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Tilfældet Olsen – et dilemma om demens



87.000 danskere har demens

21 nye tilfælde registreres hver dag
– 8.000 om året

Over 1.000 gange årligt bliver demente
efterlyst hos politiet. 

Indimellem dør de bortløbne.

En dag er Olsen forsvundet 
fra sit plejehjem



Problemet vokser: 
Flere ældre ➜ Flere demente 

➜Øgede udgifter 
➜Mangel så sosu-assistenter

20.000 flere 
demente over 

fire år 
(JP 15.9.2021)

September2020-
februar 2021: 40 

pct. opslåede sosu-
assistentstillinger 

ikke besat



Så Olsens plejecenter får en idé: 
Vi chipper sgu’ Olsen! 
Dilemmaer i kø:

• Må privatliv og 
overvågningsfrygt
vige for sikkerhed

• Hvornår/hvem tager
beslutningen?

• Børn kan også
forsvinde fra
børnehaven, så….

• Hvis man allerede har
en sporingschip som
barn, hvorfor så fjerne
den?



Teknologiske løsninger?
• ‘Sporingschip’

• Indviklede koder på elevator og døre

• Snydebusstopsteder

• Male døre så ligner bogreoler

Flere ansatte?
• Øget arbejdsudbud ved at hæve lønnen (og 

skatten)

• Øget arbejdsudbud ved at udskyde
pensionsalderen

• Øget arbejdsudbud ved indvandring

Hyggeligere plejehjem?

»I mange tilfælde er det fordi, man ikke kan lide at være der, hvor
man er, er bange eller keder sig. (…) Man skal finde årsagen til, at 
de demente går, og møde dem med de rette tilbud for at komme
det i forkøbet.« Christian Suhr,  forstander på plejecentret Aalholmhjemmet i Valby for demente. Information 27.6.2014.



Hvem tænkte du på, 
da du svarede?
Den demente? 

Etik & Samfund?

Kommunen: Den (altid) slunkne kasse?
Andet? F.eks. det med indvandringen?

»Man kan godt forestille sig, at overvågning kan komme til at 
erstatte menneskelig omsorg, så man siger: ’Vi behøver ikke kigge 
efter Fru Hansen, for vi kan spore hende på computeren’.«.

Thomas Ploug er professor ved Institut for kommunikation ved 
Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd. Information 2014



Men…, det stopper ikke her
L73: Skat givet mulighed 
for at bruge al 
tilgængelig information

SATS: Prædiktive 
algoritmer til 
forudsigelse af ledighed

Automatisk nummerplade-
genkendelse

Gladsaxe-modellen
Logningsbekendtgørelse

Signaturprojekter



Digitalismen 
og dens etiske 
konsekvenser
8 aspekter som ændrer 
vores verdensopfattelse



Nye situationer hvor vi 
ikke ved, hvad vi ikke 

ved.



Nye verdener med nye 
værdier og 

adfærdsmønstre



https://represent.us

Alternative virkeligheder 
som vi ikke kan skelne fra 
den virkelige virkelighed



https://www.tiktok.com/@diepnep/video/6961394017091259654

Note: Dette er ikke Boris Johnson



En vis følelse af 
magtesløshed



Et uhyggelig effektivt 
ledelsesredskab



https://www.insightful.io/employee-monitoring

…som også kan overvåge medarbejderne 
ned til det enkelte tastetryk



https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/dansk-socialraadgiverforening-vi-kan-ikke-automatisere-det-socialfaglige-skoen

Algoritmisk autoritet: 
At vi ikke tør tale 
algoritmen imod



Algoritmisk empatitab: 
Når mennesket 
forsvinder ud af 

ligningen



Automatisering med 
uhyggelige 

konsekvenser



Det er netop sproget, som gør digitaliseringsfeberen så 
smitsom - den kvasi-videnskabelige ingeniør-lingo, som 
gør udviklingen så svær at udfordre for en offentlig 
ansat, der nødig vil virke stillestående eller ineffektiv.

”Styrelsen for Digital Fornuft”, anmeldelse i Weekendavisen”
…og sproget



Hieronymus Bosch 
(Part of) The Seven Deadly Sins
and the Four Last Things, 1485

Så… 
vi er nødt til at 
tale om etik



Big Mother 
eller Big 
Brother?



