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FORORD
I 2002 begyndte en ny 4-årig funktionsperiode for det videnskabsetiske komitésystem. Mange
Af Finn Kamper-Jørgensen, formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité.

nye er kommet ind i det videnskabsetiske komitéarbejde, mens kontinuiteten er sikret ved, at
mange erfarne medlemmer fortsætter endnu en 4-årsperiode.
En meget sen udpegning af medlemmer til komitésystemet efter amtsrådsvalget i november
2001 resulterede i, at komitéarbejdet først rigtigt kom i gang i 2. kvartal af 2002. I forbindelse
med lovrevisionen af 2003 bliver der rettet op på denne uhensigtsmæssighed, idet de siddende
medlemmer fremover fortsætter, indtil nyudpegningen har fundet sted.
Den Centrale Videnskabsetiske Komité (CVK) indledte sit arbejde med at indbyde alle de
regionale komitéer til årsmøde. Årsmødet rummede to nye tiltag: For det første fik de nye
komitémedlemmer en introduktion til, hvordan komitésystemet behandler en ansøgning. For
det andet blev den mangeårige, tidligere formand for CVK, prof., dr. med. Povl Riis, tildelt den
nystiftede videnskabsetiske hæderspris.
Også på det videnskabsetiske område er EU begyndt at sætte sine fingeraftryk på den danske lovgivning. Biomedicinske forsøg med lægemidler reguleres fremover på EU-niveau af
direktiv 2001/20/EF, som alle lande er forpligtede til at følge. Direktivet – kaldet GCP-direktivet (Good Clinical Practice) – handler om god klinisk praksis i forbindelse med lægemiddelforsøg. I modsætning til en række andre europæiske lande har Danmark med sin særlige komitélov allerede vidtgående opfyldt de krav, som direktivet foreskriver. Et lovforberedende
udvalg med deltagelse af bl.a. CVK afgav i 2002 betænkning om, hvorledes lovgivningen
fremover bør se ud i lyset af GCP-direktivet. Væsentlige nydannelser er en maksimal sagsbe-
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INDHOLD

handlingstid for lægemiddelforsøg på 60 dage samt en godkendelsesprocedure for multicenterforsøg, hvor en enkelt videnskabsetisk komité bliver ansvarlig for den nationale behandling af den pågældende sag. Rent administrativt skal der etableres en europæisk database om
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Det forventes, at der sidst på foråret 2003 vedtages en ny lov om komitésystemet, der grund-
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DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉS OPGAVER

læggende viderefører den danske model, men nu tilpasset EU’s GCP-direktiv. Derudover fore-
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NY LOV PÅ VEJ
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lægemiddelforsøg. I Danmark følges denne sag nøje af CVK og af Lægemiddelstyrelsen.

ligger der en ny politisk aftale (UMTS-forliget), som alt i alt skulle tilføre komitésystemet lidt
flere økonomiske ressourcer.

Videnskabsetisk hæderspris

Finansministeriet har igangsat en vurdering af hele det etiske arbejdsfelt. En flerministeriel
embedsmandsgruppe fremlægger i foråret 2003 sine overvejelser. Det ser ud til, at der vil blive

Videnskabsetikken i globaliseringens perspektiv

skelnet mellem rådgivende organer på det etiske område og organer med myndighedsopgaver

Stamceller og stamcelleforskning

– svarende til hele komitésystemet. Komitésystemet ser ud til at bevare sin selvstændige lov.
Det overvejes imidlertid også, om komitésystemet administrativt er bedst forankret i et ministerium for videnskab og teknologi eller i et ministerium for sundhedsområdet, ligesom

33

VIDENSKABSETISK VURDERING AF DANSK BIOMEDICINSK FORSKNING I ULANDE

38

MØDER OG SAGSBEHANDLING

Enkeltsager

spørgsmålet om optimal sekretariatsbetjening af råd, nævn og komitéer på centralt hold er

Komplet liste over sager behandlet af Den Centrale Videnskabsetiske Komité i 2002

under overvejelse. På beretningstidspunktet er overvejelserne rent politisk ikke afsluttet.
Under det danske formandskab for EU i efteråret 2002 blev der videreført initiativer til at
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UNDERUDVALG

udvikle en såkaldt “ethical cluster” som en del af et samlet EU-program om “Science and Soci-

Databaseudvalget

ety”. Initiativfunktionen ligger i Danmark. De første skridt i retning af europæisk netværks-

Patientinformationsudvalget

dannelse er ved at tage form.

Udvalget vedr. Biobanker
Ulandsudvalget

Selv om komitélovgivningen bygger på det princip, at forskernes egenkontrol er fundamentet for at kontrollere, at videnskabelige forsøg gennemføres i overensstemmelse med den
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givne tilladelse, er der som et supplement udviklet et kontrolkoncept baseret på ekstern stik-

SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANER

Lægemiddelstyrelsen

prøvekontrol af projekter. Konceptet blev udviklet af CVK i 2001. Først sidst i 2002 er de sid-

Det Etiske Råd

ste forhindringer for at kunne gennemføre et pilotprojekt baseret på kontrolkonceptet over-

BIOSAM

vundet. Pilotprojektet vil derfor kunne realiseres i løbet af 2003.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Mange mennesker er involveret i det daglige komitéarbejde – som medlemmer af en komité

Statens Sundhedvidenskabelige Forskningsråd

eller i en sekretariatsfunktion. Som formand for CVK vil jeg gerne takke alle for deres engagement i dette arbejde.
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NORDISK OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE
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RETNINGSLINIER

Retningslinier for forskning med præimplantationsdiagnostik
Finn Kamper-Jørgensen
Formand

Strålebeskyttelse ved anvendelse af ioniserende stråling i biomedicinske forsøg
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DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉS OPGAVER
Det videnskabsetiske komitésystem består af Den Centrale Videnskabsetiske Komité og otte
regionale videnskabsetiske komitéer, alle med repræsentation af lægfolk og forskere.
Komitésystemets primære opgave er at sikre beskyttelsen af forsøgspersoner, der deltager i
biomedicinske forskningsprojekter, samtidig med at det bliver muligt at udvikle ny, værdifuld
viden. Systemet skal endvidere virke for udbredelsen af kendskabet til de etiske problemstillinger, der er forbundet med den biomedicinske forskning. Herudover har CVK til opgave:
• at koordinere arbejdet i de regionale komitéer, fastsætte vejledende retningslinier og udtale
sig om spørgsmål af principiel karakter, såfremt disse spørgsmål ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt
• at følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og medvirke til forståelsen af de etiske
problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til offentligheden og myndigheder
• at rådgive Folketinget, andre offentlige myndigheder m.v.
Bilag 2, s. 69 viser Den Centrale Videnskabsetiske Komités medlemmer i 2002. I bilag 3, s. 73 bringes en oversigt over de suppleanter, der deltog i møder i Den Centrale Videnskabsetiske Komité i
2002.
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BAGGRUND

forekommer det rimeligt at tale om en særlig

EU-direktiv 2001/20/EF om god klinisk prak-

dansk model for området. Karakteristisk for

sis vedr. lægemiddelforsøg (det såkaldte GCP-

den danske model er at:

direktiv) skal implementeres i dansk lovgiv-

• den er lovbaseret, og den stiller krav til for-

ning. Derfor nedsatte Ministeriet for Viden-

skerne om, at biomedicinske forsøg skal være

skab, Teknologi og Udvikling et lovforbere-

godkendt, før de påbegyndes

dende udvalg, der afgav sin betænkning (be-

• den følger et velkendt toleddet juridisk

tænkning nr. 1413) i 2002. CVK var repræ-

princip: først går sagen til den primære sags-

senteret i udvalget (se s. 56).

behandlende instans, den regionale viden-

Betænkningen omfattede et forslag til den

skabsetiske komité. Derefter går den til den

kommende lov. Med dette udgangspunkt

sekundære ankeinstans, Den Centrale Viden-

udarbejdede ministeriet et udkast til lovfor-

skabsetiske Komité

slag, som blev sendt til høring i en bred kreds

• den følger strukturelt sygehusvæsenets

af interessenter. De regionale videnskabseti-

struktur og er i princippet amtskommunalt

ske komitéer afgav individuelle høringssvar.

baseret i sit første led. Der findes i dag komi-

CVK’s høringssvar er gengivet i bilag 5, s. 76.

téer for: Københavns og Frederiksberg Kommuner (to komitéer), Københavns Amt,
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DEN DANSKE MODEL

Bornholms, Frederiksborg, Roskilde, Stor-

På baggrund af lovgivningen og strukturerne

strøms og Vestsjællands Amter, Vejle og Fyns

i Europa på det videnskabsetiske område

Amter, Ringkjøbing, Ribe og Sønderjyllands
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Amter, Viborg og Nordjyllands Amter samt

Den nye lov ændrer ikke ved denne grund-

hed for politisk at tage stilling til nye forsknings-

centerforsøg skal der dog altid ske anmeldelse her

Århus Amt. Der findes endvidere separate

læggende struktur. Der er snarere tale om

områder som f.eks. genterapi, xenoterapi, stam-

i landet.

videnskabsetiske komitéer for Færøerne og

marginale justeringer af loven på grundlag af

celleterapi og gendiagnostik, inden de behandles

Spørgeskemaundersøgelser og registerforsknings-

for Grønland

ensartede europæiske krav til lægemiddelfor-

i komitesystemet. Forslaget tænkes gennemført

projekter skal kun anmeldes til en regional komite,

• lovens formål udtrykker et balancesyns-

søg.

som en mulighed for ministeren til at suspendere

såfremt projektet tillige omfatter menneskeligt

behandlingen af sådanne sager, sådan at vi får den

biologisk materiale.

nødvendige tid til de principielle overvejelser.”

Forsøg på cellelinier eller lignende, der stammer

punkt: Opgaven er at sikre beskyttelsen af
forsøgspersoner, der deltager i biomedicin-

DE PRINCIPIELLE ÆNDRINGER

ske forskningsprojekter, samtidig med at der

I ministerens skriftlige fremlæggelse af lov-

skabes mulighed for at udvikle ny, værdifuld

forslaget – lovforslag nr. 107 2002/2003 –

Nogle citater fra lovforslaget illustrerer en

som har opnået den nødvendige godkendelse,

viden

anføres de principielle ændringer i forhold

række ændringer i loven:

skal ikke anmeldes (stk. 4).

• komitéerne sammensættes af lægperso-

til den gældende lovgivning. Det hedder

ner og af forskere. Enhver komité har flertal

bl.a.:

Opgaveformuleringen ændres lidt:

kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der

af lægpersoner og afspejler det princip, at

“Med henblik på at gennemføre EU-direktivet om

“Det videnskabsetiske komitesystems opgave er at

er nævnt i stk. 4.”

når det gælder etik, er lægpersoner lige så

god klinisk praksis ved forsøg med lægemidler til

sikre, at biomedicinske forskningsprojekter gen-

meget eksperter som forskere. Det er i prin-

human brug i dansk ret og på baggrund af anbe-

nemføres videnskabsetisk forsvarligt, og at for-

Sagsbehandlingstiden skærpes:

cippet amtsrådet, der udpeger medlemmer

falingerne i betænkning 1413 om de videnskabs-

søgspersoner, der deltager i et biomedicinsk forsk-

“Komiteen skal inden for en frist på 60 dage efter

til den regionale komité – for forskernes

etiske komiteer fremsætter jeg hermed forslag om

ningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettighe-

modtagelsen af en behørigt udformet ansøgning

vedkommende efter indstilling fra Statens

en ny lov om et videnskabsetisk komitesystem og

der, sikkerhed og velfærd, samtidig med at der

træffe afgørelse om projektets godkendelse.”

Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (rele-

behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

skabes mulighed for udvikling af ny, værdifuld vi-

vante forskningsfaglige fora)

Med lovforslaget indføres et generelt bedre be-

den.”

• Den Centrale Videnskabsetiske Komité

skyttelsesniveau for forsøgspersoner. Endvidere

(CVK) har klar overvægt af medlemmer fra

skærpes beskyttelsen af særligt sårbare forsøgs-

Der foretages en række ændringer i anmel-

“Hvis karakteren af projektet betyder, at det kun

de sagsbehandlende regionale komitéer. Der-

grupper såsom de mindreårige og demente.

delseskriterierne, bl.a. vedrørende multicen-

kan gennemføres i akutte situationer, hvor for-

udover udpeger videnskabsministeren to

I forslaget findes en nyskabelse i forhold til den

terprojekter og vedrørende spørgeskemaun-

søgspersonen ikke er i stand til at afgive et infor-

medlemmer, herunder formanden; inden-

gældende komitélov og en forbedring for sund-

dersøgelser og registerforskningsprojekter:

meret samtykke og det ikke er muligt at indhente

rigs- og sundhedsministeren udpeger ligele-

heden på lang sigt, idet der gives adgang til under

“Den forsøgsansvarlige skal anmelde ethvert bio-

et stedfortrædende samtykke, kan projektet gen-

des to medlemmer

specifikke og restriktive forudsætninger at kunne

medicinsk forskningsprojekt til den regionale ko-

nemføres, hvis det på længere sigt kan forbedre

• trods den politiske udpegning af medlem-

forske på forsøgspersoner i akutte situationer, uan-

mite for det område, hvori den forsøgsansvarlige

personens helbred. Den forsøgsansvarlige skal

mer til komitéerne er der i princippet tale om

set det ikke er muligt at indhente et informeret

har sit virke. Anmeldelsen til den regionale komite

snarest muligt efterfølgende søge indhentet infor-

et system, der er uafhængigt af de politiske

samtykke.

skal være skriftlig eller elektronisk sammen med

meret samtykke eller stedfortrædende samtykke.”

organer. Eksempelvis er de beslutninger, som

Lovforslaget lægger op til en mere forudsigelig

brug af elektronisk signatur, jf. lov om elektroniske

CVK træffer i ankesager, endelige – og kan

sagsbehandling i komitesystemet, idet der ind-

signaturer.

Lovforslagets kapitel om CVK gengives in

ikke forelægges noget politisk organ til yder-

føres faste og ensartede sagsbehandlingstider for

Ved multicenterforsøg skal den forsøgsansvarlige,

extenso. Der fastsættes maksimal sagsbe-

ligere afgørelse

alle typer af biomedicinske forsøg. Det betyder

der koordinerer projektet, eller de forskellige for-

handlingstid i klagesager. § 26, der giver

• en kontrol af godkendte forskningsprojek-

hurtigere og lettere godkendelsesprocedurer for

søgsansvarlige anmelde projektet til den regionale

ministeren mulighed for at suspendere for-

ter, der bygger på forskernes egenkontrol sup-

forskere og erhvervsliv ved ansøgning om god-

komite for det område, hvori den forsøgsansvar-

søg, er helt ny.

pleret med stikprøvebaseret ekstern kontrol.

kendelse af biomedicinske forskningsprojekter.

lige har sit virke. Komiteens tilladelse meddeles de

Endvidere vil der med lovforslaget blive en mulig-

øvrige komiteer. Ved grænseoverskridende multi-
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fra et forsøg med indsamling af celler eller væv,

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

Der indføres nye regler for forskning i akutte
situationer:

“§ 24. Den centrale komite har til opgave,
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1) at koordinere arbejdet i de regionale komiteer,

øvrige ministerudpegede medlemmer anses i for-

fastsætte vejledende retningslinier og udtale sig

bindelse med en afstemning som læge medlem-

om spørgsmål af principiel karakter, såfremt dette

mer.

ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forsk-

Stk. 3. Den centrale komites afgørelse kan ikke

ningsprojekt,

indbringes for anden administrativ myndighed.

2) at følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problem-

§ 26. Ministeren for videnskab, teknologi og ud-

stillinger, udviklingen kan medføre i forhold til

vikling kan efter indstilling fra Den Centrale Viden-

offentligheden, myndigheder m.v., og

skabsetiske Komite udstede regler om, at behand-

3) at behandle forskningsprojekter, som er fore-

lingen af projekter inden for specifikke, nye

lagt komiteen efter § 9, stk. 3, og virke som kla-

forskningsområder, hvori der ikke indgår kliniske

geinstans for de regionale komiteers afgørelser.

forsøg med lægemidler, kan suspenderes for en
nærmere angivet periode, indtil der har fundet en

§ 25. Den forsøgsansvarlige, der har fået afslag på

almen etisk eller videnskabsetisk afklaring sted.”

en ansøgning om godkendelse af et biomedicinsk
forskningsprojekt, kan indbringe afgørelsen for

Loven forudsættes at træde i kraft fra 1. juni

den centrale komite senest 30 dage efter afgørel-

2003. Det er imidlertid først fra 1. maj 2004,

sen fra den regionale komite er modtaget. Et pro-

at loven får virkning i forhold til god-

jekt kan ligeledes indbringes for den centrale

kendelse af ansøgninger om biomedicinske

komite senest 30 dage efter afgørelsen fra den

forskningsprojekter.

regionale komite af enhver, der er part i sagen i

Der arbejdes i EU-regi med opfølgende be-

forvaltningslovens forstand. Den centrale komite

stemmelser og vejledende retningslinier, ek-

skal inden for fristen i § 10 og § 23, stk.1, nr. 2,

sempelvis vedr. indhold og regler for en da-

træffe afgørelse. Indbringelsen for den centrale

tabase over alle lægemiddelforsøg i Europa.

komite skal være skriftlig eller elektronisk sammen

På baggrund af det fremlagte lovforslag

med brug af elektronisk signatur, jf. lov om elek-

kan CVK konstatere, at nogle af punkterne

troniske signaturer.

fra CVK’s svarskrivelse på høringen vedr.

Stk. 2. Kan der ikke i den centrale komite opnås

udkast til lov er blevet fulgt, mens andre ikke

enighed om bedømmelsen af et projekt, kan

har vundet genklang.

komiteen træffe afgørelse ved almindeligt flertal,

På det foreliggende oplysningsgrundlag er

såfremt flertallet omfatter et flertal blandt såvel

det alt i alt CVK’s opfattelse, at der er tale om

medlemmer, som er aktive inden for den sund-

en lov, som er administrerbar for det viden-

hedsvidenskabelige forskning, som de læge med-

skabsetiske komitésystem.

CVK’S ÅRSMØDE 2002

lemmer udpeget til Den Centrale Videnskabsetiske Komite, jf. § 4, stk. 2. Formanden for den
centrale komite anses i forbindelse med en
afstemning som et medlem, der er aktivt inden for
den sundhedsvidenskabelige forskning. De tre
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Årsmødet for de videnskabsetiske komitéer

hedsvidenskabelige Forskningsråd om at

fandt sted d. 29. april 2002. I sin åbningstale

bistå CVK med sagkyndig konsulentbi-

nævnte CVK’s formand bl.a.:

stand i udvalgte sager

• at etiske spørgsmål i stigende grad præger
den offentlige debat
• at CVK’s sekretariat havde fået ny sekretariatschef

pliceret sag samt en sag, der har været til

placering af EU-direktivet vedr. god klinisk

behandling i CVK.

praksis i dansk lovgivning.

Ved årsmødet blev den videnskabsetiske

Professor, dr. med. Povl Riis holdt foredrag

hæderspris uddelt for første gang. Den blev

for årsmødet om udviklingen af videnskabs-

tildelt CVK’s tidligere, mangeårige formand,

etikken i Danmark og internationalt, og stam-

professor, dr.med. Povl Riis. Se omtalen s. 16.

celleforskningen blev introduceret af profes-

Ved årsmødet blev der endvidere præsen-

sor, dr.med. Jens Zimmer Rasmussen, Oden-

teret et forslag til komitésystemets fælles

se Universitetshospital. De to foredrag er

database. Der blev desuden givet en oriente-

omskrevet til artikler, som bringes på hen-

ring om det forestående lovforslag om ind-

holdsvis s. 19 og 25.

