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Stamceller og risikosamfundet 

Gør rede for hvad embryonale stamceller, voksenstamceller samt inducerede pluripotente stamceller 

er og hvordan de kan bruges i behandlingen af sygdomme. I forlængelse heraf ønskes en redegørelse 

for Ulrich Becks teori om ”Risikosamfundet” og for hvordan bioteknologi med fokus på 

stamcelleforskning i moderniteten kan anskues som risikobetonet.  

Undersøg samfundsmæssige, etiske og økonomiske problemstillinger i forhold til brugen af 

stamceller til sundhedspolitiske mål og sundhedsøkonomiske gevinster idet du inddrager 

nedenstående artikel.  

Diskuter fordele og ulemper ved stamcelleforskning og behandling. Vurder ud fra undersøgelsen og 

Becks teori om risikosamfundet de utilsigtede konsekvenser ved anvendelse af stamcelleteknologi på 

mennesker.  

Opgaven forventes at have et omfang på 15-20 sider á 2400 anslag med mellemrum, inklusiv 

fodnoter, men eksklusiv forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 

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

gymnasieskolen/stamceller/differentiering-af-stamceller-til-nerveceller 

 Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt 

tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig 

hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.  
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Resume 

Dette projekt går tæt på, hvad stamceller er, samt hvilken effekt udviklingen af stamcelleteknologien 

vil have for samfundet. Ved inddragelsen af sociologerne Ulrich Beck og Anthony Giddens undersøges 

det hvorvidt stamcelleforskningen vil udgøre en risiko i senmoderniteten, eller om den tværtimod 

medvirker til at reducere risici yderligere. Gennem en undersøgelse af forskellige problemstillinger 

omkring stamcelleforskning, som prioriteringspolitik, sundhedsøkonomi, patentering af stamceller og 

etiske aspekter, vil projektet indlede en diskussion om fordele og ulemper ved brugen af 

stamcelleterapi på mennesker. I diskussionen fremhæves indledningsvis tidligere skandaler indenfor 

lægevidenskaben, som et udtryk for Ulrich Becks bekymring for at videreudvikle stamcelleteknologien. 

Giddens peger tværtimod på, at lægevidenskaben primært har haft en positiv indflydelse, da vores 

middellevealder er steget, som følge af, at vi har midlerne til at beskytte os mod naturbetingede trusler. 

Ikke til at overse er dog den retning, som samfundet bevæger sig. I takt med at vi bliver ældre, bliver vi 

mere syge og sundhedsudgifterne stiger derfor. Her er det ikke længere etisk ansvarligt at se forbi 

stamcellernes behandlingspotentiale, samt hvilke sundhedsøkonomiske gevinster, udviklingen vil 

medføre.  
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Indledning 

Opdagelsen af stamcellernes potentiale til at kunne specialiserer sig til flere eller alle af kroppens 

celletyper, har vist sig at være revolutionerende indenfor lægevidenskaben. For forskere betyder det, at 

man nu kunne forske i metoder til at behandle sygdomme, hvor bestemte celletyper mister deres 

funktion eller bliver nedbrudt. Målet med stamcelleforskningen er, at gøre det muligt at få stamcellerne 

til at specialisere til sig lige netop den vævstype eller muligvis organ, som en patient har behov for.1 De 

mest uspecialiseret stamceller, de embryonale stamceller, har vist sig at have størst potentiale. Disse 

har dog også været det mest omdiskuteret emne, da der er delte meninger om, hvorvidt et embryon skal 

opfattes som liv.  

Udover de etiske problematikker, er samfundet præget af en frygt for, hvad udviklingen af 

stamcelleforskningen kan føre til, og hvilke risici det medfører. Netop dette har sociolog Ulrich Beck 

defineret som Risikosamfundet: at vi i senmoderniteten bliver konfronteret med konsekvenser fra den 

tidligere de succesfulde udviklinger. Omvendt har den teknologiske udvikling, som især tog fart i 

industrialiseringen, medført at vi har kunne beskytte os mod naturbetingede risici, som resulterede i en 

højere generel livsikkerhed. Dette er grundlaget for at sociolog Anthony Giddens vil karakterisere det 

senmoderne samfund som værende risikoreducerende.  

Dette projekt vil indledningsvist redegøre for de forskellige typer af stamceller, samt Ulrich Becks teori 

om risikosamfundet, og hvordan stamcelleteknologi ifølge Beck kan udgøre en risiko for samfundet. 

Som modstykke til Becks teori, bliver der kort redegjort for Anthony Giddens teori. Der vil blive 

undersøgt problemstillinger ved stamcelleforskningen, som indleder en diskussion om fordele og 

ulemper ved stamcelleterapi. Afslutningsvis vil der blive diskuteret om stamcelleforskningen bør 

afvikles eller udvikles, med ovennævnte sociologers overvejelser taget i betragtning. 

1 Det Etiske Råd, ”Stamceller til sygdomsbehandling”, 12. juni 2014: http://www.etiskraad.dk/etiske-

temaer/stamceller/undervisning-til-grundskolen/stamceller/introduktion  
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Menneskets stamceller 

De embryonale stamceller 

Stamceller kaldes for menneskets 

byggesten, da det fra livets start er 

stamcellerne, der sørger for at 

mennesket bliver til. Liv starter ved en 

forening af to kønsceller, ægcellen og 

sædcellen, som danner det befrugtede 

æg, zygote. Zygote er kroppens første 

stamcelle, og har potentiale til at udvikle 

sig til alle kroppens celler. Figur 1 viser 

udviklingen fra ægget er befrugtet til de embryonale stamceller er dannet.2 Når zygoten er blevet 

befrugtet, vil stamcellen udføre gentagne mitotiske delinger. I figuren er det illustreret som cellens 2-

,4- og 8-16 stadium, som er antallet af celler til stede efter foregående deling. Her vil der blive skabt et 

embryo (betegnelse for foster, indtil en alder af to måneder) med identiske totipotente celler. Denne 

slags celler er i stand til at danne et helt nyt individ, hvis placeret i livmoderen.  

Fire dage efter befrugtningen, vil cellerne begynde at specialisere sig og danne en blastocyst. Inde i 

blastocysten befinder sig det egentlige foster, som ved dette stadie kun er en klump bestående af 

omkring 30 celler. Denne celleklump kaldes også den indre cellemasse, og når cellerne isolerer sig fra 

blastocysten, kaldes de for embryonale stamceller. Disse celler har evnen til, at differentiere sig til alle 

kroppens celletyper, og denne egenskab kaldes for pluripotens. De pluripotente celler har ikke evnen til 

at udvikle sig til et barn, ligesom de totipotente.3 

 I modsætning til den almindelige celle, kan den embryonale stamcelle forny sig uendeligt. Både 

almindelige celler og embryonale stamceller har telomerer, som sidder i begge ender af kromosomerne. 

