
HUMANE PRØVER  
I FARMACEUTISK  
FORSKNING 

En ansvarlig tilgang



NOVO NORDISKS BIOETIKPOLITIK

Hos Novo Nordisk forsker vi i, udvikler og fremstiller biologiske lægemidler 
med respekt for mennesker, dyr og miljø. Det betyder, at vi vil:

• forbedre vores indsats løbende

• fremme forståelsen for bioetik hos Novo Nordisk

•  drive virksomhed med høje etiske globale standarder indenfor forskning, 
der involverer mennesker, dyr, humane prøver og genteknologi

•  kræve, at vores eksterne partnere, kontraktorganisationer og leverandører 
overholder høje etiske standarder, og overvåge deres indsats

•  indgå i dialog og samarbejde med interessenter for at hjælpe os med at 
håndtere etiske dilemmaer

• handle i overensstemmelse med internationale konventioner.
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Hos Novo Nordisk benytter vi betegnelsen 
bioetik om alle etiske forhold vedrørende 
brugen af biovidenskabelige teknologier i 
forskning, udvikling og fremstilling af farma-
ceutiske produkter. Det er yderst vigtigt for 
Novo Nordisk, at vi nøje overvejer de etiske 
problemstillinger i forbindelse med vores  
forsknings- og udviklingsaktiviteter og er  
lydhøre overfor samfundets bekymringer.  
Vi fokuserer på etiske forhold i relation til 
kliniske forsøg og forskning, hvor der  
bruges humane prøver, dyr, genteknologi  
og stamceller.

Bioetikpolitikken indeholder vores generelle 
retningslinjer, som stemmer overens med 
vores mål: at sikre balance mellem øko- 
nomiske, sociale og miljømæssige hensyn  
(den tredobbelte bundlinje) ved at lade alle 
disse elementer indgå i enhver beslutning.

HVAD ER BIOETIK?



MADS KROGSGAARD THOMSEN
Executive Vice President & Chief Science Officer, 
Novo Nordisk

”Novo Nordisk sætter stor pris på,  
at mennesker donerer humane prøver 
til vores forskningsaktiviteter, og vi 
er taknemmelige for deres vigtige og 
værdifulde personlige bidrag til ud-
viklingen af nye lægemidler, som  
kan forbedre hverdagen for mange 
mennesker.”
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VORES TILGANG TIL BRUG  
AF HUMANE PRØVER

Humane prøver (f.eks. vævs- og blodprøver) fra 
patienter og frivillige raske forsøgspersoner er 
vigtige, når forskerne skal finde nye metoder 
til at forebygge, påvise og behandle sygdom-
me. Hos Novo Nordisk bruges humane prøver 
i forskningen til at udvikle nye produkter til 
behandlinger for de sygdomme, fokuserer på. 
Vi bruger også humane prøver til at udføre 
analyser i løbet af vores kliniske forsøg med nye 
lægemidler, når vi skal studere deres virkning, 
og hvordan patienterne reagerer på dem, samt 
kontrollere, at det er sikkert at bruge dem.

Mennesker, som ønsker at støtte forskningen 
ved at donere humane prøver, skal kunne 
stole på, at prøverne bliver indsamlet, opbe-
varet og anvendt på etisk forsvarlig vis, og at 
de anvendes til et godt formål. Novo Nordisk 

håber, at de mennesker, som donerer de  
humane prøver, der anvendes i vores forskning, 
har tillid til, at de giver et vigtigt og værdifuldt 
personligt bidrag til bekæmpelsen af syg-
domme som diabetes, fedme og hæmofili.

Hos Novo Nordisk reviderer og udvikler vi 
regelmæssigt vores procedurer for brug af 
humane prøver samt de ledelsesstrukturer og 
procedurer, vi har til at kontrollere brugen af 
humane prøver i vores forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter, i overensstemmelse med vores 
principper om den tredobbelte bundlinje.

Alle Novo Nordisk-medarbejdere, som ar-
bejder med forskning, der involverer brug af 
humane prøver, undervises i etiske forhold og 
interne procedurer, som sikrer, at de opfylder 

vores globale etiske standarder. Ligeledes har vi 
etableret globale standarder for vores eksterne 
samarbejdspartnere og samarbejder med hospita-
ler, universiteter og andre leverandører, som efter 
vores mening opfylder vores standarder og har en 
forsvarlig tilgang til de vigtigste etiske forhold.