• at stamcelleforskning er blevet et varmt
debatemne. På årsmødet havde man derfor
valgt at sætte fokus på dette emne via foredrag og debat.

• at det endnu ikke var lykkedes at få iværksat en inspektorordning, der skal kontrol-

Årsmødet var kendetegnet af to nydannel-

lere, om forskerne efterlever de givne tilla-

ser.

delser til forskning og forsøgsvirksomhed.

Medlemmer af komitésystemet udpeges

Der blev varslet en fornyet indsats for at få

således, at der sikres kontinuitet ved genud-

pilotprojektet om en inspektorordning

pegning af en række medlemmer. Desuden

Professor dr.med. Povl Riis blev første modtager af den nye videnskabsetiske hæderspris.

fremmet

sikres fornyelse ved nyudpegning af med-

Til højre for Povl Riis ses direktør Dan Jensen, Videnskabsministeriet, og CVK's formand, Finn

• at der i 2003 kan forventes ny lov om

lemmer. Ved årsmødet var der arrangeret

Kamper-Jørgensen. På s. 18 kan man læse mere om den nye pris.

komitésystemet med henblik på at indar-

erfaringsoverføring, således at “de gamle”

Foto: Jens Nørgaard Larsen, Nordfoto.

bejde EU-direktivet om “Good Clinical

underviste “de nye” i, hvorledes man gen-

Practice” i dansk lovgivning, for så vidt

nemfører en videnskabsetisk vurdering af et

angår forsøg med lægemidler

konkret forskningsprojekt. Der var udvalgt

• at der er lavet en aftale med Statens Sund-
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tre sager: en ukompliceret sag, en mere kom-
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VIDENSKABSETIKKEN I
GLOBALISERINGENS PERSPEKTIV
Professor, dr.med., dr.med. h.c., FRCP Povl Riis

NY VIDENSKABSETISK HÆDERSPRIS

Den videnskabsetiske hæderspris er indstif-

Det er en nydannelse i komitésystemets

tet af Den Centrale Videnskabsetiske Komité

virke, at der nu hvert andet år kan uddeles en

og finansieres af Forskningsstyrelsen.

symbolsk hæderspris på 10.000 kr.

Hædersprisen blev første gang uddelt ved

“Den videnskabsetiske hæderspris tildeles

komitésystemets årsmøde i april 2002. På

en person, en gruppe, en organisation eller

vegne af minister for Videnskab, Teknologi

virksomhed, som har gjort en fremragende

og Udvikling, Helge Sander, overrakte direk-

og tankevækkende indsats på det videnskabs-

tør Dan Jensen, Ministeriet for Videnskab,

etiske område i relation til sundhed og syg-

Teknologi og Udvikling prisen til professor,

dom.”

dr.med. Povl Riis.
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mæssigt efterslæb over for de udviklede lan-

eksternt betalt, tager ikke altid udgangs-

des folkesygdomme. Og dernæst kan den

punkt i ulandenes egen prioritering (som i

“onde trekant”, fattigdom, sygdom og over-

øvrigt sjældent er eksplicit formuleret), men

befolkning, bl.a. brydes ved en forsknings-

oftest i giverens behov eller forestilling om,

mæssig indsats på sygdomsområdet. Et

hvad ulandet har brug for. Derfor er Nuffield

sådant videnskabeligt samarbejde mellem

Foundation-gruppens første anbefalinger, at

rig og fattig rejser nye videnskabsetiske pro-

ulandene bør udforme deres prioriteringsli-

blemer, som ikke løses ved at eksportere

ste, når det gælder sundhedsforskning, og at

giverlandets etiske krav og løsninger, end-

donorlandet, hvis det støtter projekter uden

sige ved at videreføre en postkolonialistisk

for en sådan prioritering, skal begrunde

forskelsbehandling og en dermed sammen-

dette valg over for både modtagerlandets og

hængende udnyttelse i form af “etisk proble-

donorlandets videnskabsetiske komitéer, i

meksport” og import af forskningsresulta-

Danmark således CVK.

terne.
Da Danmark via sin ulandsstøtte gennem

NUFFIELD FOUNDATIONS ANBEFALINGER

Danida til sundhedsfaglige projekter er en

Modtagerlandets politiske, religiøse og kul-

væsentlig part i denne globalisering, og da vi

turelle særpræg fordrer, at de udefrakom-

yderligere her i landet, som de første i ver-

mende forskere sætter sig grundigt ind i

Den biomedicinske videnskab, der omfatter

tivt skolede forskere i sundhedssektoren nu

den, konsekvent har komitébedømt dansk-

dette særpræg og tilegner sig denne viden,

mennesket som forsøgsobjekt, udvider sig

kender hinandens sprog og mål for kvalitet

støttede og -udførte projekter i ulande siden

uden rangstilling inden for en vestlig skala,

fortsat i flere retninger. Én udvidelse er det

og dermed er i stand til at indgå i frugtbare

slutningen af 1970’erne, er der god anled-

undtagen når det gælder fundamentale

videnskabelige måleniveau, hvor spektret nu

samarbejdsprojekter.

ning til at gøre status over denne hastigt

menneskerettigheder, og eventuelt opnår

voksende globalisering.

den nødvendige viden under vejledning af

rækker fra den molekylære biologi, med

Og endnu en udvidelse har fundet sted, en

genetikken som en vigtig del, til store epide-

geografisk, i form af en stærkt tiltagende glo-

miologiske undersøgelser af livsstilsfaktorer

balisering, som både omfatter langt flere

DE INTERNATIONALE INITIATIVER

planlægningsstadiet, som forudsætning for

og såkaldte folkesygdommes udbredelse og

internationale multicenterundersøgelser, en

Den konkrete anledning er, at man både i

kontaktmøderne med ulandets forskere,

årsager.

fortsat forøget udveksling af biomedicinske

USA og Europa har erkendt behovet for et

politikere og administratorer, venter der ofte
projektet en krank skæbne.

kyndige antropologer. Gøres dette ikke i

En anden udvidelse af det videnskabelige

forskningsresultater samt, som emnet for

etisk regelsæt på området, både for at for-

univers udspiller sig mellem sundhedsfage-

dette års bidrag til CVK’s årsberetning viser,

hindre udnyttelse af ulandsbefolkningerne

De fire etiske grundprincipper, som Nuffi-

ne, så tværdisciplinære projekter spændende

en udvidelse af de udviklede landes viden-

og for at fremme ulandenes forskningspoliti-

eld-gruppen anbefaler, er ikke de traditio-

over sygeplejefaglig, ergoterapeutisk, fysio-

skabelige samarbejdsprojekter med udvik-

ske prioriteringer i valg af videnskabelige

nelle, som oftest fremføres i vestlig etik, men

terapeutisk, psykologisk, lægelig og mange

lingslandene, på området sundhedsforsk-

emner; efter flere års arbejde har dette nu

de følgende: at lindre lidelse, at vise respekt

andre faggruppers forskning er blevet langt

ning i videste forstand.

udmøntet sig i et detaljeret og nuanceret sæt

for deltagerne, at være åben over for kultu-

mere udbredt end for 30-40 år siden, hvor

Betydningen af dette samarbejde er be-

anbefalinger, udformet af den humanitære

relle forskelligheder og at undgå udnyttelse

“tribalismen” stadig gav anledning til stam-

grundet i flere forhold. Dels repræsenterer

britiske fond Nuffield Foundation, dens eti-

af sårbarhed. Respekten for kulturelle for-

mefejder langs faggrænserne. Dette har også

ikke mindst de tropiske ulandes store folke-

ske komité og en arbejdsgruppe under

skelligheder kan føre til en etisk relativisme,

betydet en udvidelse inden for valg af forsk-

sygdomme, malaria, sovesyge, kolera, flod-

denne .

ningsmetoder, hvor kvantitativt og kvalita-

blindhed, bilharziose m.fl., et forsknings-
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Ulandsforskningen, hvoraf en stor del er

men en sådan kan undgås, hvis ikke tolerancen består i en accept af, at “alt er lige rig-
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tigt”, men i stedet er en åben, fordomsfri

lægges landsbylederen og landsbybefolknin-

mundtlig information skal foreligge i proto-

fredsstillende løsning. Derfor anbefaler Nuf-

sondering af værdiernes forskellighed, uden

gen som helhed ved et offentligt møde, og

kollen for ulandsprojekter, og dermed skal

field-gruppen, at alle ulandes regeringer op-

dermed at deponere den kritiske sans.

endog familieoverhovedet, dvs. manden i

medbedømmes af CVK.

retter uafhængige komitésystemer, og at øko-

Gruppen anbefaler også, at ilandenes for-

huset, i principiel form (hvis ikke han selv er

Efter den internationale debat om et

nomisk støtte og uddannelseshjælp f.eks.

skere, før de deltager i ulandsprojekter, har

forsøgsobjektet), men at det afgørende sam-

Uganda-projekt, som omfattede overførsel af

ydes gennem et “overhead” fra de projekt-

gennemgået kurser i videnskabsetik, og at

tykke skal indhentes direkte fra den poten-

hiv gennem moderkagen, er et af de meget

støttende instanser, samt gennem et bedøm-

ulandenes deltagere har modtaget tilsva-

tielle deltager i familien, samt at et nej skal

varme spørgsmål, den behandling, som kon-

melsesgebyr fra eventuelle sponsorer. WHO

rende tilbud. En sådan indsigtens symmetri

holdes anonymt. Gruppen anbefaler dermed

trolgruppen skal modtage. Skal det, som

og andre internationale organisationer bør

vil fremme samarbejdet og projektets trivsel.

ikke den vestlige, direkte, individcentrerede

hævdet af USA med støtte i en meget funda-

tilskyndes til at øge de nuværende initiativer

For gruppens danske medlem var det ikke

henvendelse og har dermed udskudt en

mentalistisk læsning af Helsinki-deklaratio-

på området: uddannelse af komitémedlem-

ukært at kunne konstatere, at opmærksom-

mulig deltagers ret til eksplicit og uden for

nen, være den bedste, kendte intervention,

mer og -administratorer.

heden over for andet og mere end det varme

familie- og landsbyhierarkiet at melde sig,

der kan skaffes i verden uanset pris? Eller

Gruppen anvendte megen tid på at formu-

hjertes spontanitet allerede længe har været

indtil man er længere med den kvindefri-

skal det være den gængse og tilgængelige

lere svar på det afgørende spørgsmål: “Hvad

omsat i praksis her i landet, både over for

gørelse, som er stærkt på vej. Denne pragma-

behandling i det pågældende ulands natio-

sker der, når et projekt er afsluttet?” Grund-

danske sundhedsprofessionelle og i kursus-

tiske strategi drøftede gruppen bl.a. med

nale sundhedsvæsen?

synspunktet bag anbefalingerne på dette

form over for ulandsforskere på stipendiat-

ulandenes kvindebevægelser.

ophold.

Under forudsætning af, at projektets po-

område blev, at det primært er ulandsrege-

Et særligt problem i ulandsforskningen

tentielle værdi angår ulandet (og dermed

ringens – og ikke forskernes eller eventuelle

Samtykke eller information anses med

udgøres af den tilskyndelse til deltagelse i et

ikke er “etisk eksport” af en problemstilling,

sponsorers – ansvar og ret at drage konse-

rette for en etisk hjørnesten i samarbejdet

forsøg, som den blotte tilstedeværelse af for-

som primært donorlandet har interesse i),

kvenserne af konklusionerne af et projekt.

mellem samfundet og sundhedsvidenska-

skere, der også er sundhedsprofessionelle,

samt at kontrolgruppens behandlingstilbud

Dog tilføjede man en erkendelse af, at

berne. Pga. analfabetisme valgte Nuffield-

udgør, og som kan friste til deltagelse selv i

er nøje drøftet med bl.a. ulandets komitésy-

f.eks. en projektmotiveret og eksternt finan-

gruppen i stedet for udtrykket informeret

forsøg, som er ledsaget af en vis personlig

stem, anbefaler gruppen, at en minimalstan-

sieret styrkelse af en regional infrastruktur på

samtykke udtrykket det genuine samtykke,

risiko. Gruppen anbefaler derfor stor var-

dard, lig den bedste intervention som er til-

sundhedsområdet ofte skaber stærke for-

med vægten lagt på de andre metoder, som

somhed med den fælles behandling af

gængelig i det nationale sundhedsvæsen,

ventninger i lokalområdet og dermed udgør

må benyttes, når den vestlige kontraktmo-

sådanne projekter i kontakten mellem for-

kan accepteres. Undtagelsen herfra er dog

et politisk pres. Det samme kan forskergrup-

del, baseret på en skriftlig form, ikke lader sig

skergruppen og ulandets videnskabsetiske

forskning inden for præventiv hiv-vaccina-

pens fremhævelse af positive resultaters

anvende. De sociohierarkiske forhold i man-

komité.

tion, hvor gruppen støtter UNAIDS’ vejled-

betydning udgøre. Gruppen advarer mod

ge ulandssamfund rummer også problemer,

Et andet særligt problem i samtykkepro-

ning, ifølge hvilken forsøgspersoner, som ud-

løse, generelle løfter fra forskergruppers eller

nu og da som interessemodsætninger mel-

cessen er karakteren og den pædagogiske

vikler hiv-positivitet i projektforløbet, skal

sponsorers side om et ansvar eller medansvar

lem den kulturelle tolerance og de menne-

overførsel af informationen om forsøget.

tilbydes den universelt bedste behandling,

for de mulige praktiske konsekvenser af et

skerettighedsværdier, som vi i vores kultur

Kravene til informationen er som i ilandene

dækket af projektbudgettet.

positivt resultat (som der f.eks. lægges op til

ikke ønsker at sælge ud af, ej heller langt fra

en præcis, tydelig og enkel form, men i

Mange ulande har endnu ikke et uafhæn-

i Helsinki-deklaration V, § 30). I stedet an-

fædrelandet. Gruppen har derfor stået fast

ulandene må en verbal form accepteres i

gigt, kompetent videnskabsetisk komitésy-

befaler gruppen stærkt, at et projekt ikke

på, at samtykke skal foreligge, og at dermed

befolkningsgrupper med analfabetisme, her

stem. Derfor har bl.a. Danmark måttet op-

bør iværksættes uden eksplicitte aftaler om,

ingen ulandsborger må indgå i et projekt

dog med forudgående overvejelser om hvor-

fylde kravet om videnskabsetisk enighed i

hvorvidt kontrolgruppens deltagere vil, eller

uden et personligt samtykke. Dog anbefaler

vidt en bevidnet form skal forlanges. I Dan-

både giver- og modtagerland ved at lade

ikke vil, blive tilbudt en intervention, som

man, at projektforslag, af hensyn til det

mark har vi allerede gennem lang tid for-

ulandets sundhedsministerium træde ind

har vist sig værdifuld ved resultatopgørelsen.

lokale politisk-kulturelle system, kan fore-

langt, at også det skriftlige forlæg for en

som partner. I det lange løb er dette en util-

Derved ligger Nuffield-gruppen på linie
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med US National Bioethics Advisory Commis-

paratur kan gøre nytte, også efter at det eks-

sion (NBCA), som direkte anbefaler, at for-

terne forskerhold har forladt landet.

skergrupper og donorer skal gøre, hvad de

Mange andre etiske problemer, knyttet til

kan på planlægningsstadiet, for at kontrol-

ulandsforskningen, har ikke kunnet berøres

gruppen kan tilbydes en behandling, som

her, f.eks. forskergruppens forpligtelser til og

har vist sig at indebære et fremskridt, og at

muligheder for i projektperioden at gribe ind

tilbuddet i det mindste dækker en fastlagt

over for sygdomme, som ikke er omfattet af

periode.

undersøgelsen. Her må der henvises til selve

En anden side af spørgsmålet om, hvad der
skal ske efter projektperioden, er den viden-

publikationen, som er udgivet på flere sprog
og på cd-rom.

1

skabelige forpligtelse til i særlige tilfælde at
monitorere eventuelle langsigtede skade-

Reference:

virkninger af forsøgsinterventionen, og at

1. Nuffield Council on Bioethics. The ethics of re-

perioden også fastlægges ved planlægnin-

search related to healthcare in developing countries.

gen, selv om problemets omfang ikke kendes

London: NCB, 2002.

her. Denne anbefaling fra gruppen har, som

Website: www.nuffieldbioethics.org

også NBCA’s synspunkt på dette område, det
perspektiv, at projektgruppen ikke blot bør
klargøre sit ansvar for projektdeltagerne efter

STAMCELLER OG STAMCELLEFORSKNING

forsøgets ophør, men også analysere og

Af professor, dr.med. Jens Zimmer Rasmussen

drøfte mulighederne for, at resten af modta-

og adjunkt, ph.d. Morten Meyer, Anatomi og Neurobiologi,

gerlandets befolkning kan få adgang til en

Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet.

intervention, som viser sig værdifuld. Er et
sådant perspektiv, at disse muligheder er helt
udelukkede, f.eks. pga. mangler inden for
økonomi eller infrastruktur, kan det betyde,
at det ikke vil være etisk forsvarligt at iværksætte projektet.
Det sidste etiske emne, som gruppen
beskæftigede sig med, var forpligtelsen for
donorer og forskere til at inddrage uddannelses- og erfaringsaspekter for ulandets
samarbejdsdeltagere, dvs. forskere, laboratoriemedhjælpere, distriktssygeplejersker, jordemødre og mange andre, i det konkrete
projektarbejde. Det samme gælder oplæring
i brugen af apparatur samt planer for vedligeholdelsesstøtte, så efterladt forskningsap-
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Figur 1: Udvikling fra æg til individ

HVAD ER STAMCELLER?

Stamceller er celler med særlige evner til at

derefter de egentlige væv og organsyste-

Den normale udvikling af det enkelte men-

celler. Når man vil skelne mellem forskellige

mer i det tidlige foster.

neske (eller dyr) fra fosteranlæg over foster

typer af stamceller eller beskrive én bestemt

danne andre celler. De findes hos alle men-

• Når vævene og organsystemerne er anlagt

og nyfødt til voksent individ begynder med,

type stamcelle, må man derfor henvise til,

nesker og dyr i forskellige udgaver med hver

i løbet af de første uger og måneder af

at den befrugtede ægcelle (individets første

hvor og hvornår under udviklingen eller i

deres funktioner, helt fra det allertidligste

fostertilværelsen, er stamceller i vævene

stamcelle) deler sig, hvorefter efterfølgende

den udvoksede organisme disse stamceller

anlæg af fosteret, og til vi dør.

grundlaget for den fortsatte vækst af foste-

generationer af stamceller og datterceller

findes, og hvilke andre celler den enkelte

ret og derefter barnet og den voksne.

udspecialiserer sig i forskellige retninger som

stamcelle og dens datterceller kan give op-

• Stamceller er celler, som både kan danne

• Ud over at være en kilde til vækst (for-

forskelligt fungerende celletyper. Herved

hav til (stamcellernes potentiale). Ud fra deres

identiske kopier af sig selv (selvfornyelse)

øgelse af antallet af celler) er stamceller i

grundlægges legemets forskellige organsyste-

forekomst i fosteranlægget og senere indde-

og give ophav til forskellige typer af andre

væv og organer grundlaget for fornyelse

mer. Væksten af de forskellige væv og orga-

les stamceller i embryonale stamceller, som

celler.

og erstatning af celler, der dør efter en kor-

ner sikres ved, at der fortsat findes stamcel-

findes i det helt tidlige fosteranlægs (blasto-

• Stamceller findes helt fra det allertidligste

tere eller længere funktionstid, enten som

ler, som tilfører flere og flere celler. De

cystens) indre cellemasse, og voksenstamcel-

anlæg af fosteret, men også senere i væv og

led i den normale omsætning eller som

samme stamceller leverer også cellerne til

ler, som findes i vævene og organerne hos

følge af skader og sygdom.

udskiftning af døde celler som led i den

fostre, nyfødte, unge og voksne, og i navle-

almindelige omsætning og fornyelse eller til

strengsblod (figur 1).

organer både hos fosteret og nyfødte og
voksne mennesker og dyr.

