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Den Videnskabsetiske Hæderspris 2018
Det er blevet tid til uddelingen af den Videnskabsetiske Hæderspris 2018.
Prisen indstiftedes i 2002 og uddeles hvert andet år til en person, en gruppe, en
organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende og tankevækkende
indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom.
Udvælgelsen sker i et særligt udvalg af NVK medlemmer, og finder sted på basis af
indstillinger fra de regionale videnskabsetiske komitéer.
I år er det 9. gang at hædersprisen uddeles og jeg har fået den store ære at
overrække prisen i fravær af ministeren, som desværre ikke kunne være her i dag.
Årets prismodtager hædres for sin mangeårige og enestående indsats på det
videnskabsetiske område, som kan spores helt tilbage til 1977, hvor
prismodtageren som næstformand for Lægeforeningen var med til at opbygge det
videnskabsetiske komitésystem i Danmark. Dette skete samtidig med kraftige
opfodringer til alle Lægeforeningens medlemmer om at sætte sig ind i Helsinkideklarationen for at motivere forskerne til frivilligt at lade deres projekter vurdere
af komitésystemet.
Der er altså tale om en prismodtager, som har været med til at præge lovgivning
og praksis inden for videnskabsetikken.
Prismodtageren har efterfølgende gjort flittig brug af selv samme lovgivning som
aktiv forsker inden for blandt andet nefrologi og intern medicin og har et
imponerende CV.
Prismodtageren er fortsat aktuel med to store anerkendte forskningsprojekter,
hvor videnskabsetiske aspekter som grundig deltagerinformation, detaljeret
samtykkeerklæring og tilbagemelding om undersøgelsesresultater er vægtet højt.
Det drejer sig om projekterne ”LOFUS” (Lolland-Falster Undersøgelsen) og ”Aktiv
Patientstøtte”, hvor sidstnævnte har medført en stor bevilling fra Sundheds- og
Ældreministeriet.
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Ud over sin fremragende forskning, har prismodtageren bestredet en række
betydningsfulde administrative stillinger i Region Sjælland inden for
sundhedsvidenskaben. Prismodtageren har opbygget og herefter ledet
Forskningsenheden Sygehus Nord med en vision om at styrke og kvalitetssikre
forskningsmiljøet i regionen. Efterfølgende har prismodtageren i tråd med denne
vision bestredet stillingen som forskningschef for hele Region Sjælland. Og selvom
pensionen er indtrådt, kan vedkommende ikke undværes og prismodtageren er i
dag tilknyttet Region Sjælland som forskningskonsulent. Kendetegnet for alle
disse administrative erhverv er, at prismodtageren har været medvirkende til at
videreformidle videnskabsetikken og udviklingen heraf inden for
sundhedsvidenskaben.
Prismodtageren har igennem årene har været med til at sætte sit præg på
udviklingen af praksis inden for videnskabsetikken ved at være tilknyttet
komitésystemet siden 2006. Først som næstformand for Den Videnskabsetiske
Komité for Region Sjælland og siden 2012 som formand for komitéen samt
medlem af National Videnskabsetisk Komité. Som formand og komitémedlem har
prismodtageren med sin lægefaglige baggrund ydet en stor indsats, herunder især
i de komplicerede akutsager.
Både som forskningsaktiv og som komitémedlem har prismodtageren haft fokus
på forsøgspersonen ved at sætte denne i centrum i relation til den videnskabelige
værdi af det enkelte forskningsprojekt. Og det er netop det hele
videnskabsetikken handler om; nemlig at hensynet til forsøgspersoners
rettigheder går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser.
Der hersker absolut ingen tvivl om, at hædersprisen 2018 tildeles en
foregangsmand for videnskabsetikken i Danmark. En mand som har været med
helt fra de videnskabsetiske komiteers grundlæggelse frem til i dag og gennem
alle årene har været en meget værdifuld person både for det sundhedsfaglige
forskningsmiljø og det videnskabsetiske komitésystem.
Det er mig en stor glæde at kunne afsløre, at den videnskabsetiske hæderspris
2018 tildeles: Forskningskonsulent dr. Med Knud Rasmussen
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