I denne brochure kan du læse mere om de etiske 
forhold i forbindelse med humane prøver og  
vores bestræbelser på altid at forbedre måden,  
vi arbejder med humane prøver på.
 

Mads Krogsgaard Thomsen
Executive Vice President & Chief Science Officer, 
Novo Nordisk
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INTRODUKTION TIL HUMANE PRØVER

Humane prøver stammer fra den menneskelige 
krop. Det kan f.eks. være væv, væsker, celler 
eller molekyler, som findes naturligt i kroppen.

Flere og flere personer giver tilladelse (samtykke) 
til, at deres prøver må bruges til forskning, i håb 
om at forskerne dermed vil opnå ny viden, som 
kan hjælpe andre mennesker i fremtiden. De 
humane prøver er næsten altid forbundet med 
oplysninger om donoren (f.eks. køn og alder) 
og nogle gange også om donorens helbred, 
sygdomme og behandlinger.

Historisk set har humane prøver haft stor 
betydning for udviklingen af banebrydende syg-
domsbehandlinger og vil i fremtiden også være 
vigtige for forskningen i nye læge midler. Viden-
skaben har i dag nået et stadie, hvor forskere 
studerer sygdomme på de mest detaljerede 
niveauer ved at identificere gener og deres funk-
tion og ved at opnå forståelse for den rolle, som 
specielle mole kyler spiller i sygdommes opståen 
og udvikling. Disse måder at studere sygdom-
me på menes at være nøglen til udviklingen af 

nye metoder til at forebygge, diagnosticere og 
behandle dem på. Humane prøver bygger bro 
mellem den forskning, der foregår i laboratoriet, 
og den viden, lægerne har om patienterne og 
deres sygdomme. Humane prøver giver forsker-
ne mulighed for at studere prøver fra syge eller 
raske donorer i laboratoriet og bruge resultat-
erne til at opdatere den eksisterende viden om 
menneskets helbred og sygdomme.

Novo Nordisk er afhængig af og taknemmelig 
for, at så mange mennesker ønsker at donere 
humane prøver til forskningen. Novo Nordisk 
bruger humane prøver til at finde nye behand-
linger mod sygdomme som diabetes, fedme 
og hæmofili. Vi bruger også humane prøver til 
at udføre nødvendige analyser i løbet af vores 
kliniske forsøg i forbindelse med nye lægemidler, 
f.eks. når vi skal studere deres virkning, og hvor-
dan patienterne reagerer på dem, samt kontrol-
lere, at det er sikkert at bruge dem. Vi bruger 
humane prøver til at udvikle metoder, som gør 
det muligt at skelne mellem de patienter, der 
vil have mest gavn af vores lægemidler, og de 

patienter, som vores lægemidler ikke er egnede til.
Humane prøver kan blive doneret til forskning på 
forskellige måder, f.eks.:

1.  Når patienter gennemgår procedurer  
(f.eks. udtagning af blodprøver, biopsi eller 
operation), hvor der udtages humane prøver  
til analyse eller som et led i en behandling,  
sker det ofte, at små overskydende mængder 
af prøverne kan gemmes til forskning.

2.  Patienter eller frivillige raske forsøgspersoner 
kan blive spurgt, om de vil give ekstra prøver 
ved en lægekonsultation eller ved en særlig 
konsultation til donation af humane prøver.

3.  Bloddonorer kan blive spurgt, om noget af det 
blod, de donerer med henblik på at redde liv, 
må blive anvendt til forskning, hvis ikke hele 
den udtagne mængde gives til en patient.

4.  Humane prøver kan udtages, efter at en  
person er død.

Novo Nordisk modtager humane prøver fra  
personer, som deltager i forskningsprojekter  
og kliniske forsøg på universiteter, hospitaler  
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HUMANE PRØVER
Personers bidrag til forskning i nye behandlinger

HUMANE PRØVER I FORSKNING 

Novo Nordisks forskning har til formål at 
udvikle nye behandlinger, som er effektive 
og sikre for mange mennesker. For at 
gøre det er vi nødt til at studere humane 
prøver fra mange personer i befolknin-
gen. Hver prøve er unik og repræsenterer 
et bestemt menneske. Vi bruger humane 
prøver på mange forskellige ’niveauer’, 
bl.a. væv, celler og molekyler fra alle  
de dele i kroppen, som påvirkes af de 
sygdomme, vi fokuserer på.

