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Disposition 



Hvad er etik? Hvad er etik? 

Ethos: Morallære, sædvane, skik 



Helsinki-deklarationen 

Rummer anbefalinger, der tjener som vejledning for læger i 

biomedicinsk forskning med mennesket som 

forsøgsperson.  

Vedtaget af Verdenslægeforeningen i 1964, revideret 5 

gange fra 1975 tom. 2000 (Helsinki-deklaration II). 

 

Deklarationen omfatter overordnede regler til sikring af 

frivillige forsøgspersoners og forsøgspatienters sikkerhed 

og rettigheder, bl.a. kravet om frivilligt afgivet samtykke 

efter grundig information om forsøget 



15. Medicinsk forskning med menneskelige 

forsøgspersoner skal alene gennemføres af 

videnskabeligt uddannede personer og under 

supervision af en klinisk kompetent medicinalperson. 

20. Forsøgspersonerne skal være frivillige og informerede 

deltagere i forskningsprojektet  
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25. Når en person, som er umyndig, f.eks. et mindreårigt 

barn, er i stand til at give samtykke til beslutninger om 

deltagelse i forskning, skal forskeren indhente dette 

samtykke ud over samtykket fra den juridiske værge.  

31. En patients afslag på at deltage i en undersøgelse må 

aldrig påvirke patient-lægeforholdet.  
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Lokale forskelle – fx forskning på 

humane embryoner 

Hvornår begynder livet? 

 

Kristendom 

Jødedom 

Islam 

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/stamceller/undervisning-til-gymnasieskolen/ 

stamceller/befrugtede-aeg-til-forskning 
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Tilladelser 

1. Datatilsynet 

2. Sundhedsstyrelsen 

3. Videnskabsetisk komité 

4. Lokale komiteer 

5. Ledelsen / kolleger? 
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Information til samtykke ved 

journalopslag? 

”Styrelsen vurderer sagen ud fra § 46, stk. 2 i 

sundhedsloven, som indgår i sundhedslovens kap. 9 om 

tavshedspligt, videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger mv. Hovedreglen i dette kapitel er, at 

det kræver samtykke fra patienten, hvis en 

sundhedsperson skal videregive helbredsoplysninger, 

medmindre bestemte lovmæssige betingelser er opfyldt.” 



Information til samtykke ved 

journalopslag? 

”Det er styrelsens opfattelse ud fra ovennævnte 

hovedregel om patientens selvbestemmelsesret, at det 

må forudsættes, at en forsker efter § 46, stk. 2, 

almindeligvis kun kan få videregivet journaloplysninger 

uden patienternes samtykke, hvis forskeren ikke forinden 

eller under projektet har direkte kontakt med patienterne 

eller, at der uden væsentlige hindringer er mulighed for at 

anmode om samtykke til videregivelse af 

helbredsoplysningerne fra patientjournalerne.” 
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1. Uoplyst konstruktion af data eller 

substitution med fiktive data 

2. Uoplyst selektiv eller skjult 

kassation af data 

3. Plagiering af andres resultater eller 

publikationer 
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Videnskabelig uredelighed – de alvorlige 



Imputation er fx ikke uredeligt 



Missing information 



Imputation 



Etikafsnit 

Indeholder typisk information om relevante 

tilladelser 

Kan have selvstændig overskrift eller være 

en integreret del af resten af metodeafsnittet 
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Guldberg et al. 

Int Urogynecol J 

2013;24:983-990 



Strandberg-Larsen et al. 

Obstet Gynecol 

2008;111:603-609 



Schierbeck et al. 

BMJ 

2012;345:e6409 
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BMJ 

2012;345:e6409 
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Lidegaard et al. 

N Eng J Med 

2012;366:2257-66 









Frisch 

Ugeskr Læger 

2016;178:1947 
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Diskuter kort 



Pinborg et al. 

Ugeskr Læger 

2016;178:1948 



Pellecier et al. 

Fertil Steril 

2016;106:1032 



Medforfatterskab 

1978 - Vancouver 

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals 

 

2013 - Recommendations for the Conduct, 

Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work 

in Medical Journals 









Tilknytning 



Andre udfordringer? 



Alkoholforbrug under graviditet Alkoholforbrug under graviditet 

Oktober - december 1998 

Kesmodel & Olsen 

J Epidemiol Community Health 

2001;55:738-745 

478, alle gravide der kom til 1. jordemoderkontrol 

441 blev interviewet 

439 interviewskemaer kunne analyseres 

37 ønskede ikke at deltage 

2 interviewskemaer gik tabt 
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Opbevaring af ikke-anonymiserede data 

1. Dansk Dataarkiv (www.dda.dk) 

 

2. Danmarks Statistik 
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http://www.dda.dk/
http://www.dda.dk/
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