• De forskellige vævs og organers evne til at

• Fra stamceller og gennem deres udspeciali-

erstatte tab af celler (reparation) er ikke

sering i forskellige linier af datterceller

ens, bl.a. fordi indholdet af stamceller og

Hos mennesker og dyr findes stamceller

cellemasse, hvor deres biologiske opgave er

udvikles først de tre forskellige grundtyper

de almindelige cellers følsomhed over for

altså i hele forløbet fra fosteranlægget til

at danne selve fosteret med alle dets cellety-

af væv eller kimblade (endoderm, meso-

skade er forskellig fra væv til væv.

voksenlivet. Selve ordet “stamcelle” kommer

per, må de embryonale stamcellers potentiale

derfor til at dække mange former for stam-

(evnen til at danne andre celletyper) nød-

derm og ektoderm) i fosteranlægget og

26

reparation af skader.

Med deres forekomst i blastocystens indre
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vendigvis være stort. De betegnes derfor som

som er bloddannende, dvs. typisk fra den

(de tre kimblade), som så giver ophav til de

dannelsen af nye celler ud fra de umodne

pluripotente, kun overgået af selve den

røde knoglemarv.

egentlige væv og organer, som vi kender

stamceller og andre umodne datterceller, der

dem. I denne proces optræder organ- eller

findes i vævene. I nogle væv, f.eks. hjerne-

befrugtede ægcelle og dens allerførste datterceller, som er totipotente (figur 1). Kun disse

Stamcellerne for blodets celler og deres uddif-

vævsbestemte stamceller for første gang med

væv, kan selv mindre celletab imidlertid i

celler kan nemlig danne et levedygtigt

ferentiering i forskellige linier og gennem

en fortløbende tilførsel og specialisering af

praksis ikke erstattes af vævets egne stamcel-

fosteranlæg og sætte sig fast i livmoderens

forskellige forstadier frem mod de modne

celler i retning af de enkelte organsystemer.

ler. De forskellige typer af væv i kroppen har

slimhinde. Cellerne fra den indre cellemasse,

røde blodlegemer, hvide blodlegemer af for-

Voksenstamceller, defineret som vævsbestemte

altså hver deres egen vævs- eller organspeci-

de embryonale stamceller, har ikke denne

skellig type og blodpladerne udgør den mest

typer af stamceller, findes således allerede i det

fikke normale balance mellem tab og nydan-

egenskab, fordi der allerede i løbet af de

etablerede del inden for stamcelleforsknin-

få uger gamle foster og fremefter, hvor dannelsen

nelse af celler. Samtidig synes de også at have

første celledelinger fra æggets befrugtning

gen. Megen generel viden om stamceller

af de forskellige organer er godt i gang. Senere,

deres eget niveau af robusthed eller skrøbe-

(konceptionen) frem til dannelsen af blasto-

stammer herfra. Stamcelleforskningen og

når vævene og organerne er færdigudvik-

lighed ved skade i form af større eller mindre

cysten er sket en udspecialisering. Blastocy-

anvendelse af stamceller i klinisk-behand-

lede, bliver det mere en ren vækst med

evne til at erstatte beskadigede og døde cel-

stens ydre cellelag er således blevet speciali-

lingsmæssigt øjemed har således sit ud-

forøgelse af antallet af celler inden for de

ler.

seret til at danne fosterhinderne (og senere

gangspunkt i de dødelige bestrålinger, som

enkelte celletyper, der dominerer. Dette

Selv for robuste væv- og celletyper gælder

moderkagen), mens cellerne i den indre cel-

mennesker blev udsat for i 1945 og derefter.

fortsætter i de naturlige vækstperioder i den

dog, at skaderne og tabet af celler kan blive

lemasse har mistet evnen til at danne foster-

Efterfølgende eksperimentelle undersøgel-

tidlige barnealder og under puberteten, men

så store, at organismens egne reparations-

hinder og i stedet er udspecialiseret til at

ser på bestrålede mus viste nemlig, at nyt

også hos voksne. Grundlaget for denne

muligheder ikke slår til i den akutte fase og

danne selve fosteret. At der godt kan komme

bloddannende væv kunne etableres ved

vækst er i hele forløbet efter dannelse af or-

måske heller ikke senere. Det er her, at de tid-

f.eks. to fostre ud af ét befrugtet æg (en-

transplantation af knoglemarv, og at knog-

ganerne i fosteret og videre i voksenlivet de

ligere nævnte eksempler på vævs- og celle-

æggede tvillinger) skyldes, at der under den

lemarven indeholdt en celletype, som a) var

såkaldte vævsbestemte voksenstamceller. Det

transplantation kommer ind, med blodtrans-

tidlige blastocyst-udvikling eller lige før kan

selvfornyende og b) gav ophav til en flerhed

er også fra disse voksenstamceller i vævene

fusion (transplantation af blodets celler) ved

ske en spaltning i to separate anlæg med helt

af differentierede blodceller. Hermed var de-

og organerne, at der dannes nye celler som

blodtab og svær blodmangel, transplanta-

eller delvist adskilte moderkager. Ved en

finitionen af stamceller givet, og disse prin-

led i den normale omsætning og slid, som

tion af bloddannende knoglemarv til per-

ufuldstændig deling af cellerne i den indre

cipielle egenskaber udgør stadig, som nævnt

f.eks. i tarmens slimhinder, hvor cellerne for-

soner med knoglemarvsskader, transplanta-

cellemasse opstår siamesiske tvillinger.

ovenfor, den funktionelle definition på

nyes efter ca. 7 dage, i blodet, hvor de røde

tion af hud til større brandsår og transplan-

stamceller, i dette tilfælde den hæmatopoe-

blodlegemer lever i ca. 120 dage og nogle af

tation af knogleceller til større knogledefek-

tiske (bloddannende) stamcelle.

de hvide blodlegemer kun i 1-2 dage, i hu-

ter. Andre cellesystemer og væv har enten en

Voksenstamceller eller vævs-deriverede stamceller benævnes ofte efter det kimblad i

den og så fremdeles. Nogle steder er den

generelt for ringe evne til at erstatte selv små

fosteranlægget, som de kommer fra (eksem-

For at forstå voksenstamcellers funktion i for-

normale omsætning af celler meget langsom

celletab, eller der er i de givne situationer en

pelvis endodermale, mesodermale eller ekto-

hold til de embryonale stamceller må man

(knogler, brusk, senevæv) eller i praksis stort

ubalance mellem denne evne til egen repa-

dermale stamceller), eller det væv eller

vide, at vores væv og organer, dvs. vores hud,

set ikke eksisterende (nerveceller i hjerne og

ration og skadens størrelse eller varighed.

organ, de findes i hos det udviklede foster

knogler, muskler, indvolde og hjerne med

rygmarv).

Det er i sådanne tilfælde, f.eks. Parkinsons-

eller hos voksne. Neurale stamceller er såle-

mere, er opbygget af ca. 300 forskellige celle-

Generelt gælder, at væv og organer med

patienter med tab af dopaminerge nervecel-

des fra nervesystemet, mesenkymale fra bin-

typer. Udviklingen af disse celletyper sker

stor normal omsætning (slid og erstatning)

ler i hjernen, type 1-sukkersyge med tab af

devæv, leverstamceller fra leveren. Ofte sæt-

først, efter at de embryonale stamceller i

af celler også har stor reparationsevne, hvis

insulin-producerende celler fra de Langer-

ter man betegnelserne sammen, som f.eks.

blastocystens indre cellemasse gennem mel-

der sker skader på vævene eller organerne.

hans’ske øer i bugspytkirtlen, svære trauma-

“mesenkymale, hæmatopoetiske stamceller”

lemliggende generationer af stamceller har

Op til et vist niveau virker øget slid og skader

tisk eller toksisk betingede leverbeskadigel-

om stamceller med oprindelse i bindevæv,

dannet fosteranlæggets primitive vævslag

på sådanne væv da også stimulerende på

ser samt muskelskader og degenerative mu-
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skelsygdomme, at den stamcelle-baserede cel-

alle organismens celler. I flere tilfælde har

leterapi har sin potentielle anvendelse.

man da også gennem opformering og stimulation med forskellige faktorer i et rimeligt

Principper for stamcelleterapi: Både embry-

antal kunnet udvikle f.eks. dopaminerge

onale stamceller og voksenstamceller er

nerveceller og insulin-producerende celler

interessante som udgangspunkt for udvik-

fra embryonale stamceller fra mus. Med ad-

lingen af behandlinger baseret på celleterapi

gang til embryonale stamceller skulle man

(“cell replacement therapies”) (figur 2). For

således, hvis naturen ellers kan lures af,

begge typer vil gælde, at de ønskede celler

kunne frembringe et stort antal celler og for-

skal kunne fremskaffes under acceptable og

skellige cellelinier rettet mod bestemte celle-

regulerede forhold og isoleres og opformeres

terapier.

med bevarelse af deres umodenhed og de

For voksenstamceller må det naturlige po-

dertil knyttede udviklingspotentialer. Cel-

tentiale på forhånd forventes at være beg-

lerne skal samtidig kunne opformeres til et

rænset til dannelsen af celler inden for det

antal, som efter opbevaring i en cellebank er

celle- eller vævssystem, som cellerne nor-

stort nok til, at cellerne efter yderligere sti-

malt findes i og er udtaget fra. Voksenstam-

mulation kan danne så mange eksempelvis

celler er imidlertid nu fundet i mange flere

insulin-producerende celler eller dopami-

væv end tidligere, f.eks. i hjernen, ligesom

nerge nerveceller, at cellerne har behand-

isolering og opformering af voksenstamcel-

kimblade og danne celler fra andre væv. Om

i humane embryonale stamceller, og på

lingsmæssig effekt efter transplantation.

ler fra umodent væv fra aborterede fostre gi-

dette er en reel transdifferentiering, altså et re-

hvilke betingelser denne basale og anvendel-

Endelig skal selve behandlingen med cel-

ver øgede muligheder for at fremskaffe større

elt linieskift i udviklingspotentiale, eller det

sesorienterede forskning i givet fald kan til-

lerne være sikker. Den må ikke i sig selv med-

mængder af delvist specialiserede typer af

skyldes, at der i nogle væv findes et meget

lades.

føre skade på modtageren på kort eller lang

voksenstamceller til forskning og transplan-

lille antal celler med overleverede, næsten

Som forsker på området bliver man ofte af

sigt, ligesom de transplanterede celler skal

tation. Til fordel for voksenstamceller taler

embryonale udviklingspotentialer, er for ti-

journalister spurgt: “Hvad er det, som I for-

kunne overleve i modtageren og være

endvidere, at man ved at bruge vævsderive-

den et varmt forsknings- og diskussionsemne.

skere gerne vil have lov til?” Inden man for-

beskyttede

rede stamceller lader naturen tage de første

mod

f.eks.

afstødning

eller

angreb fra den tilgrundliggende sygdom.
Stamcelleterapi og stamcellebiologi: Baseret på

Figur 2: Kilder til stamceller

søger at svare på et sådant spørgsmål, er det

trin i retning af de ønskede celletyper, inden

Humane embryonale stamceller, medierne og

nok værd at pointere, at forskernes første

isolering, opformering og yderligere uddiffe-

international forskning: Den megen omtale af

opgave må være at bidrage til, at debatten

rentiering af cellerne.

stamceller, stamcelleforskning og mulige

om stamceller kan foregå på det bedst muligt

de embryonale og voksenstamcellernes na-

De seneste års forskning har samtidig af-

behandlinger baseret på stamceller giver

oplyste grundlag, hvor alle har mulighed for

turlige funktioner og den nuværende ekspe-

dækket en række interessante forhold i rela-

indtryk af et meget aktivt forskningsområde,

at sætte sig ind i sagens substans. Det kræver

rimentelle viden (som ændres løbende fra

tion til voksenstamcellers begrænsede po-

og dette indtryk er korrekt. Der forskes

først og fremmest et fælles sprog for det,

måned til måned, hvis man har læst tids-

tentiale. Der er således rapporteret flere ek-

meget intensivt verden over i stamceller,

man hver især taler om. Stamceller er jo

skrifterne Nature og Science igennem det sid-

sempler på, at der blandt voksenstamcel-

ligesom der meget naturligt er fokus på de

eksempelvis, og som det fremgår af oven-

ste år) må embryonale stamceller forventes at

lerne i vævene, f.eks. blandt de mesenky-

etiske aspekter omkring forskningen i speci-

stående, ikke kun én, men mange slags cel-

være de mest plastiske og potente. Som cel-

male støtteceller i knoglemarven, findes cel-

elt humane embryonale stamceller. Mens

ler, som vi først nu er ved at karakterisere og

ler fra blastocystens indre cellemasse er de

ler, som under eksperimentelle forhold kan

dette skrives, afventer vi i Danmark Folke-

sammenligne. Dernæst er det klart, at forsk-

således det oprindelige og naturlige ophav til

gå på tværs af de kendte vævsgrænser og

tingets beslutning om tilladelse til forskning

ning i stamceller skal foregå i overensstem-
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melse med gældende regelsæt, herunder

Når det gælder udviklingen af bestemte

vurdering af projektansøgninger i det viden-

celletyper fra stamceller, er forskningen også

skabsetiske system, som der allerede er pro-

internationalt i en indledende fase. Ingen

cedurer for. Om dansk forskning og i givet

har endnu fra embryonale stamceller eller

fald patientbehandling skal baseres på både

voksenstamceller været i stand at frembringe

humane embryonale stamceller og voksen-

et så højt udbytte af f.eks. insulin-produce-

stamceller, afgøres af Folketinget.

rende celler eller dopaminerge nerveceller, at

Internationalt set er dansk forskning i

protokollerne direkte kan danne basis for en

stamceller godt med fra start. Det skyldes, at

egentlig celleterapi. De etablerede, humane

stamceller og stamcellebaseret celleterapi

embryonale cellelinier, man har i udlandet,

helt naturligt bedst forstås og udvikles med

bl.a. i Sverige, er for de flestes vedkommende

kendskab til a) den normale udvikling af cel-

endnu ikke uddybende karakteriseret. Nogle

ler og væv og b) de sygdomsprocesser og

cellelinier er endvidere direkte uegnede til

naturlige reparationsmekanismer, der findes

terapeutisk brug pga. tidlig dyrkning sam-

ved de sygdoms- og skadetilstande, hvor

men med museceller. Der er således for

stamcellebaseret celleterapi kan være en mu-

humane embryonale stamcellers vedkom-

lighed. De danske forskergrupper inden for

mende gode muligheder for, at dansk forsk-

området har således generelt deres baggrund

ning vil kunne gøre sig internationalt gæl-

inden for forskning i den normale udvikling

dende. Forholdene internationalt er dog i

af fosteret og de forskellige væv og organer

konstant bevægelse, også på det forsknings-

og forholdene i de syge væv, og det er en

politiske plan. Hvis briterne, som det har for-

styrke i forhold til flere udenlandske grupper

lydt, er ved at tage initiativ til en særlig euro-

på området. Der er også i Danmark meget

pæisk “superliga” for forskning i embryonale

kort afstand mellem den basale og den klini-

stamceller (mens den forbundsstatslige forsk-

ske forskning og et godt samarbejde med den

ning i USA er begrænset til et antal eksi-

biomedicinske industri. Udvikling af huma-

sterende cellelinier), er det vigtigt at få en

ne embryonale stamceller fra overskydende

hurtig afgørelse vedr. dansk forskning i em-

befrugtede æg er, mens dette skrives, ikke til-

bryonale stamceller.

VIDENSKABSETISK VURDERING AF
DANSK BIOMEDICINSK FORSKNING I ULANDE
– EN STATUSREDEGØRELSE
af overlæge, dr.med. Steen Levin Nielsen
og sognepræst Arne Skibsted Jakobsen,
medlemmer af CVK

ladt i Danmark. Det er en svaghed for dansk
forskning, da det udelukker en reel sammenligning af de forskellige stamcelletypers potentiale og sammenlignende afprøvninger af
de protokoller, som udvikles med henblik på
at styre uddifferentiering af stamceller. Det
forhindrer også udnyttelsen af den synergieffekt, der ellers vil være mellem forskningen i embryonale og voksenstamceller her i
landet.
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beløb ydes af hhv. den europæiske lægemid-

videnskabsetiske område er enestående – en

delindustri og nationale forskningsmidler.

ny opdateret lov er i disse dage på vej som en

Verdenssundhedsorganisationen

(WHO)

tilpasning til de krav, som især EU har stillet

har i mange år vist ulande særlig opmærk-

til biomedicinsk forskning. Lovforslaget

somhed, når det drejer sig om dødelighed og

rummer dog ikke nogle bemærkninger om

fødselskvoter, og der er udstukket retningsli-

forholdet til andre lande – hverken ulande

nier for, hvordan sygdomsmønstret skal

eller ilande. For ulande er en udnyttelse af en

søges ændret. På verdensplan drejer det sig

uvidende befolkning og et accepterende

om de store sygdomme som malaria, tuber-

sundhedsvæsen uden videnskabsetisk tradi-

kulose og hiv/aids. Det er dog lige så vigtigt

tion et problem. Inden for EU-området kan

at have fokus på “lokale” sygdomme som

såkaldt komitéshopping, hvor laveste etiske

f.eks. sovesyge og bilharziose, som medici-

fællesnævner kan udnyttes, blive et stort

nalfirmaerne ikke viser den store interesse

problem – særlig efter EU-udvidelsen mod

for på grund af de begrænsede merkantile

øst.

muligheder. For at den samlede indsats skal

anvendes som forsøgsmark. En nærmere gen-
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være værdifuld, er der således behov for
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detaljerede oplysninger om både globale og

VURDERING AF ULANDSPROJEKTER

regionale sygdomsmønstre og smitteveje.