og andre forskningsorganisationer, som vi  
sam arbejder med, eller fra professionelle blod-, 
vævs- og biobanker. Humane prøver stammer  
fra donorer i forskellige lande, og den forskning, 
vi udfører, foregår i Novo Nordisks egne labora-
torier og i samarbejde med andre virksomheder 
eller universiteter.
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RASMUS JØRGENSEN
Vice President, GLP-1 & T2D Research,  
Global Research, Novo Nordisk

”Vores forskning sigter mod at ud vikle 
nye metoder til at forbedre behandlingen 
af diabetes og hverdagen for mennesker 
med diabetes. I forbindelse med denne 
forskning er det nødvendigt at studere 
den menneskelige biologi i laboratoriet, 
og det bruger vi de humane prøver til. 
Det er vigtigt for os altid at bruge prøver 
af høj kvalitet, som er blevet doneret på 
etisk forsvarlig vis og i henhold til høje 
internationale standarder.”
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RASMUS JØRGENSEN
Vice President 

Global Research
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GLOBALE STANDARDER

Novo Nordisk har en ansvarlig tilgang til de 
etiske forhold i forbindelse med anskaffelse, 
opbevaring og brug af humane prøver. Ansvarlig 
omgang med humane prøver i vores forskning 
starter med erkendelsen af, at det at bruge 
humane prøver faktisk er det samme som at 
studere virkelige mennesker, som hver især  
har rettigheder, der skal respekteres.

Da etiske forhold ikke har nogen grænser, har 
Novo Nordisk fastlagt globale standarder og  
krav til de medarbejdere, forretningspartnere 
og leverandører, som er involveret i brugen 
af humane prøver. Disse standarder og krav 
dækker emner som samtykke, donorrekrutte-
ring, indhentning af godkendelse til forskning 
og anskaffelse af humane prøver på socialt 
ansvarlig vis.

Ansvarlig brug af humane prøver til forskning 
skal til enhver tid opfylde en række lovkrav og 
etiske standarder. Donation, opbevaring og 
forskningsbrug af humane prøver er underlagt 

lovgivning i mange lande. Derudover skal vig-
tige internationale konventioner, erklæringer,  
standarder og retningslinjer overholdes.

Novo Nordisk støtter og arbejder i overens-
stemmelse med relevante internationale  
konventioner, erklæringer, standarder og 
retningslinjer, bl.a. Verdenslægeforeningen 
WMA’s Helsinki-deklaration og Taipei- 
deklaration, Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin (bioetik-
konventionen), retningslinjerne fra Council for  
International Organizations of Medical Sciences  
(CIOMS), Europarådets anbefalinger om forsk-
ning i biologiske materialer af menneskelig 
oprindelse samt FN’s vejledende principper for 
erhvervslivet og menneskerettigheder. Selvom 
der er forskelle i de enkelte landes regler, har 
disse internationale konventioner, erklæringer, 
standarder og retningslinjer fælles temaer. 
Novo Nordisk har brugt disse til at fastsætte 
sine egne principper og globale standarder for 
ansvarlig brug af humane prøver, som over-

GLOBALE STANDARDER

Hos Novo Nordisk er det vigtigt, at de 
humane prøver, vi bruger i forskningen,  
er af høj kvalitet. Hvis kvaliteten og 
integriteten af de donerede prøver  
ikke opretholdes, vil det ikke bare 
kompromittere forskningsarbejdet, 
men også vise manglende respekt 
overfor donorernes ønske om at støtte 
forskning af høj kvalitet, som kan skabe 
videnskabelige og medicinske frem-
skridt til gavn for fremtidige patienter 
og befolkningen som helhed.
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holder de seneste og vigtigste internationale  
konventioner, erklæringer, standarder og  
retningslinjer. I de tilfælde, hvor en endnu  
højere standard er fastsat ved lokal lov, skal 
vores medarbejdere dog også overholde  
denne lovgivning.

Vores medarbejdere undervises i vores globale 
krav og skal overholde virksomhedens politik-
ker, standardprocedurer, instruktioner og inter-
ne retningslinjer, uanset hvor de arbejder. Det er 
grundlaget for vores ansvarlige brug af humane 
prøver. Vores principper og standarder gælder 
ikke kun for vores eget personale. Når vi sam-
arbejder med andre organisationer, som giver 
adgang til humane prøver, eller som samarbej-
der med os om forskning, forventer vi ligeledes, 
at de overholder vores høje globale standarder, 
også selvom lovgivningen i deres eget land 
måske ikke kræver så høje standarder. Det er 
grundlaget for vores ansvarlige anskaffelse af 
humane prøver.

