
Indenrigs- og sundhedsministeriet 

Sygehuspolitisk center 

Att. Anna Skat Nielsen 

Slotsholmsgade 10-12  

1216 København K 

 

 

 

Dansk Sygeplejeråds høringssvar til forslag til lov om videnskabs-

etisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 

 

 

Dansk Sygeplejeråd har nogle generelle bemærkninger til forslag til 

lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelig forsk-

ningsprojekter. 

 

Som de videnskabsetiske komitéer i dag er sammensat, er ekspertisen 

i forhold til kvantitativ klinisk forskning utrolig høj. Det er naturlig-

vis positivt i forhold til den videnskabsetiske vurdering af forsk-

ningsprojekter, der anvender denne videnskabelige tilgang. 

 

I Dansk Sygeplejeråd har vi imidlertid den erfaring, at de videnskab-

setiske komitéer til gengæld kan have vanskeligt ved at vurdere 

forskningsprojekter, der udspringer af en anden metodisk tradition. 

Det gælder eksempelvis forskning, der i højere grad anvender kvali-

tative metoder, antropologiske studier etc. som det primære grund-

lag. Denne type sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter bliver 

mere og mere almindelig i takt med at flere sygeplejersker forsker, og 

andre sundhedsvidenskabelige traditioner kommer til. 

 

På den baggrund vil Dansk Sygeplejeråd anbefale, at lovforslaget 

bruges som en anledning til at se nærmere på sammensætningen af 

de sundhedsvidenskabelige komitéer, som beskrevet i lovforslagets 

kap. 7, § 37 - 40. Som det fremgår af § 38 stk.7, er det Indenrigs- og 

Sundhedsministeren, der i bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler 

for, hvilke fora, der er relevante forskningsfaglige fora, og som der-

med kan udpege medlemmer til de videnskabsetiske komitéer.  

 

Dansk Sygeplejeråd vil derfor opfordre til, at der ved en ændring af 

bekendtgørelsen bliver lagt vægt på, at der ved udpegningen af med-

lemmer til de regionale sundhedsvidenskabelige komitéer også tages 

højde for et bredt kendskab til andre sundhedsfaglige forskningsme-
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toder end f.eks. RCT, så der i komitéerne også er kompetence til at 

vurdere sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter udenfor den 

klassiske naturvidenskabelige tradition. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Dorte Steenberg 
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