Af projekter med Danida-støtte blev der i

Danmark har anvendt en del midler til

3

2002 indsendt 14 såkaldte ulandsprojekter

Den Centrale Videnskabsetiske Komité (CVK)

nemgang er foretaget af Povl Riis. Men der

opbygning af sundhedsvæsner i ulande og

til vurdering hos Den Centrale Videnskabse-

står over for at skulle revurdere sine bedøm-

er også tilløb til en markedsbestemt udvik-

har som ovenfor nævnt også ydet offentlig

tiske Komité i Danmark. Dette sker som

melser af ulandsforskningsprojekter: deres

ling af området i EU-regi med sponsorord-

støtte til medicinsk forskning, idet flere

nævnt som led i en frivillig aftale mellem

mål, midler og struktur. En sådan bedøm-

ninger af forskningsprojekter til ulande. Her

forskningsinstitutioner med tropemedicinsk

Danida og CVK, og finansiering forudsætter

melse er der opbygget en solid tradition for

er det bragt i forslag, at der etableres en delt

ekspertise som f.eks. Dansk Bilharziose Labo-

godkendelse af projektet. Alle 14 projekter

ved godkendelse af Danida-støttede medi-

finansiering. Både medicinalindustrier og

ratorium og Statens Serum Institut har vist

blev godkendt, kun tre med bemærkninger,

cinske forskningsprojekter i ulande – overve-

forskningsinstitutioner i såvel modtager-

særlig interesse for sygdomsbekæmpelse i

hvilket antyder disse projektforslags høje

jende i Afrika – igennem mere end tyve år.

som donorlande har vist betydelig interesse

ulande. Men viden om sygdomsmønstre og

niveau. Disse ganske mange projekter omfat-

Der er dog i denne sammenhæng ikke viden

for forslaget. Hverken struktur eller finansie-

smitteveje i ulande har også tiltagende

ter dog som nævnt ikke projekter, der alene

om, endsige godkendelse af, projekter finan-

ring af denne såkaldte artikel 169-model (i

betydning for ilande. Med den tiltagende

gennemføres af den danske medicinalindu-

sieret af medicinalindustrien – og der kan

henhold til EU’s 6. rammeprogram) er dog

rejselyst i den danske befolkning har vacci-

stri.

kun gisnes om investeringernes størrelse.

på plads. Hvor mange penge, der i dag

nationsprogrammer udviklet sig til en hel

Sagsbehandlingen er hidtil foregået sådan,

Problemerne omkring videnskabsetik i

anvendes til medicinalforskning i ulande,

rådgivningsindustri. De korte transporttider

at der er udpeget to forbehandlere fra Den

ulande er bragt i fokus af den grundige rap-

vides ikke, men inden for rammerne af EU’s

med moderne luftfart giver mulighed for

Centrale Videnskabsetiske Komité – en læg-

port fra Nuffield Foundation , der overord-

6. rammeprogram for 2003-2007 planlægges

sygdomsimport inden for inkubationstiden

person og en fagperson, som tilfældet er med

net set behandler de videnskabsetiske krav,

det at reservere ca. 1,6 milliard kroner til kli-

af meget alvorlige infektiøse sygdomme som

andre sager som ankesager og principsager.

som med rette bør stilles til medicinalfir-

niske forsøg vedr. hiv/aids, malaria og tuber-

f.eks. kopper.

Den efterfølgende forelæggelse ved CVK-

maer, der fra ilande tager initiativ til en –

kulose alene til områder i Afrika syd for

Der er ingen tvivl om, at Danmark med

møder har taget en del af den centrale komi-

merkantilt bestemt – forskning, hvor ulande

Sahara under forudsætning af, at tilsvarende

den lovgivningsmæssige tilgang til det

tés behandlingstid. Det har derfor været

1
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foreslået, at disse projekter blev vurderet i et

mer skal indtænkes. Forstår en forsøgsperson

ningen. Er formålet uden hensyn til forsøgs-

deringer, eller skal der tilføres komitésyste-

underudvalg, men dette forslag om et under-

met faglig ekspertise fra anden side?

i et uland, hvad en videnskabelig under-

personens gavn ved deltagelse i projektet?

udvalg med beslutningskompetence er ikke

søgelse går ud på, og hvad man tilbyder? Har

En udførlig diskussion af disse problemer

Eller skal vores indsats i fremtiden mere

blevet formelt vedtaget.

de en sygdomsopfattelse, som svarer til

findes i rapporten “The ethics of research

tage sigte på opbygning af uafhængige komi-

vores? Svaret er oftest nej, så problemet må

related to healthcare in developing coun-

tésystemer i ulande – som Danmark har gjort

4

Ulandsprojekter behandlet i 2002 af Den

1

2

tries”, som refereret af Povl Riis.

Centrale Videnskabsetiske Komité har haft

diskuteres for hvert enkelt projekt. Forsk-

karakter af epidemiologiske undersøgelser af

ning med medicinafprøvning kan lokalt

Det danske komitésystem har indhøstet

sygdom og død og omfatter forskellige infek-

nemt få karakter af en “tuskhandel” – jeg

mange erfaringer ved vurdering af talrige

tiøse sygdomme, hvor effekt registreres ved

opnår noget, men udsætter mig for eventu-

ulandsprojekter, men disse har kun i be-

På nuværende tidspunkt er der flere

sygdomsforekomst vurderet klinisk eller ved

elle besværligheder, komplikationer og pin-

grænset omfang omfattet medicinafprøv-

spørgsmål end svar. Vi må håbe, at en samlet

laboratorieundersøgelser. Der er fem projek-

sler med meget forskellig motivation: fra

ninger. Her skal vi have afklaret, om de kom-

indsats kan bringe os på forkant med udvik-

ter, der omhandler et medikamentelt forsøg,

autoritetstro over altruisme, for at andre kan

mende GCP-regler inden for EU-området

lingen, så tiden ikke løber fra etikken på

heraf flere med kontrolgrupper. I disse til-

få et bedre forløb, til ren forventning om

skal bringes i anvendelse, og i hvilken modi-

ulandsområdet. Skal vi undgå en hensynsløs

fælde giver samtykkeproblemet anledning

i Grønland – med uddannelse af fagpersoner
(og lægpersoner?) i videnskabsetiske problemvurderinger?

egen fordel. Er et accepterende kryds nok for,

ficeret form det skal foregå. Skal Lægemid-

udnyttelse på dette følsomme felt, skal der

til videregående diskussion. Undersøgelses-

at en kvinde eller hendes barn kan deltage –

delstyrelsen indrages i de mere tekniske vur-

både være tid til etikken og etik til tiden.

feltet er bredere end defineret i den danske

skal ægtefællen bestemme over kvindelige

komitélov, både hvad angår forskningsområ-

domæner – eller er det landsbyoverhovedet,

det, der medinddrager sociologiske, psykolo-

som godkender forskningen på vegne af

giske og antropologiske forhold, og også

lokalsamfundet? Dette er vigtige problem-

metodologisk med register- og spørgeskema-

komplekser at overveje ved bedømmelsen.

2

undersøgelser. Bedømmelsesmæssigt er hovedvægten lagt på videnskabsetiske pro-
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blemstillinger, der i alle projekter kræves

Der vil fortsat være stor forskningsmæssig

omhyggeligt gennemgået. I de fleste tilfælde

interesse i ulandes sygdomsforekomster, og

foreligger godkendelse fra lokale sundheds-

Danmark har her ydet en internationalt

myndigheder. Derimod foreligger der sjæl-

anerkendt indsats. Der er næppe heller tvivl

dent en egentlig videnskabsetisk godken-

om, at medicinalfirmaer nationalt og inter-

delse. Det frivillige informerede samtykke

nationalt har en betydelig interesse i at

udgør en helt central videnskabsetisk pro-

udnytte forskningspotentialet i ulande, om

blemstilling i ulandsprojekter. I den vestlige

end problemerne omkring medicinafprøv-

tradition er det informerede samtykke indi-

ning er mere problematiske end rene forsk-

vidbaseret på subjektets autonomi, der ud

ningsprojekter. Her skal der foretages viden-

over autenticitet omfatter uafhængighed i

skabsetisk afvejelse i et større perspektiv:

Referencer:

beslutningen. Men dette er ikke grundlaget

Samfundets gavn af forskningen – ikke kun

1. Nuffield Council on Bioethics. The ethics of rese-

3. Oversigt over ulandsprojekter vurderet af CVK i

for individets placering i ulande, hvor af-

den

arch related to healthcare in developing countries. Lon-

2002 , s. 48

hængigheden af familie og lokalsamfund er

tilførte viden om sygdom og behandlings-

don: NCB, 2002.

4. Forslag til forretningsorden for ulandsudvalg

vigtige bærende elementer. Hertil kommer,

muligheder må stilles over for forsøgsperso-

2. Riis, Povl: Vidensskabsetikken i globaliseringens

under CVK 2000

at også forståelsesrammen og sprogproble-

nens – og kontrolpersoners – gavn af forsk-

perspektiv, s. 19
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umiddelbart

pekuniære,

men

den
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MØDER OG SAGSBEHANDLING

Den Centrale Videnskabsetiske Komité har i

langtidsoverlevelse med 5 til 10%, men

2002 afholdt otte ordinære møder, et ekstra-

denne behandlingsform har en lang række

ordinært møde og et fællesmøde med de

bivirkninger. I det vurderede projekt søger

regionale videnskabsetiske komitéer.

forskerne at behandle sygdommen ved

CVK havde 43 enkeltsager til behandling i

hjælp af en genterapi med modificerede

2002. Heraf var 10 ankesager, 19 var til prin-

immunceller (T-celler). I disse celler er der

cipiel drøftelse, mens det i 14 tilfælde dre-

indsat et gen for en receptor, der kan gen-

jede sig om en vejledende bedømmelse.

kende et overfladestof på modermærkekræftceller. Genet indføres i cellen ved hjælp

AF ENKELTSAGER KAN NÆVNES:

af et virus, der efterfølgende er inaktiveret

Fase I/II protokol til behandling af metastatisk

ved bestråling.

malignt melanom med C-CURE 709, en allo-
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Alle projekter vedr. genterapi skal fore-

gen T-celle transfekteret med Mart-1 specifik T-

lægges Den Centrale Videnskabsetiske Ko-

cellereceptor. (Sag nr. 624-01-0006)

mité. Dette projekt var indsendt af den regi-

Metastatisk modermærkekræft er en alvor-

onale komité for Århus Amt til drøftelse på

lig sygdom. Mindre end 5% af patienterne

CVK’s møde den 27. april 2001. Da man

lever således 2 år efter, at diagnosen er stil-

fandt, at der var en del uafklarede spørgsmål,

let. Tidligere forsøg med immunterapi med

ønskede man et mere fagkyndigt grundlag at

anvendelse af interleukin-2 har vist, at en

træffe afgørelsen på, herunder at projektet

sådan behandling kan forøge chancerne for

blev drøftet af “Kontaktforum mellem de
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godkendende myndigheder vedrørende gen-

med et konkret forsøg havde en forsker udar-

konkret sag anmodet Den Centrale Viden-

projekt er fremskaffet på etisk forsvarlig vis.

terapi på mennesker”.

bejdet en skriftlig information til de perso-

skabsetiske Komité om bl.a. at drøfte ne-

Som følge heraf er komitésystemet ikke juri-

Den Centrale Videnskabsetiske Komité

ner, der havde deltaget i det pågældende stu-

denstående principielle spørgsmål. Spørgs-

disk forpligtet til at godkende et projekt, hvis

drøftede igen projektet på sit møde den 16.

die, men forskeren var i øvrigt af den

målet var rejst på baggrund af en sag, hvor

man ikke finder det videnskabsetisk accepta-

august

endelig

holdning, at personer, der deltog i medici-

forsker ønskede at sammenligne halshvirvel-

belt. Dette uanset at statsobducenten måtte

afgørelse. Forsøget, herunder produktions-

nafprøvning, ikke var sikret en ordentlig

søjler på trafikdræbte med halshvirvelsøjler

vurdere, at indgrebet foretaget under den

forholdene, var nu godkendt af Lægemid-

information om forsøgsresultaterne. Den

hos personer, der var døde af anden årsag.

retslægelige obduktion måtte defineres som

delstyrelsen, og man fandt, at det var viden-

Centrale Videnskabsetiske Komité blev an-

Formålet med projektet var især at få bedre

værende et “mindre indgreb”. Desuden fandt

skabsetisk acceptabelt at tillade forsøget med

modet om dels at tage stilling til det kon-

indsigt i piskesmældsfænomenet. Hele hals-

Den Centrale Videnskabsetiske Komité, at

inaktiveret retrovirus. Da dette er den første

krete materiale til forsøgspersonerne, dels

hvirvelssøjler ville i givet fald blive udtaget i

det bør sikres, at man indhenter stedfortræ-

afprøvning af denne modificerede immun-

mere generelt at drøfte information til for-

forbindelse med den retslægelige obduktion

dende samtykke i de tilfælde, hvor man ikke

celle på mennesker, skal undersøgelsen gen-

søgspersoner efter afslutning af et forsøg.

uden forudgående eller stedfortrædende

har fået et forudgående samtykke.

2002

med

henblik

på

nemføres i to faser. Formålet med første fase

Den Centrale Videnskabsetiske Komité

samtykke, idet man henviste til, at indgrebet

Den Centrale Videnskabsetiske Komité

bliver at finde et dosisniveau og at afdække

drøftede spørgsmålene på sine møder den

var et såkaldt “mindre indgreb” og derfor

fandt, at det ud fra et etisk synspunkt var

eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

30. april og den 6. juni 2002. Med hensyn til

kunne foretages i henhold til ligsynsloven.

problematisk, at obducenten kunne foretage

I sin afgørelse skrev CVK blandt andet, at

det første spørgsmål var komitéen af den

Dette synspunkt var baseret på, at liget

så store indgreb som i dette tilfælde, uden at

man ønskede, at patientinformationen blev

opfattelse, at det ikke ville være hensigts-

kunne genskabes, således at indgrebet ikke

der var indhentet forudgående eller stedfor-

ændret på visse punkter, herunder at de nye

mæssigt at sende det konkrete materiale til

var synligt efterfølgende.

trædende samtykke. Komitéen mente, der

regler for informeret samtykke blev fulgt,

forsøgspersonerne, da det var formuleret på

Spørgsmålet fra den regionale videnskabs-

var behov for at få yderligere afklaret, hvor-

evt. ved at vedlægge folderen “Før du beslut-

en måde og i en form, der ikke egnede sig til

etiske komité lød: “Er det videnskabsetiske

ledes Justitsministeriet definerer begrebet

ter dig”. Desuden blev det bemærket, at

det. Således mente nogle medlemmer af

komitésystem juridisk forpligtet til at god-

“mindre indgreb” jf. ligsynsloven. Man be-

afsnittet om “Etik” i protokollen i det væ-

komitéen, at materialet kunne fremstå som

kende et projekt, såfremt det eneste etiske

sluttede derfor at rette henvendelse til Justits-

sentlige kun omhandlede datasikkerhed og

markedsføring, mens andre vurderede, at det

udestående drejer sig om en fortolkning af

ministeriet om dette spørgsmål.

muligheden for at modtage anden behand-

generelt ville være for svært at forstå for

definitionen “mindre indgreb”, hvilken jf.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité

ling, men at afsnittet ikke indeholdt egent-

forsøgsdeltagerne. Hvad angår det andet

ligsynsloven alene er en sag for statsobdu-

havde ultimo 2002 ikke modtaget Justitsmi-

lige etiske overvejelser. Komitéen bad om, at

spørgsmål, fandt komitéen det så væsentligt,

centerne.”

nisteriets svar på henvendelsen. Den Viden-

dette blev taget til efterretning. I sin endelige

at det blev besluttet at nedsætte et udvalg,

Den Centrale Videnskabsetiske Komité drøf-

godkendelse af projektet gjorde komitéen

der fik til opgave at drøfte omfang, karakter

tede spørgsmålet på sit møde den 16. august

opmærksom på, at der kun var givet tilla-

og kvalitet af den information, der tilgår per-

2002. Det var under diskussionen en forud-

delse til projektets fase I.

soner efter afslutning af et forsøg.

sætning, at man jf. komitéloven ikke har

Hospitalstest af Assura EasyFlex stomibandage

kompetence til at påse, om lovgivningen

– Et stratificeret multicenter, åbent studie af

under Justitsministeriet eller et andet om-

klæberkoblingen. (Sag nr. 624-02-0022)

råde er overholdt. Der var i komitéen en

Dette projekt blev sendt til drøftelse i Den

Der henvises i øvrigt til patientinformaInformation om forsøgsresultater til forsøgsdel-

tionsudvalget, side 52.

tagere efter afslutning af forsøget. (Sag nr. 624-

skabsetiske Komité for Århus Amt besluttede
at godkende projektet efterfølgende.

02-0001)

Definition af “mindre indgreb” i henhold til

overvejende enighed om, at komitésystemet

Centrale Videnskabsetiske Komité af Den

Sagen var indsendt af Den Videnskabsetiske

Ligsynslovens § 17, stk. 2 (Halshvirvelsagen).

er forpligtet til at foretage en etisk vurdering

Videnskabsetiske Komité for Bornholms,

Komité for Københavns Amt med anmod-

(Sag nr. 624-02-0021)

af et forskningsprojekt i sin helhed. Dette

Frederiksborg, Roskilde, Storstrøms og Vest-

ning om en principiel drøftelse i Den Cen-

I denne sag havde Den Videnskabsetiske

indebærer, at man også skal forholde sig til,

sjællands Amter på opfordring af Den Viden-

trale Videnskabsetiske Komité. I forbindelse

Komité for Århus Amt på baggrund af en

om man mener, at materialet i et forsknings-

skabetiske Komité for Århus Amt. Projektet
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var godkendt af primærkomitéen, da det

der i komitésystemet hersker stor usikkerhed

Amt havde en række indvendinger mod

at blodprøven først blev anonymiseret efter

blev forelagt Den Centrale Videnskabsetiske

med hensyn til berettigelsen af, at der skal

dette projekt. Én af indvendingerne var, at

afslutningen af undersøgelsen.

