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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 1. juli 2014 stillet 

følgende spørgsmål nr. 975 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-

gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Chri-

stian Schmidt (V). 

 

Spørgsmål nr. 975:  

’’ Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren fremadrettet vil gøre for alle de 

mennesker, der er i klemme i forhold til diagnosen funktionelle lidelser, herun-

der om ministeren vil: 

– tage initiativ til en kulegravning af forskningsklinikken for funktionelle lidel-

ser? 

– tage initiativ til at lade en uvildig forsker gennemgå Forskningsklinikkens 

vigtigste forskningsresultater med henblik på en vurdering af, om de er til-

strækkeligt solide til så omfattende indgreb i omkring 26 diagnoser? 

– tage initiativ til at lave sammenlignende forskning mellem forskningsklinik-

kens forskning og forskning i de 26 specialer? 

– undersøge, hvad de gør i udlandet og overføre den viden til brug i Danmark? 

– bevilge øgede forskningsmidler til de 26 lidelser, der hører under fællesbe-

tegnelsen funktionelle lidelser?” 

 

Svar: 

Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet nedenstående bidrag fra 

Sundhedsstyrelsen, som jeg henholder mig til: 

 

”Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er fagligt belæg for en kulegravning af 

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, herunder af klinikkens forskning”. 

 

Supplerende kan jeg tilføje, at Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser er 

en afdeling under Hoved-Neuro-centret på Århus Universitetshospital. Klinik-

ken er underlagt samme evaluering og kontrol som de øvrige afdelinger på År-

hus Universitetshospital. 

 

Forskningsklinikken har fokus på klinisk forskning samt udvikling af nye be-

handlingsmetoder. Den videnskabsetiske komité stiller høje krav, når der skal 

foretages kliniske forsøg i sundhedsvæsenet, reguleret i ”Lov om videnskabs-

etisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter”. Det viden-

skabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Dette indebærer 

en løbende evaluering, hvor alle forskningsresultater, før de kan publiceres, 

underlægges en bedømmelse af faglige eksperter, som er udpeget af diverse 

internationale tidsskrifter (peerreview process). 
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Endelig kan jeg oplyse, at Forskningsklinikken er underlagt Den Danske Kvali-

tetsmodel, som er et fælles kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for he-

le det danske sundhedsvæsen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Sarah Bang Refberg 

 