2 Hyttel, Poul, Bioteknologisk forskning: Det natur- og biovidenskabelige fakultet Københavns Universitet, 2013, s. 136 

3 Vermehren, Kaj, Stamcelle og celleterapi, Gyldendal, 2006, s. 5-6 

Figur 1: Udviklingen af det befrugtede æg gennem den første uge. 
Kilde: Hyttel, Poul, Bioteknologisk forskning: Det natur- og 
biovidenskabelige fakultet Københavns Universitet, s. 136 
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Telomerene bliver kortere for hver gang DNA’et replikeres. De embryonale stamceller har dog udviklet 

evnen til at producere enzymet telomerase, som sørger for at telomererne bevares lange.4 

Embryonale stamceller er særligt interessante for forskere verden over, da man har fundet frem til, at 

man under den rette påvirkning, kan få cellerne til at specialisere sig efter alle kroppens celletyper, 

samt få dem til at forny sig så meget, man vil. Grundet etiske aspekter har der været stor uenighed om 

hvorvidt, at det er etisk ansvarligt, at forske i embryonale stamceller. Problematikken opstår i, at der er 

forskellige syn på, hvornår embryonet kan opfattes som “liv”. I dag er det tilladt, at forske i embryoner, 

der er tilovers fra IVF-behandlinger, samt at holde zygoten i live i 14 dage.5 

De voksenstamceller 

Voksenstamceller, også kaldet de somatiske stamceller, adskiller sig fra embryonale stamceller ved at 

være multipotente. Det betyder, at de ikke kan differentieres til alle kroppens celletyper, men derimod 

kun til den celletype, som det væv, de befinder sig i. Kroppens blodstamceller kan f.eks. kun udvikle 

sig til røde og hvide blodceller. Voksenstamceller kan også være unipotente, som betyder, at de kun 

kan give ophav til én bestemt celletype, f.eks. en hudcelle. De kan forholde sig uddifferentieret i mange 

år og bliver først differentieret, når cellen bliver påvirket af signaler, som kroppen afsender ved 

sygdomme eller vævsskader. Her vil voksenstamceller dele sig ved en såkaldt asymmetrisk deling. Ved 

den asymmetriske celledeling vil stamcellen dele sig i to, hvor den ene celle vil være differentieret til 

en ny specialiseret celletype, mens stamcellen forbliver uforandret.6 Den nye specialiseret celle har til 

opgave at erstatte en anden slidt celle, og på den måde regenereres væv og organer. Vi har 

voksenstamceller hele livet, men antallet falder med alderen, samt deres kvalitet forringes.  

Voksenstamceller betegner de stamceller, der efter de første ugers udvikling af fosteret, kan isoleres fra 

fostervæv og navlestrengsblod. Voksenstamceller er blevet fundet følgende steder: knoglemarv, 

navlestrengsblod, perifert blod, blodkar, hjerne, hornhinde, tandmarv, nethinde, lever, hud, fedtvæv, 

4 Høgslund, Niels og Høgslund, Signe: Liv: Grundbog i biologi: Lindhart og Ringhof, s.152-153 

5 (Vermehren, 2006), s. 12 

6 (Vermehren, 2006), s. 5 
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tarmvæv, bugspytkirtel og skeletmuskler. Dog mener man, at de højst sandsynligt kan findes i alle slags 

væv i kroppen.  

Behandlingspotentialet med voksenstamceller er dog begrænset. Begrænsningerne ligger i, at der er 

ganske få af dem, samt er de svære at isolere fra andre celler omkring dem. De har også vist sig 

vanskelige at forske i, da de let differentieres, og herefter ikke kan forny sig.7 

Stamcelleterapi 
Inducerede pluripotente celler 

For at opnå potentialet hos de embryonale stamceller og samtidig undgå etiske problematikker, har man 

forsket i at danne såkaldte inducerede pluripotente stamceller (IPS celler). De findes ikke naturligt i 

kroppen, men bliver fremstillet in 

vitro(uden for en levende organisme, 

fx i laboratorium). I 2006 lykkedes det 

for den japanske forsker Shinya 

Yamanaka og hans forskerhold. Han 

fik bindevævsceller fra mus til at 

afspecialisere sig til pluripotente 

celler.  

Figur 2 er en illustration over 

metoden. Metoden viste sig at være 

enkel: ved at indføre og udtrykke fire 

stamcellegener, som er indpakket i 

viruspartikler, i en moden celle 

(bindevævscellerne) kan man få den til blive afspecialiseret og blive pluripotente. Resultatet er disse 

inducerede pluripotente stamceller, som nu kan differentieres til den specifikke vævstype, som 

7(Det Etiske Råd, 2014): http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/stamceller/undervisning-til-

grundskolen/stamceller/introduktion 

Figur 2: Dannelse af IPS celler. Kilde: Hyttel, Poul, Bioteknologisk forskning: Det natur- 
og biovidenskabelige fakultet Københavns Universitet, s. 140 
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patienten mangler. Som figur 2 viser, kan dette være alt fra nerveceller, muskelceller og 

tarmepithelceller. Denne form for stamcelleterapi er dog ikke helt uden risici. Der er risiko for, at 

metoden kan medføre kræftsvulster, da de indsatte stamcellegener ofte er forbundet med kræft. Man 

arbejder på at udvikle metoden, så man enten helt er fri for at indsætte ekstra gener eller at man kan 

fjerne dem fra kroppen igen.8 

Fordelen ved disse inducerede pluripotente stamceller er, at man undgår de etiske problemer som er 

tilknyttet embryonet. Derudover fjernes risikoen for vævsafstødning, da cellerne stammer fra patienten 

selv. Dette kaldes også en autolog transplantation. Fremtidsmålene for denne metode er at kunne kurere 

sygdomme, som skyldes irreversibelt tab af celler. Det kan blandt andet være Parkinsons og 

Alzheimers. 

Alzheimers 

I Danmark og andre lande forsøger man at udarbejde cellemodeller eller en såkaldt “mikrohjerne” for 

sygdomme. En af de sygdomme, man undersøger, er Alzheimers. Man benytter ovenstående metode til 

at differentierer en patients celler til den/de typer af neuroner(nerveceller), som uddør hos patienten. I 

en dyrkningsskål vil man udtrykke sygdommen, så det bliver muligt at undersøge sygdommens 

molekylære baggrund. Med den viden, kan man teste forskellige stoffers helbredende effekt og udvikle 

potentielle lægemidler mod sygdommen.9 

Parkinsons sygdom 

Parkinsons sygdom er en neurologisk kronisk lidelse. Sygdommen skyldes, at neuroner i hjerne 

området, substantia nigra, har nedsat funktion eller gradvist forsvinder. Det rammer de neuroner, som 

udskiller signalstoffet dopamin. Kroppens reaktion på dopaminmangel er hypokinesi (træge 

bevægelser), tremor (rysten) og rigiditet (muskelstivhed).10 

Ved brug af IPS celler kan man differentiere patientens celler ind til dopaminerge neuroner, der kan 

erstatte de neuroner, som har nedsat funktion eller helt forsvinder.  

8 (Hyttel, 2013), s. 140-142 

9 (Hyttel, 2013), s. 142-143 

10 Johnels, Bo; Carlson, Miriam. Kilde: ”En lille faktabog om Parkinsons Sygdommen”, Parkinsonsforeningen, 2008: 

https://www.parkinson.dk/fakta-om-parkinson/hvad-er-parkinsons-sygdom  
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Bioteknologi i senmoderniteten 

Selvom IPS-cellerne har potentiale til at behandle Parkinsons sygdommen, Alzheimers og andre 

sygdomme, er den nuværende realitet, at stamcelleterapien medfører en risiko for, at patienten udvikler 

kræft. Dette er altså en menneskeskabt risiko, som er opstået på baggrund af stamcelleteknologiens 

udvikling. Et samfund, hvor vi bliver ramt af selvforskyldte risici, er det som sociologen Ulrich Beck 

definerer som ”Risikosamfundet”.  

