamfundet og hvordan kan maskinlæring 

blive brugt til diagnosticering af følgesygdomme af diabetes 1 og 2? 

- Analyserende 

- Introduktion til diabetes 

- Problemstilling ved diagnosticering af diabetes 

- Socioøkonomiske- og samfundsmæssige konsekvenser 

- Maskinlæring som et redskab til diagnosticering af diabetes følgesygdomme 

Hvilke udfordringer er der ved brug af maskinlæring ved diagnosticering af følgesygdomme i 

diabetes 1 og 2? 

- Diskussion 

- Inddragelse af TRIN-modellen Utilsigtede effekter ved teknologien 

- Etiske konsekvenser ved brug af Ml 

- Datamæssige konsekvenser ved brug af MI 

- Inddragelse af STS: Overvågning af data af Shoshana Zuboff’s perspektiv 

- Inddragelse af STS: Kunstig Intelligens af Dreyfus 
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Semesterbinding 

Teknologiske systemer og artefakter 

Dette semesters projektbeskrivelse er hovedsageligt fokuseret på inddragelse af 

’’Teknologiske systemer og artefakter’’, ifølge det overordnet indhold for Basisprojekt 2.1. 

Med henblik på projektemnet, vil TRIN-modellen blive taget i brug for undersøgelse og 

analyse af Maskinlæring. TRIN-modellen er bearbejdet af Niels Jørgensen med formål om at 

analyserer og undersøge teknologierne. 

’’Formålet med TRIN-modellen er at inspirere til analyser af teknologier, med hovedvægt på 

teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne. Modellen indeholder seks spørgsmål man 

kan stille til en teknologi. 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier.”1 

Projektrapporten vil fokusere på at analysere teknologiens indre mekanismer og processer og 

teknologiens utilsigtede effekter med fokus på Maskinlæring som teknologi 

 

Subjektivitet, teknologi og samfund  

Som min anden dimension vil jeg inddrage ’’Subjektivitet, teknologi og samfund’’ da 

projektemnet også er rettet mod undersøgelse af ’’Det dialektiske forhold mellem mennesker, 

teknologier og samfund’’. Hvilket i dette projektemne retter sig mod forholdene mellem 

teknologien og de datamæssige udfordringer ved at diagnosticere patienter ved anvendelsen 

af Maskinlæring. STS spiller også en stor rolle i hvordan sundhedsvæsenet agerer sig efter 

teknologiens indflydelse på diagnosticering af diabetes følgesygdomme og datamæssige kon 

 

 
1 indre-mekanismer.pdf, Digital Signatur, Niels Jørgensen 

file:///C:/Users/AndrÃ©%20Jensen/Documents/RUC%20-%20Humtek/1.%20Semester/Teknologiske%20Systemer%20og%20artefakter%20(TSA)/Trin%20modellen%20og%20indre%20mekanismer/indre-mekanismer.pdf
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Afgrænsning 

 

Teknologi, Emne, Tid, Teori og Metoder 

På baggrund af teknologien ”Kunstig Intelligens” er det et enormt bredt emne, så derfor har 

jeg valgt at afgrænse mig til en delteknologi af KI, Maskinlæring. Samtidig startede jeg med 

ikke at have en konkret sygdom, som jeg vil fokusere.  

Det resulterede sig i mange dags undersøgelse på de nuværende problemstillinger, samt 

hvordan Maskinlæring blev inddraget til både diagnosticering, behandling og assistance vha. 

sundhedspersonalet. Konklusion var at Kunstig Intelligens er en teknologi, der er så nyt at det 

stadigvæk er et igangværende projekt.2 

Da har jeg valgt at fokusere på Diabetes 1 og 2 som problemstilling og hermed besluttede 

mig for at undersøge igangværende projekt på diagnosticering af diabetes vha. hovedsagelig 

danske kilder. 

Geografisk set bliver teknologien Kunstig Intelligens brugt over hele verden. Der findes 

forskellige måder på hvordan maskinlæring bliver brugt ved diagnosticering af diabetes, så 

derfor har jeg fokuseret på danske kilder ved anvendelsen af maskinlæring i Danmark i det 

danske sundhedsvæsen.  

På grund af en blanding af matematik og biologi i forbindelse med teknologien og selve 

projektemne, har der ikke været tid nok til at få en dybdegående analyse på egen hånd i den 

begrænset tid i dette semester.  