Dilemma: Vi skal
bekæmpe social snyd
• Olsens barnebarn er uarbejdsdygtig og 

modtager sociale ydelser og tilskud til hans 
lejlighed. Men snyder han? Bor han i 
lejligheden?

• Skulle vi tjekke hans vandforbrug?

• Hvad med at pløje os gennem Facebook for 
at aflure ferie foto?



Pokemon Go fik os til
at glemme grænser
• Holland 2014: Systeem Risico Indicatie

• * Vandforbruget

• * Dom i Haag Februar 2020

• *  Den europæiske menneskerettighedskonvenionartikel 8 om retten til privatliv.

• Skattelov L73: Han ligner nu en svindler…

• * Spion på Facebook

• Lov om Langtidsledige (Star): Korrelation, kausalitet og…moral

• * Profilaflaringsværktøj slut 22.5

• * Lovligt: Ligebehandlingsnævnet juni 2022, men…



Den risikoscorede borger –
‘Skræmmebillede Kina’ på dansk
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Prædiktive modeller: Forudsiger alt fra risiko for 
langtidsledighed til indlæringsvanskeligheder

Borgeren som risikofaktor: Historiske data om 
borgere bruges nu til at sige noget om andre 
borgeres fremtid

Selvet, der blev væk: Men er ikke længere ‘sig 
selv’

Hvem tænker vi på?



Influencerstaten: Staten er ikke bare til for dig

Group Name / DOC ID / Month XX, 2018 / © 2018 IBM Corporation 26

Gemma Oaten på Tinder…troede du.

NHS December 2015

‘’Hvis det dog bare var lige så let at 
finde et match for dem, der har brug
for et livsvigtigt organ’’.



Dilemmaspil:
Hvor går grænsen?

• Præsentation af dilemma
• Brug 1 minut på at diskutere med 

sidemanden
• Stem ved håndsoprækning
• Kommenter/reflekter
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Det kunne være  – ikke udtømmende:

• Vi møder en problemstilling hvortil der ikke findes et enkelt (moralsk bestemt) svar
• Vi befinder os i en afvejning mellem godt og ondt
• Vi ved at gøre noget godt for fællesskabet, kommer til at skade andre
• Vi oplever en konflikt mellem fællesskabets og den enkeltes mål og ønsker
• Vi accelererer dødssynderne, f.eks. grådighed
• Vi ikke evner at forstå/rumme overvågningskapitalismen dens konsekvenser
• Vi ikke har erfaring/dannelse til at håndtere nye teknologier
• Vi er i konflikt med andre mål, f.eks. Verdensmål, generel etik, miljø
• Vi bryder med gængs etik, f.eks. privatlivets fred
• Vi forstår ikke til fulde konsekvenserne af den teknologi vi implementerer
• Vi forstår ikke at teknologien er umoden
• Vi forstår ikke at mennesker er mere avancerede end computere
• Vi tror på alt hvad techgiganten/organisationen/sælgeren siger
• Vi tror vi gør noget godt, men gør i realiteten en bjørnetjeneste

Hvad karakteriserer et (data)etisk dilemma?



Grundtvig

”Bildung”



Opmærksomhedspunkter

• Hvor er data/information?
• Hvem lider skade?
• Hvem får fordel?
• Hvilke personlige grænser brydes?
• Hvad er de langsigtede konsekvenser?
• Hvem kontrollerer?
• Hvad med miljø, Verdensmål, omgivelser?
• Hvordan kan noget misbruges?
• Hvordan ved vi at vi kan stole på løsning/data?

…blot som forslag



Husk: Etiske grænser flytter sig over tid



Tryg og sikker dating

Du har i længere tid drømt om at finde 
den ideelle kæreste, sød, sympatisk, 
intelligent og belæst. 

Du har en konto på datingsitet 
LoveCommunity men har talrige gange 
oplevet svindlere og psykopater så du 
er skuffet, forbeholden og er ærlig talt 
lige ved at give op. 

Du modtager en mail fra LC som 
tilbyder dig tilkøb af en ny AI-service, så 
du kan undgå at møde flere maniacs.  

Sikkert, trygt og effektivt.