GÜNAJ RAKIPOVSKI
Senior Scientist
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Novo Nordisk har en ansvarlig  
tilgang til bioetiske forhold i for-
bindelse med anskaffelse, opbe-
varing og brug af humane prøver. 
De humane prøver, der anvendes 
af Novo Nordisk, modtages fra 
forskellige lande, hvor nationale 
love og internationale konven-
tioner er gældende. Selvom der 
er variationer i lokal lovgivning, 
kultur, praksis samt skik og brug, 
udgør fælles internationale prin-
cipper grundlaget for Novo Nor-
disks holdning. Alt Novo Nordisks 
forskningsarbejde, som involverer 
brugen af humane prøver, skal 
foregå i overensstemmelse med 
disse principper.

•  Novo Nordisk er bevidst om  
sit ansvar for at respektere de 
juridiske og etiske rettigheder 
for de personer, som donerer 
humane prøver.

•  Novo Nordisks brug af humane 
prøver til forskning overholder 
alle relevante nationale og inter-
nationale love og regler og tager 
hensyn til gældende eksterne 
retningslinjer vedrørende bioetik 
og bedste praksis. Novo Nordisks 
interne ledelsesprocesser sikrer 
de juridiske og etiske forhold i 
forbindelse med virksomhedens 
brug af humane prøver.

•  Humane prøver skal doneres 
med relevant samtykke eller med 
juridisk og samfundsmæssigt 

acceptable alternativer til indivi-
duelt donorsamtykke, hvor det er 
nødvendigt. Afgivelse af samtyk-
ke til at donere humane prøver 
må ikke være underlagt tvang 
eller økonomisk tilskyndelse eller 
medføre en økonomisk fordel for 
donoren eller dennes pårørende. 
Enhver brug af humane prøver 
og data skal til enhver tid være 
omfattet af det afgivne samtykke.

•  Donors ret til at trække sit 
samtykke til fremtidig brug af 
de donerede humane prøver 
tilbage skal respekteres, når det 
er praktisk muligt, uden at der 
stilles spørgsmål, og uden at det 
har negativ indflydelse på den 
pågældendes kliniske behandling.

•  Novo Nordisk har strenge stan-
darder vedrørende finansielle 
transaktioner i forbindelse med 
anskaffelse af humane prøver til 
forskningsbrug. Disse standarder 
er i overensstemmelse med artikel 
21 i Europarådets konvention  
om menneskerettigheder og bio- 
medicin, i henhold til hvilken den 
menneskelige krop og dens be-
standdele ikke som sådan må give 
anledning til økonomisk gevinst.

•  Offentlighedens tillid beskyttes 
ved at sikre, at alle forsknings-
aktiviteter, der involverer brug af 
humane prøver og data, bliver 
godkendt af en etisk komite/ 
Institutional Review Board (IRB) 
eller tilsvarende, når det er relevant.

VORES PRINCIPPER FOR BRUG  
AF HUMANE PRØVER

For at sikre ensartede globale standarder skal nedenstående principper overholdes i hele Novo Nordisk  
samt af alle vores eksterne forretningspartnere, herunder samarbejdspartnere, leverandører og forskningslaboratorier.

10



VIRKSOMHED

ET STORT ANSVAR 

Hos Novo Nordisk vejer vi ansvaret 
for at respektere juridiske og etiske 
rettigheder for de mennesker, som 
donerer humane prøver, tungest.

•  Novo Nordisk beskytter privat-
livet for de mennesker, der 
donerer humane prøver, ved at 
sikre, at brugen af de humane 
prøver og personfølsomme op- 
lysninger er underlagt passen-
de sikkerhedsforanstaltninger.