Interviews var ment som en metode til at opsamle data fra mulige fagpersoner, som har 

erfaring inden for feltet og teknologien. Dog har det ikke været muligt at komme i kontakt 

med, så jeg har valgt at benytte mig af data og statistik der allerede findes over 

problemstillingen, og teori angående teknologien.  

Teorien kommer primært til at bestå af TRIN-modellen af Niels Jørgensen med henblik på at 

undersøge en teknologi, og statistik, data samt teorien fra Shoshana Zuboff angående 

Overvågningskapitalisme. Her vil dataindsamling blive inddraget. 

 
2 ai-eksempelsamling_elektronisk.pdf (regioner.dk) 

https://www.regioner.dk/media/14804/ai-eksempelsamling_elektronisk.pdf
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Redegørende  

Hvad er Maskinlæring? 

 

Introduktion til Maskinlæring 

Den teknologiske system Maskinlæring (MI) er et underområde af Kunstig Intelligens (KI), 

som er computerbaserede eller programmerede maskiner, der har evnen til at tilegne sig 

viden, opfatte og forstå sammenhænge mellem forskellige fænomener, tænke abstrakt og løse 

problemer ved hjælp af matematiske modeller, algoritmer og store mængde data.3 På 

baggrund af de redskaber, har teknologien en unik evne til at lære, uden at de er specifikt 

programmerede. 

De 2 primære forskellige læringsformer for maskinlæring, som jeg vil dykke ned, er 

superviseret læring og ikke-superviseret læring. 

Superviseret læring 

I superviseret læring anvender man data, der indeholder eksempler på den klassificering eller 

forudsigelse man vil lave, såsom billeder af kampvogne og rendegravere med tilhørende 

information om, hvilke billeder der er hvad. Data-eksemplerne kan således guide vores 

læring, og vi kan teste hvor godt, vi har lært at klassificere eller forudsige ved at inddrage nye 

data eksempler, og se om vi på den baggrund kan klassificere eller forudsige korrekt.4 

Ikke-superviseret læring 

I ikke-superviseret læring har man også en masse data-eksempler, men ikke nogen 

information om, hvad der ønskes klassificeret eller forudsagt. F.eks. en masse billeder uden 

information om hvad hvert enkelt billede forestiller. Et andet eksempel kunne være data om 

en netbutiks kunder, som man formoder falder i forskellige kundesegmenter, men man har 

ikke på forhånd nogen information om, hvilke segmenter det kunne være eller hvem af vores 

kunder, der tilhører hvilket segment. Selv uden den form for information kan en ikke-

superviseret maskinlæringsalgoritme, gruppere kunder der ligner hinanden ind i segmenter, 

baseret på f.eks. alder, indkomst, familiestatus, købsvaner osv.5 

 
3 Jens Ulrik Hansen (udkast)[1496].pdf 
4 Jens Ulrik Hansen (udkast)[1496].pdf 
5 Jens Ulrik Hansen (udkast)[1496].pdf 

file:///C:/Users/AndrÃ©%20Jensen/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/58/Attachments/Jens%20Ulrik%20Hansen%20(udkast)%5b1496%5d.pdf
file:///C:/Users/AndrÃ©%20Jensen/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/58/Attachments/Jens%20Ulrik%20Hansen%20(udkast)%5b1496%5d.pdf
file:///C:/Users/AndrÃ©%20Jensen/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/58/Attachments/Jens%20Ulrik%20Hansen%20(udkast)%5b1496%5d.pdf
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Fælles for superviseret læring og ikke-superviseret læring er, at data består af en masse 

eksempler såsom billeder af noget, kunder med forskellige egenskaber, tekster fra et sprog, 

patienter med et sygdomsforløb og osv... Ud fra disse data-instanser, eller datapunkter, 

forsøger man at lære generelle mønstre enten på en superviseret eller ikke-superviseret måde. 

Teknologien indre mekanismer og processer 

Maskinlæring handler om at producere algoritmer. F.eks. Hvis maskinlæring skal lære at 

kende forskel på kampvogne og rendegravere, producerer man en algoritme, der som input 

tager billeder og som output fortæller os, om det er en kampvogn eller en rendegraver. Hvis 

man vil forudsige huspriser, producerer man en algoritme, der på baggrund af input i form af 

information om et hus kan komme med et bud på dets pris. Dette er begge eksempler fra 

superviseret læring, hvor både input og det ønskede output er kendt. 

