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Komité godkendte i 1982-1983 Danish Breast Cancer Cooperative Groups (DBCG) ”Brystkræftprojekt” med
skjult randomisering.
Da den skjulte randomisering i 1988 kom til offentlighedens kendskab, førte det til en ret så ophedet debat i
offentligheden, og til at daværende sundhedsminister Elsebeth Kock-Petersen greb ind. Afsløringen heraf
kom dermed til at spille en afgørende rolle i den proces, der førte til, at vi i Danmark i 1992 fik lovgivning på
området, der ikke rummer mulighed for at suspendere kravet om informeret samtykke ved inddragelse af
voksne patienter som forsøgspersoner i lægevidenskabelig forskning.
Desuden er Brystkræftprojektet interessant, fordi det eksemplificerer nogle helt centrale spændinger og
konflikter mellem forskellige og modstridende etiske positioner vedrørende inddragelsen af patienter som
forsøgspersoner.
Bogen henvender sig til alle med interesse for medicinsk forskningsetik og den medicinskeetiks historie i
Danmark.
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