Komité. Drøftelsen gik derfor udelukkende

ske anmeldelse af klinisk afprøvning af

det i patientinformationen blev oplyst, at

Den Videnskabsetiske Komité for Århus

på, hvorvidt denne type projekter skal

enhver form for medicinsk udstyr.

alle resultaterne ville blive anonymiseret,

Amt rejste et yderligere principielt spørgs-

når undersøgelsen var færdig. Det betød, at

mål. I projektet var det hensigten, at man

Strangulation og thyreoglobulin – en ny metode

der i nogen tid ville være viden om resultatet

også ville tage blodprøver fra bevidstløse

til at evaluere vold mod halsen. (Sag nr. 624-

af blodprøven og også om, hvilken person

uden deres samtykke. Hvis disse efterføl-

var sket nogen forbedring ved produktudvik-

02-0023)

det drejede sig om, når der senere skulle ta-

gende skulle dø, ville man anse blodprøven

lingen af tidligere testede stomiposer og især

Projektet var sendt til principiel drøftelse i

ges kontrolblodprøver. På den baggrund

for at være taget fra en afdød. Derved ville

den anvendte klæberkobling.

anmeldes til det videnskabsetiske komitésytem.
Projektets formål var at undersøge, om der

Den Centrale Videnskabsetiske Komité af De

spurgte komitéen, hvorfor den enkelte per-

indgrebet falde ind under Ligsynslovens § 17,

Den Videnskabsetiske Komité for Århus

Videnskabsetiske Komitéer for Københavns

son ikke kunne få resultatet at vide. Forske-

stk. 2, hvilket betød, at det ville være undta-

Amt havde ved sin behandling af projektet

og Frederiksberg Kommuner efter ønske fra

ren havde svaret, at det var korrekt, at der i

get fra kravet om samtykke enten fra perso-

bemærket, at projektet efter komitéens op-

Den Videnskabsetiske Komité for Århus

en vis periode ville være en viden om resul-

nen selv eller fra en stedfortræder.

fattelse ikke var omfattet af komitélovens

Amt. Det blev oplyst, at det ikke var hensig-

tatet, der kunne henføres til en bestemt per-

Den Centrale Videnskabsetiske Komité

bestemmelser, da man ikke mente, der var

ten, at projektet skulle iværksættes, da den

son. Disse resultater var dog underlagt tavs-

drøftede også denne problemstilling, og man

tale om biomedicinsk forskning i lovens for-

ansvarlige forsker for projektet i mellemti-

hedspligt, og desuden ville det være uhen-

fandt, at man ikke kunne acceptere, at en

stand, men om et kvalitetsudviklingsprojekt.

den havde skiftet arbejdsplads og derfor

sigtsmæssigt at videregive oplysningerne til

blodprøve, der tages fra en bevidstløs patient,

havde måttet opgive projektet.

offeret for volden, da vedkommende måske

der senere dør, ville blive betragtet som

møde d. 16. august 2002 og konkluderede, at

CVK drøftede sagen principielt på sit

I dette projekt ville man tage blodprøver

kunne få en forventning om, at det kunne få

værende taget fra en afdød.

der ikke er tale om et biomedicinsk forsk-

fra personer, der havde været udsat for

en positiv virkning på en eventuel retssag.

ningsprojekt, som defineret i komitélovgiv-

kvælningsforsøg. Tidligere forskning havde

Endvidere kunne det stille ofre for hustru-

Risikofaktorer for astma hos voksne – drøftelse

ningen. Der var derfor forskellige holdninger

vist, at der ved vold mod halsen udskilles

mishandling i en ubehagelig situation, hvis

af rykkerprocedurer i forbindelse med biomedi-

i komitéen til, om projektet er omfattet af

forhøjede mængder af thyreoglobulin. Men i

de skulle kontaktes af forskerne vedrørende

cinske forsøg. (Sag nr. 624-02-0030)

komitélovens bestemmelser om anmeldelse

modsætning til tidligere forsøg ønskede man

resultaterne af blodprøverne. Den eventuelle

Projektet var en epidemiologisk under-

og godkendelse. Komitéen er opmærksom

her at fokusere på forhøjede værdier blandt

gerningsmand, nemlig manden, ville der-

søgelse, der havde til hensigt at undersøge

på, at fabrikanter kan vælge at gennemføre

levende og udvikle en metode til eliminering

med kunne få en viden i sagen, som ofret

hyppigheden af astma blandt tilfældigt

en klinisk afprøvning af udstyr i klasse I,

af falsk positive resultater. Vold mod halsen

netop havde forsøgt at undgå, han skulle få.

udvalgte voksne i Vejle og Fyns Amter samt

men vurderer ikke, at det er et krav med

vil altid være potentielt livstruende, men er

I sin drøftelse af dette projekt fandt Den

undersøge eventuelle årsager til sygdom-

henblik på CE-mærkningen, jf. bestemmel-

vanskelig at diagnosticere, da der langtfra i

Centrale Videnskabsetiske Komité det be-

men. Projektet var indsendt som ankesag af

serne i bekendtgørelse nr. 92 af 7. februar

alle tilfælde er synlige tegn på vold. Det bety-

tænkeligt, at det i patientinformationen blev

Den Videnskabsetiske Komité for Vejle og

2002 om medicinsk udstyr.

der, at politi og anklagemyndighed ofte har

oplyst, at alle resultaterne ville blive anony-

Fyns Amter på forskerens anmodning.

Komitéen fastslog, at der i forbindelse med

svært ved at foretage en vurdering i sager om

miseret umiddelbart, når dette i realiteten

Den grundlæggende uenighed mellem

proceduren for godkendelse af afprøvning af

vold mod halsen, selv om denne form for

først skete, når undersøgelsen var færdig.

Den Videnskabsetiske Komité for Vejle og

medicinsk udstyr foreligger problemer, der

vold er meget farlig for ofret. Dette projekt

Der var enighed i komitéen om, at der burde

Fyns Amter og forsker var spørgsmålet om,

endnu ikke er løst. CVK har i høringssvar af

havde til hensigt at tage et skridt hen imod

være overensstemmelse mellem patientin-

hvor mange gange det kunne accepteres, at

3. oktober 2002 til Indenrigs- og Sundheds-

udviklingen af en standardiseret test, som

formationen og fakta. Enten burde under-

forsker rykkede de potentielle forsøgsperso-

ministeriet vedrørende forslag til lov om

kunne benyttes i disse sager i fremtiden.

søgelsen anonymiseres straks, eller også

ner i forbindelse med et spørgeskema, der

burde det fremgå af patientinformationen,

skulle udsendes i forbindelse med under-

medicinsk udstyr gjort opmærksom på, at

42

Den Videnskabsetiske Komité for Århus
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søgelsen. På grund af projektets karakter

I sin konklusion understregede Den Cen-

havde Den Videnskabsetiske Komité for

trale Videnskabsetiske Komité, at der princi-

Vejle og Fyns Amter valgt at fravige et prin-

pielt kun tillades én skriftlig rykker, men at

cip om maksimalt én skriftlig rykker og i ste-

komitéens stillingtagen beroede på en vur-

det accepteret to skriftlige rykkere. Derimod

dering af det konkrete projekt.

havde komitéen ikke accepteret, at man også
rykkede telefonisk.
Som begrundelse for sin anke havde forsker anført, at undersøgelsen fulgte forsøgsprotokollen for en stor europæisk undersøgelse, hvor der krævedes flere end to
rykkere, før en person kunne defineres som
“non-responder”.
Den Centrale Videnskabsetiske Komité
drøftede projektet på sine møder den 25.
oktober og 2. december 2002, herunder hvor
mange gange det kunne accepteres, at de
potentielle forsøgspersoner blev rykket i forbindelse med undersøgelsen.
Forud for komitéens møde den 25. oktober

KOMPLET OVERSIGT OVER SAGER
BEHANDLET AF DEN CENTRALE

2002 havde CVK’s formand anmodet Statens
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (SSVF)

VIDENSKABSETISKE KOMITÉ I 2002

om ekspertudtalelse vedr. rykkerproceduren
for deltagelse eller bortfald i sundhedsvidenskabelige undersøgelser. SSVF afgav et svar
baseret på rådets generelt faglige viden. SSVF
betonede bl.a., at hensynet til opnåelse af ny
viden talte for, at der ikke blev etableret for
stramme regler for rykkerprocedurer, og at
der burde ske en afvejning i forhold til et
konkret projekt.
Den Centrale Videnskabsetiske Komité besluttede at stadfæste Den Videnskabsetiske
Komité for Vejle og Fyns Amters afgørelse om,
at det på grund af projektets karakter kunne
accepteres, at der blev udsendt to skriftlige
rykkere, men at det ikke kunne accepteres, at
der ligeledes blev rykket telefonisk.
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624-02-0030. Den Videnskabsetiske Komité

624-01-0006. Den Videnskabsetiske Komité

for Vejle og Fyns Amter – ankesag. Risikofak-

for Århus Amt – principiel drøftelse. Fase I/II

torer for astma hos voksne – drøftelse af rykker-

protokol til behandling af metastatisk malignt

procedurer i forbindelse med biomedicinske for-

melanom med C-CURE 709, en allogen T-celle

søg.

transfekteret med Mart-1 specifik T-cellereceptor.

624-02-0034. De Videnskabsetiske Komitéer

624-01-0030. Den Videnskabsetiske Komité

for Københavns og Frederiksberg kommuner

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

– uenighed i regional komité. En multinatio-

Kliniske forsøg og opbevaring af prøvemateriale

nal, multicenter, randomiseret, dobbeltblind,

til senere genetisk analyse.

parallelgruppe, aktivkontrolleret, sammenlignende undersøgelse, der skal vurdere den endo-

624-02-0001. Den Videnskabsetiske Komité

metriske histologiske profil efter behandling med

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

tibolon (Org OD 14) versus konjugerede østrogen

Information om forsøgsresultater til forsøgsdel-

(CEE) plus medroxyprogesteron acetat (MPA)

tagere efter afslutning af forsøget.

hos postklimakterielle kvinder.
624-02-0003. Den Videnskabsetiske Komité
624-02-0039. Den Videnskabsetiske Komité

for Århus Amt efter aftale med Den Viden-

ANKESAGER

624-02-0019. Søren Westh Jensen – ankesag

for Ringkøbing, Ribe og Sønderjyllands Am-

skabsetiske Komité for Viborg og Nordjyl-

624-02-0004. Den Videnskabsetiske Komité

– ombudsmanden. Spørgsmål om, hvorvidt et

ter – ankesag. Et randomiseret, dobbeltblindt,

lands Amter – principiel drøftelse. Biologiske

for Københavns Amt – principiel drøftelse +

forsøg på Aalborg Sygehus burde have været

placebokontrolleret, parallelgruppe, multicenter-

reservedele.

ankesag/forsker. Reduktion af forekomsten af

anmeldt som forsøg til Den regionale Viden-

forsøg til bestemmelse af effekt og sikkerhed ved

frakturer samt sikkerhed af TSE-424 (bazedoxi-

skabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands

gentagen behandling med 6 mg tegaserod indgi-

624-02-0007. Den Videnskabsetiske Komité

fenacetat) sammenlignet med placebo og raloxi-

amter.

vet 2 gange daglig sammenlignet med placebo

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

hos kvinder med obstipationsdomineret colon ir-

In vitro- modning af humane embryonale stam-

ritabile (IBS-C).

celler til glukose-responderende og insulin-pro-

fen i osteoporotiske postmenopausale kvinder.
624-02-0020. Journalist Jeppe Nybroe –
624-02-0008.

Cand.scient.

Allan

Jensen,

ankesag – svar fra ombudsmanden. Aktind-

Københavns Universitet – ankesag. Kvaliteten

sigt i projektet: En fase II, randomiseret, dob-

SAGER TIL PRINCIPIEL DRØFTELSE

af diagnostisk udredning af brystkræft i Danmark.

beltblind, placebokontrolleret, multicenterun-

C-1998-23 (624-00-0002). Overlæge Hans

ducerende celler med henblik på behandling af
type 1-diabetes.

dersøgelse til vurdering af effekt, sikkerhed og

Jacob Ingerslev, Skejby Sygehus. Præimplan-

624-02-0009. Den Videnskabsetiske Komité

624-02-0016. Henrik Sørensen – ankesag.

tolerance for Sildenafil (Viagra) indgivet i 12

tationsdiagnostik – et behandlingsprojekt (til-

for Vejle og Fyns Amter – principiel drøftelse.

CLA’s effekt på kropssammensætning og vægt-

uger til kvinder med seksuel dysfunktion forbun-

lægsprotokol).

Humane embryonale stamceller. Studier af cel-

tabsvedligeholdelse.

det med forstyrrelser i den kvindelige seksuelle
respons på stimuli.

624-02-0018. Den Videnskabsetiske Komité

ledifferentiering og klinisk anvendelighed.
625-00-0014. Medicinsk direktør Kjartan B.
Christensen, Merck, Sharp & Dohme – prin-

624-02-0011. Den Videnskabsetiske Komité

for Københavns Amt – uenighed mellem

624-02-0027. De Videnskabsetiske Komitéer

cipiel drøftelse. Konfidentialitetsmærkning af

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

regionale komitéer. Henvendelse fra Janssen-

for Københavns og Frederiksberg Kommuner

ansøgninger om kliniske forsøg.

Egenacces til blindede oplysninger i forbindelse

Cilag A/S – Presulsidundersøgelse.

– ankesag. Invirase‚ pilotstudiet.
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med forsøg.
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624-02-0012. Den Videnskabsetiske Komité

drøftelse. En 40 ugers udvidelse til en randomi-

our and the sensitivity and specificity of symp-

624-02-0031. Overlæge Poul Erik Kofoed,

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

seret, multicenter, dobbeltblind undersøgelse

toms and signs people use to diagnose malaria in

Kolding Sygehus – vejledende bedømmelse.

Honorering af praktiserende læger for rekrutte-

med henblik på at bestemme effekten, sikkerhe-

an area of low transmission in Uganda: strate-

Niveauet af opløseligt urokinase-receptor (su-

ring af forsøgspersoner.

den og tolerabiliteten af to dosisniveauer af LAF

gies for control.

PAR) hos patienter med malaria.

237 som yderligere behandling til patienter med
624-02-0014. Den Videnskabsetiske Komité

type 2-diabetes, der allerede får metformin.

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

624-02-0006.

Magnussen,

624-02-0032. Læge Christine Stabell Benn,

Dansk Bilharziose Laboratorium – vejle-

Læge

Pascal

Statens Serum Institut – vejledende bedøm-

Screening for lungecancer. En randomiseret kon-

624-02-0025. Den Videnskabsetiske Komité

dende bedømmelse. Malaria in school chil-

melse. Randomiseret studie af betydningen af

trolleret undersøgelse af screening med lav dosis

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

dren: Relationship between infection, clinical

forskellige doser vitamin A på sygelighed i Gui-

CT-scanning.

Opfølgende resultater af relevans for Evista

attacks and anaemia in areas of contrasting

nea-Bissau, Vestafrika.

(CORE): Et studium af Raloxifen HCl og placebo

transmission intensity in Western Kenya.

624-02-0015. Den Videnskabsetiske Komité

i forebyggelse af invasiv brystkræft hos kvinder

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

efter overgangsalderen med knogleskørhed.

Kognitiv Affektiv Træning (KAT) med børn med
Aspergers syndrom.

624-02-0033.

Læge

Pascal

Magnussen,

624-02-0010. Professor Peter Aaby, Statens

Dansk Bilharziose Laboratorium – vejle-

Serum Institut – vejledende bedømmelse.

dende bedømmelse. A new approach to deliver

624-02-0028. Den Videnskabsetiske Komité

Specifikke og uspecifikke effekter af samtidig til-

malaria prevention interventions to pregnant
women at community level in Uganda.

for Vejle og Fyns Amter – principiel drøftelse.

deling af vitamin A-tilskud og BCG- vaccination

624-02-0021. Den Videnskabsetiske Komité

Spørgsmålet om videregivelse af oplysninger

ved fødslen.

for Århus Amt – principiel drøftelse. Defini-

på personer, der deltager i forskningsprojekter

tion af “mindre indgreb” i henhold til Ligsynslo-

anmeldt og godkendt af Den Videnskabsetiske

624-02-0017. Professor Peter Aaby, Statens

by Sygehus – vejledende bedømmelse. Post

vens § 17, stk. 2 (Halshvirvelsagen).

Komité.

Serum Institut – vejledende bedømmelse.

partum-blødning i primær obstetrisk service i et

Specifikke og uspecifikke effekter af BCG vacci-

udviklingsland: Kan rutinemæssig administra-

624-02-0036. Overlæge Lone Hvidman, Skej-

624-02-0022. Den Videnskabsetiske komité

624-02-0041. Den Videnskabsetiske Komité

nation – konsekvenser for rutinevaccinationspro-

tion af misoprostol reducere blodtabet i efter-

for Århus Amt – principiel drøftelse. Hospi-

for Københavns Amt – principiel drøftelse.

gram i udviklingslande (C-2000-10).

byrdsperioden?

talstest af Assura Easyflex stomibandage – Et

En fase III undersøgelse af ALX1-11 (rhPTH(1-

stratificeret multicenter, åbent studie af klæber-

84)) hos kvinder med knogleskørhed, der er i sta-

624-02-0026.

Magnussen,

624-02-0037. Læge Tania Nicole Masmas,

koblingen.

bil substitutionsbehandling med østrogen.

Dansk Bilharziose Laboratorium – vejle-

Statens Serum Institut – vejledende bedøm-

dende bedømmelse. Relationships between the

melse. Hæmoglobinopatier i Guinea Bissau,
Vestafrika – et prævalens studie.

Læge

Pascal

624-02-0023. De Videnskabsetiske Komitéer

ULANDSSAGER

use of antimalarial drugs in pregnancy and Plas-

for Københavns og Frederiksberg Kommuner

624-02-0002. Læge Birgitta Holmgren, Sta-

modium falciparum resistance.

efter

Videnskabsetiske

tens Serum Institut – vejledende bedøm-

Komité for Århus Amt – principiel drøftelse.

melse. GBV-C infektion i Guinea-Bissau: är det

624-02-0029. Forskningsadjunkt, ph.d. Per

Dansk Bilharziose Laboratorium – vejleden-

Strangulation og thyreoglobulin – en ny metode

associerat med lägre dödlighed hos retrovirusin-

Bendix Jeppesen, Århus Universitetshospital

de bedømmelse. Epidemiologial mapping and

til at vurdere vold mod halsen.

fekterade personer.

– vejledende bedømmelse. Fytomedicinsk be-

modelling of the distribution of schistosomiasis

handling af type 2-diabetes og det metaboliske

and soil transmitted helminthiasis in Zambia,

624-02-0024. Den Videnskabsetiske Komité

624-02-0005.

Magnussen,

syndrom: Langtidsvirkningen af naturstoffet ste-

using geographical information systems and

for Københavns og Frederiksberg kommuner

Dansk Bilharziose Laboratorium – vejle-

viosid på blodsukker, insulin, glukagon, døgn-

remote sensing.

efter

Videnskabsetiske

dende bedømmelse. Age specific malaria mor-

blodtryk og lipider hos type 2-diabetikere.

Komité for Københavns Amt – principiel

bidity and mortality, treatment seeking behavi-

48

aftale

aftale

med

med

Den

Den

Læge

Pascal

624-02-0038. Seniorforsker Annette Olsen,

49

624-02-0040. Lektor Henrik Friis, Panum
Instituttet – vejledende bedømmelse. The
role of zinc, micronutrients and other predictors
of HIV viral load in breast milk: a randomized,
controlled trial in Kenya.

UNDERUDVALG
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herunder drøfte praksis i det videnskabseti-

biomedicinske forskningsprojekter, der skal

ske komitésystem og følge udmøntningen af

gennemføres af danske forskere i udviklings-

Betænkning nr. 1414 “Redegørelse om bio-

lande. Udvalgets medlemmer fungerer som

banker. Forslag til retlig regulering af bio-

forbehandlere på disse projekter, som fore-

banker inden for sundhedsområdet,” maj

lægges Den Centrale Videnskabsetiske Ko-

2002.

mité med henblik på en vejledende bedøm-

Udvalget fik følgende sammensætning:

melse.

Steen Agger, Anne-Grete Fries, Steen Levin Niel-

Arne Skibsted Jakobsen, Steen Levin Nielsen

sen og Mette Rasmussen; Ole Færgeman delta-

og Bent Normann Olsen var medlemmer af

ger på ad hoc-basis.

udvalget i 2002. Herudover har Eva Møller,
Henning Kvist Poulsen og Henrik Vagn Nielsen

DATABASEUDVALGET

sen, Anne-Grete Fries, Inge Berg Hansen, Lisbeth

Udvalget fortsatte i 2002 det under den tidli-

Lundgren og Ulla Schwartz-Sørensen; tilknyttet

gere komité påbegyndte arbejde med udvik-

edb-konsulent Pia Bang.

ULANDSUDVALGET

medvirket ved behandlingen af ulandspro-

Udvalget har til opgave løbende at vurdere

jekter.

ling af en fælles dansk videnskabsetisk database. Arbejdet har taget udgangspunkt i, at

PATIENTINFORMATIONSUDVALGET

den prototype, der var udviklet i 2001, skulle

CVK nedsatte udvalget i 2002 for at drøfte

videreudvikles med henblik på at opnå størst

omfang, karakter og kvalitet af den informa-

mulig synergi med den database over læge-

tion, der tilgår patienter efter afslutning af et

middelforsøg, der vil blive udviklet af EMEA

forsøg. Ud over at drøfte dette konkrete

(Det europæiske Lægemiddelagentur) for

spørgsmål fokuserede udvalget på udarbej-

EU-kommissionen til brug for implemente-

delsen af en række anbefalinger for denne

ring af EU-direktivet for lægemiddelforsøg

del af patientinformationen; udvalget af-

2001/20/EF.

holdt to møder i 2002.

Målet er, at danske anmeldere af lægemid-

Følgende personer var medlemmer af

delforsøg skal have mindst muligt dobbelt-

udvalget: Sigurd Troels Berg, Birthe Hyldstrup,

arbejde ved anmeldelse til henholdsvis Læ-

Erik Laier og Anne-Marie Bønløkke Larsen.

gemiddelstyrelsen og det videnskabsetiske komitésystem.