Novo Nordisk reviderer løbende 
sine bioetiske standarder og ad-
færd i forbindelse med anskaffel-
se og brug af humane prøver og 
samarbejder med myndigheder 
og andre vigtige interessenter 
om at bevare og videreudvikle 
de relevante etiske standarder på 
internationalt niveau.
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Samtykke
Novo Nordisk er forpligtet til at respektere vær-
digheden og de grundlæggende rettigheder for 
mennesker, som deltager i et forskningsprojekt. 
De har ret til selv at tage stilling til, om de ønsker 
at deltage i et forskningsprojekt, og de skal mod-
tage tilstrækkelig og forståelig information til at 
kunne træffe beslutningen. Det kaldes at afgive 
’informeret samtykke’ (eller blot ’samtykke’) og 
gælder for alle forskningsprojekter, som invol-
verer mennesker, herunder brugen af humane 
prøver til forskning. Det er vigtigt, at personer, 
som donerer humane prøver, får mulighed for at 
give deres samtykke til brugen af deres prøver, 
før de rent faktisk bliver brugt. Donorerne skal 
afgive samtykket frivilligt og uden tvang, løfter 
eller frygt, som kan påvirke beslutningen. Hvis en 
person ikke er i stand til selv at afgive samtykke, 
skal en anden juridisk bemyndiget person træffe 
beslutningen for vedkommende.

Novo Nordisk har globale standarder og en 
procedure for samtykke til donation og brug af 

humane prøver til forskning, som alle med-
arbejdere og forretningspartnere skal overholde. 
Proceduren indeholder en beskrivelse af, hvilke 
oplysninger der skal gives til personer, som bliver 
spurgt, om de vil donere humane prøver, og 
hvad de skal give samtykke til. Vi anvender ikke 
humane prøver, hvis ikke samtykket overholder 
vores globale standarder.

I nogle tilfælde er det muligt at give donorerne 
meget detaljerede og specifikke oplysninger om 
det forskningsprojekt, som vi gerne vil bruge deres 
prøver til. Det giver donorerne et meget klart 
billede af, hvad de indvilger i. Det kaldes ’specifikt 
samtykke’, og Novo Nordisk anvender denne 
form for samtykke, når det er relevant.

På det tidspunkt, hvor donorerne anmodes om 
at give samtykke, er det dog ikke altid muligt 
at give nøjagtige oplysninger om, hvordan de 
humane prøver vil blive anvendt. I disse tilfælde 
bliver donorerne spurgt, om de vil give samtykke 
til, at deres humane prøver bliver anvendt på en 

BESKYTTELSE AF MENNESKERS RETTIGHEDER  
Specifikke etiske forhold 

række forskellige måder til forskning, som  
ikke kan beskrives detaljeret. Dette ’brede 
samtykke’ anerkendes i stigende grad som en 
gyldig måde for afgivelse af samtykke til brug 
af humane prøver i fremtidige forsknings-
projekter, og Novo Nordisk accepterer dette 
samtykke, forudsat at det er tilladt i henhold til 
loven i det land, hvor donationen finder sted.

Det kan også ske, at unikke humane prøver er 
blevet indsamlet ved en tidligere lejlighed uden 
enkeltdonorers samtykke, f.eks. når patienter 
har modtaget medicinsk behandling, og små 
mængder af humane prøver, som blev tilovers 
efter de diagnostiske analyser, er blevet opbe-
varet som en del af deres patientjournal, uden 
at patienterne er blevet anmodet om samtykke 
til, at deres humane prøver blev anvendt til 
forskning. Efter et stykke tid kan det være 
umuligt at få kontakt til disse patienter igen for 
at indhente deres samtykke. Indsamling af den 
samme type humane prøver fra nye patienter 
med samtykke ville måske tage mange år eller 
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være umulig. Under disse omstændigheder 
kan det være acceptabelt at bruge sådanne 
humane prøver til forskning uden donorernes 
samtykke, forudsat at det er tilladt i henhold til 
loven, og at der kan indhentes tilladelse fra en 
myndighed. Novo Nordisk accepterer kun den-
ne form for tilladelse, hvis det ikke er muligt at 
indhente samtykke fra donorerne.

Privatliv og sikkerhed
Humane prøver indeholder oplysninger om  
donorernes biologi, som almindelige mennesker  
normalt ikke kan læse eller forstå. Ved brug af 
de rette teknologiske redskaber i laboratoriet 
kan forskerne dog lære meget om donorernes 
helbred og sygdomme. Ved at studere generne 
er det faktisk i nogle tilfælde muligt at afkode 
information om arveanlæg, som kan give viden 
om donorernes familiemedlemmer. Når der 
udtages humane prøver fra kroppen, indvilger 
donorerne ofte i, at deres personoplysninger 
eller oplysninger fra deres patientjournal må 
videregives til forskere, så forskningen kan blive 

Celler

Væv

Patientjournal

Person

DNA

Humane prøver indeholder oplysninger om donorerne. Disse oplysninger kan ikke ses eller forstås under normale forhold, 
men kan aflæses ved hjælp af teknologi.

