
Konsulenter søges til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling

Sundhedsstyrelsen søger otte medlemmer til styrelsens faste panel til at rådgive om eksperimentel behand-
ling til patienter med livstruende sygdomme.

Om Panelet
Sygehusansatte læger kan søge rådgivning om eksperimentel behandling ved sundhedsstyrelsens rådgivende 
panel. Ordningen omfatter patienter, der lider af en livstruende sygdom, fx kræft, og som ikke umiddelbart 
kan tilbydes yderligere behandling over for selve sygdommen.  

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel foretager konkrete vurderinger af patienters mulighed for eksperimen-
tel behandling. Eksperterne i panelet kan indhente yderligere oplysninger og rådgivning både fra Danmark 
og fra udlandet. 

Panelet består af otte medlemmer med særlig viden om hæmatologisk, henholdsvis onkologisk eller kirurgisk 
behandling af kræftsygdom. Derudover tilknytter Sundhedsstyrelsen ad hoc medlemmer, til vurdering af 
konkrete patientsager, som ligger uden for panelets kompetenceområder.

Sundhedsstyrelsen modtager årligt omkring 400 anmodninger til panelet vedrørende patienter med livstru-
ende sygdom.

Baggrund for ordningen om eksperimentel behandling
Det rådgivende panel for eksperimentel behandling er nedsat af Sundhedsstyrelsen 1. januar 2003. Panelets 
funktion og virke er hjemlet i Sundhedslovens1 § 89 stk. 4, som beskrevet i Bekendtgørelse om ret til syge-
husbehandling2 m.v. 

Panelets medlemmer rådgiver, efter indstilling fra den behandlende sygehusafdeling, i sager vedrørende liv-
struende sygdom der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for på de offentlige sygehuse her i landet el-
ler i udlandet. Panelet rådgiver om relevant eksperimentel behandling. Panelet kan, når relevant, derudover 
rådgive om forskningsmæssig eller højtspecialiseret behandling i både ind- og udland, samt supplerende un-
dersøgelser og behandlinger.

Konsulentopgaver
Opgaverne løses overvejende hjemmefra. Sagerne fremsendes som sikker mail.
Som fast medlem af panelet bliver din opgave at: 

 Vurdere mulighederne for eksperimentel behandling i konkrete patientsager på baggrund af anmod-
ning og indsendt journalmateriale fra anmodende sygehusafdeling 

 Varetage løbende sagsbehandling, normalt med svar inden for 14 dage. Der kan være behov for be-
svarelse med korte tidsfrister 

 Bistå ad hoc medlemmer mht. kvalificering af de formelle procedurer 
 Deltage i møder med Sundhedsstyrelsen ved behov, mindst én gang årligt.            

1 LBK nr 1286 af 02/11/2018
2 BEK nr 657 af 28/06/2019



Din baggrund
Vi forventer at det enkelte panelmedlem;

 er speciallæge i hæmatologi, onkologi eller kirurgi (kirurgisk gastroenterologi), og med betydelig 
klinisk og videnskabelig erfaring 

 har viden om, og erfaring med, eksperimentel behandling
 har en særlig ekspertise inden for sit faglige felt 
 har særlig ekspertise inden for behandling af kræftsygdom
 er fortsat klinisk aktiv 
 via sit netværk, kan indhente rådgivning fra eksperter i ind- og udland

Aftalevilkår
Panelets faste medlemmer tilknyttes som konsulenter for Sundhedsstyrelsen i 1-årige kontrakter med mulig-
hed for forlængelse i op til 1 år, svarende til en samlet kontraktperiode på op til 2 år. Herefter genopslås 
funktionen med mulighed for at de eksisterende panelmedlemmer kan genansøge.

Indsatsen honoreres med kr. 690,- pr time.

Habilitetserklæring skal udfyldes forud for tilknytning til panelet i henhold til Sundhedsstyrelsens politik på 
området. Vurderingen af ansøgernes habilitet sker på grundlag af forvaltningslovens bestemmelser om habi-
litet. Det er en forudsætning, at medlemmerne af panelet ikke har habilitetsproblemer.

Reglerne om habilitetserklæringer skal sikre, at ingen kan så tvivl om Sundhedsstyrelsens troværdighed og 
integritet. For at sikre gennemsigtighed om habilitetsforhold offentliggøres habilitetserklæringer for eksterne 
konsulenter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Information
Yderligere oplysninger om opgaven kan du få ved henvendelse til daglig ansvarlig for panelsagerne, 
Overlæge Claus Malta Nielsen, clmn@sst.dk, 9351 8695

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
https://www.sst.dk/da/opgaver/patientforloeb-og-kvalitet/rettigheder/eksperimentel-behandling

Ansøgning
Alle interesserede opfordres til at søge. Sundhedsstyrelsen vil dog ved udpegning lægge vægt på geografisk 
spredning blandt panelets medlemmer. Ansøgning med CV skal indsendes senest den 16. september 2019til 
EnhedEUB@sst.dk. 

Tiltrædelse af det nye panel forventes at ske 1. november 2019.
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