En ny samfundsidentitet 

I 1986 udgav den tyske sociolog Ulrich Beck bogen Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere 

Moderne. Heri lå hovedtesen, at samfundet havde ændret identitet. Beck beskriver overgangen fra et 

højtudviklet industrisamfund, til et samfund fyldt med storfarer og risici, som han kalder for 

Risikosamfundet. Denne udvikling kalder han også overgangen fra det første moderne til det andet 

moderne. Det første moderne karakteriserede Beck ved, at samfundet var domineret af udvikling -  

samfundet havde en øget produktionen og teknologiske fremskridt. Det andet moderne er derimod en 

refleksiv modernisering af det første moderne, da vi nu bliver konfronteret med de utilsigtede 

konsekvenser fra den succesfulde udvikling i det første moderne. Det betyder, at de nye risici er skabt 

af os selv. Den øgede produktion skaber forsat klimaproblemer, mens de teknologiske fremskridt 

eksempelvis har medført atomtrusler. Beck bruger Tjernobyl ulykken som eksempel herpå, da den 

utilsigtede konsekvens var at eksplosionen medførte en spredning af radioaktive stoffer i luften. 

Forskelle fra tidligere risici er, at de nye storfarer er klasseløst fordelte. Førhen var overklassen 

beskyttet mod samfundets risici, som eksempelvis kunne være arbejdsløshed. Det er ikke tilfældet 

længere, da risici går over landets grænser, og ingen kan undgå eller forudse dem. Det skyldes blandt 

andet også, at de ikke er synlige for vores sanser. Vi kan ikke se, at der er pesticider i vandet eller 

huller i ozonlaget. Vi er derfor afhængige af videnskaben, hvor eksperter skal kunne oplyse os om de 

nye risici. Eksperter har dog ofte flere forskellige tolkninger af samme fænomener inden for 

videnskaben, og videnskaben mister derfor sit sandhedsmonopol i Risikosamfundet.11 Videnskabens 

11 Christensen, Allan, Sørensen, P., Mads, Ulrich Beck - risikosamfundet og det andet moderne, Aarhus universitetsforlag, 

2006, s. 36  



  Middelfart Gymnasium & HF Marts 2020 
 SRP 

9 

dalende autoritet medfører at borgerne selv bliver mere refleksive og risikobevidste. Beck mener 

derfor, at risikoforvaltning bør stå i centrum for samfundsudviklingen.12 

Videnskaben som subpolitisk 

Hvor politik i industrialisering i høj grad omhandlede velfærdsmaksimering, handler politikken altså nu 

om risikoforvaltning.13 Det førhen positive syn på videnskabens fremskridt, bliver erstattet med en 

mistro til videnskabens autoritet. Beck vil betragte stamcelleforskningen som en risikofaktor, da en 

mere avanceret stamcelleterapi end vi kender i dag, kan medføre uforudsete konsekvenser. Denne 

ændring i den politiske tankegang, definerer Beck med begrebet Subpolitik. Politikken bliver forskudt 

fra det politiske system til et mere lokalt niveau.  

Forskningen i stamceller vil indgå i det, som Beck beskriver som den tekniske-økonomiske sfære. At 

(læge)videnskaben begynder at producere risici, betyder at denne sfære bliver en del af det politiske, 

hvor den ellers i industrialiseringen var blevet kategoriseret som ikke-politisk.14 Udviklingen i 

stamcelleforskningen rykker gradvist ved både tekniske og etiske grænser, som medfører utilsigtede 

konsekvenser, der kommer til at have mindst lige så stor effekt på samfundsudviklingen, som de 

beslutninger, der træffes i det politiske system. Beck er derfor også bekymret for den demokratiske 

udvikling, da disse private virksomheder, der forsker i stamceller, ikke er underlagt en demokratisk 

kontrol. Hvor dette er en form for passiv subpolitik, definerer Beck aktiv subpolitik for værende, når 

befolkningen bevidst forsøger, at udøve en politisk indflydelse, hvis deres samfundsmæssige krav om 

eksempelvis etik og miljø ikke er opfyldt. Det kan eksempelvis være, hvordan etiske diskussioner om 

embryonet har medført lovgivningsmæssige begrænsninger på forskningen af embryonale stamceller. 

Dette vil projektet vende tilbage til senere. 

12 (Christensen & Sørensen, 2006), s. 21  

13 Rasborg, Klaus, Ulrich Bech: Hans Reitzels forlag, 2019, 1. udgave, s. 173 

14 (Christensen & Sørensen, 2006), s. 101-102  
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Stamcelleforskning som risikoreducerende 

Hvor Beck mener, at de nye civilskabte risici vejer tungest i senmoderniteten, mener sociologen 

Anthony Giddens tværtimod, at det er reduceringen af de naturbetingede trusler, der betyder mest for 

samfundets udvikling.15 Vi har fundet risikonedsættende elementer, som har øget den basale 

livssikkerhed. Grundet den teknologiske udvikling, har vi udviklet midler til sygdomsbekæmpelse, der 

har fået middellevealderen til at stige og børnedødeligheden til at falde. Giddens vil derfor argumentere 

for, at det senmoderne samfund er blevet risikoreducerende.  

Giddens mener, at mennesket i senmodernitet er blevet mere refleksive af nødvendighed.16 Vores 

kommunikation afhænger ikke længere af tid og rum. Vi kan tænde for tv’et og blive oplyst om risici 

på globalt plan, og er tvunget til at forholde os til det. Ting, vi selv klarede førhen, bliver nu varetaget 

af eksperter. Dette beskriver Giddens som ekspertsystemer.17 Vi er derfor også nødt til at være 

refleksive nok til, at kunne gennemskue om eksperternes viden er tilstrækkelig. Vi regner med, at hvis 

vores bil ikke vil starte, kan mekanikeren reparere den. Ligeledes har vi en vis tillid til at vi kan 

modtage behandling fra sygehusvæsenet, hvis vi bliver syge. Derfor vil Giddens se en mulighed i 

udviklingen af stamceller til sygdomsbehandling. De forhåbentlige fremtidsmuligheder med 

stamcelleterapi er netop at kunne helbrede sygdomme, som har ringe behandlingsmuligheder nu, f.eks. 

Parkinsons sygdommen. Stamceller vil derfor reducere samfundets trusler yderligere.  

Stamcelleforskningens udfordringer 

For at muliggøre en fremtid, hvor stamcelleterapi kan blive brugt til at reducere samfundstruslerne 

yderligere, kræver det, at vi finder metoder, der fjerner risikoen for dannelse af kræftsvulster. Det 

bliver kun en realitet, hvis stamcelleforskningen får tillagt flere ressourcer. Problematikken bag dette 

er, at ressourcerne skal tages et andet sted fra for at undgå overskridelse af sundhedsvæsenets budget. 

Her er kunsten at kunne opveje hvilke områder, der vil give den størst mulige sundhedsgevinst. Det er 

netop denne funktion som Medicinrådet har. 

