
 

 
 
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 13. november 2018 stillet følgende 
spørgsmål nr. 129 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL). 
 
Spørgsmål nr. 129:  
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen underskrevet af diverse forskere og 
advokater om genovervejelse af den mulige afskedigelse af Peter Gøtzsche fra sin stil-
ling på Rigshospitalet, jf. SUU alm. del - bilag 80.  ” 
 
Svar: 
Jeg har som sundhedsminister modtaget samme henvendelsen fra David Hammer-
stein m.fl., som spørgeren henviser til i sit spørgsmål. Jeg har vedlagt min besvarelse 
til orientering, hvor det blandt andet fremgår, at det er Rigshospitalet, der har in-
struktionsbeføjelsen over Peter Gøtzsche. 
 
Jeg vil tilføje, at Nordic Cochrane Centre finansieres dels af Finansloven § 
16.51.03.45, dels af bl.a. Forskningsrådene og Sygekassernes Helsefond. I 2018 er der 
afsat 17,8 mio. kr. på Finansloven, som – som via Region Hovedstaden - udbetales til 
Rigshospitalet, der administrerer tilskudsmidlerne. 
 
Af finanslovsbevillingens anmærkningstekst fremgår, at midlerne gives som tilskud til 
Cochrane mv. Det fremgår endvidere, at aktiviteterne indenfor Cochrane området 
bl.a. omfatter udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets inter-
ventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU under-
støtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-
samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansie-
ring af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket. 
 
Den 12. oktober 2018 meddelte ministeriet Rigshospitalet, at udbetalingen af finans-
lovsbevillingen tilbageholdes, indtil Rigshospitalet har skabt det fornødne grundlag 
for overholdelse af forudsætningerne i anmærkningstekstens ordlyd.  
 
Ministeriet genoptager nu udbetalingerne af Finanslovsbevillingen § 16.51.03.45 ”Til-
skud til Cochrane mv.”. 
 
Jeg kan desuden oplyse, at jeg tidligere på året besluttede, at der skal gennemføres 
en uvildig evaluering af Cochrane Centeret. Centeret er ikke tidligere blevet evalueret 
i forhold til den offentlige bevilling Evalueringen vil blive foretaget med inddragelse af 
internationale eksperter og forventes at være færdig medio 2019. 
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