I ikke-superviseret læring vil man segmentere en netbutiks kunder som i eksemplet ovenfor, 

producerer en algoritme, der på baggrund af information om en kunde som input, som output 

kan fortælle os, hvilket segment vi skal placere kunden i.6 (Figur 7, Figur 8) 

Konklusion 

Fælles for superviseret læring og ikke-superviseret læring er, at data består af en masse 

eksempler såsom billeder af noget, kunder med forskellige egenskaber, tekster fra et sprog, 

patienter med et sygdomsforløb og osv... Ud fra disse data-instanser, eller datapunkter, 

forsøger man at lære generelle mønstre enten på en superviseret eller ikke-superviseret måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Jens Ulrik Hansen (udkast)[1496].pdf 

file:///C:/Users/AndrÃ©%20Jensen/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/58/Attachments/Jens%20Ulrik%20Hansen%20(udkast)%5b1496%5d.pdf
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Analyse 

Hvorfor er diabetes 1 og 2 et problem for velfærdssamfundet og hvordan kan 

maskinlæring blive brugt til diagnosticering af følgesygdomme af diabetes 1 og 2? 

 

Introduktion til Diabetes 

Den generelle betegnelse for sukkersyge er Diabetes Mellitus. Diabetes er en livslang kronisk 

sygdom, som opstår når blodsukkeret i menneskekroppen ikke længere kan reguleres optimalt 

pga. nedsat dannelse af hormonet insulin. Der findes forskellige typer af diabetes sygdomme, 

hvilket opstår afhængig af genetiske- eller livsstils faktorer.7 

Blodsukker er blodets indhold af sukkerstoffet glukose og fruktose. Begge elementer er en 

vigtig energikilde til kroppen, som opstår gennem kulhydrater ved indtagelse af mad. Man 

siger at et normalt blodsukkerniveau har ca. 4 mmol/L. Hvis blodsukkeret er for høj, kan det 

svække kroppens celler. Er blodsukkeret for lav, kan det medføre at hjernecellerne ikke får 

nok energi, hvilket resulterer sig i at kroppen kan miste bevidsthed.8 

Symptomerne for diabetes er generelt træthed, vandladning, tørst og vægttab. Fordi kroppen 

har svært ved at optage glukose i blodet, medfører det træthed, og når blodsukkeret bliver for 

højt, medfører det store udskillelse af glukoseholdig urin. Ved forhøjet blodsukker, resulterer 

det også i forhøjet osmolaritet i blodet, hvilket fører til at hjernen får den opfattelse af 

væskemangel, hvilket resultere sig at kroppen danner unødig ekstra mængde urin. Samtidig 

kan det medføre vægttab afhængig af diabetes type, der kroppen ikke er i stand til at lagre 

energitilførslen i leveren og musklerne.9 

Introduktionen til diabetes og blodsukkerregulering er i høj grad vigtigt at danne bekendtskab 

til, for at kunne forstå den bagvedliggende årsag til komplikationerne i det danske samfund, 

både for den diagnosticeret patient med diabetes og for velfærdsstaten. Hermed danner det 

også grundlag til udvikling af teknologien, maskinlæring, mod diagnosticering af 

følgesygdomme af diabetes. 

 

 
7 Typer af diabetes - Biotech Academy, November 2016 
8 Blodsukkerregulering og diabetes - Biotech Academy, November 2016 
9 Typer af diabetes - Biotech Academy, November 2016, Diagnostik af Diabetes  

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/diabetes-2/typer-af-diabetes/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/stamceller-helbredelse-diabetes/blodsukkerregulering-og-diabetes/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/diabetes-2/typer-af-diabetes/
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Samfundsmæssige konsekvenser af Diabetes 

De mest populære kroniske sygdomme er diabetes- type 1 og type 2. Diabetes type 1 udgør 

ca. 10 % af diabetestilfældene i Danmark, som rammer allermest de unge normalvægtige. 

