
Brev	  fra	  Region	  Midtjylland	  den	  26.2.13	  
	  
Kære	  Bente	  Stenfalk.	  	  
	  
Du	  har	  anmodet	  Region	  Midtjylland	  om	  oplysninger	  vedrørende	  dels,	  hvor	  mange	  patienter,	  som	  
helbredes	  af	  Forskningsklinikken	  for	  Funktionelle	  Lidelser,	  hvor	  mange,	  som	  får	  det	  væsentligt	  bedre,	  
hvor	  mange	  som	  ikke	  mærker	  nogen	  virkning	  og	  dels	  aktindsigt	  i	  hvilke	  sygdomme,	  man	  har	  størst	  
succes	  med	  at	  helbrede.	  Du	  har	  endvidere	  anmodet	  om	  statistikker,	  så	  I	  kan	  kende	  prognoser.	  
	  
Retten	  til	  aktindsigt	  efter	  §	  4,	  stk.	  1	  i	  Offentlighedsloven	  giver	  adgang	  til	  at	  blive	  gjort	  bekendt	  med	  
dokumenter,	  der	  er	  indgået	  til	  eller	  oprettet	  af	  en	  forvaltningsmyndighed.	  Offentlighedsloven	  giver	  
således	  ret	  til	  aktindsigt	  i	  de	  dokumenter,	  der	  eksisterer	  i	  forbindelse	  med	  sagen	  på	  det	  tidspunkt,	  
begæringen	  fremsættes.	  Myndigheden	  er	  derfor	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  tilvejebringe	  oplysninger,	  som	  ikke	  
allerede	  foreligger	  i	  sagen.	  Det	  betyder	  også,	  at	  myndigheden	  ikke	  er	  forpligtet	  til	  at	  udarbejde	  statistik	  
eller	  lignende	  opgørelser.	  
	  
Der	  foreligger	  ingen	  dokumenter	  med	  de	  ønskede	  informationer.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  at	  
imødekomme	  din	  anmodning	  om	  aktindsigt.	  
	  
Som	  en	  serviceoplysning	  kan	  vi	  imidlertid	  henlede	  opmærksomheden	  på,	  at	  de	  ønskede	  statistiske	  
oplysninger	  for	  nylig	  er	  offentliggjort	  i	  det	  videnskabelige	  tidsskrift	  ”British	  Journal	  of	  Psychiatry”	  i	  form	  
af	  senest	  undersøgte	  behandlingsresultater.	  
	  
Vi	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  Statsforvaltningen	  Midtjylland	  fører	  et	  legalitetstilsyn	  med	  Region	  Midtjylland,	  
dvs.	  at	  Statsforvaltningen	  kan	  tage	  stilling	  til,	  om	  regionen	  overholder	  lovgivningen.	  Statsforvaltningen	  
kan	  således	  tage	  stilling	  til,	  om	  regionen	  har	  tilsidesat	  det	  retsgrundlag,	  der	  særligt	  gælder	  for	  offentlige	  
myndigheder,	  jf.	  §§	  30	  og	  31	  i	  regionsloven,	  jf.	  §	  48	  i	  den	  kommunale	  styrelseslov.	  Statsforvaltningen	  er	  
ikke	  en	  klageinstans,	  og	  beslutter	  derfor	  selv,	  om	  den	  vil	  rejse	  en	  tilsynssag.	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
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