UDVALGET VEDRØRENDE BIOBANKER

Udvalget havde i 2002 følgende medlem-

Udvalget blev nedsat i 2002 med henblik på

mer: Steen Levin Nielsen, Henning Kvist Poul-

at følge udviklingen vedrørende biobanker,
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SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANER

KONTAKTUDVALG TIL

SAMARBEJDSUDVALG MED

LÆGEMIDDELSTYRELSEN

DET ETISKE RÅD

Både ifølge den gældende komitélov og for-

CVK og Det Etiske Råd skal ifølge komitélo-

slaget til en ny komitélov skal projekter, hvori

vens § 5 samarbejde om mere principielle

indgår klinisk afprøvning af lægemidler, der

etiske spørgsmål, der vedrører biomedicin;

er omfattet af lov om lægemidler, godkendes

også i lovforslaget skal der etableres et sam-

af både det videnskabsetiske komitésystem og

arbejde.

Lægemiddelstyrelsen. CVK besluttede derfor

møder og fælles aktiviteter. Udveksling af

i 1999 at nedsætte et permanent koordina-

synspunkter fandt sted i forhold til spørgs-

tionsudvalg, der skal sikre den løbende kon-

mål såsom fortolkningen af “mindre ind-

takt til Lægemiddelstyrelsen.

greb” i forbindelse med forskning på afdøde.

afholdes

gennem

Samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen dre-

Fokus var imidlertid rettet mod tiltag og

jede sig i 2002 primært om forhandlinger og

muligheder for internationalt samarbejde

implementeringen af EU-direktiv 2001/20/EF

navnlig i forbindelse med “Science and

om god klinisk praksis og de europæiske pla-

Society” under EU’s 6. rammeprogram.

ner for en fælles database (EUdract).

54

Samarbejdet

Udvalget havde i 2002 følgende medlem-

Udvalget havde i 2002 følgende medlem-

mer: Steen Agger, Britta Schall Holberg, Edith

mer: Arne Skibsted Jakobsen, Finn Kamper-

Holm, Arne Skibsted Jakobsen, Finn Kamper-

Jørgensen, Regnar Liboriussen, Erik Laier,

Jørgensen, Anne-Marie Bønløkke Larsen og Hen-

Anne-Grete Fries og Inge Berg Hansen.

ning Kvist Poulsen.
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BIOSAM OG BIOFORUM

relsen, Sundhedsstyrelsen, Skov- og Natur-

dets assistance til CVK i tilfælde, hvor der var

CVK deltager sammen med Det Etiske Råd,

styrelsen samt Arbejdstilsynet.

behov for at få indhentet ekspertudtalelser

Teknologirådet, Det Dyreetiske Råd og Rå-

til brug for CVK’s behandling af sager, der

det for Dyreforsøg i BIOSAM, der er et sam-

MINISTERIET FOR VIDENSKAB,

arbejdsorgan for de råd, der arbejder med

TEKNOLOGI OG UDVIKLING

etiske spørgsmål knyttet til bioteknologisk

Udvalget vedr. revision af loven om det

forskning og anvendelse af bioteknologi.

videnskabsetiske komitésystem, der blev

BIOSAM medvirker endvidere til, at Folke-

nedsat i 2001, afsluttede sit arbejde med

tinget og offentligheden bliver gjort op-

afgivning af Betænkning om de videnskabse-

mærksom på den nyeste udvikling inden

tiske komiteer, nr. 1413, maj 2002.

krævede særlig ekspertbistand.

for forskning i og anvendelse af biotekno-

I udvalget var CVK repræsenteret af

logi. I 2002 deltog Finn Kamper-Jørgen-

Kamma Bertelsen og Jens William Grav og de

sen/Anne-Marie Bønløkke Larsen og Edith

etiske komitéer af Kirsa Ahlebæk og Rolf Jel-

Holm som CVK’s repræsentanter i BIO-

nes. Herudover deltog Finn Kamper-Jør-

SAM.

gensen i udvalgets møder i 2002.

BIOSAM udvidede i 2001 sine aktiviteter

Genteknologiudvalget

blev

nedsat

af

til også at omfatte BioForum – et større

videnskabsministeren i samråd med justits-

forum, der har til formål at holde politikere

ministeren og indenrigs- og sundhedsmini-

og relevante myndigheder orienteret om

steren efter en folketingsdebat i januar 2001

aktuelle spørgsmål inden for bioteknologi og

og fik til opgave at beskrive muligheder og

bioetik.

risici i forbindelse med stamcelleterapi, xe-

Som led i BIOSAM-samarbejdet var CVK

notransplantation, genterapi og gendiagno-

medarrangør ved en BioForum-konference i

stik af raske. Genteknologiudvalget offent-

Landstingssalen d. 11. april 2002 vedr. “Brug

liggjorde sin afsluttende rapport i oktober

af genetiske test uden for sundhedssektoren”.

2002.

Konferencen drejede sig om, hvad genetiske

Udvalget bestod af repræsentanter for

test kan i dag, mulige udviklingstendenser,

Videnskabs-, Sundheds-, Miljø- og Beskæfti-

erfaringer fra udlandet, gældende regler,

gelsesministeriet samt etiske instanser og

dansk lovgivning og internationale konven-

forskningsinstitutioner. Tidligere formand,

tioner og behov for regelændringer som føl-

overlæge Kamma Bertelsen, deltog efter ind-

ge af den teknologiske udvikling.

stilling af CVK.

GENTERAPIUDVALGET

STATENS SUNDHEDSVIDENSKABELIGE

På sekretariatsniveau deltager CVK i et “Kon-

FORSKNINGSRÅD

taktforum mellem de godkendende myndig-

CVK samarbejder løbende med Statens

heder vedrørende genterapi på mennesker”.

Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd på

Ud over Forskningsstyrelsen bestod udvalget

sekretariats- eller formandsniveau. I 2002

i 2002 af embedsmænd fra Lægemiddelsty-

udmøntede samarbejdet sig i forskningsrå-
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NORDISK OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

SAMARBEJDET MED DE NORDISKE

CVK’s formand har efter opfordring fra

LANDE

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-

CVK var repræsenteret ved Det norske viden-

vikling indledt arbejdet med at etablere et

skabsetiske Storfellesmøte i Moss i oktober

videnskabsetisk netværk inden for rammer-

2002. Derudover var CVK’s ulandsudvalg i

ne af Science and Society-programmet un-

december 2002 vært for et besøg af Regio-

der EU’s 6. rammeprogram. CVK’s næstfor-

nalkomité for medisinsk forskningsetikk,

mand og sekretariatschef deltog i et møde

Helseregion Vest (REK III), Bergen, der er

Bruxelles til forberedelse af et Etisk Forum,

ansvarlig for behandlingen af alle norske

ligeledes under Science and Society-pro-

ulandssager inden for biomedicin.

grammet.
CVK’s sekretariat var repræsenteret på kon-

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

ferencerne “The Impact of genetic knowledge

I efteråret 2002 deltog CVK’s sekretariat sam-

on human life” i Berlin i marts, på 14. ver-

men med en repræsentant for Lægemid-

denskonference om Medical Law i Maastricht

delstyrelsen i den sidste fase af diskussio-

i august og på “European Ethics Summit –

nerne i den ekspertgruppe under Europa-

Sustaining Humanity beyond Humanism”

kommissionen, der har behandlet retningsli-

arrangeret af European Ethics Network, ligele-

nierne for implementering af direktivet om

des i august 2002.

God Klinisk Praksis (GCP-direktivet, 2001/
20/EF).
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RETNINGSLINIER FOR FORSKNING MED
PRÆIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK

BAGGRUND

etablerede i efteråret 2001 et underudvalg

Jf. Lov 1997-06-10 nr. 460 om kunstig be-

med henblik på at drøfte problematikken

frugtning i forbindelse med lægelig behand-

vedr. præimplantationsdiagnostik. På bag-

ling, diagnostik og forskning mv. og Vejled-

grund af underudvalgets oplæg har Den

ning 1997-09-30 om kunstig befrugtning og

Centrale Videnskabsetiske Komité besluttet

anden reproduktionsfremmende behandling

at afskaffe “positivlisten”, hvoraf det frem-

tillades præimplantationsdiagnostik udeluk-

går, hvilke alvorlige arvelige sygdomme der

kende, når dette udføres som led i en viden-

må indgå i det konkrete forskningsprojekt.

skabelig undersøgelse anmeldt til og god-

Begrundelsen for denne nye opfattelse er, at

kendt af det videnskabsetiske komitésystem.

det ofte drejer sig om sager, der involverer

I forbindelse med spørgsmålet om, hvor-

ganske få familier, dels fordi antallet af sager

vidt man skulle give tilladelse til et forsk-

er ganske lille, og dels fordi antallet af mulige

ningsprojekt, der involverer brug af præim-

sygdomme er så stort. Ligeledes kan syg-

plantationsdiagnostik, har Den Centrale

domsgraden ved samme sygdom variere

Videnskabsetiske Komité tidligere baseret sin

væsentligt fra familie til familie, og de

afgørelse på en vurdering af “graden af alvor-

enkelte familier kan have forskellige ressour-

lig kromosomdefekt”. Dette har uvægerlig

cer eller livssituationer i forhold til at leve

kunnet opfattes som etablering af en form

med en alvorlig arvelig sygdom. Endelig har

for “positivliste”.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité vur-

Den Centrale Videnskabsetiske Komité
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deret, at anvendelsen af en “positivliste” i
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forhold til alvorlige, arvelige sygdomme kan

lægelig og genetisk, men kan for eksempel

medføre, at de på listen anførte sygdomme

også være en rådgivning af psykologisk,

får status af at være uacceptable og derved

social eller anden karakter (patientforening,

kan stigmatisere mennesker, der er ramt af

præst o.a.).

sygdommen. Dette har på ingen måde været
hensigten.

Indrapportering
Projekter, der involverer anvendelse af præ-

DE NYE RETNINGSLINIER

implantationsdiagnostik, anmeldes til Den

Målgruppe

Regionale Videnskabsetiske Komité, der lø-

Disse retningslinier er udarbejdet til brug for

bende holdes orienteret om, for hvilke syg-

forskerne og de videnskabsetiske komitéer

domme der udføres præimplantationsdia-

ved behandling af forskningsprojekter, der

gnostik, samt hvorvidt der er ydet uaf-

involverer anvendelsen af præimplanta-

hængig rådgivning og art af denne.

tionsdiagnostik.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité
modtager hvert år en liste fra de regionale

Beslutningskompetence

videnskabsetiske komitéer over antallet af

Ophævelsen af den konkrete “positivliste”

kvinder/forældrepar, der har fået foretaget

over alvorlige, arvelige sygdomme inde-

præimplantationsdiagnostik og på hvilke

bærer, at Den Centrale Videnskabsetiske

indikationer. Dette vil give det videnskabs-

Komité anbefaler, at det nu afgøres af den

etiske komitésystem mulighed for at følge

forskningsansvarlige og forældreparret selv –

udviklingen og gribe ind, såfremt præim-

efter en klinisk, genetisk vurdering og efter

plantationsdiagnostik anvendes i andre situ-

reglerne i Lov om kunstig befrugtning (Lov

ationer end ved kendte alvorlige arvelige

nr. 460 af 10/06/1997) – om der er indikation

sygdomme, eller hvis der forekommer sær-

for at anvende præimplantationsdiagnostik.

lige etiske problemer i forbindelse med an-

Der skal således fortsat være tale om en

vendelsen af præimplantationsdiagnostik.

alvorlig arvelig sygdom i hvert enkelt tilfælde.

STRÅLEBESKYTTELSE VED ANVENDELSE
AF IONISERENDE
STRÅLING I BIOMEDICINSKE FORSØG

Ovenstående retningslinier blev vedtaget
på møde i Den Centrale Videnskabsetiske
Komité den 30. april 2002.

Rådgivning
For at sikre, at der kan tilbydes en uafhængig
rådgivning til de kvinder/forældrepar, der
indgår i projekter med præimplantationsdiagnostik, skal det i forbindelse med tilladelsen fra Den Regionale Videnskabsetiske Komité sikres, at dette tilbud fremgår af
forskningsprotokol og patientinformation.
Denne uafhængige rådgivning kan være
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Nærværende retningslinier afløser rekommanda-

Kategori I: Effektive doser under 0.1 mSv til

undersøgelser i denne kategori skal nytte-

søgspersonen selv har mulighed for at tage

tion nr. 16 af maj 1992, revideret juni 1993.

voksne:

værdien være “betydelig og relateret til

stilling til risikoens størrelse.

Denne kategori giver en risiko for samlet sto-

beskyttelse af liv eller forebyggelse eller lin-

I de fleste diagnostiske procedurer kan den

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

kastisk skade ved stråleudsættelse af normale

dring af alvorlig sygdom”. Doser bør holdes

effektive dosis bruges som et mål for den

Enhver anvendelse af ioniserende stråling

forsøgspersoner i størrelsesorden 1 til 1 mil-

under tærsklen for deterministiske virknin-

sandsynlige stokastiske stråleskade. For at

fra røntgenkilder eller radioaktive stoffer i

lion eller mindre. Denne risiko må anses for

ger, medmindre større doser er nødvendige

illustrere størrelsen af den effektive dosis kan

biomedicinske forsøg medfører en bestråling

at være ubetydelig. Forsøgsprojektet kan der-

for den terapeutiske virkning.

man sammenligne med baggrundsstrålin-

af forsøgspersonen. Den risiko, som er for-

for godkendes, selvom nytteværdien er lille,

bundet med selve bestrålingen, afhænger af

og projektet kun forventes “at forøge vor

Nedenstående tabel kan anvendes for voks-

gennemsnit 3 mSv (milliSievert) pr. år. En

størrelsen af stråledosis. Oplysninger om

viden”.

ne forsøgspersoner under 50 år. For hver af

stråledosis på 10 mSv svarer altså til ca. 3 års

ovennævnte kategorier kan dosistallene for-

baggrundsstråling.

stråledosis ved de enkelte procedurer kan af

gen. I Danmark er baggrundsstrålingen i

den klinisk ansvarlige for et forsøgsprojekt

Kategori IIa: Effektiv dosis i området 0.1-1 mSv

øges med en faktor på 5 til 10 for mennesker

For raske forsøgspersoner kan risiko for

indhentes hos en ansvarlig hospitalsfysiker,

til voksne:

over 50 år. Hvis der bliver givet tilladelse til

skade angives ved en forøget risiko for at dø

der ifølge Sundhedsstyrelsens bestemmelser

Denne kategori giver en samlet risiko i

et forskningsprojekt, der medfører bestråling

af kræft. I Danmark er denne risiko 25%, og

skal sørge for, at disse oplysninger forelig-

størrelsesorden 1 til 100.000. For at et forsk-

af børn, skal de tilsvarende dosistal reduceres

en effektiv dosis på 20 mSv øger denne risiko

1,2

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at

ningsprojekt kan godkendes, bør nyttevær-

med en faktor på 2 til 3 på grund af den

med 0,02 [Sv] A 5 [% pr. Sv] = 0,1% til 25,1%.

fremskaffe oplysningerne hos en ansvarlig

dien kunne begrundes med, at projektet må

større risiko for genetisk skade.

Ved bestrålinger med risiko for deterministi-

hospitalsfysiker, kan Statens Institut for Strå-

forventes at give “forøget viden og sund-

ger.

3

lehygiejne yde assistance.

hedsfordele”.

For visse procedurer skal den absorberede

ske skader, f.eks. ved langvarige røntgengen3. INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER

nemlysninger, skal forsøgspersonen have

Information om risikoen ved stråleudsæt-

oplysning herom.

dosis til et bestemt væv eller middeldosis til

Kategori IIb: Effektiv dosis i området 1-10 mSv

telse skal tydeligt fremgå af projektbeskrivel-

organer angives, f.eks. huddosis ved inter-

til voksne:

sen til den videnskabsetiske komité og af

4. DEFINITIONER

ventionsradiologi og dosis til tumor og

Denne kategori giver en samlet risiko for den

oplysningerne til forsøgspersonen. Disse

Medicinsk bestråling

omgivende væv ved stråleterapi. Ved langva-

bestrålede enkeltperson i størrelsesorden 1

oplysninger skal være så omfattende, at for-

Til den medicinske bestråling medregnes alle

rige gennemlysninger er den samlede strå-

til 10.000. For at et forskningsprojekt kan

ledosis ikke kendt på forhånd, men det bør

godkendes, skal nytteværdien for samfundet

oplyses, om der er risiko for deterministiske

være noget større, idet projektet forventes at

skader.

være “rettet direkte mod diagnose, helbre-

Social nytteværdi

delse eller forebyggelse af sygdom”.

Risiko i forhold

Risikokategori

Tilsvarende effektiv

til nytteværdien

(Stokastisk skade – se Definitioner)

dosisområde (voksne)
mSv

2. KLASSIFIKATION AF
FORSKNINGSPROJEKTER

Kategori III: Effektive doser over 10 mSv til

Nedenstående klassifikation er udformet

voksne:

Mindre

Ubetydelig/Lille

Kategori I

10 el. mindre

efter retningslinier fra International Commi-

Her skønnes risikoen for den bestrålede

Mellem til moderat

Mindre til middel

Kategori IIa

ca. 10

sion on Radiation Protection (ICRP) og
Europa-kommisionen.

4,5

enkeltperson at være større end 1 til 1000.
Dette giver en moderat risiko ved engangs-

Væsentlig

Moderat

-6

-5
-4

Kategori IIb

ca. 10

Kategori III

10 el. derover

-3

< 0,1
0,1 – 1
1 – 10
> 10 (se note a)

udsættelse, men kan betragtes som værende
tæt på det uacceptable ved langvarig eller

a: Skal holdes under deterministiske tærskler, undtagen for terapeutiske forsøg.

gentagen eksponering. For at retfærdiggøre
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røntgenundersøgelser,

nuklearmedicinske

den ioniserende stråling fra verdensrummet

undersøgelser og strålebehandlinger, der

og strålingen fra de naturligt forekommende

indgår i projekter.

radioaktive stoffer som kalium-40, radium,
radon og thorium i os selv og vores omgivel-

Stråleskade og risiko

ser. Stråledosis fra baggrundsstrålingen akku-

Den ioniserende stråling giver anledning til

muleres år for år gennem hele livet. Bag-

stokastiske og deterministiske skader. Til de

grundsstrålingen varierer efter den under-

stokastiske skader regnes cancer og genetiske

grund, man bor på, og efter boligens ud-

skader, og risikoen for den stokastiske skade

formning og tilstand.

er summen af risikoen for cancer og for genetisk skade. Ved store stråledoser optræder
deterministisk skade på de enkelte celler.
Stråledosis skal overstige en tærskeldosis, før
skaden bliver af betydning, og skadens
omfang øges med stråledosis.
Stråledosis til forsøgspersoner
Ved røntgenundersøgelser og nuklearmedi-

BILAG

cinske undersøgelser angives stråledosis til
forsøgspersonen ved den effektive dosis i
mSv. Ved strålebehandlinger og bestrålinger,
der kan give anledning til deterministiske
skader, angives den absorberede dosis til det

Referencer:

bestrålede vævsområde.

1. Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 975 af
16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg

Effektiv dosis

til undersøgelse af patienter.

Den effektive dosis er en udregnet middel-

2. Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 954 af

værdi af stråledosis til forsøgspersonens væv

23. oktober 2000 om anvendelse af åbne radioak-

og organer. Beregningen er beskrevet nær-

tive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.

mere i Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr.