PRIVATLIV OG SIKKERHED  
Beskyttelse af personfølsomme oplysninger
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endnu mere effektiv. Humane prøver kan der-
for betragtes som en form for personfølsom-
me oplysninger, som kun kan læses og forstås 
af forskere ved brug af det rette udstyr.

På grund af personoplysningernes følsomme 
karakter har Novo Nordisk indført globale 
standarder vedrørende håndtering, opbevaring 
og brug af humane prøver og andre person-
følsomme oplysninger. Disse standarder gælder 
for alle medarbejdere, som har adgang til 
humane prøver og relaterede oplysninger om 
donorerne. Novo Nordisk får aldrig udleveret 
donorernes navn eller andre oplysninger, som 
kan identificere dem. De personoplysninger, 
som videregives til os, og de oplysninger, der 
fremkommer gennem vores forskning i de 
humane prøver, opbevares fortroligt og sikkert. 
Vi opfylder kravene i alle relevante love om 
beskyttelse af personoplysninger og privatliv.

Donation er en gave
At deltage i et forskningsprojekt er noget, 
den enkelte gør, fordi vedkommende har et 
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ønske om at bidrage til forskning i ny viden og 
bekæmpelse af sygdomme. Mange er enige om, 
at ingen bør tilskyndes eller fristes til at deltage 
i forskningsprojekter mod betaling eller tilbud 
om økonomiske fordele, da det kan gøre dem 
sårbare og få dem til at gå på kompromis med 
deres helbred.

Det samme gør sig gældende for donation af 
humane prøver – donorerne bør give deres 
humane prøver som en gave til forskerne for at 
hjælpe videnskaben med at finde ny viden eller 
udvikle nye lægemidler, som kan hjælpe andre i 
fremtiden. Donorerne bør ikke modtage betaling 

for humane prøver eller på anden måde blive 
tilskyndet til at sælge legemsdele til forsknings-
brug, og i mange lande er dette forbudt ved lov. 
Novo Nordisk accepterer ikke humane prøver, 
hvis donorerne har modtaget betaling, også 
selvom det måske er lovligt i det land, hvor 
donationen har fundet sted.

Det kan være acceptabelt at dække eventuelle 
udgifter, som donorerne har haft i forbindelse 
med deltagelsen i et forskningsprojekt, f.eks. 
transportudgifter eller andre rimelige kontante 
udgifter. Novo Nordisk accepterer humane  
prøver, hvor der ikke er nogen risiko for, at  
sådanne betalinger kan have haft indflydelse  
på donorens beslutning om at donere prøver.

Novo Nordisk støtter fuldt ud de internationa-
le konventioner og retningslinjer, i henhold til 
hvilke det ikke er acceptabelt for nogen person 
eller organisation at købe eller sælge menneske-
lige legemsdele (humane prøver), hverken fra 
levende eller døde personer. Hvis en organisation 
imidlertid beskæftiger sig med behandling og 

levering af humane prøver til forsknings brug,  
vil der være udgifter til eksempelvis lønninger  
til personale, beholdere, emballage og special-
udstyr. Novo Nordisk accepterer og betaler sin del  
af disse udgifter til de organisationer, der leverer 
humane prøver, f.eks. hospitaler og virksomheder.  
Mange organisationer tilbyder også særlige  
specialydelser, f.eks. oprensning af visse mole-
kyler fra de humane prøver. Det kræver special-
viden og -udstyr, som betyder, at de leverede 
humane prøver bliver mere værdifulde i forsk-
ningsøjemed. Det er også acceptabelt for Novo 
Nordisk at betale for denne specialviden og 
-ydelser, forudsat at det fremgår klart og  
tydeligt, at betalingen vedrører disse.

Novo Nordisk betaler derfor aldrig de organisatio-
ner, der leverer humane prøver, for selve prøverne, 
men for rimelige udgifter og special ydelser i for-
bindelse med leveringen af humane prøver af høj 
kvalitet til forskningsbrug. Prisen vedrører udeluk-
kende udgifterne og værdien af specialydelserne 
og må under ingen omstændigheder omdanne de 
humane prøver til varer med en ’markedsværdi’.