15 Rasborg, Klaus, Ulrich Bech: Hans Reitzels forlag, 2007, 4. udgave, s. 464 

16 Gregersen, Valentin, Rune, Miljøpolitik: Systime, 2009, s. 42 

17 Jacobsen, Benny ml., Sociologi og modernitet: Columbus, 2002, s. 49 
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Prioriteringspolitik 

Medicinrådet blev etableret i 2017, og har siden givet anbefalinger og vejledning til de fem regioner ud 

fra deres vurdering af nye lægemidler. Medicinrådet består ikke kun af læger, men også patienter som 

bidrager med erfaringer for at forhøje kvaliteten af en mulig ny behandling.18  

I podcasten Der er et skævt spil i debatten om prioritering bliver medicinrådsmedlemmet Dorte Gyrd-

Hansen, professor og forskningsleder ved Danish Centre for Health Economics, Syddansk Universitet, 

interviewet om Medicinerrådet 

prioriteringspolitik. Hendes 

holdning er, at man skulle 

retfærdiggøre at den nye 

behandling opnår mere sundhed, 

end den behandling, man tager 

pengene fra.19 Det kan man 

undersøge yderligere ved at lave en 

sundhedsøkonomisk evaluering, 

som er illustreret med figur 3.20 Der 

er en komparativ analyse, som opvejer 

omkostningerne i forhold til konsekvenser. De faktorer man undersøger er f.eks. hvor stor en lindrings 

procent behandlingen har, samt hvor stor en andel af patienter, der vil få forhøjet deres livskvalitet i 

forhold til hvor mange ressourcer, lægemidlet kræver at fremstille/forske i.  

Den umiddelbare problematik for stamcelleforskningen i en sådan model er, at omkostningerne er 

store, forskningen er tidskrævende, og der er ingen øjeblikkelig effekt, da det ikke er til at vide hvornår 

18 Medicinrådet, ”Inddragelse af patienter i fagudvalg”, https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/om-inddragelse-af-

patienter-i-fagudvalg 

19Podcast: ”Dorte Gyrd-Hansen: Der er et skævt spil i debatten om prioritering”, Medicinrådet, 10. februar 2020: 

https://medicinraadet.dk/om-os/medicinraadets-podcasts 

20 Ehlers, Lars, ”Hvordan kan man forskningsmæssigt undersøge de sundhedsøkonomiske gevinster?” 12. november 2014: 

https://www.aau.dk/digitalAssets/94/94439_opl--g-6-v.-lars-ehlers----hvordan-kan-man-forskningsm--ssigt-unders--ge-de-

sundheds--konomiske-gevinster-i-kommunen....pdf, s. 4-5 

Figur 3: Illustration af en sundhedsøkonomisk evaluering.
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det endelige gennembrud sker, der gør stamcelleterapi aktuel i forhold til sygdomsbehandlinger på 

mennesker.  

Økonomiske aspekter af en sundhedsøkonomisk evaluering 

Når man undersøger de økonomiske aspekter af den sundhedsøkonomiske evaluering, skal man tage 

højde for, om det vil give sundhedsøkonomiske gevinster, at tillægge flere ressourcer til 

stamcelleforskningen 

frem for nuværende 

behandlingsmetoder.   

Man kan starte med at 

kigge på de samlede 

omkostninger for de 

sygdomme, 

stamcelleterapien 

potentielt kan helbrede. 

Figur 4 er en tabel fra 

sundhedsdatastyrelsen.dk, 

der viser 

sundhedsudgifter pr. 

borger med udvalgte 

kroniske sygdomme 

fordelt efter alder i år 2014.21 De omfattende sygdomme er KOL, leddegigt, knogleskørhed, type 1 og 2 

diabetes, hjertesvigt og astma. Alle ovennævnte kroniske sygdomme er sygdomme, som forskere er 

mener vil kunne behandles med stamcelleterapi. Tabellen viser, hvor meget mere en person med en 

eller flere kroniske sygdomme belaster sundhedsvæsenet økonomisk i forhold til den generelle 

befolkning. Det største forskel ses hos befolkningen i alderen 18-64 år, hvor den raske borger har årlige 

udgifter på omkring 12.000 kr., mens borger med flere kroniske sygdomme har udgifter på 70.000 kr. 

21Sundhedsdatastyrelsen, ”Store udgifter forbundet med multisygdom - 2014 (PDF)”, 2014: 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kronisk-sygdom, s. 5 

Kroniske sygdomme omfatter KOL, leddegigt, knogleskørhed, type 1 og 2 diabetes, hjertesvigt og astma. 
Antal personer med kronisk sygdom er afrundet til nærmeste fremhundrede. 
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen.dk 

Figur 4: Gennemsnitlige regionale sundhedsudgifter (i kr.) pr. borger med udvalgte kroniske sygdomme 
fordelt efter alder (2014). 
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Det skyldes at folk, der lider af kroniske sygdomme, behøver mere pleje og medicinering end resten af 

befolkningen. At udgifter er højere i en senere alder skyldes, at de kroniske sygdomme forværres 

gennem årene, da flere celler går til grunde eller får nedsat funktion. Sundhedsvæsenet bruger desuden 

årligt 562 mio. kr. på behandling af Parkinsons22, 31,8 mia. kr. på diabetes23 og 10 mia. kr. på 

demens24. Samlet set er udgifterne meget høje for disse behandlinger, og derfor kan man pege på, at 

stamcelleforskningen ville blive både en økonomisk og politisk gevinst for sundhedsvæsenet på 

længere sigt.  

I starten vil de offentlige sundhedsudgifter i en årrække højst sandsynligt stige, da en af 

velfærdsmodellens mange kerneydelser er, at vi har gratis behandling på sygehuse og hos lægen, så 

naturligvis vil størstedelen af befolkningen ønske de nye behandlingsmetoder. Det kan betyde, at man 

bliver nødsaget til at foretage nogle ændringer i princippet om gratis behandlinger til alle.  

Et løsningsforslag kunne være, at begynde at vurdere, hvorvidt man som patient er medansvarlig for 

sygdommen. Det kan f.eks. være i forhold til type-2 diabetikere. Det kan virke uhensigtsmæssigt i 

forhold til Medicinrådets prioriteringspolitik, at man investerer i stamcelleterapi til behandling af type-

2 diabetes, når sygdommen kan skyldes dårlig livsstil, og kan forebygges med mere motion og varieret 

kost. Det kan også være i forhold til alkoholikere og rygere, som kan få hjerte- og lungeproblemer. Et 

alternativ for disse patienter kunne være brugerbetaling. Problemet med brugerbetaling er, at det vil 

skabe ulighed i samfundet, og går derfor i mod danskernes velfærdsmodel, den universelle 

velfærdsmodel, som er til for at skabe et lige samfund, som tager sig af de svageste.  

