
Medlem af Folketinget Rasmus Prehn (S) har den 12. juni 2009 stillet følgende spørgs-
mål nr. S 2407 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

Spørgsmål S 2407:
’Sundhedsstyrelsens anbefalinger for biologisk behandling af dermatologiske patienter 
står i skarp kontrast til lægernes egne positive erfaringer, mener ministeren derfor, at 
Sundhedsstyrelsen er hævet over de faglige selskaber og slet ikke lytter til dem?’

Svar:
Sundhedsstyrelsen har oplyst, at beslutningen om den fremtidige varetagelse behand-
ling med biologiske lægemidler skal ses i lyset af de generelle stramninger inden for 
alle specialer, som specialeplanlægningen vil medføre. 

Formålet hermed er at skabe øget kvalitet i behandlingen bl.a. ved at sikre, at den for-
nødne erfaring og det rigtige set-up er til stede til at varetage den konkrete opgave. Det 
betyder, at Sundhedsstyrelsen inden for stort set alle specialer lægger op til en øget 
samling af opgaverne. En grundlæggende tanke i specialeplanlægningen er, at ”øvelse 
gør mester”, dvs. at der overordnet er en sammenhæng mellem sundhedsfaglig erfaring, 
kvalitet og volumen på både individ-, enheds- og sygehusniveau. Sundhedsstyrelsen 
lægger derfor vægt på, at behandling med biologiske lægemidler følger kliniske ret-
ningslinjer på området, og at der løbende indberettes til kliniske databaser. 

Sundhedsstyrelsen har flere gange drøftet organiseringen af biologiske lægemidler med 
Lægemiddelstyrelsen, som deler Sundhedsstyrelsens opfattelse om en samling af be-
handlingen med biologiske lægemidler uanset Lægemiddelstyrelsens tidligere godken-
delse af lægemidlerne til brug ved behandling af psoriasis i speciallægepraksis, herun-
der også ved påbegyndelse af behandlingen.

Jeg kan endvidere oplyse, at beslutningen om den fremtidige varetagelse af behandling 
med biologiske lægemidler har været hørt både i Den Regionale Baggrundsgruppe og 
Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. I Det Rådgivende Udvalg for Specia-
leplanlægning indgår fire repræsentanter fra Dansk Medicinsk Selskab, idet Dansk Me-
dicinsk Selskab indgår som paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber og 
dermed dækker alle specialer.  

I arbejdet med specialeplanlægningen har Sundhedsstyrelsen således været i dialog med 
de faglige selskaber samt Lægemiddelstyrelsen omkring anbefalingerne for biologisk 
behandling. 
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