DMT1 skyldes en autoimmun reaktion, hvor kroppens eget immunforsvar fejlagtigt angriber 

sine egne beta-celler, som er med til at regulerer insulinmængden i blodet og ender med en 

deregulering af blodglukosen. Dette kaldes for autoantistoffer. Årsagen til DMT1 fremstår 

ikke åbenlyst endnu, men skyldes hovedsageligt genetisk arv og miljøpåvirkning, der gør sig 

gældende i bl.a. fødevarekomponenter og vira.10 

Diabetes type 2 er en af de væsentligste kroniske sygdomme i Danmark, som står til gene for 

80% af hændelserne for de danske borgere. Størstedelen af patienterne med diabetes er ældre 

overvægtige. Årsagen er en kombination af overvægt, energi-rig mad og for lidt fysisk aktiv. 

Det medfører til ekstra meget insulin igennem lang tid, for at balancere med glukoseniveauet 

i blodet. Muskel- og fedtceller bliver presset ved lagring og optagelse af den ekstra mængde 

glukose, og kroppen ender med at danne immunitet overfor insulinen, da glukose og 

insulinniveauet konstant ligger højt. Det resulterer sig i, at optagelsen af glukose i leveren og 

fedtcellerne bliver nedbrudt og blodsukkeret forbliver høj.11 

Diabetessygdommen er komplekst og yderst udfordrende at behandle. For at opsummere 

Biotech Academys undersøgelser og teori, er den hovedsagelig grund til diabetes type 1 og 2 

i Danmark, dårlige kostvaner og for lidt motion der præger de diagnosticeret patienter.  

Der findes en række metoder til at behandle patienterne med diabetes, hvor patienterne kan 

gå tilbage til at leve et normalt liv, uden de store gener. Men det kræver at selve patienterne 

tager ansvar og deres nærmeste er godt informeret vedr. behandling af sygdommen, samt en 

kostplan og vejledning fra diverse sundhedseksperter og den almen praktiserende læge. 

 

 

 

 

 

 
10 Typer af diabetes - Biotech Academy, November 2016, DMT1 
11 Typer af diabetes - Biotech Academy, November 2016, DMT2 

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/diabetes-2/typer-af-diabetes/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/diabetes-2/typer-af-diabetes/
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Socioøkonomiske konsekvenser af Diabetes 

 

På grund af diabetes, har det medført store konsekvenser ikke kun for patienten, men også 

økonomiske konsekvenser for velfærdsstaten, erhvervslivet og en kæmpe pres på 

sundhedsvæsnet. 

 

Data fra Sundhedsstyrelsen viser at der har været en stigning fra år 2000 til 2016 med antal 

tilfælde af patienter med diabetes type 2 og dets følgesygdomme, da selve sygdommen har 

forårsagede følgesygdomme, f.eks. skader på nervesygdom, hjerte-kar-sygdomme for at 

nævne nogle af de få. 

 

Den statistiske analyse oplyser at hver år diagnosticeres 15.000 danskere, og at mere end 

227.000 danskere lever med diabetes type 2, pga. usunde kostvaner og livsstil der har ledt til 

overvægt. Samtidig er DMT2 også skyld for at ca. 1.300 danskere dør hvert år. Mænd der er 

ældre end 50 år og med især ikke-etniske dansk baggrund fra Mellemøsten er størst ramt af 

sukkersyge.12 (Figur 1, Figur 2 og Figur 4) 

Derudover er diabetes en udfordring for den danske samfundsøkonomi, da sygdommen 

medfører ca. 330.000 ambulante hospitalsbesøg, hvilket udgør ca. 600 mio. kr. hvert år.  

I alt bliver der brugt ca. 2 mia. kr. årligt i udgifter fra sundhedsvæsnet til behandling og pleje 

af patienter med diabetes. (Figur 5 og Tabel 1) 

 

Generelt set, viser data over diabetes 1, at det har været muligt at få kontrol og stabilitet over 

patienter med sukkersyge fra år 2000 – 2016, da sygdommen bliver opsporet, behandlet og 

man får diagnosen tidligere end før i tiden.13 

Hermed er diabetes type 2 stadigvæk en udfordring for de danske borgere, og ifølge 

Sundhedsstyrelsens data, vil diabetessygdommen fortsætte med at stige frem til år 2025. 

 

 

 

 
12 National-diabeteshandlingsplan.ashx (sst.dk), November 2017, side 11 - 20 
13 National-diabeteshandlingsplan.ashx (sst.dk), November 2017, side 11 - 20 

https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Styrket-tvaersektorielt-samarbejde-om-diabetespatienter/National-diabeteshandlingsplan.ashx?la=da&hash=50D0D3DE833ADCABAED56BA585F6E68A8D34D33D
https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Styrket-tvaersektorielt-samarbejde-om-diabetespatienter/National-diabeteshandlingsplan.ashx?la=da&hash=50D0D3DE833ADCABAED56BA585F6E68A8D34D33D
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Diagnosticering af diabetes ved inddragelse af Maskinlæring 

Patienternes data skal analyseres med kunstig intelligens, så værktøjet på sigt kan bruges til at 

forudsige og forebygge følgesygdomme. 