3. Statens Institut for Strålehygiejne, Knapholmen 7,

823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for

2730 Herlev. Dagtelefon 4454 3454, e-mail sis@sis.dk

ioniserende stråling.

1

4. Radiological protection in Biomedical Research.
ICRP Publication 62, Annals of the ICRP, Oxford

Baggrundsstråling

Pergamon Press, 1992.

Ioniserende stråling er en del af menneskets

5. Guidance on medical exposures in medical and

daglige påvirkninger, bl.a. fordi naturen om-

biomedical reseach, Radiation protection 99,

kring os indeholder radioaktive stoffer. De

European Commision. Findes på: europa.eu.int/

væsentligste kilder til baggrundsstrålingen er

comm/environment/radprot/99/rp-99-da.pdf
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BILAG 1

BILAG 2

PROJEKTER BEHANDLET I DE REGIONALE KOMITÉER I 2002

MEDLEMMER AF DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE
KOMITÉ 2002

RVK for

som primærkomité* som sekundærkomité

København/Frederiksberg

343

Københavns Amt
BFRSV (Hillerød)
Vejle/Fyn
Ringkjøbing/Ribe/Sønderjylland
Viborg/Nordjylland
Århus Amt
I alt

117

UDPEGET AF VIDENSKABSMINISTEREN:

153

114

Direktør Finn Kamper-Jørgensen (formand for CVK)

94

100

Statens Institut for Folkesundhed, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

132

140

Tlf.: 3920 7777

44

77

51

98

228

103

1045

E-mail: fkj@si-folkesundhed.dk
Sognepræst Arne Skibsted Jakobsen
Kingosvej 1, 7400 Herning
Tlf.: 9721 4483

* egne projekter + multicentersager, hvor komitéen er primærkomité

E-mail: asj@km.dk
UDPEGET AF SUNDHEDSMINISTEREN:

Godsejer, redaktør Britta Schall Holberg
Slots Allé 1, Hagenskov, 5631 Ebberup
Tlf. 6474 1947
E-mail: bsh@post1.tele.dk
Lektor Eva Møller
Jomsborgvej 23, 3650 Ølstykke
Privat tlf.: 4717 4355
E-mail: eva_moel@post12.tele.dk
DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ 1
FOR KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG KOMMUNER:

Professor, ph.d. Mette Rasmussen (formand)
Danmarks Farmaceutiske Universitet
Universitetsparken 2, 2100 København Ø
Tlf.: 3530 6234
E-mail: mr@dfh.dk
Sigurd Troels Berg (næstformand)
Østerbrogade 116, 3. tv., 2100 København Ø
Privat tlf.: 3538 4501
E-mail: berg@skoleadresser.dk
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DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ 2

DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR VEJLE OG FYNS AMTER:

FOR KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG KOMMUNER:

Sygehusapoteker Erik Laier (formand)

Overlæge, dr.med. Jens Bülow (formand)

Centralapoteket for Fyns Amt, J.B. Winsløwsvej 13, 5000 Odense C

H:S Bispebjerg Hospital, Klinisk-fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling

Tlf.: 6541 2772

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

E-mail: el@cap.fyns-amt.dk

Tlf.: 3531 2806
E-mail: jb04@bbh.hosp.dk

Amtsrådsmedlem Anne-Marie Bønløkke Larsen
(næstformand VF og næstformand CVK)

Sygeplejelærer Edith Holm (næstformand)

Agerbakken 30, 8700 Horsens

Peter Bangsvej 121, 4., 2000 Frederiksberg

Privat tlf.: 7565 8332

Privat tlf.: 3871 6422

E-mail: abl@vejleamt.dk

E-mail: edithholm@gideon.dk
DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR RINGKJØBING,
DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR KØBENHAVNS AMT:

RIBE OG SØNDERJYLLANDS AMTER:

Administrerende overlæge, dr.med. Steen Levin Nielsen (formand)

Overlæge Henning Kvist Poulsen (formand)

Klinisk-fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afd. 54Pl

Gynækologisk-obstetrisk Afdeling

Københavns Amts Sygehus i Herlev, Herlev Ringvej, 2730 Herlev

Centralsygehuset i Esbjerg, 6700 Esbjerg

Tlf.: 4488 3400

Tlf.: 79182720

E-mail: STLN@herlevhosp.kbhamt.dk

E-mail: HKP@ribeamt.dk

Fru Birthe Hyldstrup (næstformand)

Ingeniør Regnar Liboriussen (næstformand)

Malmbergsvej 70, 2850 Nærum

Nedergade 33, 6440 Augustenborg

Privat tlf.: 4580 3904

Privat tlf.: 7447 4441
E-mail: regnarliborius@mail.dk

DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR BORNHOLMS,
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FREDERIKSBORG, STORSTRØMS OG VESTSJÆLLANDS AMTER:

DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR ÅRHUS AMT:

Overlæge Henrik Vagn Nielsen (formand)

Lærer Steen Jonsson Agger (formand)

Medicinsk Afd., Helsingør Sygehus, 3000 Helsingør

Skovgårdsvænget 416, 8310 Tranbjerg J

Tlf.: 4829 2310

Privat tlf.: 8629 3204

E-mail: HVN@fa.dk

E-mail: sja@forum.dk eller sja@ofir.dk

Amtsrådsmedlem Bent Normann Olsen (næstformand)

Klinisk professor, dr.med. Ole Færgeman (næstformand)

Brandstrupvej 20, 4970 Rødby

Medicinsk kardiologisk Afd. A, Aarhus Amtssygehus, 8000 Århus C

Privat tlf.: 5460 8162

Tlf.: 8949 7600

E-mail: bnol@AR.stam.dk

E-mail: ole.faergeman@aas.auh.dk
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DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR VIBORG OG NORDJYLLANDS

BILAG 3

AMTER:

SUPPLEANTER DER I 2002 DELTOG I MØDER I DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE

Overlæge, dr.med. Kristian Åbo (formand)

KOMITÉ

Medicinsk Afd., Viborg-Kjellerup Sygehus, 8800 Viborg
Tlf.: 8927 2644
E-mail: kristian.aabo@v-ks.dk

DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ 2
FOR KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG KOMMUNER:

Sundhedsplejerske Hanne Thygesen (næstformand)

Afdelingslæge, dr.med. Gitte Kronborg

Holmgårdsvej 8, 8990 Fårup

Infektionsmedicinsk Afd. 144, Hvidovre Hospital

Privat tlf.: 8645 2279

Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre

E-mail: hannet@pc.dk

Tlf.: 3545 5132
E-mail: gkronborg@dadlnet.dk

DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉS SEKRETARIAT:

Henrik Off

Forskningsstyrelsen

Strandgade 34, 2.,th., 1401 København K

Randersgade 60

Privat tlf: 3254 0432

2100 København Ø

E-mail: eva.off@mail.tele.dk

Tlf.: 3544 6200
E-mail: cvk-sekretariatet@forsk.dk

DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR KØBENHAVNS AMT:

www.forsk.dk/cvk

Kommandørkaptajn Bjarne Prangsgaard
Thøger Larsens Allé 4, 2750 Ballerup

Medarbejdere:

Privat tlf.: 4497 4401

Chefkonsulent Berit Andersen Faber (fratrådt 31. marts 2002)
Chefkonsulent Inge Berg Hansen (tiltrådt 1. april 2002)

DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR BORNHOLMS, FREDERIKSBORG,

Fuldmægtig Irene Bang Møller (orlov fra 30. september 2002)

STORSTRØMS OG VESTSJÆLLANDS AMTER:

Fuldmægtig Poul Schjørring (vikar 16. september 2002 – 28. februar 2003)

Bioanalytiker Birgit Nørgaard

Fuldmægtig Liselotte Willer

Holger Danskesvej 4, 3000 Helsingør

Overassistent Margrethe Christensen (tiltrådt 1. september 2002)

Tlf.: 3313 8211, lok. 241

Overassistent Camilla Sakko Larsen (orlov 1. maj 2001 – 15. februar 2002;

E-mail: bno@dbio.dk

fratrådt 1. august 2002)
DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR VEJLE OG FYNS AMTER:

Overlæge, dr.med. Mogens Laue Friis
Epilepsiklinikken, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C
Tlf.: 6541 2477
E-mail: m.laue.friis@ouh.fyns-amt.dk
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DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR RINGKJØBING, RIBE

BILAG 4

OG SØNDERJYLLANDS AMTER:

OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR VEDR. LOVFORSLAG OG BEKENDTGØRELSER

Adm. overlæge Niels Christian Christensen

AFGIVET AF DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉ I 2002

Børneafdelingen, Sønderborg Sygehus
Sydvang 1, 6400 Sønderborg,

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Tlf.: 7418 2500 lok. 2515

Udkast til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om medicinsk udstyr. (Sagsnr.

E-mail: ncc@sbj.sja.dk

620-02-0001)

DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ FOR ÅRHUS AMT:

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 105 af 27. februar 2002 om medicinsk

Vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby Charles

udstyr. (Sagsnr. 620-02-0002)

Retsmedicinsk Institut, Peter Sabroes Gade 15, 8000 Århus C
Tlf.: 8612 5730 – 22

Udkast til forslag om lov om medicinsk udstyr. (Sagsnr. 620-02-0002)

E-mail: av@retsmedicin.au.dk
Redegørelse om biobanker. Betænkning 1414. (Sagsnr. 622-00-0002)
DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ
FOR VIBORG OG NORDJYLLANDS AMTER:

Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsskrivelse om udkast til tillægsprotokol til Europa-

Adj. professor, overlæge, dr.med. Egon Toft

rådets protokol om biomedicinsk forskning, Dok. CDBI (2001) af 18. juli 2001. (Sagsnr. 626-

Kardiologisk afd., Aalborg Sygehus, 9100 Aalborg

02-0001)

Tlf.: 9932 1111
E-mail: et@healthntech.dk

Forslag til EU-direktiv KOM(2002)319 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humane

Gymnasielærer Arne Dyekjær

væv og celler. (Sagsnr. 626-02-0004)

Nonbo Hede 4, Hald Ege, 8800 Viborg
Privat tlf.: 8663 8307

Draft vedr. Good manufacturing practices, ANNEX 13, Manufacture of investigational medi-

E-mail: dyekjaer@get2net.dk

cinal products, november 2001. (Sagsnr. 626-02-0003)
Drafts til høring vedrørende Detailed Guidelines i henhold til Direktiv 2001/20/EF (Good
Clinical Practice). (Sagsnr. 626-02-0002)
MINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING

Høring over betænkning 1413 fra udvalget vedr. revision af lov om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. (Sagsnr. 620-01-0006)
Høring vedr. forslag til lov om et videnskabsetisk komitesystem m.v. (L107) (Sagsnr. 620-010006)
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BILAG 5

§ 1, stk. 3: Komiteen er af den opfattelse, at der med udtrykket “fremtræde som garant over

HØRINGSSVAR VEDR. UDKAST TIL FORSLAG OM NY KOMITELOV

for offentligheden”, der henviser til GCP-direktivets definition af en etisk komite, jf. direktivets artikel 2 k), udstedes en retssikkerhedsmæssig garanti, som komitesystemet ikke kan

Ministeriet for Videnskab,

dække.

Teknologi og Udvikling
Att.: Direktør Dan Jensen

§3

Bredgade 43

§ 3, stk. 4: Komiteen anser det for hensigtsmæssigt, hvis der kun kan udpeges én næstfor-

1260 København K

mand, hvilket også vil sikre parallellitet mellem de regionale komiteer og den centrale komite.
18. november 2002
Sagsnr.: 620-01-0006

Samtidig bør det præciseres, at formandskabet skal bestå af ét medlem, der er aktiv inden for
den sundhedsvidenskabelige forskning, og ét lægmedlem.

Vedr. Høring om lov om et videnskabetisk komitesystem og behandling af biomedicinske

§ 3, stk. 5: Komiteen finder, at gældende lov bør videreføres, således at vedtægter for de regi-

forskningsprojekter

onale komiteer fortsat skal godkendes af et uafhængigt organ, dvs. den centrale komite, fremfor amtsrådene. Endvidere bidrager CVK’s godkendelse til ensartethed på tværs af de regionale

Den Centrale Videnskabsetiske Komite (CVK) har haft en indledende drøftelse af det frem-

komiteer. En komplikation ved en amtsrådsgodkendelse vil også være, at flere komiteer dæk-

sendte lovforslag på et ekstraordinært komitemøde d. 4. november 2002, hvorefter komiteens

ker flere amter.

svar pga. den korte høringsfrist har været sendt til skriftlig høring i komiteen.
Alternativt finder komiteen, at vedtægter er unødvendige, jf. bemærkningen til § 4, stk. 5.
Komiteen skal indledningsvis udtrykke tilfredshed med, at en række af komiteens synspunkter udtrykt i forbindelse med høringen om Betænkning nr. 1413 er taget til følge ved udformningen af lovforslaget.

§4
§ 4, stk. 5: Komiteen finder, at der ikke er behov for vedtægter, da loven med bemærkninger
sætter de nødvendige rammer for komitesystemets virke.

Til det foreliggende lovforslag har komiteen følgende bemærkninger:
§5
§1

§ 5, stk. 1, nr. 3: Det anbefales, at definitionen udgår, da den forekommer overflødig, idet

§ 1, stk. 2: Komiteen finder den foreslåede formulering vedr. sammensætningen af en viden-

begrebet ikke optræder noget sted i loven. I øvrigt er definitionen forkert i den danske lov, der

skabsetisk komite problematisk. Det foreslås, at bestemmelsen formuleres som følger:

regulerer andet end medicinafprøvning. Hvis definitionen bibeholdes, tages der ikke højde

“En videnskabsetisk komite er et uafhængigt organ, der består af medlemmer, der er aktive

for, at forsøg kan indeholde kirurgiske indgreb eller omfattende psykiatrisk indgriben.

inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, og læge medlemmer.”
§ 5, stk. 1, nr. 6: Det bør præciseres i lovens bemærkninger, hvad der her forstås ved en “anerHermed sikres overensstemmelse med GCP-direktivets definition af en etisk komite, jf. direk-

kendt forsker”.

tivets artikel 2 k). Samtidig fremhæves det, at det, hvad angår medlemmer udpeget af amtsrådene, er amtsrådene, som har kompetencen til at udpege medlemmerne. Derfor bør det også

§ 5, stk.1, nr. 7: Komiteen anbefaler, at GCP-direktivets definition af en forsøgsprotokol, direk-

være amtsrådene, som selvstændigt vurderer, hvorvidt de enkelte medlemmer repræsenterer

tivets artikel 2 h), tilpasses den praksis, der eksisterer i Danmark. På denne baggrund foreslår

amtsrådets interesser.

komiteen følgende definition:
“Forsøgsprotokol: et dokument, som beskriver målsætning eller målsætninger, udformning,

CVK anser det for uheldigt, hvis loven fuldstændigt udelukker udpegning af personer med en

metodologi, tilrettelæggelse, statistiske overvejelser, etiske overvejelser, økonomiske forhold,

professionel sundhedsmæssig baggrund.

publikationsmæssige forhold samt information af deltagere i forbindelse med et forsøg.
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Udtrykket forsøgsprotokol omfatter i denne lov også lægmandsprotokol, skriftlige informati-

elektronisk sammen med brug af elektronisk signatur, jf. lov om elektroniske signaturer.”

oner til deltagere samt evt. opslag/annoncer til hvervning af deltagere, efterfølgende versio-

Ad bemærkninger sammesteds: I 3. afsnit tiltrænges en ensartet fremstilling af de tre nævnte

ner af protokollen og protokolændringer.”

forskellige emneområder. I sidste stykke bør der efter kvalitetssikring indføres begrebet ”kliniske kvalitets databaser. “Undervisningsopgaver” – i 4. afsnit – foreslås erstattet med “projekter

Det bør i bemærkningerne anføres, at al dokumentation som grundregel bør foreligge på

og opgaver i studieforløb”.

dansk, og at dispensation fortrinsvis gives i forbindelse med internationale forsøg med relativt få patienter i Danmark.

§ 6, stk. 2: Komiteen konstaterer med tilfredshed, at man i lovforslaget har fulgt anbefalingen
i betænkning nr. 1414. Imidlertid foreslås det, at der tilføjes “supplerende”: “Spørgeskemaun-

§ 5, stk. 1, nr. 8: Med henvisning til GCP-direktivets definition af en forsøgsperson, jf. direk-

dersøgelser og registerforskningsprojekter skal kun anmeldes til en regional komite, såfremt

tivets artikel 2 h), henstilles det, at definitionen forkortes (= person, der deltager i et biome-

projektet tillige omfatter [supplerende] menneskeligt biologisk materiale.”

dicinsk forsøg ...).
§ 6, stk. 3: Det er umiddelbart komiteens opfattelse, at loven samt bemærkninger hertil ikke
§ 5, stk. 1, nr. 10: Komiteen anser det ikke for nødvendigt og tilmed som en unødig belastning

løser de problemer, der i dag er forbundet med behandlingen af denne type sager i komite-

af sundhedssystemet, hvis forsøgspersonens praktiserende læge skal tilslutte sig samtykket i

systemet. “Cellelinie” , “eller lignende” og “nødvendig godkendelse” er begreber, som ikke er

situationer, hvor nærmeste pårørende afgiver informeret samtykke på vegne af en person, der

tilstrækkeligt afklarede. Komiteen har overvejet, hvorvidt det var muligt at formulere kon-

ikke er i stand til at give sit samtykke.

struktive forslag til anderledes formulering, men har måttet opgive, fordi man ikke kender lovgivers præcise hensigt med dette stykke.

Det kan i øvrigt være uklart, hvad der menes med “praktiserende læge”. Dette begreb forbindes i Danmark med den alment praktiserende læge, man via Sygesikringen er tilknyttet (hvis

Det foreslås umiddelbart, at “eller lignende” udgår: “Forsøg på cellelinier [eller lignende], der

man er gruppe I medlem) – men begrebet er anderledes i EU-termer. I øvrigt bemærkes det, at

stammer fra et forsøg med indsamling af celler eller væv, som har opnået den nødvendige god-

der i EU-direktivet bruges udtrykket “den behandlende læge”/“the treating doctor”.

kendelse, skal ikke anmeldes.”

Såfremt bestemmelsen opretholdes, forudsætter komiteen, at det allerede er afhandlet i de

Bemærkningerne til § 6, stk. 3 er meget upræcise.

såkaldte DUT-forhandlinger mellem Amtsrådsforeningen og Ministeriet for Videnskab, Tek-

Sidste afsnit bør gælde anonyme cellelinier.

nologi og Udvikling.
Når § 6, stk. 3 ikke har den fornødne klarhed, må det forventes, at bemyndigelsesbestemmelEndelig skal det anføres, at stykket, som det er anført her, også må antages at omfatte min-

sen i stk. 4 bliver tilsvarende vanskelig at forholde sig til.

dreårige, hvorefter forældre altså ikke kan acceptere at lade deres børn indgå i et forsøg uden
først at spørge familielægen.

