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BILAG 

  

Lægpersoner der har ansøgt om indstilling til National Videnskabsetik Komite 

 

 

 

Birgit Tystrup, Medlem af Den Videnskabsetiske Komite D i perioden 2007-2014 

(indtil 2012 som formand og siden som næstformand) og Komite D i perioden 

2014-2018 (som næstformand).  

CV kan udleveres 

Birgit Tystrups begrundelse for ansøgningen: 

”Min baggrund for ansøgningen er et mangeårigt engagement og interesse for det 

sundhedsfaglige og videnskabsetiske område. 

Jeg har fungeret som afdelingssygeplejerske/ ansvarshavende sygeplejerske på en 

Hæmatologisk afdeling i 38 år, indtil jeg i 2007 blev udpeget til at sidde i en regional 

Videnskabsetisk Komitè i Region Hovedstaden. 

Jeg var formand for komitèen indtil den nye komitélov trådte i kraft i 2012, herefter 

har jeg været næstformand indtil nu, hvor jeg ikke kan udpeges igen iflg. Komitèloven.  

Som formand og næstformand er man født medlem af kontaktforum i den Nationale 

Videnskabsetiske Komitè, hvor jeg har deltaget i mange interessante videnskabsetiske 

og sundhedsvidenskabelige debatter gennem årene. 

Sideløbende har jeg fra 1994 til 2014 været politiker i både kommune, amt og region, 

hvor jeg bl.a. har besiddet poster som viceborgmester, formand for social- og psyki-

atriudvalget, formand for Kommunikationscentret i Region Hovedstaden m.m..   

Da min store interesse er videnskabsetik – specielt forsøgspersonernes sikker-hed, ret-

tigheder og velbefindende –, og sundhedsvidenskabelig forskning – specielt udvikling 

af forskningsmiljøer og tilgængelighed for forskerne -, håber  jeg meget på en positiv 

modtagelse af min ansøgning. 

  

 

 

 

 

 



 

Lægpersoner der har ansøgt om indstilling til National Videnskabsetik Komite Side 2  

Stud.cand.soc. i kriminologi, Krista Bjerknæs Fallesen, medlem af Den Viden-

skabsetiske Komite A 2014- 

CV kan udleveres 

 

Krista Bjerknæs Fallesens begrundelse for ansøgningen:  

 

Dette vil jeg gerne, fordi jeg ønsker at deltage i det nationale arbejde på komitéområ-

det. Jeg møder altid velforberedt og velargumenteret til de regionale møder, hvor jeg 

altid taler patienterne og forsøgspersonernes sag. Jeg har gennem mit arbejde i den 

regionale komité de sidste 4 år et godt indblik i arbejdet i NVK og er således inde i ar-

bejdsgangene og fagsproget. Jeg har gennem flere årsmøder med de Videnskabsetiske 

Komitéer holdt taler og oplæg om, hvad jeg betragter som relevante etiske spørgsmål 

og dilemmaer at få debatteret. Dette engagement, vil jeg gerne bringe videre ind i 

NVK. 

 

 

 

Communications & Event Administrator Lisbeth Dupont-Rosenvold, medlem af 

Den videnskabsetiske Komite B 2014- 

Lisbeth Dupont-Rosenvolds begrundelse for ansøgningen: 

Jeg har siddet i Videnskabsetisk Råds komite B - valgt for partiet Venstre. Jeg er gen-

valgt til at sidde der i endnu en periode. Og jeg deltager i det konstituerende møde 

den 19. april 2018. 

 

Jeg syntes det har været og stadig er spændende at følge forskerne og udviklingen i 

det hele taget. Jeg har fået et større indblik i arbejdet ved at være sammen med de 

professionelle læger og den fine gennemgang af de projekter som vi er med til at god-

kende og modtager orientering omkring. 

 

I mit personlige daglige virke arbejder jeg Internationalt i et firma der tidligere lå i 

København: International Health Terminology Standard Development Organisation 

(IHTSDO) www.ihtsdo.org <http://www.ihtsdo.org>  - ved flytningen til London 

(31.3.2017) skiftede firmanavnet til SNOMED International www.snomed.org 

<http://www.snomed.org> . - Og jeg blev som eneste dansker opsagt. Jeg er så blevet 

gen-ansat og arbejder hjemmefra pr. 5.2.2018.  

 

Jeg mener at det giver god synergi,at været ansat i så stort et internationalt firma med 

30 medlemslande - der alle er med til at sikre patientrettigheder. SNOMED Internati-

onal bestemmer globale standarder for sundhedsvilkår, og arbejder tæt sammen Inter-

nationalt (WHO og vore 30 medlemslande) for at forbedre menneskehedens sundhed. 

Ligesom SNOMED International arbejder hårdt på at øge deres lederskab som ver-

densomspændende eksperter inden for sundhedsterminologi, og sikre, at SNOMED 

CT, vores verdensledende produkt, accepteres som det globale fælles sprog for 

sundhedsmæssige vilkår. 
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Lægpersoner der har ansøgt om indstilling til National Videnskabsetik Komite Side 3  

Cand.mag, Ph.d Lars Christian Steenberg, medlem af Den Videnskabsetiske Ko-

mite C 2014- 

CV kan udleveres 

Lars Christian Steenbergs begrundelse for ansøgningen: 

Min begrundelse for at søge denne plads er, at jeg i de forgangne fire år har været 

stærkt optaget af forsøgspersoners rettigheder – og i den forbindelse ikke mindst af, 

om den information de får er forståelig, forsvarlig og fyldestgørende. Som gymnasie-

lærer med uddannelse i dansk, engelsk og medier er jeg vant til at læse og bedømme 

tekster mht. læsbarheden i en given kommunikationssammenhæng, og det er ikke 

mindst det arbejde jeg gerne vil arbejde videre med – også på et mere praktisk og nyt-

tigt plan. Mine uddannelser er: Hovedfag i engelsk på KU 1974, bifag i dansk på 

KU  1975, bifag i filmvidenskab på KU 1979, hovedfag i dansk på KUA 1999, Ph.d. i 

Fortællingens retorik på RUC i 2004. 

 

 


