
DATA BIDRAGER TIL KVALIFICERET 
SUNDHEDSFORSKNING

Danmarks Statistik løser en del opga-
ver inden for det sundhedsfaglige om-
råde og det for en bred vifte af kunder, 
lige fra medicinalindustrien til enkelte 
forskere. Fx den kendte forsker Peter 
Gøtzsche, der i mange år har forsket i 
psykiatriens brug af medicin. 

Af Kim Brejnholt Hansen

I 2015 udgav Peter Gøtzsche bogen ”Dø-
delig psykiatri og organiseret fornæg-
telse”, som er en krads kritik af psy-
kiatriens brug af psykofarmaka. Peter 
Gøtzsche er en mand med mange titler. 
Han er uddannet biolog og læge og han 
er professor i klinisk forskningsdesign 
og analyse ved Københavns Universi-
tet. I 1993 oprettede han Det Nordiske 
Cochrane Center på Rigshospitalet, hvor 
han stadig er direktør og her har han i 
årtier stået i spidsen for at undersøge og 
kvalitetstjekke blandt andet medicinal-
industriens forsøg. Han er en kontrover-
siel figur, men også en af de mest fagligt 
respekterede, vi har i Danmark

Flere hundredetusinde danskere indlø-
ser hvert år recept til antidepressiv og 
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antipsykotisk medicin og andre former 
for psykofarmaka. For mange patienter 
står behandlingen på i årevis og i Peter 
Gøtzsches optik i alt for lang tid. Han vil 
derfor gerne undersøge, hvor mange der 
bliver medicineret i årevis.

- Grunden til, at jeg ønsker at lave den 
her undersøgelse er, at jeg har set 
tilsvarende data fra Finland. De viser, 
at næsten halvdelen af de patienter, der 
bliver sat i behandling med et antide-
pressivt middel, stadigvæk er i behand-
ling fem år efter. Derfor er det jo oplagt 
at prøve at se på, hvordan det ser ud i 
Danmark, siger Peter Gøtzsche.

Data på langtidsbehandling
Han kontaktede derfor Danmarks 
Statistik for at få data på, hvor mange 
patienter der er i langtidsbehandling med 

psykofarmaka. Det blev en opgave for 
DST Consulting og mere præcist havnede 
den hos fuldmægtig Ulla Holten Seidelin.

- Opgaven havnede blandt andet hos mig, 
fordi jeg har en sundhedsvidenskabelig 
baggrund som epidemiolog og jeg har 
arbejdet meget med sundhedsdata, for-
tæller Ulla Holten Seidelin og fortsætter

- Kunden ønskede i det her tilfælde data 
på alle, som har indløst minimum én 
recept på antidepressiva eller antipsy-
kotika i løbet af 2006 og så vil han gerne 
følge dem 10 år frem med hensyn til 
deres indløsninger af samme medicin 
og det samme med dem som har indløst 
i 2011 og følge dem fem år frem. Vores 
opgave bestod så i at få tilrettelagt et så 
præcist aggregeret udtræk som muligt, 
siger Ulla Holten Seidelin.

Tallene blev trukket ud af Lægemid-
delstatistikregisteret som Danmarks 
Statistik er databehandler på for Sund-
hedsdatastyrelsen. Databehandlingen på 
registeret er underlagt strenge diskreti-
onsregler, som sikrer både patienternes 
og lægernes anonymitet.

DST Consulting løser i det hele taget en 
del opgaver inden for det sundhedsfag-
lige område og det er en temmelig bred 
vifte af opgaver, fortæller chefkonsulent 
Marianne Karakis.

 - Vi laver opgaver for mange forskel-
lige typer af kunder og det er alt lige fra 
firmaer i medicinalindustrien til forskel-
lige forskere. Typisk handler det om, at 
de vil undersøge om patienter får den 
rette behandling set i forhold til Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger. Der er stor 
forskel på opgavernes omfang. I det her 
tilfælde med Peter Gøtzsche er det en 
relativt simpel opgave, men vi har også 
mere avancerede opgaver. For eksempel 
havde vi en forsker, der ønskede at un-
dersøge forekomsten af kræft ved brug 
af nogle bestemte hudpræparater, som 

Danmark er jo et af de 
bedste steder i verden 
i forhold til at få den 
her slags statistikker, 
og de her data er guld 
værd for os. 

krævede en meget kompleks kørsel fra 
vores side, fortæller Marianne Karakis.

Unikke data
Peter Gøtzsche skal i første omgang 
bruge tallene fra Danmarks Statistik til 
en artikel i et videnskabeligt tidsskrift, 
men udover det er tallene en vigtig brik i 
et større forskningsmæssigt puslespil.

Vi laver opgaver for 
mange forskellige typer 
af kunder, og det er alt 
lige fra firmaer i medici-
nalindustrien til forskel-
lige forskere. 

- Danmark er jo et af de bedste steder 
i verden i forhold til at få den her slags 
statistikker og de her data er guld værd 
for os. Jeg har faktisk aldrig set sådan 
nogle data publiceret før. Der er lavet 
forskellige opgørelser rundt omkring, 
men jeg har ikke tidligere set den slags 
data, som jeg her har fået. Vi laver meget 
forskning om psykiatri her på centeret. 
Vi har i øjeblikket fem Ph.d. studerende, 
der arbejder med psykiatri og psykofar-
maka. Så at få de her tal fra Danmarks 
Statistik er en meget væsentlig brik for 
os for at få en forestilling om, hvor stort 
omfanget af problemet er i forhold til 
mangeårig behandling med psykofar-
maka, siger Peter Gøtzsche. n
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