Generelt set vil dette løsningsforslag skabe en ny samfundsforståelse hvad sundhed angår. Det kan få 

den del af befolkningen, som bliver stemplet som ikke-egnet for stamcelleterapien, til at opfatte sig selv 

som afvigere fra den resterende del af samfundet, og dermed opstår et skel mellem borgerne. Omvendt 

22Jensen, Rosendahl, Amalie, Heidi, ”En ny rapport om Parkinson”, Parkinsonsforeningen, 2. marts 2017: 

https://www.parkinson.dk/nyheder/ny-rapport-om-parkinson-0 

23Nielsen, Arnskov, Kasper. ”Diabetes og økonomi”, Diabetes foreningen, 9. september 2019: 

https://diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-og-oekonomi.aspx 

24 Nationalt videnscenter for demens, ”Omkostninger forbundet med demens”, 31. august 2018: 

http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/omkostninger-forbundet-med-demens/ 



  Middelfart Gymnasium & HF Marts 2020 
 SRP 

14 

kan udeblivelsen af en sådan vurdering af patienter skabe et samfund, hvor vi giver efter for den dårlige 

livsstil, fordi vi ikke længere er bange for konsekvenserne ved den.25  

For at vende tilbage til de årlige omkostninger, vil disse falde på længere sigt, da stamcelleterapi vil 

betyde færre udgifter til lægebesøg og medicinering, som vil resultere i sundhedsøkonomiske gevinster. 

Mange patienter med ovennævnte kroniske sygdomme er plejetunge, hvilket vil sige, at man sætter 

mange ressourcer af til deres pleje. Disse ressourcer vil i fremtiden kunne investeres i at opnå andre 

sundhedspolitiske mål, som at nedbringe ældrebyrden og opkvalificere den generelle pleje. Dog er det 

ikke til at sige, hvornår de årlige udgifter vil falde igen, da man ikke kan være sikker på, hvor store 

omkostninger forskningen får, eller hvor langt man er fra, at kunne bruge terapien i praksis på 

mennesker.  

Effekten af stamcelleterapien 

Udover omkostningerne, skal man vurdere effekten af behandlingerne for at lave en 

sundhedsøkonomiske evaluering. Her kan man pege på, at effekten af stamcelleterapi ville være meget 

højere end de alternative behandlingsmuligheder. Eksempelvis med behandlingen af Parkinsons, hvor 

den nuværende behandling kun lindrer symptomer og ikke kan helbrede sygdommen, som derimod er 

håbet med stamcelleterapi. Udsigten til at benytte stamcelleterapi i praksis på mennesker er måske 

heller ikke så langt ude i fremtiden. I 2012 publicerede Ian Chambers og hans forskerhold en 

differentieringsprotokol, som beskrev hvordan det lykkedes dem at differentiere neuroner fra cerebral 

cortex (yderste del af storhjernen, som indeholder nervecellelegemer) ved brug af IPS celler. Der er 

sidenhen blevet videreudviklet på Chambers protokol, så det i dag er muligt at differentiere helt 

specifikke typer af neuroner. Det vil betyde store fremskridt indenfor behandlingen af Parkinsons, da 

man ville kunne differentiere dopaminerge neuroner som erstatning for de neuroner, der mister deres 

funktion. Differentieringsprocessen tager 60 dage, og herefter testes neuronerne for, om de har samme 

elektriske impulser, som i normale neuroner. Neuronerne testes dog endnu kun på dyreforsøgsbasis, 

25Det Etiske Råd, ” Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker”, 2010: 

http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Stamceller/Publikationer/Etiske-aspekter-ved-nye-typer-af-

stamceller-og-befrugtningsteknikker.pdf, s. 21-22 
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men resultaterne for de differentierede, dopaminerge neuroner har været lovene, da man har observeret 

en forbedring i rotternes førlighed. Dog viser deres resultater også, at rotterne i nogle tilfælde har 

udviklet kræft.26 Man arbejder, som sagt, på at udvikle metoden for at undgå kræftsvulster, og med 

flere ressourcer, vil udviklingen naturligvis gå hurtigere.  

Ud fra en samlet vurdering af omkostninger og effekt, kan man gå ud fra at udviklingen af stamceller 

vil både have en generel gevinst i forhold til sundhed og sundhedsøkonomien, da de årlige udgifter på 

længere sigt vil falde, samt behandlingspotentialet med stamcelleterapi er højere end nuværende 

behandlingsmetoder.  

Det Etiske Råd i global sammenhæng 

Udover økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger, som undersøges i den 

sundhedsøkonomiske evaluering, er der også etiske problemstillinger omkring brugen af embryonale 

stamceller til forskningen, da det betyder destrueringen af et potentielt fosteranlæg. Teknologiens 

udviklingen har medført mange lignende etiske spørgsmål, som ledte til oprettelsen af Det Etiske Råd i 

1987. Det Etiske Råd blev oprettet på baggrund af den offentlige debat om fødslen af det første danske 

reagensglasbarn i 1984. Man begyndte for alvor at se, hvor stort et potentiale den teknologiske 

udvikling havde, hvilke rejste en masse etiske spørgsmål blandt befolkningen. Oprettelsen af rådet er 

ifølge Becks teori, et udtryk for aktiv subpolitik, da befolkningen ikke mente, at krav om etiske 

overvejelser var tilstrækkeligt opfyldt, og derfor ønsker at udøve en politisk indflydelse.  

Det Etiske Råds funktion er at undersøge de etiske spørgsmål, som opstår i takt med udviklingen af nye 

teknikker, samt at starte en offentlig debat om nye bio- og genteknologier på sundhedsområdet. Deres 

udtalelser fungerer som rådgivning af Folketinget og offentlige myndigheder.27  

Selvom medlemmerne i Det Etiske Råd har delte meninger om, hvornår der er tale om liv, følger deres 

udtalelser følgende paragraf indskrevet af folketinget, da der blev vedtaget loven om Det Etiske Råd: 

26Det Etiske Råd, ”Differentiering af stamceller til nerveceller”, 16. juni 2014:  http://www.etiskraad.dk/etiske-

temaer/stamceller/undervisning-til-gymnasieskolen/stamceller/differentiering-af-stamceller-til-nerveceller 

27  Det Etiske Råd, ”Om Det Etiske Råd”, http://www.etiskraad.dk/om-det-etiske-raad 
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“rådet i sit virke skal bygge på den forudsætning, at menneskelivet tager sin begyndelse på 

befrugtningstidspunktet”.28 Derfor opfattes embryonet som mere end bare celler, da det har potentialet 

til at kunne udvikle sig til et menneske og skal derfor behandles med respekt. Dette ligger til grund for 

loven om, at man ikke må producere embryoner udelukkende med forskningsmæssige formål. At fjerne 

denne begrænsning vil skade forsteranlægs etiske status.  

Lovgivningen, og Det Etiske Råd, har dog ikke den store indflydelse på globalt plan, da andre lande, 

som Storbritannien, Sverige og Kina, ikke har samme begrænsninger. I nævnte lande er det tilladt at 

producere et embryon, som udelukkende skal bruges til forskning.29 Derfor kan danske forskere flytte 

deres forskning til et af de pågældende lande og fortsætte i private firmaer.  

Hvis det efterfølgende lykkedes at bruge stamcellerne til sygdomsbehandling på mennesker, vil danske 

patienter søge mod disse lande, for at få den ønskede behandling. Det oplever vi allerede i forhold til 

danske kræftpatienter, der søger mod Kina for behandling. Det er bekymrende, da de danske læger ikke 

ved, hvad de skal stille op med de tilbagevendte patienter, da de ikke kender den behandling, som 

patienterne har modtager i Kina.30 Danskerne kan derfor være udsat for disse ukendte biologiske risici, 

da den nationale lovgivning ikke gælder udenlands. Ovenstående vil ifølge Beck være en 

demonstration af passiv subpolitik, da man kan gå ud fra at flytningen af stamcelleforskningen vil have 

økonomiske konsekvenser for Danmark, og politikerne derfor vil være nødsaget til at forholde sig til 

situationen.  