FAKTA

• Servicen starter med at analysere dit 
profilbillede efter 5-faktor-modellen for 
bedre at kunne finde et match

• Du vælger selv, om LC kun skal lede efter 
kandidater med profilanalyse

• Profilanalysen forbedrer markant 
sandsynligheden for det perfekte match

• Servicen indeholder også et baggrundstjek 
som via forskellige registre undersøger 
kandidatens historik og baggrund, 
herunder straffeattest, kreditværdighed og 
tone på sociale medier

• Du kan vælge kun at blive præsenteret for 
kandidater med en uproblematisk profil

• Du kan kun bruge funktionen hvis du selv 
accepterer at afgive data til dit personlige 
baggrundstjek

Er dette inden for 
din etiske grænse?

JA

NEJ

MÅSKE





Bedre sundhed på arbejdspladsen

Mere end 50.000 danskere bliver hvert 
år ramt af en hjertekarsygdom og hver 
fjerde dør af det. 

Derfor har arbejdspladsen installeret 
nye, intelligente sensorer på alle 
toiletspejle. 

De aflæser, hvordan du har det, baseret 
på din ansigtsfarve, mimik og rynker, og 
kan forudsige en lang række hjerte-kar-
sygdomme, inden de opstår. 

Og spejlet giver tilmed gode råd til, 
hvordan du kan leve et sundere liv.

FAKTA

• Du får en tidlig advarsel, hvis du er i 
risikozonen – du undgår bøvl med årlige 
lægeundersøgelser

• Systemet kan øge sundheden og mindske 
sygefraværet betydeligt – godt for 
virksomheden

• Du kan i teorien slå funktionen fra, men det 
vil ledelsen kunne se

• Ledelsen får besked hvis der er fare på 
færde, kan hjælpe og løbende følge dine 
fremskridt for at vejlede dig til at blive 
sundere

• Der kan dog opstå pinagtige diskussioner 
med nærmeste leder, hvis du vælger at 
ignorere de gode råd, systemet giver om en 
sundere livsførelse

Er dette inden for 
din etiske grænse?

JA

NEJ

MÅSKE





https://futurism.com/neoscope/blood-pressure-tech-analyze-selfie



Identificér børnemishandling

I dag screener de fleste sociale medier 
indhold for børnepornografisk indhold, 
men nuværende løsninger er 
utilstrækkelige.

Derfor er det politisk besluttet at alle 
beskeder, for alle brugere, på digitale 
kommunikationstjenester fremover skal 
screenes. 

EU begynder at læse al din mail. 

FAKTA

• Regelsættet vil omfatte alle mail- og 
beskedservices som eksempelvis 
WhatsApp, Telegram og Messenger

• Krypterede beskeder vil også blive scannet 

• Et nyt centralt EU-center til bekæmpelse af 
seksuelt misbrug af børn, vil håndhæve 
overvågningen

• Hvis algoritmer finder indikatorer på misbrug, 
vil informationen umiddelbart blive 
videresendt til de relevante 
politimyndigheder

• EU-kommissær for interne anliggender Ylva 
Johansson, udtaler at EU i dag ”svigter sit 
ansvar for at beskytte børn”; derfor skal der 
konkrete løsninger på bordet

Er dette inden for 
din etiske grænse?

JA

NEJ

MÅSKE
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Vær påklædt!



MENNESKELIG
ETIK

DIGITALE
ØKOSYSTEMER

TEKNOLOGISAMFUND

TeknopsykologiDemokrati &
menneskerettigheder

Governance &
lovgivning Økonomi

DATAETISK

DANNELSE



Gør vi det bedre?

• Effektivitet gennem automatisering
• Højere profit
• Gladere medarbejdere
• Mere sikker teknologi
• Fjerner kedelige arbejdsopgaver
• Federe image
• Respekt nede i VL-gruppen

…eller gør vi skade?

• Fjerner menneskelig beslutningskraft
• Ændrer kulturen (til det værre)
• Stiller for store kompetencekrav
• Fjerner hvad der allerede fungerer
• Skaber utryghed gennem overvåging
• Agerer ubæredygtigt
• Løser de forkerte problemer



• Forstår helheder
• Ser langsigtede konsekvenser
• Gennemskuer intentioner
• Har sund skepsis
• Afkobler analog fra digital
• Undgår digimani/digitalisme
• Udviser kritisk tænkning
• Er nysgerrig
• Har fødderne plantet i mulden

Homo Sapiens 4.0



Jo mere digital verden bliver, desto mere har vi behov for at være analoge mennesker



TAK!
Og få 30% rabat på bogen på 
www.djoef-forlag.dk

Brug rabatkoden velfærd30