DONATION ER EN GAVE

Ingen må modtage betaling for at done-
re humane prøver eller på anden måde 
blive fristet til at sælge legemsdele. En 
donation er en gave til forskningen.
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ANSVARLIG ANSKAFFELSE  
AF HUMANE PRØVER 

Hos Novo Nordisk mener vi, at første led i vores 
forpligtelser i forbindelse med ansvarlig brug af 
humane prøver er udvælgelsen af de organisa-
tioner, som leverer de humane prøver, eller som 
vi indgår partnerskab med i forbindelse med 
forskningen. Disse organisationer skal opfylde 
vores standarder, for at vi kan stole på, at vi 
anvender de humane prøver på ansvarlig vis.

De organisationer, som leverer humane prøver 
til os eller udfører forskning for os ved brug 
af humane prøver, skal gennemgå en leveran-
dørevaluering. De bliver kun godkendt som 
leverandører af humane prøver, hvis de opfyl-
der alle vores standarder. Hvis de ikke opfylder 
vores standarder, indgår vi i en dialog med dem 
og oplyser, hvad der skal ændres. På denne 
måde udvælger vi ikke blot leverandører, som 
opfylder vores standarder, men hjælper også 
de organisationer, der arbejder med humane 
prøver, med at forbedre deres arbejde, så de 
opfylder høje internationale standarder. Novo 

Nordisk evaluerer altid nye leverandører  
af humane prøver, før vi indvilger i at sam-
arbejde med dem. De organisationer, som vi 
allerede samarbejder med, bliver endvidere 
evalueret med nogle års mellemrum for at 
sikre, at de stadig opfylder vores standarder. 
Novo Nordisk modtager humane prøver fra 
mange forskellige organisationer i mange 
lande, så kontrol og godkendelse af leveran-
dører kræver en stor indsats, men vi mener, 
at det har stor indflydelse på respekten for 
menneskers rettigheder og håndteringen  
af de mest betydningsfulde etiske forhold. 
Vi mener også, at ansvarlig anskaffelse af 
humane prøver forbedrer kvaliteten af den 
forskning, vi udfører for at udvikle nye  
effektive og sikre lægemidler.

TINA BOSSOW
Advisor, Human Biosample  
Governance
 
 
”Det er meget vigtigt for os at  
evaluere alle leverandører af 
humane prøver i henhold til vores 
globale standarder. Hvis vi ikke 
anvender vores globale standarder 
overfor de organisationer, som 
leverer de humane prøver, kan  
det sende et forkert signal om,  
at Novo Nordisk ikke interesserer 
sig for donorernes rettigheder.”
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ANSVARLIG BRUG  
AF HUMANE PRØVER 

Novo Nordisk sikrer, at den måde, vi bruger 
humane prøver på, er ansvarlig. Uanset om den 
forskning, der udføres med humane prøver, 
varetages af Novo Nordisks egne medarbejdere 
eller af eksterne forretnings- og samarbejds-
partnere, bliver den altid gennemgået og 
godkendt internt før igangsættelsen.

Denne gennemgang sikrer:
•  at forskningen opfylder gældende love  

og regler
•  at forskningen opfylder vores globale  

principper for brug af humane prøver
•  at de humane prøver kommer fra en  

godkendt leverandør
•  at samtykke, privatliv og sikkerhed samt 

enhver betaling til donorer eller leverandører 
er etisk forsvarlige og i overensstemmelse 
med vores standarder

•  at de humane prøver bliver anvendt  
i forskningen på den bedst mulige måde  
til at skabe resultater af høj kvalitet.

Denne interne gennemgang er ikke lovpligtig, 
men vi mener, den sikrer, at Novo Nordisk 
bruger de humane prøver på ansvarlig vis, og 
forbedrer forskningsresultaternes kvalitet. Når 
det er påkrævet i henhold til loven, anmeldes 
vores forskningsprojekter også til gennem-
gang og godkendelse hos eksterne etiske 
komiteer (videnskabsetiske komiteer), som 
udfører ekstra kontrol og giver os en juridisk 
tilladelse til at gennemføre forskningen.

TINA BOSSOW
Advisor

Human Biosample Governance
Global Research
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Novo Nordisk har et system, der sikrer, at vi 
kontrollerer brugen af humane prøver i alle vores 
forskningsaktiviteter og -laboratorier i hele verden 
i henhold til vores forpligtelser i forbindelse med 
den tredobbelte bundlinje. Systemet styres til 
dagligt af et specialteam. Dette team arbejder 
tæt sammen med de personer, som har ansvaret 
for at sikre, at alle Novo Nordisks forsknings-
aktiviteter – ikke kun dem, hvor der anvendes 
humane prøver – er etisk forsvarlige, og at vi 
løbende forbedrer vores bioetiske standarder.