Når man har type 2-diabetes, er man i risiko for at udvikle følgesygdomme, som kan påvirke 

blandt andet hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne. 

Steno Diabetes Center Aarhus har som del af partnerskabet bag projektet Nybrud fået 

bevilget 1,870 mio. kr. af Region Midtjylland fra puljen til sundhedsinnovation. Pengene skal 

bruges til udvikling af et digitalt værktøj, som ved analyse af data skal kunne forudse risikoen 

for følgesygdomme af diabetes – og dermed forebygge før sygdommene opstår. 

Projektet bygger på allerede tilgængelige data i sundhedsvæsenet, som skal kombineres med 

data, som borgerne selv afgiver - eksempelvis om humør, søvnmønster og fysisk aktivitet. 

Den samlede datamængde skal analyseres med hjælp af kunstig intelligens, der på meget kort 

tid kan analysere gigantiske mængder af data. På den måde kan man finde frem til mønstre i 

personers livsførelser og sygdomsforløb og dermed gøre det muligt at forudsige, hvilke 

borgere man kan hjælpe mere hensigtsmæssigt. 

Annelli Sandbæk, enhedschef hos Steno Diabetes Center Aarhus, håber, at projektet fører til 

udvikling af et værktøj, der kan udbredes til hele sundhedsvæsnet. 

-  Vi skal udnytte data til at komme tættere på borgerne og finde personerne i risikogruppen 

tidligt. Det kræver nye måder at analysere data på, og det hjælper bevillingen os med. Det er 

godt at prøve nye, innovative løsninger, som giver håb om bedre behandling for borgerne, 

siger Annelli Sandbæk 
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Diskussion 

 

Harvard professor, Shoshanna Zuboff, har brugt årevis på at undersøge digitaliserings 

indflydelse på samfundet, og hermed ved hjælp af diverse whistleblowers der har arbejdede 

inden for de store teknologivirksomheder, heriblandt, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, 

Apple, har hun opdaget af digitalisering har negative konsekvenser for demokratiet og den 

personlige frihed. De store magtfulde teknologivirksomheder nu fundet en måde eller 

metoder om hvordan de kan tjene flest penge, ved at samle data fra forbrugerne på internettet, 

og sælge det videre til store salgsvirksomheder for at skabe mest profit.  

Overvågning kapitalisme er et fænomen der har til henblik om at analyserer menneskelige 

opførsel eller adfærd, og dermed bruge det som ressourcer til adfærdsmæssige data. De data 

bliver også brugt til at forbedre og udvikle produkterne for forbrugerne, men med formål om 

at sende de forbeholdte data til tredjepart virksomheder, som kan reklamere med produkter 

der falder i forbrugernes bedste interesse, ved at forbrugerne er ubevidste omkring det. På den 

måde, kan store virksomheder, som gør brug af online-markedsføring, med store 

sandsynlighed bedre opnå fortjeneste ved at reklamerer med produkter der faktisk fanger 

forbrugernes opmærksomhed, og dermed lokker dem til at købe deres produkter. 

 ’’Surveillance capitalism unilaterally claims human experience as free raw material for 

translation into behavioral data. Although some of these data are applied to product or 

service improvement, the rest are declared as a proprietary behavioral surplus, fed into 

advanced manufacturing processes known as “machine intelligence, and fabricated into 

prediction products that anticipate what you will do now, soon, and later.’’ (Shoshana 

Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, page 9)  

Store teknologi virksomheder, som nu er i samarbejde med adskillige ubekendte 

tredjepartsvirksomheder, kan nu med stor del opnå større fortjeneste, eller profit, og hermed 
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skabe en effektiv og hurtig økonomisk vækst ved at indsamle data fra forbrugerne, og de har 

hermed fundet en løsning, hvor de kan tillade sig lovligt at gøre det. Hermed er den 

kapitalistiske, hvis ikke industrikapitalistiske forretningsmodel, blevet udviklede til det nu 

såkaldt overvågningskapitalisme, hvor brugerne af produkterne giver informationer om deres 

eget privatliv, til gengæld for at bruge deres tjenester eller produkter. 

