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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.

• 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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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

• Diskussionskultur, hvor hensigten er at opnå kvalificeret stillingtagen 

• Sekretariatet bistår med projektledelse

• Eksperter og lægmænd i skøn forening
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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



Wearables 4 anbefalinger – usikre data
• Sundhedsvæsnet bør kunne anvende apps udviklet af kommercielle 

udbydere. Mindretal anbefaler, at sundhedsvæsenet kun bør anvende egne 
apps.

• Der bør tages et opgør med gratisprincippet. Et medlem mener ikke, det er 
opsamlingen af data i sig selv, som begrænser personers frihed men 
anvendelser af data.

• En række betingelser skal være opfyldt, før data fra wearables kan samkøres 
med data fra andre myndigheder mhp sygdomsforebyggelse:
– Borgeren skal informeres, og have mulighed for at sige ’nej tak’ til at deltage
– Nogle medlemmer mener, eksplicit samtykke bør indhentes før igangsættelse
– Imødekomme såvel ret til ikke-viden som ret til viden ved at alle på forhånd får 

mulighed for at til- eller framelde sig at modtage henvendelser

• Lovgiver forpligter sig til at sikre forpligtende rammesætning og regler for 
anvendelse af data. Hverken forsikringsselskaber eller arbejdsgivere bør 
kunne anvende sundhedsdata, som er analyseret frem ved at sammenkøre 
data fra wearables med andre digitale 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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Det Etiske Råd vurderer

• Et behandlingsråd er en god ide

• Et behandlingsråd er også et spørgsmål om etik
– Skal sikre en retfærdig prioritering af ressourcer og opmærksomhed i 

sundhedsvæsenet

• Et behandlingsråd er til for at rådgive folkevalgte beslutningstagere 

• Økonomiske evalueringer kan hjælpe til etiske vurderinger 



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?

13



Retspsykiatri
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• Kraftig stigning i antallet af retspsykiatriske patienter

• Betydelig offentlig bevågenhed (debat, rapporter, lovgivning osv.)

• Komplicerede problemstillinger i krydsfeltet mellem retsvæsenet, 

sundhedsvæsenet og det sociale område

• Rådets mandat begrænset til etiske spørgsmål, der knytter sig til 

sundhedsvæsenet
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Tre fokusområder – retspsykiatri 

• Måden psykisk syge mennesker bliver retspsykiatriske 
patienter på

• Længden af de retspsykiatriske særforanstaltninger

• Langvarig bæltefiksering af retspsykiatriske patienter
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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 (15 medlemmer)

2. Det er etisk problematisk at anvende genteknologi til at ændre 

ved planter (1 medlem)
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Undervisningsmateriale
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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

• 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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DET ETISKE RÅD
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