
Fra: CRU-FP-VEK
Til: "regioner@regioner.dk"
Cc: Region Sjælland; "kontakt@regionmidtjylland.dk"; "kontakt@rsyd.dk"; "region@rn.dk"; "kontakt@nvk.dk";

Region Sjælland - VIDENSKABSETISK KOMI; "komite@rsyd.dk"; "vek@rn.dk"; "komite@rm.dk"; David
Meinke; Kalle Jakobsen; "mjp@regioner.dk"; Birgit Marie Nielsen

Emne: Formands- og øvrige honorarer i de regionale videnskabsetiske komiteer i forhold til honorarer i
Videnskabsetisk Medicinsk Komite

Dato: 29. marts 2022 14:51:28

Til Danske Regioner; cc de øvrige regioner
 
Region Hovedstaden vil som opfølgning på dialog med Sundhedsministeriet pege på
behovet for en regulering af honoraret for formandskab og øvrige medlemmer af de
regionale komiteer og dermed rette op på misforholdet mellem honorarerne for de to
typer af komiteer, der udfører et arbejde, der har væsentlige lighedspunkter.  Der
henvises til vedhæftede brev og de to bilag, dialog med Sundhedsministeriet.
 
Vi bistår gerne med yderligere oplysninger eller bemærkninger.
 
Venlige hilsener
 
Michael Harbo Paulsen
Chefkonsulent
 
De Videnskabsetiske Komitéer
Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling
Sundhedsforskning og innovation
Blegdamsvej 60, 1. sal opgang 94A11
2100 København Ø
 
Tlf: 38 66 63 95
 
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Kliniske-test-og-forsoeg/Sider/De-
Videnskabsetiske-Komit%C3%A9er.aspx
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Formandskabshonorar i de regionale videnskabsetiske komiteer 

Region Hovedstaden har på baggrund af en henvendelse fra formæn-

dene i regionens videnskabsetiske komiteer, d. 8. november 2021 fore-

spurgt Sundhedsministeriet om baggrunden for den store forskel på 

størrelsen af formandskabets samt menige medlemmers honorar i den 

statslige myndighed, De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK), 

i forhold til de regionale komiteer (RVK). 

Sundhedsministeriet har den 3. marts 2022 oplyst, at de anerkender, at 

forskellene på honorarerne kan medvirke til problemer i forbindelse 

med rekruttering af medlemmer til de regionale videnskabsetiske komi-

téer, og at beløbenes størrelse blev fastsat uden mulighed for pl-regule-

ring i 2012. SUM oplyser, at de vil rette henvendelse til Danske Regio-

ner om, hvorvidt der er ønske om en regulering af honoraret i de regio-

nale videnskabsetiske komitéer og herefter drøfte eventuelle mulighe-

der herfor. 

Region Hovedstaden vil som opfølgning på Sundhedsministeriets svar 

pege på behovet for en regulering af honoraret for formandskab og øv-

rige medlemmer af de regionale komiteer og dermed rette op på misfor-

holdet mellem honorarerne for de to typer af komiteer, der udfører et ar-

bejde, der har væsentlige lighedspunkter. 

Den store forskel kan få betydning for muligheden for i fremtiden at re-

kruttere medlemmer til de regionale komiteer. Det var til eksempel kun 

lige muligt at mønstre nok faglige kandidater til indstilling fra Køben-

havns Universitet ifm. regionsvalget i efteråret 2021. 



 

Formandskabshonorar i de regionale videnskabsetiske komiteer Side 2  

Formænd i de regionale komiteer RVK får 42.455 kr. årligt og en næst-

formand 36.990. kr. årligt i vederlag. Formænd i VMK får ca. 150.000 

kr. årligt og næstformanden 50.000 kr. årligt i vederlag. Der er tilsva-

rende forskel i vederlaget for de menige medlemmer, der årligt modta-

ger hhv. 12.130 kr. årligt i RVK og ca. 23.500 kr. årligt i VMK i vederlag. 

I Region Hovedstaden har hver komite 11 medlemmer, og der afholdes 

som udgangspunkt 10 møder om året, som udgangspunkt med 10-12 

sager på hvert møde. Herudover behandler en formandskabet ligeledes 

alle tillægsanmodninger og forespørgsler om anmeldelsespligt, der ikke 

kan afgøres administrativt. 

Region Hovedstaden har af Sekretariatet for VMK fået oplyst, at der er 

12 årlige møder, 8 medlemmer i hver komite, og at der indtil videre har 

været 2-3 sager på hvert møde (medicinsk udstyr), og at antallet af mø-

desager må forventes at stige fra februar 2022, hvor VMK begyndte at 

behandle kliniske lægemiddel forsøg. Formanden skal ligeledes be-

handle tillægsanmodninger. 

Det forudsættes, at regionerne søger staten om økonomisk kompensa-

tion for de merudgifter, som regionerne vil få i forbindelse med, at hono-

rarerne hæves. 

Der henvises til vedlagte brev til og svar fra Sundhedsministeriet om 

denne sag, hvor også regelgrundlaget er oplyst. 