Det er også et eksempel på, at de nye risici ikke stopper ved landegrænserne som førhen, men 

tværtimod rammer globalt. Derfor mener Beck, at det nødvendigt at skabe overstatslige strukturer, så 

det er de samme regler, der gælder for alle nationer. Dette vil der blive vendt tilbage til senere i 

projektet. 

28 Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd, Kloning: Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd, 2001, s. 28 

29 Det Etiske Råd, ”Stamceller til sygdomsbehandling”, 12. juni 2014: http://www.etiskraad.dk/etiske-

temaer/stamceller/undervisning-til-gymnasieskolen/stamceller/introduktion 

30Sass, Ulrick, ”Læger fra de danske kræftbehandlingscentre mødes for at diskutere kræftbehandling i Kina, men skepsissen 

er stor”, Fyens Stiftstidende, 18. januar 2009 https://fyens.dk/artikel/behandling-i-kina-kan-give-bagslag-2009-1-18 
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Patentering af stamceller 

Stamcelleforskningen kan også vise sig at udfordre Danmark på demokratisk vis. Det er nemlig i høj 

grad private virksomheder, som står for udviklingen af stamceller, som ikke er valgt på demokratisk 

grundlag. Det skyldes patentregler. Patentretten kan være en ulempe, da nogle virksomheder ser på 

forskning som en kommercielle værdi (fokus på fortjenesten). Hvis en virksomhed med patent udvikler 

en behandlingsmetode, så har de retten til at bestemme prisklassen. Det kan betyde, at det kun er 

samfundets overklasse, der har råd til behandlingen, som igen skaber ulighed og går imod princippet 

om den universelle velfærdsmodel.  

I Danmark er det tilladt at forske i et patenteret område, indtil forskningen kan udnyttes kommercielt. 

Herefter skal virksomhederne betale licens til patentindehaveren, hvis de ønsker at forske videre. Da 

der ikke er en økonomisk gevinst for andre forskere i at arbejde på et patenteret område, vil der være 

færre forskere til at udvikle forskningen. På den måde forsvinder hele pointen bag patentretten. 

Patentretten er til for at fremme forskningen, da det sikre virksomheder et økonomisk afkast, der svarer 

til den investering, der er blevet lagt i forskningen. Derudover er man obligeret til at offentliggøre sine 

forskningsresultater, så andre forskere ikke skal starte forfra.31  

Foruden økonomiske problemstillinger ved patentering, er der også etiske diskussioner omkring 

hvorvidt det kan retfærdiggøres at have patent på stamceller. Ifølge den danske patentlov må man ikke 

tage patent på embryonale stamceller, da det opfattes som, at gøre mennesket til et middel for at opnå 

en økonomisk gevinst32.  

Hvis man tillader mere og mere, og bevæger sig længere væk fra de værdier, vi har omkring 

menneskets rettigheder, kan det være svært at sige, hvor grænsen så skal gå. Det ligger til grund for en 

generel bekymring om, hvor langt det er muligt at gå med en mere avanceret stamcelleterapi i 

fremtiden. Vil det blive muligt at mindske behovet for søvn og sult? At øge den gennemsnitlige 

levealder og reproduktive alder? Vil celle manipulationen komme til at have en effekt på mennesket, 

31Det Etiske Råd, ”Patent på menneskers gener og stamceller”, 2004: http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-

Temaer/Genteknologi/Publikationer/2004-patent-paa-menneskers-gener-og-celler.pdf, s. 53-57 

32Friis, Dennis, mfl., semesterprojekt: ”Patentering af stamceller”, Roskilde Universitets forskningsportal, 2005: 

https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/57525542/Patentering_af_stamceller.pdf, s. 40 
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som vi kender det? Vi kender endnu ikke de utilsigtede konsekvenser ved en avanceret brug af 

stamceller, men kan kun gøre os nogle tanker om hvilke konsekvenser, det vil have for 

menneskekroppen og samfundsorden generelt.33  

Stamcelleforskning - afvikling eller udvikling? 

Frygten for disse utilsigtede konsekvenser ved stamcelleterapi er ikke opstået af ingenting. Vi har før 

oplevet store konsekvenser som følge af den lægevidenskabelige udvikling. Det er derfor historisk set 

svært at se forbi Ulrich Becks teori om, at vi lever i et samfund, hvor vi i højere grad producerer risici, 

end vi producerer velfærd. Nedenstående er to eksempler på skandaler, hvor udviklingen af medicin har 

haft store konsekvenser.  

Vioxx-sagen 
I 1999 kom medicinalfirmaet Merck ud på markedet med et nyt godkendt gigtmiddel, Vioxx. Midlet 

viste sig, at have stor kommerciel værdi. I 2003 var omkring 20 millioner amerikanere blevet behandlet 

med midlet, som havde en omsætning på 2,55 mia. dollar (24,1 mia. kr.). I 2004 tog Merck medicinen 

af markedet. Efterfølgende blev Merck beskyldt for at have tilbageholdt oplysninger. De havde blandt 

andet ikke oplyst om alle dødsfaldene i en forskningsartikel fra 2000, så risikoen kom til at virke 

mindre. Forskningsprojektets rigtige resultater ville nemlig afsløre, at medicinen medførte en øget 

risiko for hjerteinfarkt, slagtilfælde og andre bivirkninger. Et senere publiceret studie vurderede at 

Vioxx var skyld i omkring 88.000 hjerteanfald, samt 38.000 dødsfald på verdensplan.34 

Opioider 
Så sent som i 2017 blev det amerikanske medicinalfirma Johnson & Johnson beskyldt af retten i 

Oklahoma for at stå bag “den værste menneskeskabte helbredskrise i statens historie”. Firmaet er et ud 

af mange, der har solgt smertestillende piller, som indeholder det morfinlignende præparat, opioider. 

33(Friis, 2005), https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/57525542/Patentering_af_stamceller.pdf, s. 49-53 
34Grønnemann, Kevin, ”Her er seks af de største skandaler i medicinalindustriens historie”, 24. september 2020: 

https://medwatch.dk/secure/Medicinal___Biotek/article11637455.ece 
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Medicinen er stærkt afhængighedsskabende, og indgår i samme opiat-familie som heroin. I 

markedsføringen af opioider er pillernes misbrugspotentiale blevet underdrevet, som har ledt til, at 

mange er endt i misbrug og overdosis. Johnson & Johnson har eksempelvis beskrevet opioider som 

værende “sikre og effektive til hverdagssmerter”. I 2017 døde over 70.200 amerikaner af overdosis. 

68% af tilfældene var overdosis af opioider, som var fremskaffet enten ved recept eller ulovligt.35 

Misvisende markedsføring medfører risici 

De to ovenstående eksempler viser konsekvenserne ved at virksomheder ikke tager højde for 

følgevirkningerne, når de markedsfører produkterne. Dette er netop grunden til, at videnskaben mister 

sin autoritet i risikosamfundet. Subpolitikken bliver farlig, når virksomhederne ikke forholder sig 

refleksivt til deres fremskridt. Disse risici er nemlig usynlige for borgerne, og derfor burde 

virksomhederne være ansvarlige og oplysende, i stedet for at misbruge deres position. De er også 

eksempler på, hvorfor patentering kan være negativt. Disse virksomheder markedsfører produkterne 

udelukkende på baggrund af dens kommercielle værdi, og ikke dens helbredende effekt.  