 

Konsekvenserne ved overvågningskapitalisme  

En af konsekvenserne ved overvågningskapitalisme, er selve privatlivet og 

samfundssplittelse. Ved at tillade teknologivirksomhederne at bruge vores data til at sælge 

det til tredjepartsvirksomheder, får de større indflydelse og kontrol over samfundet, og 

dermed skaber en splittelse for det enkelte individ. Nu ved indførelse af ’’Personalized 

service and experiences’’, ’’Convenience via cookies’’ og annoncer der er rettede mod det 

enkelte individs interesser, lever forbrugerne hver især i deres eget lille boble. Filmen ’’The 

Social Dilemma’’, som er blevet lavede af ’’whistleblowers’’, men også dem der har været 

med til at udvikle og skabe tjenester som vi kender i dag for Google, Instagram, mm. 

Fortæller om hvordan disse produkter er skabt med formål om at bygge en profil af hver 

eneste forbruger, ved at lokke dem til at bruge så meget tid som muligt på de sociale medier, 

for jo mere man ved om disse mennesker, kan man bedre forudsige hvad de føler, hvordan de 

er og hermed forudsige deres fremtid. Hermed kan man styre forbrugernes måde at tænke og 

handle på, og skabe profit for selve teknologivirksomhederne og tredjeparts-virksomhederne. 

GDPR (Databeskyttelsesforordning) 

 I 2018 kom GDPR (Databeskyttelsesforordning), som handlede om dataejerskab, 

datatilgængelighed og dataportabilitet, hvilket var en af de første skridt, mod at danne 

rammer og skabe en bedre sikkerhed om digitalisering. Det er data, som man har godkendt at 

give væk til selskabet eller virksomheder der efterspørger disse data. Ifølge Shoshana Zuboff, 

er det tegn på 9 ‘’The Age og Surveillance Capitalism’’ by Shoshanna Zuboff André Jensen 

Humanistisk-Teknologisk Bach. 8 fremgang og hermed vigtigt at der findes de her love og 

regler, men mener dog at vi stadigvæk har brug for mere lovgivning og regelordning som 

modsvarer nye opkommende teknologi virksomheder. Hun understreger hermed, at det ikke 

er de data som vi er villige til at give virksomhederne lov til at beholde, men data som ikke 

har givet lov eller ved om man har givet lov til at beholde det, med formål om at fremstille 

forudsigelserne af det menneskelige adfærd. Den her verden med digitalisering er meget nyt 
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og nemlig aldrig blevet gjort før, og derfor vigtigt at menneskeheden gør sig kloge og er 

forsigtige når man bevæger sig hen i den virtuelle verden med sociale medier og udnytter 

diverse goder på internettet 

 

 

 

Konklusion  

Teknologien bag digitalisering har lykkedes samfundet, eller menneskeheden, i at skabe 

fremgang og hermed gjort os klogere end nogensinde før. Med vores ’’lille computer’’ som 

værktøj er der næsten ingen grænser på hvor meget uendelig viden man kan opnå. Med det 

har man lært, at alt har sine fordele og ulemper. Siden digitalisering er først kommet til 

verden nu i det 21. århundrede, er der meget nyt vi skal forholde os til. Det kun et par år 

siden, der er blevet indført lov om databeskyttelsesforordning, hvilket er med til at sikre vores 

privatliv. Hermed har vi nu lært af overvågningskapitalisme betyder såvel, at de 

informationer man har lagt ud på diverse sociale platformer, hjemmesider, er blevet udnyttet 

af tredjepartsvirksomheder, uden at vide det. Det sætter en tanke i gang, på hvordan 

digitalisering og dets påvirkning det vil have på menneskeheden i fremtiden. På den ene er 

det godt, at teknologien fylder en del af vores hverdag, da det går os klogere, skaber hurtigere 

fremgang i økonomien, osv… Men på den anden side, er man nødt til at fordybe sig i det 

værktøj, før man gør brug af det. For i så fald, kan man risikere at falde i fælden. Med håb om 

at der bliver indført nye undersøgelser der kan hjælpe samfundet med at blive klogere. 
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Figur 3 og 4  

 

 

 

Figur 5 
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Figur 6 
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Figur 8 

 

Figur 9 
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