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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 28. juni 2013 stillet 
følgende spørgsmål nr. 755 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-
gelse, som hermed endeligt besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 
Stine Brix (EL). 
 
Spørgsmål nr. 755:  
’’ Mener ministeren, at det er rimeligt, at regioner og kommuner henviser bor-
gere til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser uden nogen form for for-
udgående dokumentation for, at forskningsklinikkens behandlinger virker? ” 
 
Svar: 
Indledningsvist skal jeg gøre opmærksom på, at det er regionens ansvar at 
sikre sundhedsydelserne i både praksissektor og på sygehuse, herunder at 
sikre den faglige kvalitet. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser er et 
behandlingstilbud som Region Midtjylland tilbyder.  
 
Til min besvarelse af spørgsmål nr. 472, stillet af Folketingets Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalg den 14. marts 2013, er der indhentet udtalelse fra Regi-
on Midtjylland, der har driftsansvaret for Forskningsenheden for Funktionelle 
Lidelser. Her fremgik det bl.a., at Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser 
har fået diverse godkendelser til udførslen af kliniske forsøg – som man skal 
ifølge lovgivningen.  
 
Til besvarelse af spørgsmålet har jeg endvidere anmodet om Sundhedsstyrel-
sens bidrag.  
 
Sundhedsstyrelsen oplyser følgende: 
 
”Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser er en afdeling under Hoved-
Neuro-centret på Aarhus Universitetshospital og er tilknyttet Aarhus Universi-
tet. Afdelingen forsker i årsager til og behandling af funktionelle lidelser.  
 
Behandlingen af funktionelle lidelser foregår på såkaldt hovedfunktionsniveau i 
specialeplanen, og Sundhedsstyrelsen har derfor ikke hjemmel til at fastsætte 
krav til funktionen, modsat tilfældet som gælder ved regions- og højtspecialise-
rede funktioner, jævnfør Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13/07/2010, paragraf 
208.” 
 
I forlængelse heraf kan jeg nævne, at Sundhedsstyrelsen har pligt til at føre 
sundhedsfagligt tilsyn med det arbejde, som sundhedspersoner udfører. 
Sundhedsstyrelsen fører både tilsyn med den enkelte sundhedsperson og 
med institutioner.  
 
Endelig kan jeg oplyse, at al behandling bygger på en sundhedsfaglig vurde-
ring. Det fremgår således af ”Lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed” § 17, at en autoriseret sundhedsperson, under 
udøvelsen af sin sundhedsfaglige virksomhed, er forpligtet til at udvise såvel 
omhu som samvittighedsfuldhed. Denne forpligtigelse gælder også beslutnin-
gen om, hvordan forskellige symptomer og tilstande skal undersøges, diagno-
sticeres og behandles. 
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Side 2 

 

Jeg har ingen grund til at betvivle, at Forskningsklinikken for Funktionelle Li-
delser i Region Midtjylland arbejder i overensstemmelse hermed.  
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 

Astrid Krag      /      Sarah Bang Refberg 

 