 
Med venlig hilsen 
 
David Meinke 
Centerdirektør 
 
 
 
 
Kopi til de øvrige regioner 
 
 
Bilag: 
Brev af 8. november 2021 til Sundhedsministeriet 
Svar af 3. marts 2022 fra Sundhedsministeriet  
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Dato: 08-11-2021  

Sundhedsministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

Formandshonorar til hhv. formænd i De Videnskabsetiske Medicin-
ske Komiteer og de regionale videnskabsetiske komiteer 

Vi henvender os vedr. formandshonoraret i de nyligt oprettede Videnskab-
setiske Medicinske Komiteer i forhold til formandshonoraret i de regionale 
videnskabsetiske komiteer.

På baggrund af en henvendelse fra formændene i de videnskabsetiske ko-
miteer under Region Hovedstaden har sekretariatet for komiteerne under-
søgt størrelsen på formandskabets honorar i De Videnskabsetiske Medicin-
ske Komiteer (VMK), der efter vores oplysninger er væsentlig højere end 
formandshonoraret i de regionale videnskabsetiske komiteer (VEK).

Sekretariatet for De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer har oplyst, at 
en formand for VMK får ca. 150.000 kr. pr år, og at næstformanden får 
50.000 kr. pr. år pr. i vederlag. Vi har desuden fået oplyst, at der er 12 år-
lige møder, 8 medlemmer i hver komite, og at der indtil videre har været 
2-3 sager på hvert møde (medicinsk udstyr), og at antallet af mødesager 
må forventes at stige fra februar 2022, hvor VMK begynder at behandle kli-
niske lægemiddel forsøg. 

Vi har videre fået oplyst, at aflønningen følger reglerne i Cirkulære af 4. juli 
2013 (Modst.nr. 022-13 J.nr. 10-550-11) om betaling til medlemmer af 
kollegiale organer i staten 022-13.pdf (medst.dk), denne bestemmelse:

§ 6. Betalingens størrelse fastsættes efter en konkret vurdering. Der tages 
hensyn til hvervets karakter, organets kompetence, de krav, der stilles til 
hvervsindehaveren, og det statslige lønniveau i øvrigt. Der kan i særlige til-
fælde tages hensyn til, at hvervsindehaveren har faste driftsomkostninger 
mv.

Aflønningen for formænd og næstformænd i de regionale videnskabsetiske 
komiteer tager udgangspunkt i nedennævnte bekendtgørelse, og Region H 
vederlægger med det i bestemmelsen nævnte højeste beløb. Det betyder, 
at en formand i Region H får 42.455 kr. årligt og en næstformand 36.990. 
kr. årligt i vederlag.
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Side 2

Bekendtgørelse nr. 178 af 28/02/2012 om indstilling af forskningsaktive 
medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer og vederlag til med-
lemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer, denne bestemmelse:

§ 2. …
Stk. 3. Regionsrådet kan endvidere beslutte, at hvervet som medlem af de 
regionale komiteer vederlægges med indtil 12.130 kr. årligt, at hvervet 
som formand for de regionale komiteer vederlægges med indtil 42.455 kr. 
årligt, og at hvervet som næstformand vederlægges med indtil 36.390 kr. 
årligt. …

I Region H har hver komite 11 medlemmer, og der afholdes som udgangs-
punkt 10 møder om året, som udgangspunkt med 10-12 sager på hvert 
møde. Herudover behandler en komiteformand ligeledes alle tillægsanmod-
ninger, der ikke kan afgøres administrativt.

Vi kan desuden oplyse, at der tilsvarende er forskel i vederlaget for de me-
nige medlemmer, der årligt modtager hhv. ca. 23. 500 kr. i VMK og 12.130 
i VEK i vederlag.

Vi vil gerne bede om nærmere oplysninger om baggrunden for den store 
forskel i vederlag til formænd, næstformænd og menige medlemmer for de 
to typer af komiteer, der udfører et arbejde, der umiddelbart har væsent-
lige lighedspunkter. 

Desuden ønskes det oplyst, om der er planlagt en regulering af vederlaget 
til formænd, næstformænd og menige medlemmer for de regionale viden-
skabsetiske komiteer.  

Det ønskes herunder oplyst, om der er hjemmel til at pl-regulere honora-
rerne i ovennævnte bekendtgørelse vedr. honoraret for formænd og med-
lemmer i de regionale videnskabsetiske komiteer.

Vi bidrager naturligvis gerne med yderligere oplysninger, hvis der er behov 
for det.

Svar sendes til vek@regionh.dk. For evt. telefoniske spørgsmål, kan der til 
tages kontakt undertegnede på tlf. 21 18 47 80.

Med venlig hilsen

Michael Harbo Paulsen
Chefkonsulent
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Fra: Cecilie Kaltoft Augustinus
Til: Michael Harbo Paulsen
Cc: Birgit Marie Nielsen; Carlo V. Andersen
Emne: SV: Forespørgsel fra Region H om forskel på formandshonorar i De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer

og de regionale videnskabsetiske komiteer
Dato: 3. marts 2022 16:10:20
Vedhæftede filer: image001.png

image002.png

Kære Michael
 
Der skal igen lyde et tak for din henvendelse af 8. november 2021 omkring forskellen på
honoraret til formænd, næstformænd og øvrige medlemmer i henholdsvis de Videnskabsetiske
Medicinske Komitéer og de Regionale Videnskabsetiske Komitéer. Jeg beklager igen det sene
svar.
 
