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bliver brugt rigtigt. Det er professor Klaus Høyers centrale pointe i denne bog. Sundhedsvæsnet er ramt af en
sand dataeksplosion. Næsten alt, hvad et moderne menneske foretager sig, producerer data, der kan sige noget
om sundhed. Men hvad skal alle de sundhedsdata bruges til? Vi mangler en konstruktiv debat mellem de
databegejstrede og de mere dataskeptiske, der frygter for privatliv og misbrug. Sundhedsdata er en vigtig

forudsætning for bedre forskning og behandling.

Det er mennesker, ikke data, der skal drive sundhedsvæsenet. Klaus Høyer giver her et bud på, hvordan vi
kan tænke data på nye og mere nyttige måder.

Anmeldelser

Lille perle af en bog om klog og uklog anvendelse af sundhedsdata -★★★★★★Medicinsk tidsskrift

"Det er meget tydeligt, at han har vejet hver sætning på en guldvægt, for bogen er proppet med viden, absolut
ikke svær at læse, og den giver virkelig stof til eftertanke." - Radioupdate

Klaus Høyer (f. 1972), MA, cand.scient.anth., ph.d. og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet. Leder af et forskningsprojekt om brugen af sundhedsdata finansieret af Det
Europæiske Forskningsråd og modtager af EliteForsk-prisen 2017 for sine analyser af sociale og etiske

aspekter af ny teknologi i sundhedsvæsenet.
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