Det er denne usikkerhed, der medfører at Beck ville være utryg ved at benytte stamcelleteknologien på 

mennesker. Stamcelleterapi har potentiale til at behandle en lang række sygdomme, og rækker derfor 

ud til en større del af befolkningen end ovenstående eksempler. Som nævnt er en af de kendte 

følgevirkninger ved stamcelleterapi, at patienterne kan udvikle kræft. I Danmark vil sådanne 

behandlinger ikke blive markedsført, men andre lande er ikke lige så kritiske. Som undersøgelsen kom 

ind på, vil danskerne derfor stadig være udsat for denne risiko, da virksomheder flytter deres forskning 

for at undgå begrænsninger, og patienterne følger med. Beck ser derfor, at vi er nødsaget til at 

bekæmpe risici på globalt plan, da de strækker sig ud over landegrænserne.  

Klimatopmøde som forgænger 

At bekæmpe risici på globalt plan er i forvejen aktuelt i kampen mod den globale opvarmning, som 

også er en utilsigtede følgevirkning af den teknologiske udvikling. Organisationen FN holder årligt en 

35Fruergaard, Oliver, ”Smertestillende medicin er en kæmpe dræber i USA”, Dr Nyheder, 29. maj 2019:  

https://www.dr.dk/nyheder/udland/smertestillende-medicin-er-en-kaempe-draeber-i-usa-nu-ryger-medicinalfirmaerne-i 
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klimakonference, hvor ca. 200 lande samles for, at diskutere metoder til at bremse den globale 

opvarmning. I 2015 skrev landene eksempelvis under på Parisaftalen, hvori de lovede hinanden, at de 

enkelte lande skulle sætte “nationale klimamål”, som blandt andet omhandlede at mindske landets 

udslip af drivhusgasser.36 Selvom det ikke er alle lande, der lever op til deres nations klimamål, udviser 

landene alligevel en refleksivitet i og med, at de forsøger, at mindske de selvforskyldte risici. Et 

lignede samarbejde indenfor lægevidenskaben vil i en vis grad betyde, at videnskaben begynder at få 

sin autoritet tilbage. Det synliggøres nemlig for borgerne, at alle har en fælles intention om at modvirke 

de uforudsete konsekvenser af udviklingen, og dermed bliver borgeren mere oplyst. Det vil skabe en 

større opbakning af udviklingen af stamceller, og en større tryghed for kommende patienter.  

Den nuværende situation er dog ifølge Beck, at samfundet forsat skal udvikles med størst mulig 

risikoforvaltning, da vi før har set, at virksomheder ikke er refleksive i deres beslutningen om 

markedsføring. Da det er denne tendens, vi ser i samfundet, vil Beck mene, at vi skal gå langsomt frem 

med udviklingen af stamcelleforskningen. Vi er nemlig bange for at ende i en situation, hvor vi ikke 

længere har kontrol over den teknologiske udvikling, og dermed producerer endnu flere risici. I 

Danmark oplever vi allerede en afmagt, da Det Etiske Råd ikke har indflydelse på globalt plan. Vi kan 

derfor ikke forhindre andre landes udvikling, og dermed er en afvikling af stamcelleforskningen ikke 

en mulighed.  

Har vi brug for stamceller? 

Vi bliver ældre og mere syge 

Hvor Beck mener, at det er bedre at komme udviklingen af stamcelleteknologien i forkøbet, mener 

Giddens tværtimod, at vi skal videreudvikle den. Giddens baserer sin teori på, at eksperter historisk set 

har udryddet en del af de naturbetingede risici, som har medført at befolkningstallet og 

middellevealderen er steget i det senmoderne samfund. Man kan tro, at stigningen af middellevealderen 

er et tegn på, at vi blevet mindre syge - vi lever længere, fordi vi har midlerne til at behandle 

36 Thomsen, Bardur mfl., ”COP25 er i gang: Forstå klimatopmødet på to minutter”, Dr Nyheder, 3. december 2019: 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/cop25-er-i-gang-forstaa-klimatopmoedet-paa-minutter 
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sygdomme, som før tog livet af os. Principielt er dette sandt, men da sandsynligheden for at udvikle 

kroniske sygdomme eller kræft stiger med alderen, og eftersom en stor del af befolkningen er ældre, er 

vi faktisk blevet mere syge. Derfor er udgifterne for sundhedsvæsenet steget meget gennem de seneste 

år, og som undersøgelsen pegede på, så udgør blandt andet kroniske sygdomme en stor del af 

udgifterne.   

Vi bliver også i højere grad ramt af andre sygdomme, heriblandt kræft. I dag bliver hver tredje dansker 

ramt af kræft, inden de fylder 75 år. Årligt rammes yderligere 38.000, hvilket svarer til at en ny dansker 

rammes hvert kvarter.37 Man er allerede begyndt at bruge stamcelletransplantation til behandling af 

f.eks. akut leukæmi. Hvis der ikke er stor chance for at kemoterapi kan behandle leukæmien, kan man

ved en allogen stamcelletransplantation (modtagelse af væv, der ikke er ens eget) modtage 

bloddannende stamceller fra en donor. Det forbedrer patientens immunforsvar, som går ind og 

bekæmper leukæmien. Der er dog nogle risici ved stamcelletransplantation, og derfor skal patienten 

være sikker på, at sygdommens risiko er større end stamcelletransplantationens.38 Vi er gennem tiden 

blevet bedre til at behandle kræft, men vi bliver ofte mødt af nye kræftformer, som udfordrer 

behandlingspotentialet. Kræft er kun en blandt mange sygdomme, som stamcelleterapi vil kunne 

behandle.  

Når man kan se, at det er denne retning, som samfundet bevæger sig, er det så overhovedet etisk 

ansvarligt at begrænse mulighederne for stamcelleteknologi, når man kender den helbredende effekt, 

som stamcellerne potentielt kan have? 

Som tidligere nævnt i projektet, bygger begrænsningerne på, at det opfattes som at gøre en ende på et 

potentielt liv, at forske i de embryonale stamceller. Dette kan dog virke uhensigtsmæssig i forhold til at 

vi tillader fri abort af sociale årsager helt op til 12. uge inde i svangerskabet.39 Det er naturligvis baseret 

på kvindens ret til at bestemme over sin egen krop - men burde man i så fald ikke revurdere tankerne 

37 Gaardsted, Møller, Anne; Engholm, Gerda. ”Statistik – antal der lever med kræft”, Kræftens Bekæmpelse, 29. marts 

2019: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/antal-der-lever-med-kraeft/ 

38 Kjems, Elisabeth; Ammundsen, Nymand, Ida.” Stamcelletransplantation til behandling af akut leukæmi”, Kræftens 

Bekæmpelse, 12 januar 2018: https://www.cancer.dk/akut-leukaemi-all-aml/behandling-akut-leukaemi/behandling-akut-

leukaemi-stamcelletransplantation/ 

39 Trolle, Ditte. ”Generelt om abort”, sundhed.dk, 5. juli 2020: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/abort/generelt-om-abort/ 
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om de embryonale stamceller, da de potentielt kan øge livskvaliteten for utrolig mange mennesker? 

