
Kære Anette Ulstrup og Anett Kromann 

Tak for jeres henvendelse af 20. februar 2017 om behandlingen af hypothyreose. 

Jeres henvendelse omhandler bl.a. forskellen på den tidligere og den nuværende di-
agnostik og behandling af hypothyreose, jeres forventninger til lægerne og det dan-
ske sundhedsvæsen samt jeres bekymring over lægernes tilknytning til lægemiddelin-
dustrien. 

I giver i henvendelsen udtryk for, at der efter jeres opfattelse er behov for efterud-
dannelse af de praktiserende læger. I efterlyser samtidig lettere adgang til thyroidea-
relevante blodprøver i hele Danmark, ligesom I udtrykker ønske om, at kravet om ud-
leveringstilladelse til thyroid bringes til ophør. 

Jeg er ked af at høre om de problemer, som en del stofskiftepatienter oplever i for-
bindelse med sygdommen. Jeg håber dog, at I har forståelse for, at jeg ikke som mini-
ster kan tage stilling til de nærmere faglige retningslinjer på området. 

Som med anden behandling i sundhedsvæsenet, er det er et lægefagligt skøn, der af-
gør, hvilken behandling en patient kan have gavn af samt hvilke diagnostiske under-
søgelser, lægen finder påkrævet i forhold til behandlingen. Det gælder også ved 
spørgsmålet om thyroidearelevante blodprøver i hele landet.

Spørgsmålet om  efteruddannelse af de alment praktiserende læger varetages især af 
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin 
(DSAM) under Fonden for Almen Praksis. Parterne har udvalgt fem temaer for den sy-
stematiske efteruddannelse, herunder patienter med kroniske lidelser. Fonden giver 
desuden tilskud til selvvalgt efteruddannelse. Jeg kan endvidere henvise til  svar på 
spørgsmål nr. 164 fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, som ved mail af 2. fe-
bruar 2016 er sendt i kopi til jer. 

Udleveringstilladelse til thyroid
For så vidt angår jeres ønske om, at kravet om udleveringstilladelse til thyroid bringes 
til ophør, kan jeg henvise til ministeriets tidligere brev til jer af 24. maj 2016, hvoraf 
fremgår, at der i Danmark ikke er markedsført lægemidler, som indeholder svinet-
hyroidea-ekstrakt (thyroid), fordi ingen virksomheder har søgt om markedsføringstil-
ladelse til sådanne produkter i Danmark. 

Det fremgår af lægemiddellovens § 7, at et lægemiddel kun må forhandles eller udle-
veres her i landet, når der er udstedt en markedsføringstilladelse, enten af Lægemid-
delstyrelsen  i medfør af lægemiddelloven, eller af Europa-Kommisionen (fælles-
skabsmarkedsføringstilladelse) efter regler fastlagt herom af Rådet for Den Europæi-
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ske Union. Lægemiddelstyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde og i begrænset om-
fang tillade salg og udlevering af lægemidler, der ikke er omfattet af en markedsfø-
ringstilladelse eller ikke er markedsført i Danmark, jf. lægemiddellovens § 29, stk. 1.

Da ingen lægemiddelvirksomheder har ønsket at markedsføre lægemidler indehol-
dende thyroid i Danmark, kan sådanne produkter ikke udleveres uden udleveringstil-
ladelse eller anden særlige tilladelse.

Endokrinologers tilknytning til medicinalindustrien
I giver i mailen udtryk for jeres bekymring over manglende gennemsigtighed i sund-
hedsvæsenet, herunder endokrinologers tilknytning til medicinalindustrien.

Et fagligt samarbejde mellem sundhedspersoner i klinisk arbejde og lægemiddelindu-
strien er en vigtig forudsætning for udvikling og brug af lægemidler. Med samarbejde 
og deling af viden får industrien ekspertise fra fagpersoner med patientkontakt. Sam-
tidig får disse fagpersoner indsigt i industriens forskning og viden om de forskellige 
produkters sammensætning, virkemåde og brug. Risikoen for økonomiske interesse-
konflikter mellem fagpersoner i det danske sundhedsvæsen og lægemiddelindustrien 
skal dog begrænses mest muligt med henblik på at sikre, at patienter får en uvildig og 
optimal faglig behandling i sundhedsvæsenet.

Læger, der arbejder med lægefaglige opgaver i den offentlige forvaltning og samtidig 
er tilknyttet medicinalindustrien, er derfor omfattet af flere regelsæt, der kan sikre 
deres habilitet. Generelt er lægers ansættelsesforhold i en offentlig forvaltning om-
fattet af forvaltningslovens habilitetsregler. Det betyder, at det er den pågældende 
forvaltnings ansvar at sikre, at de personer, der udfører opgaver for forvaltningen, ik-
ke er inhabile i forhold til den konkrete opgave. 

Ministeriet har endvidere fastsat habilitetsregler om lægers samarbejde med medici-
nalindustrien, hvorefter en læge skal anmelde tilknytninger til virksomheder eller an-
søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at være tilknyttet en virksomhed. Disse 
regler gælder for læger i klinisk arbejde, dvs. læger der arbejder med eller bistår med 
patientbehandling. Desuden gælder reglerne for læger i ledende stillinger, der har 
indflydelse på ordination og brug af lægemidler i relation til patienter. Hensigten med 
disse regler er at sikre habiliteten hos læger i klinisk arbejde, således at lægerne er 
uvildige i deres rådgivning og behandling af patienter med lægemidler. Hensigten er 
således, at patienterne skal have tillid til, at de får ordineret og udleveret medicin ud 
fra en sundhedsfaglig viden, og ikke ud fra industriinteresser. 

Endnu engang tak for jeres henvendelse. 

Med venlig hilsen 

Karen Ellemann
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