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Hvorfor har vi Det Etiske Råd?

• Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 efter det 
første ”reagensglasbarn” blev født i Danmark

• Arbejdsområdet er gen- og bioteknologier, der 
berører menneskers liv, vores natur, miljø og 
fødevarer. Rådet arbejder desuden med alle 
etiske spørgsmål, der knytter sig til 
sundhedsvæsenet
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Hvad laver Det Etiske Råd?

• Rådgiver Folketinget, ministerier og offentlige 
myndigheder

• Udbreder kendskab til og forståelse for 
komplicerede etiske problemstillinger igennem fx 
redegørelser og udtalelser

• Skaber debat om etik i offentligheden
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En helt særlig størrelse…

• Uafhængige
• Vi dyrker de mange argumenter og formålet er IKKE 

at blive enige
• Eksperter og lægmænd i skøn forening
• Diskussionskultur, hvor hensigten er at opnå 

kvalificeret stillingtagen 
• Eget udvalg i Folketinget – Udvalget vedrørende Det 

Etiske Råd
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Rådets arbejdsform

• Hele rådet samles hver måned til rådsmøde

• Medlemmerne deltager løbende møder i 
arbejdsgrupper, hvor projekter formes

• Intet krav om konsensus – både flertallets og 
mindretallets holdninger præsenteres, fokus på 
argumenter, ikke på holdninger

• Sekretariatet bistår med projektledelse
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Aktuelle projekter
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Problemer ved brug af data

I profileringen indgår:
• Oplyste data: som er afgivet direkte af personen
• Observerede data: som er registreret ved at følge 

personens aktiviteter (on-line og off-line)
• Udledte data: fremkommet ved at analysere 

forskellige data om personen og nå frem til 
antagelser eller forudsigelser om vedkommende

Pålideligheden af data falder med afstanden til 
personen



Etik og sundhedsdata (wearables)

1. Bør sundhedsvæsenet anvende apps udviklet af 
kommercielle udbydere?

2. Bør der eksistere et alternativ til at betale med sine data?

3. Bør sundhedsvæsenet og andre myndigheder kun kunne 
bruge data til at forudsige sygdomme på visse 
betingelser?

4. Bør fx forsikringer og arbejdsgivere kunne anvende 
sundhedsdata, som er blevet til ved sammenkøring af 
data?
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Kunstig intelligens i 
sundhedsvæsenet
• Brug af sundhedsdata og 

kunstig intelligens i medicinsk 
forskning

• Risici ved brug af kunstig 
intelligens til diagnostik og 
behandling

• Risiko for et pres mod det 
fælles sundhedssystem
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Prioritering i 
sundhedsvæsenet
1. Bedre styring
2. Bedre vidensgrundlag
3. Fremme retfærdig 

prioritering
4. Styrk legitimiteten
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Omsorg i 
sundhedsvæsenet
• Bør omsorg betragtes som en del af 

behandlingen?
• Omsorg unddrager sig i mange 

sammenhænge de almindelige metoder til 
kvalitetssikring og monitorering af 
sundhedsvæsenets ydelser – omsorg kan 
ikke nødvendigvis skemalægges

• Er der for lidt omsorg i sundhedsvæsenet?
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Retspsykiatri

• Tvang i retspsykiatrien

• Det retspsykiatriske 
patientforløb

• Relation mellem patient 
og personale i 
retspsykiatrien
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Undervisningsmateriale
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Behov for en ny debat om GMO
Meget har ændret sig på 30 år:
• Teknikkerne er blevet forbedret (især 

CRISPR-metoden fra 2012)
• Der foreligger nu over 20 års forskning i 

risici: GMO ikke i sig selv er mere 
risikabel end konventionelle 
forædlingsteknikker

• Samfundsnytte: Man er begyndt at se 
GMO’er med relevans for håndtering af 
alvorlige problemer, herunder 
klimakrisen
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Klimakrisen
Udgør akut trussel mod nuværende og fremtidige 
menneskers livsgrundlag
Er derfor vores tids største etiske udfordring
IPCC: målet om temperaturstigning på 1,5 grader:
• plantning af skovarealer på størrelse med USA's 

areal (10 mio. km2), 
• plantning af energiafgrøder svarende til Australiens 

areal (op til 7 mio. km2) inden 2050
• Dyrke mad til flere på mindre areal
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Krav til landbruget

Sorter som: 
• Er arealeffektive og højtydende
• kan klare sig med mindre gødning eller 

pløjning der baserer sig på fossile kilder 
• kan binde CO2 i rødderne (klimaforebyggelse)
• kan tilpasse sig klimaforandringerne, fx ved at 

være mere tørkerobuste eller salttolerante 
(klimatilpasning)
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GMO, klima og etik – anbefalinger

1. Det er etisk problematisk at afvise GMO-sorter, 
hvis de kan bidrage til at afbøde eller løse 
væsentlige problemer, og der ikke er gode 
argumenter for at afvise dem

2. Det er etisk problematisk at anvende 
genteknologi til at ændre ved planter
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Andre aktuelle emner

• Hjertedødskriteriet – DCD (donation efter cirkulatorisk død)

• Aktiv dødshjælp

• Personlig Medicin – Præcisionsmedicin 
– Helgenomsekventering – WGS 

– Big Data

– Samtykke

– Datasikkerhed
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DCD – baggrund 

• 30.03.2019: samtlige partier i folketinget enedes 
om at genoptage organdonation fra hjertedøde

• Udækket behov for organer

• Forventet øge antal donorer med 20-40% 

• Hjernedødskriterium 1990

• Etisk Råd anerkender behovet for flere organer 
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DCD – rapporter 

• DCD: Donation efter cirkulatorisk død – vurdering 
af grundlaget i Danmark (Arbejdsgruppen for 
DCD i Danmark, juli 2018)

• Organdonasjon med bruk av normoterm .. (Norsk 
rapport, december 2019)

• Morten Horn: Hvad er problemet med DCD? 
Diskusjonen er ikke over
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DCD – etiske aspekter

• Dead Donor Rule

• No Touch periode

• Lægers skøn og udsigtsløs behandling

• Udvælgelsen af kandidater til DCD

• Organdonation og samtykke

• Processen
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Personlig medicin
WGS mulige udfald

•Genvariant som forklarer patientens symptomer

• Normalt resultat

• Genvarianter med ukendt klinisk signifikans (VUS)

• Sekundære fund (tilfældighedsfund):

– Patogene varianter med høj risiko for anden sygdom 

– Varianter i gener med ukendt association til sygdom
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‘Fuld’ tilbagemelding

Delvis tilbagemelding

‘Ingen’ tilbagemelding

Er vi forpligtet til det?

Gælder det alle former for 
genetiske analyser?
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Ikke muligt at give samtykke 

til forskning indenfor 
specifikke områder



Etiske dilemmaer WGS datadeling

• Nationalt Genom Center – centralisering 
• Hensyn til samfund – hensyn til individet
• Solidaritet og tillid
• Borgeres rettigheder og databehandleres ansvar
• Borgeres ansvar for fællesskabet
• Datalagring diagnostik vs forskning
• Fra våde til tørre data

• Informeret samtykke – formodet samtykke – metasamtykke
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