Dette arbejde foregår med støtte fra den øverste 
ledelse og rådgivning fra en gruppe medarbejdere,  
som er udvalgt fra forskellige dele af Novo 
Nordisks forskningsområde, og som med deres 
ekspertise og viden bidrager til, at vi løbende  
kan opdatere og udvikle virksomhedens brug 
af humane prøver på den mest ansvarlige og 
effektive måde.

HÅNDTERING AF  
ETISKE FORHOLD 
Ledelsessystem sikrer  
høje standarder
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Forebyggelse er et vigtigt led i håndteringen af 
etiske problematikker og understøttes af vores 
ledelsessystemer. Viden og forståelse for etiske 
værdier og principper er også vigtige elementer, 
og Novo Nordisk giver alle medarbejdere, som 
arbejder med humane prøver, information,  
intern undervisning og uddannelse.

Bioetikken står ikke stille. Videnskaben udvikles 
hele tiden, og samfund forandres – ligesom hold-
ninger, værdier og forventninger til forskningen. 
Det er vigtigt, at Novo Nordisk holder sig opda-
teret om nationale og internationale standarder, 
bedste praksis, retningslinjer, konventioner og 
erklæringer i forbindelse med humane prøver.  
Vores team med ansvar for humane prøver  
deltager i overvågningen af udviklingen på dette 
område for at sikre, at eventuelle ændringer 
afspejles i vores brug af humane prøver til  
forskning.

HÅNDTERING AF  
ETISKE FORHOLD 
Ledelsessystem sikrer  
høje standarder

GITTE GRAUERT
Research Technician 

Global Research
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Novo Nordisk ønsker at udveksle viden, lære  
af bedste praksis og modtage input fra for-
skellige mennesker, som har en interesse i den 
ansvarlige brug af humane prøver. Vi lærer hele  
tiden en masse af andre, der arbejder på dette  
område, og af patienter, offentligheden og 
grupper med særlig ekspertise.

Brug af humane prøver til forskning er ikke  
kun et spørgsmål om udbud, efterspørgsel  
og kontrol af, hvad vi laver. Brugerne af de 
humane prøver udgør en forskelligartet gruppe 
af interessenter – fra patienter, offentligheden  
og samfundet som helhed til tekniske og 
videnskabelige eksperter, læger, sygeplejersker 
og andre sundhedsprofessionelle samt politiske 
beslutningstagere, embedsmænd og politikere. 

SAMARBEJDET MED DIG

De har alle noget at skulle have sagt og  
noget at tilføje til, hvordan humane prøver  
bedst bruges i forskningsøjemed.

”Novo Nordisk observerer, lytter, lærer og  
bidrager til forskellige drøftelser og debatter i 
forbindelse med bioetiske forhold, tilsynsspørgs-
mål og kvaliteten af bedste praksis i relation 
til ansvarlig brug af humane prøver. Det gør vi 
direkte som virksomhed, men vi deltager også 
i arbejdet i lægemiddelindustriens branche-
foreninger, biobankforeninger og -netværk, 
offentlige arbejdsgrupper og andre grupper, 
hvor vi ser en mulighed for at give et værdi-
fuldt bidrag og lære, så vi kan forbedre vores 
arbejdsmetoder,” forklarer Brian Clark, Director 
for Human Biosample Governance.
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BRIAN CLARK
Director, Human Biosample Governance 

“Novo Nordisk observerer, lytter, lærer 
og bidrager til forskellige drøftelser og 
debatter i forbindelse med bioetiske 
forhold, tilsynsspørgsmål og kvaliteten 
af bedste praksis i relation til ansvarlig 
brug af humane prøver.”

BRIAN CLARK
Director 

Human Biosample Governance 
Global Research
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SE MERE

Etiske overvejelser er en del af hverdagen med forskning og udvikling hos Novo 
Nordisk. Denne brochure indgår i en serie brochurer om bioetiske emner. Du kan 
downloade brochurerne og finde mere information om Novo Nordisks holdning til 
brugen af humane prøver i forbindelse med forskning på Novo Nordisks websider 
om bioetik på: novonordisk.com

Kontakt 
Send meget gerne feedback, kommentarer og forslag vedrørende denne brochure til: 
bioethics@novonordisk.com

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Tlf. +45 4444 8888 
novonordisk.com 

http://www.novonordisk.com
mailto:bioethics%40novonordisk.com?subject=