Da den videnskabelige udvikling på det område, der tænkes omhandlet af § 6 stk. 3 , er meget
dynamisk, kunne det måske overvejes at udforme bemyndigelsesbestemmelsen i stk. 4 mere

Ad bemærkningerne: Komiteen konstaterer, at den nævnte kontakt mellem Videnskabsmini-

rummeligt, således at såvel begrebsforståelsen som regler kan fastsættes. Hvis man vælger at

steriet og Justitsministeriet muligvis vil løse den nuværende regelkonflikt vedr. samtykkekrav

gå denne vej, ønsker komiteen at understrege, at det tydeligt skal fremgå af lovbemærknin-

ved forskning på afdøde.

gerne, at komitesystemet skal høres, før der træffes beslutning om udmeldinger efter stk. 4.
§6

§7

§ 6, stk. 1: Det foreslås, at følgende sætning udgår, da den bliver overflødig, hvis lov om elek-

§ 7: Det bør tydeliggøres, om de øvrige involverede komiteer vil have mulighed for at anke

troniske signaturer åbner for anmeldelse af biomedicinske forskningsprojekter sammen med

den behandlende komites afgørelse.

brug af elektronisk signatur: “Anmeldelsen til den regionale komite skal være skriftlig eller
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Flere regionale komiteer har givet udtryk for, at en regional komite bør have mulighed for at

lig positiv tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Komiteen orienterer Lægemiddelstyrelsen om

anke en given multicentersag til CVK inden for en bestemt, kort tidsfrist.

sin afgørelse”.

Generelle bemærkninger til sagsbehandling for kliniske forsøg med lægemidler i relation til

I lovbemærkningerne til § 8 tales om samarbejde mellem kompetente myndigheder og om

komitesystemet og Lægemiddelstyrelsen – jf. især § 8, 9 og 15.

oprettelsen af en europæisk database.

Med den gældende komitelov eksisterer der et to-strenget system for godkendelse af forsøg

CVK er på det seneste gjort bekendt med, at der som en udløber af GCP-direktivet i EU-syste-

med lægemidler. Komitesystemet afgiver sin vurdering til Lægemiddelstyrelsen, der herefter

met arbejdes med sagsgange og en database – og at der formentlig inden årets udgang fra EU

giver den endelige tilladelse til forsøget.

vil blive fremlagt et forslag til sagsgange og database – antagelig i direktivform.
Fra CVK’s side har man også forsøgt at indhente informationer om forestående ændringer i

Dette ændrer GCP-direktivet på. Det to-strengede system opretholdes, men modellen vendes

lægemiddellovgivningen m.h.p. implementering af GCP-direktivet i disse lovgivningskom-

i princippet om – nu er det komitesystemet, der afgiver den formelle endelige godkendelse.

plekser. Set med CVK-øjne foreligger der imidlertid ikke den fornødne afklaring på nuværende

Det er CVK’s opfattelse, at den mest hensigtsmæssige sagsgang vil være, at Lægemiddelstyrel-

tidspunkt.

sens vurdering foreligger, inden komitesystemet tager stilling til et projekt. Det er generelt
hensigtsmæssigt, at samtlige faglige vurderinger – mht. videnskabelig metode, lægemidlets

CVK konkluderer derfor:

virkninger mv. – foreligger som grundlag for en sammenfattende etisk vurdering. Fremgangs-

At der er behov for, at Videnskabsministeriet meget nøje følger og vurderer de muligt supple-

måden vil være i overensstemmelse med tanker om regelforenkling i den offentlige admini-

rende GCP-regler m.h.p. på disse reglers aktuelle, mulige indvirkning på dansk lovgivning og

stration.

danske regler. En dansk høringsfase vedr. supplerende GCP-regler synes sandsynlig i december 2002. Hvorvidt det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet – og/eller Videnskabsministeriet,

En samlet sagsbehandlingstid på 60 dage kan imidlertid gøre det umuligt med en sådan sagsgang.

der har kompetencen til at afgive bindende danske kommentarer, må afklares.

Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis komitesystemet som et led i 60 dages reglen ser sig nødsaget til at opbygge et specialiseret konsulentkorps som led i egne sagsvurderinger, fordi Læge-

At det er vigtigt, at CVK høres om de supplerende GCP-regler, før Danmark afgiver sin vurde-

middelstyrelsens vurderinger ikke forefindes.

ring til EU om reglernes betydning for lovgivning, administration og daglig praksis i det
videnskabsetiske komitesystem.

Desværre er lovforslaget og bemærkningerne ikke éntydigt afklaret, hvad angår sagsbehandling.

At der er behov for, at Videnskabsministeriet sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet
afklarer regler og kompetencer for sagsgange i relation til fremtidige lægemiddelforsøg – even-

I § 15 hedder det bl.a., at komiteerne skal påse, at Lægemiddelstyrelsen er blevet hørt inden

tuelt i en efterfølgende fælles ministeriel vejledning for sagsgange for lægemiddelforsøg.

for tidsfristen og har givet skriftlig tilladelse til projektet.
§8
I bemærkningerne til § 9 hedder det: Med GCP-direktivet er det fremover den videnskabseti-

§ 8, stk. 1: Der henvises til bemærkningerne ovenfor. Herudover ønsker CVK vedr. den i

ske komite, som afgiver den formelle tilladelse til iværksættelse af forsøg, jf. dog forslagets §

bemærkningerne til § 8 nævnte europæiske database at fastslå, at den kompetente myndighed

8, stk. 1, hvorefter det foreslås, at Lægemiddelstyrelsen skal afgive en samtidig skriftlig tilla-

i Danmark består af Lægemiddelstyrelsen samt Det videnskabsetiske komitesystem. Der bør

delse ved forsøg med lægemidler.

derfor – som det allerede fremgår af lovforslagets bemærkninger – sikres komitesystemet relevant adgang til Eudract databasen. Det vil ikke være acceptabelt, hvis denne database frem-

I § 8, stk. 1 hedder det bl.a. “Projekter må ikke iværksættes, før der er foretaget en videnskab-

træder som “en hemmelig” database, der alene er tilgængelig for Lægemiddelstyrelsen. Det vil

setisk bedømmelse heraf og givet tilladelse af den regionale komite til iværksættelsen. Ved kli-

i givet fald afspejle et knæfald for rene industriinteresser om hemmeligholdelse.

niske forsøg med lægemidler kan forsøget først iværksættes, når der tillige foreligger en skrift-
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§ 8, stk. 2: Det foreslås, at formuleringen “Den regionale videnskabsetiske komite og den cen-

troniske signaturer åbner for afgivelse af informeret samtykke elektronisk sammen med brug

trale komite” erstattes med “De videnskabsetiske komiteer”.

af elektronisk signatur.

§ 8, stk. 3: Det foreslås, at sætningen “I så fald må forsøget først iværksættes, når den centrale

§ 13

komite har [truffet afgørelse]” erstattes med “I så fald må forsøget først iværksættes, når den

§ 13, stk. 1: Bestemmelsen forekommer problematisk, da det ikke er defineret, hvad den

centrale komite har [godkendt projektet].”

pågældende skal være ekspert i. Endvidere forventer komiteen, at det kan blive uhyre vanskeligt at finde højt kvalificerede læger med pædagogisk erfaring, der i øvrigt skal kunne doku-

Der henvises i øvrigt til bemærkningen til § 21, stk. 1. vedr. fratagelsen af den regionale komi-

menteres i forhold til komiteerne. Endelig anser komiteen det ikke for praktisk muligt at påse,

tes mulighed for at forelægge principielle spørgsmål for Den Centrale Videnskabsetiske

at den mindreårige har modtaget informationen. Det foreslås derfor, at sætningen erstattes

Komite.

med følgende:
“Komiteen skal påse, at den mindreårige [vil modtage] information fra [en person med grun-

§ 8, stk. 4: Komiteen er af den opfattelse, at den selv bør kunne afgøre, hvornår der er behov

digt kendskab til det område, forsøget vedrører, og som tillige skønnes at kunne formidle ind-

for at anvende konsulentbistand. Det formodes, at konsulentbistand kun bør indhentes i

holdet til den aldersgruppe, som forsøget omfatter].”

tilfælde, hvor komiteen ikke selv råder over den fornødne lægefaglige kompetence. Desuden

§ 13, stk. 2: Der henvises til bemærkningen til § 5, stk. 1, nr. 10, hvor det foreslås, at der ikke

skal det påpeges, at forpligtelsen til at anvende konsulentbistand i en række tilfælde kan blive

skal indhentes samtykke fra forsøgspersonens praktiserende læge, hvis forsøget vedrører en

en betydelig økonomisk belastning for komitesystemet.

person, der ikke er i stand til at give sit samtykke.

§9

Endvidere foreslås det med henvisning til bemærkningen til § 13, stk. 1, at “Komiteen skal

§ 9, stk. 2: Der bør kunne sendes supplerende materiale mere end én gang, da konsekvensen

påse, at forsøgspersonen [vil modtage] information, der er afpasset personens forståelses-

ellers kan blive mange afslag med efterfølgende ankesager.

evne.”

§ 10
§ 10, stk. 2: Det anbefales, at bestemmelsen udgår.

§ 13, stk. 5: Der henvises til bemærkningen til § 5, stk. 1, nr. 10, hvor det foreslås, at der ikke
skal indhentes samtykke fra forsøgspersonens praktiserende læge, hvis forsøget vedrører en
person, der ikke er i stand til at give sit samtykke.

§ 11
§ 11, stk. 1, nr. 4: Komiteen anser det ikke for praktisk muligt på forhånd at afgøre, om kon-

Endvidere henvises der bemærkningen til § 12, stk. 5, hvorfor følgende foreslås tilføjet:

klusionerne vedrørende et forsøg vil være berettigede. Sidste del af sætningen foreslås derfor

“Komiteen skal påse, at den nærmeste pårørende eller værgen afgiver behørigt informeret

fjernet: “samt at der er tilstrækkelig grund til at gennemføre projektet [og konklusionerne er

samtykke, hvis den mindreårige, den voksne varigt inhabile eller forsøgspersonen under vær-

berettigede].”

gemåls væv [i forbindelse med et konkret forskningsprojekt] udtages med henblik på opbevaring i en forskningsbiobank.”
§ 12

§ 12, stk. 5: Komiteen er af den opfattelse, at prøver kun bør udtages i forbindelse med et kon-

§ 14

kret forskningsprojekt, hvorfor formuleringen foreslås ændret: “Komiteen skal påse, at pati-

§ 14, stk. 1, nr. 1: Komiteen ønsker at påpege, at bestemmelsen kan vise sig svær at efterleve,

enten og den raske forsøgsperson afgiver behørigt informeret samtykke, hvis personens væv

da det ikke er usædvanligt, at økonomisk støtte til forskningsprojekter tilføres gradvis. Det

[i forbindelse med et konkret forskningsprojekt] udtages med henblik på opbevaring i en

ønskes derfor afklaret, hvor tit komiteen skal søge en opdatering i forhold til den forsøgsan-

forskningsbiobank.”

svarliges modtagelse af økonomisk støtte.

§ 12, stk. 6: Det foreslås, at bestemmelsen udgår, da den bliver overflødig, hvis lov om elek-

§ 14, stk. 1, nr. 2: Det foreslås, at teksten til denne bestemmelse erstattes med “at eventuelle
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vederlag eller anden ydelse for deltagelse i forsøg ikke er egnet til at påvirke samtykkeafgivel-

§ 19, stk. 3: Alvorlige uventede og formodede bivirkninger med lægemidler bør også indbe-

sen.”, jf. Bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, § 14.

rettes direkte til Lægemiddelstyrelsen.

§ 14, stk. 1, nr. 5: Der henvises til bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, § 14, hvoraf

§ 19, stk. 4: “Forsøgslederen” bør erstattes med “Den forsøgsansvarlige”. Endvidere foreslås

det fremgår, at Datatilsynet p.t. er den tilsynsførende myndighed, hvorfor bestemmelsen ikke

det, at “alle formodede alvorlige bivirkninger” ændres til “alle alvorlige hændelser”.

bør påhvile komiteen.
§ 20
§ 14, stk. 1, nr. 6: “positive og negative” foreslås fjernet.

§ 20, stk. 1, nr. 2: Komiteen bemærker, at bestemmelsen efterlader forskerne uden ankemulighed.

Ad bemærkningerne: CVK har iværksat et udvalgsarbejde om formidling af forskningsresultater til forsøgspersoner. Komiteen vil på dette grundlag senere kunne bidrage til en vejledning

§ 20, stk. 1, nr. 3: Det skal påpeges, at der endnu ikke er endelig afklaring på definitionen på

om, hvorledes dette hensigtsmæssigt gennemføres.

væsentlige ændringer i forbindelse med EU-direktivet.

§ 15

§ 21

§ 15, stk. 1, nr. 3: Det foreslås, at bemærkningerne til denne bestemmelse udgår, da det drejer

§ 21: I lovforslagets § 21, stk. 1, nr. 1 hedder det, at CVK har til opgave at koordinere arbejdet

sig om en omfattende forpligtelse, og der ikke findes lovhjemmel til at gribe ind.

i de regionale komiteer og fastsætte vejledende retningslinjer. Samtidig hedder det i bemærk-

§ 17

ningerne til samme stykke, at CVK “ikke længere skal rådgive de regionale komiteer i viden-

§ 17, stk. 2: Det anses for uhensigtsmæssigt, hvis forældremyndighedens indehaver skal infor-

skabsetiske spørgsmål, idet det regionale niveau ikke fremover kan forelægge principielle

meres samtidig med den umyndige 15-17 årige, idet der bl.a. vil være tale om undersøgelse af

spørgsmål for den centrale komite.”

svangerskabsforebyggende metoder for unge. Unge har efter anden lovgivning ret til vejledning i sundhedsvæsenet på dette område.. Det foreslås derfor, at denne bestemmelse udgår.

Man kan diskutere, hvorvidt et organ kan fastsætte vejledende retningslinjer uden at rådgive.
Og hvis ikke disse retningslinjer skal blive til på baggrund af principielle spørgsmål rejst i de

§ 19

sagsbehandlende komiteer, er det svært at se, hvoraf de skal have deres udspring.

§ 19, stk. 1: Komiteen finder, at loven og dens bemærkninger bør indeholde en klar stillingtagen til kontrolopgaven i komitesystemet.

Endvidere hedder det i § 21, stk. 1, nr. 2, at CVK “har til opgave at følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, udviklingen

Det er CVK’s opfattelse, at grundidéen i kontrol bør være baseret på forskernes egenkontrol

kan medføre i forhold til offentligheden, myndigheder m.v.”. Alene for at kunne leve op til

suppleret med en beskeden, stikprøvemæssig kontrol udformet ud fra de erfaringer, som gen-

denne bestemmelse er det afgørende, at CVK fortsat kan drøfte principielle spørgsmål, der har

nemførelsen af et pilotprojekt på området tilsiger.

deres udspring i de regionale komiteer.

Der henvises til drøftelsen mellem Personalestyrelsen, Videnskabsministeriets departement og

Det er endvidere et spørgsmål, om lovbemærkningerne er ment således, at de også indskræn-

CVK den 15. november 2002 om gennemførelse af et pilot projekt.

ker det enkelte CVK-medlems mulighed for at foreslå formanden, at et principielt spørgsmål
tages op.

Der foreslås følgende formulering af sidste sætning: “Ved kliniske forsøg med lægemidler udøves
kontrollen af Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med det videnskabsetiske komitesystem.”

Det nye krav til sagsbehandlingstid betyder naturligvis, at en regional komite ikke efter selv at

§ 19, stk. 2: Det foreslås, at ordet “enkelte” udgår i første sætning:

have foretaget en sagsbehandling kan få en konkret sag vendt i CVK, inden der tages endelig

“En komite kan følge forsøgs forløb og kræve, at den afsluttende forskningsrapport eller pub-

stilling i komiteen.

likation sendes til komiteen.”
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En række principielle spørgsmål bør kunne rejses af de regionale komiteer uden direkte til-

§ 28

knytning til en bestemt sag, eller hvor den regionale komite træffer en afgørelse i en konkret

§ 28: Det foreslås, at hele paragraffen udgår, og at der i stedet henvises til lov om patienters

sag, men samtidig isolerer en videnskabsetisk problemstilling, der med fordel kan drøftes i

retsstilling.

CVK for at sikre en ensartet i behandling af fremtidige sager i landets komiteer. Dette vil med§ 29

virke til, at CVK kan spille en proaktiv rolle.

§ 29, stk. 5: Det skal bemærkes, at denne paragraf kan være i konflikt med EU-direktivet ved
Hvor det af den regionale komite skønnes, at der er tale om et nyt, principielt spørgsmål, der

forlængelse af udpegningsperioden for medlemmer med tilknytning til sundhedsprofessionen

ikke kan isoleres fra en enkeltsag, ville det være at foretrække, at en sådan sag kunne henvises

efter 1. 5. 2004.

til færdigbehandling i CVK – inden for den løbende tidsfrist. En sådan fremgangsmåde måtte
være at foretrække frem for en fremsendelse på en (kunstig) uenighed efter § 8, stk. 3, idet en

Herudover skal det generelt påpeges,

sådan fremgangsmåde alt andet lige må siges at undergrave den mindretalsbeskyttelse, der lig-

• at alle de mange opgaver, hvor komitesystemet skal påse, kan blive ressourcekrævende for

ger i lovens krav om enighed i komiteerne.

sekretariaterne, jf. §§ 12-15 og 19.
• at problemet vedr. afprøvning af medicinsk udstyr, der volder problemer under den gæl-

Endelig eksisterer der den mulighed, at de regionale komiteer afviser sådanne sager, således at

dende komitelov og bekendtgørelse om medicinsk udstyr, ikke er afklaret. Det anbefales, at

CVK kommer til at tage stilling til dem som ankesager fra forskerne. Men også denne frem-

det klart fastslås i lovforslaget, at komitesystemets ansvar vedr. lavklasseudstyr begrænses til

gangsmåde kan være uhensigtsmæssig, og det vil måske kunne være svært at give en saglig

afprøvninger, der har karakter af biomedicinsk forskning.

begrundelse inden for §§ 11-15.
Endelig skal det igen påpeges, at der endnu er en række uafklarede punkter i de guidelines for
Det må derfor anbefales, at der i loven eller bemærkningerne hjemles en adgang til at ind-

implementering af EU’s GCP direktiv 2001/20/EF, der fortsat drøftes i de rådgivende udvalg,

bringe principielle spørgsmål for CVK.

heriblandt præcisering af ansvarsfordelingen mellem de kompetente organer (i Danmark
Lægemiddelstyrelsen) og de videnskabsetiske komiteer. Den endelige afklaring af disse spørgs-

Efter anmodning afgiver CVK i dag et stort antal vejledende bedømmelser vedr. biomedicin-

mål kan muligvis få indflydelse på lovforslagets oplæg til fordeling af rollerne i det danske

ske forskningsprojekter, der gennemføres af danske forskere i et udviklingsland. Det foreslås

godkendelsessystem vedr. lægemidler.

derfor, at der tilføjes en bestemmelse herom som § 21, stk. 1, nr. 4.
§ 22

Med venlig hilsen

§ 22, stk. 3: Komiteen anbefaler, at formandsbestemmelsen tages ud: [“Formanden for den

Finn Kamper-Jørgensen

centrale anses i forbindelse med en afstemning som et medlem, som er aktivt inden for den

Formand

sundhedsvidenskabelige forskning.”], eftersom det ikke forudsættes, at formanden har en
sundhedsvidenskabelig baggrund, jf. § 4, stk. 3.
§ 25
§ 25, stk. 2: Komiteen foreslår, at bestemmelsen stk. 2 bortfalder, da bestemmelsen ikke har
været praktiseret under den tidligere lov.

Referencer:
Høring over udkast til Forslag til lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske

§ 26

forskningsprojekter, 25. oktober 2002

§ 26, stk. 3: Komiteen anser det ikke for hensigtsmæssigt, at der nævnes beløb i lovgivningen

www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=128070=LOVSTOF

og foreslår derfor, at de udgår.

www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=128070&leftmenu=LOVSTOF>
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