Fordelen ved at fjerne begrænsningen ville i så fald være, at vi hurtigere kan modarbejder den tendens, 

som samfundet har bevæget sig imod de seneste årtier. Som projektets undersøgelse pegede på, ville 

stamcelleterapien betyde både sundhedsøkonomiske og sundhedspolitiske gevinster i og med, at de 

årlige udgifter vil falde, og ressourcerne i så fald kan prioriteres på andre mål. Samtidig vil man kunne 

helbrede sygdomme, som i dag har ringe behandlingsmuligheder.  

Der vil naturligvis også være ulemper ved at løfte en sådan begrænsning. Når først en begrænsning er 

fjernet, hvad garanterer så for, at andre i fremtiden ikke vil blive det? Her kan der eksempelvis være 

tale om reproduktiv kloning til at skabe identiske individer. Årsagerne til at man i fremtiden kunne 

overveje at tillade reproduktiv kloning, kan eksempelvis være, at man kan klone sit barn med en 

dødelig sygdom for at kunne bruge klonen som donor. Eller man kan erstatte sit døende barn med en 

næsten identisk klon ved at tage voksenstamceller fra det døende barn og sætte dem ind i en kerneløs 

ægcelle fra moderen. De samfundsmæssige konsekvenser ved sådanne metoder er, at vores 

menneskesyn ændrer karakter. I dag vil det opfattes som en krænkelse af menneskets værdighed, hvis 

vi tillader at kopierer et menneske blot for at benytte det som reservedel eller som erstatning. Det kan 

også have en negativ konsekvens for vores selvopfattelse, da vi i så fald ikke længere er “unikke” 

individer.  

Det kan også være, at man begynder at forske i at benytte dyreceller til stamcelleterapi på mennesker. 

Det kan have biologiske konsekvenser, som at vi kan få overført nogle sygdomme, som kun dyr 

rammes af, og som vi derfor endnu ikke har en behandling imod. Eller at kroppen begynder at afstøde 

dyrecellerne. Trods Beck og Giddens forskellige syn på fremskridt, er begge sociologer enige om, at 

mennesket fortsat bliver mere refleksive. Derfor er der håb om at fjernelse af en begrænsning, ikke 

nødvendigvis resultere i, at man tillader mere og mere. 

Vi undgår stamcelleforskningen, da behandlingen på nuværende tidspunkt medfører en chance for at 

patienten udvikler kræft. Taget i betragtning af, at vi går en fremtid i møde, hvor hver tredje af os får 

konstateret med kræft, og mange lever med kroniske sygdomme, synes det at bør konkluderes, at 

stamcelleforskningen skal udvikles. For at opnå den største sundhedsgevinst og bedste resultater, bør 

begrænsningen i forhold til de embryonale stamceller mindskes. Fordelene for et biologisk perspektiv, 
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vil naturligvis være, at man kan forske i nye metoder til sygdomsbehandling. Som Giddens påpeger, så 

har vi før set, hvordan det er muligt at udnytte genteknologien til at beskytte os mod sygdomme. Ved 

videreudvikling af stamcelleforskningen, har vi altså muligheden for at bekæmpe sygdomme 

yderligere. En ulempe er de utilsigtede konsekvenser, som vi forhåbentlig bliver bedre til at mindske. 

Fra et samfundsmæssigt perspektiv vil man kunne anskue de sundhedsøkonomiske og 

sundhedspolitiske gevinster for værende store fordele. Bagsiden vil være at vores menneskesyn 

muligvis ændre karakter, både i forhold til vores respekt for liv, men også vores egen selvopfattelse 

som individ.  

Konklusion 

Stamceller har potentialet til at udvikle sig til flere eller alle kroppens celletyper, hvilket gør dem 

interessante indenfor forskningen af behandling af sygdomme, der skyldes irreversibelt tab af celler. 

Embryonale stamceller har det største potentiale, da de er pluripotente. Forskning af disse stamceller 

medfører dog etiske problemstillinger i form af destruering af et potentielt fosteranlæg. Derfor er det i 

Danmark forbudt at producere embryoner udelukkende til forskning. For at undgå disse etiske 

problemstillinger, forsker man i at få modne celler til at afspecialisere sig, så de kommer til at ligne de 

embryonale stamceller. Resultatet er de inducerede pluripotente celler, som dog har vist sig at give 

ophav til dannelsen af kræftsvulster. Det er netop menneskeskabte risici som denne, der ligger bag 

sociologen Ulrich Becks tanker om “Risikosamfundet”. I modsætning til Beck, mener sociolog 

Anthony Giddens, at udviklingen af stamceller kan være positivt, da teknologisk udvikling historisk set 

har medført en større livssikkerhed.   

Undersøgelsen viste, at udviklingen af stamcelleteknologien højst sandsynligt vil få sundhedsvæsenets 

årlige omkostninger til at falde på længere sigt, da stamcelleterapien ville kunne behandle mange af de 

kroniske sygdomme, som udgør en stor del af sundhedsvæsenet budget. Desuden vil effekten af 

behandlingen være højere end mange nuværende behandlinger, som eksempelvis Parkinsons. For at 

udviklingen kan blive en realitet, skal forskningen tillægges flere ressourcer, samt begrænsningerne på 

forskningen skal mindskes. Dette kommer dog ikke uden problemstillinger. Prioriteringen af 

stamcelleforskningen, vil betyde at ressourcerne skal tages fra andre behandlinger, hvor kvaliteten så 
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vil falde. Hvis det tillades at producere embryoner til forskning, vil fosteranlægget miste sin etiske 

status, og vores syn på “liv” ændre karakter. Samtidig, hvis det ikke tillades, flytter forsker deres 

virksomheder til lande, der ikke er lige så kritiske som Danmark. Danske patienter vil tage til disse 

lande og få behandlingerne, som lægerne i Danmark efterfølgende ikke ved, hvad de skal stille op med. 

Stamcelleforskningen kan også udfordre os på demokratisk vis, da virksomheder med patenter indenfor 

lægevidenskaben ikke er valgt demokratisk. Patentregler tillader virksomheder at sætte prisklassen, 

som kan være ulighedsskabende, og går i strid med vores universelle velfærdsmodel. Vioxx sagen og 

misbruget af opioider i USA viser, hvordan nogle af disse virksomheder markedsfører lægemidler på 

grund af dens kommercielle værdi, og derfor skjuler de utilsigtede følgevirkninger for befolkningen, 

som i forvejen er skeptiske overfor videnskaben. Denne bekymring er især også for behandlinger med 

stamceller, da deres behandlingspotentiale rækker ud til en stor del af befolkningen. Beck peger i sin 

teori på, at en løsning kunne være at indgå i et globalt samarbejde, ligesom det ses i forhold til FN og 

den globale opvarmning. Et større samarbejde vil betyde større mulighed for at mindske risici. Således 

vil videnskaben langsomt få sin autoritet tilbage. Desuden er årsagen til at vi ikke benytter IPS celler, at 

patienter kan udvikle kræft. Men vi lever i et samfund, hvor vi bliver ældre, og chancen for at vi 

udvikle kræft, eller andre kroniske sygdomme, øges med alderen, så i virkeligheden vil 

stamcelleterapiens fordele være større end de risici, det medfører.  
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