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Folketingets Sundhedsudvalg har den 24. februar 2011 stillet følgende 
spørgsmål nr. 473 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som her-
med besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Julie Skovsby (S).

Spørgsmål nr. 473:
’’Vil ministeren åbne op for eksperimentel behandling af sclerosepatienter med 
CCSVI-operationen i Danmark, såfremt danske læger måtte ønske at udføre 
behandlingen?”

Svar:
Med henblik på at besvarelse af spørgsmålet har jeg anmodet Sundhedssty-
relsen om en udtalelse.

Sundhedsstyrelsen udtaler:
”Alle afdelinger/læger, der ønsker at gennemføre et forskningsprojekt kan gøre 
dette på sædvanlig vis i henhold til reglerne herfor. I så fald skal der udarbej-
des et forskningsprojekt, søges om godkendelse inkl. i den videnskabsetiske 
komite samt om finansiering. Det er Sundhedsstyrelsens grundlæggende op-
fattelser, at det påhviler de personer/læger, som introducerer nye behand-
lingsprincipper eller metoder en naturlig faglig forpligtelse til selv at søge at 
dokumentere effekt og evidens for en sådan behandlings værdi, jf. Sundheds-
styrelsen vejledning nr.11052 af 2. juli 1999 om indførelse af nye behandlinger 
i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen vil i øvrigt gøre opmærksom på, at 
når der foreligger afklaring af et behandlingstilbuds værdi, har regionerne det 
overordnede ansvar for at sikre ensartet kvalitet på tværs af regionerne, her-
under ved indførelse af ny medicinsk teknologi, nye godkendte lægemidler, 
medicinsk udstyr samt behandlingsmetoder. Dette baseres ofte på mini-MTV 
undersøgelser, der vurderer nye behandlinger, lægemidler eller/og medicinsk 
udstyr. Det skal i øvrigt bemærkes, at enhver læge har fri ordinationsret. Der 
er således ingen autorisationsmæssige begrænsninger i en læges ret til at or-
dinere medicin og foretage behandling til enhver patient under hensyntagen til 
lægelovens regler om omhu og samvittighedsfuldhed, jf. lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 17. Det vil bero på en 
konkret vurdering af de givne omstændigheder, hvorvidt sundhedspersonen 
har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.”

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse. 
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