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Kære politikere
Hermed en kommentar til de videnskabsetiske retningslinier i forbindelse med forskning på 
sygehusaffald/væv fra patienter, der kasseres som sygehusaffald umiddelbart efter en operation.

Jeg har sammen med Region Hovedstadens teknologioverførselsenhed Tectra indleveret en patent-
ansøgning på et apparat, der forbedrer ensartetheden af indsprøjtet fedt ved fedt-transplantation. Og 
dermed overlevelsen af det transplanterede fedtvæv samt kvaliteten af det endelige resultat. Vi er 
ved at få lavet 2. version af en prototype, som vi står for at skulle afprøve.

Det optimale scenarie er at anvende væv fra skraldespanden fra 10-20 patienter, der har fået 
foretaget maveløft. Vi forestiller os at høste fedtvæv fra for eksempel den venstre side af 
præparatet, tilsætte røntgenkontrast og indsprøjte det i den højre side. Og så måle ensartetheden af 
de indsprøjtede vævs-baner med CT scanning. Idet man sammenligner den nuværende måde at 
indsprøjte fedtvæv på med den nye metode.

Et ikke-biologisk alternativ kunne være at foretage samme procedure på gelatine-fantomer, hvori 
der injiceres en passsende syntetisk substans. Men der er vægtige metodologiske problemer 
forbundet med dette, da konsistensen af gelatine er mere homogen end fedtvæv.

Jeg er naturligvis klar over, at en afprøvning på levende væv vil være videnskabsetisk 
anmeldelsespligtig i sin fulde form. Og det er jeg faktisk forarget over det. Jeg mener simpelt hen 
ikke at arbejdet med en fuld anmeldelse står mål med patientens "gener" eller "risiko". Det må i 
mine øjne være rigeligt, at patientens mundtlige eller skriftlige samtykke er dokumenteret i 
journalen. Jeg spørger mig selv, om man i Danmark reelt ønsker at støtte innovation og forskning.
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