De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer og den Nationale Videnskabsetiske Komité er
forankret i staten samt løser lignende opgaver, hvorfor de får udbetalt honorar i henhold til
cirkulæret om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten. Honorar til de Regionale
Videnskabsetiske Komitéer afholdes derimod af regionerne med afsæt i Regionsloven samt
Kommunestyrelsesloven. Som du også påpeger, er det højeste beløb for honorar til medlemmer
af de Regionale Videnskabsetiske Komitéer fastsat i bekendtgørelse nr. 178 af 28/02/2012.
Denne bekendtgørelse er udarbejdet således, at der ikke er hjemmel til at pl-regulere beløbene. I
tilfælde af en regulering af honorarerne skal bekendtgørelsen dermed opdateres.
 
Vi anerkender i forlængelse heraf din udlægning af, at forskellene på honorarerne kan medvirke
til problemer i forbindelse med rekruttering af medlemmer til de Regionale Videnskabsetiske
Komitéer. Vi er bekendte med, at der ved udarbejdelsen af bekendtgørelsen var en dialog
mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner omkring fastsættelsen af honorarernes
størrelse. På den baggrund vil vi genoptage dialogen med Danske Regioner, for først og
fremmest at afklare, hvorvidt der er ønske om en regulering af honoraret i de Regionale
Videnskabsetiske Komitéer og herefter drøfte eventuelle muligheder herfor. Dette kræver
ligeledes en inddragelse af andre ministerier. Vi har således ikke mulighed for på den korte bane
at komme med en løsning på den eventuelle problematik, men vi vil påbegynde en undersøgelse
af behovet samt muligheden for regulering af honorarerne herunder en opdatering af
bekendtgørelsen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Cecilie Kaltoft Augustinus
Fuldmægtig, Center for Forebyggelse og Psykiatri

 
M 2348 0364
@ ckau@sum.dk
 

 
Sundhedsministeriet • Holbergsgade 6
1057 København K • Tlf. 7226 9000

mailto:CKAU@SUM.DK
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Læs om hvordan departementet behandler personoplysninger her
 
Twitter  •  LinkedIn  •  sum.dk
 

 
 
 
 

Fra: Michael Harbo Paulsen <michael.harbo.paulsen@regionh.dk> 
Sendt: 21. februar 2022 20:36
Til: Cecilie Kaltoft Augustinus <CKAU@SUM.DK>
Cc: Birgit Marie Nielsen <birgit.marie.nielsen@regionh.dk>; Carlo V. Andersen <cva@sum.dk>
Emne: SV: Forespørgsel fra Region H om forskel på formandshonorar i De Videnskabsetiske
Medicinske Komiteer og de regionale videnskabsetiske komiteer
 
Kære Cecilie Kaltoft
 
Jeg skal i fortsættelse af telefonopkald af 2. februar 2022 hermed igen tillade mig at
høre, hvor langt denne sag er i behandlingen og hvornår der kan forventes svar?
 
Jeg ser frem til at høre nærmere snarest muligt.
 
Venlige hilsener
 
Michael Harbo Paulsen
Chefkonsulent
 
De Videnskabsetiske Komitéer
Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling
Sundhedsforskning og innovation
Blegdamsvej 60, 1. sal opgang 94A11
2100 København Ø
 
Tlf: 38 66 63 95
 
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Kliniske-test-og-forsoeg/Sider/De-
Videnskabsetiske-Komit%C3%A9er.aspx
 
 
 
 

Fra: Cecilie Kaltoft Augustinus <CKAU@SUM.DK> 
Sendt: 9. december 2021 10:11
Til: CRU-FP-VEK <vek@regionh.dk>
Cc: Birgit Marie Nielsen <birgit.marie.nielsen@regionh.dk>; Carlo V. Andersen <cva@sum.dk>
Emne: SV: Forespørgsel fra Region H om forskel på formandshonorar i De Videnskabsetiske
Medicinske Komiteer og de regionale videnskabsetiske komiteer
 
Kære Michael
 
Mange tak for din henvendelse. Vi er ved at undersøge sagen nærmere og vender tilbage
hurtigst muligt.
 
Med venlig hilsen
 
Cecilie Kaltoft Augustinus

https://sum.dk/ministeriet/sagsbehandling-og-databeskyttelse/departementets-behandling-af-personoplysninger
https://twitter.com/DKsundhed
https://www.linkedin.com/company/1000510/admin/
https://sum.dk/
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Kliniske-test-og-forsoeg/Sider/De-Videnskabsetiske-Komit%C3%A9er.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Kliniske-test-og-forsoeg/Sider/De-Videnskabsetiske-Komit%C3%A9er.aspx
mailto:CKAU@SUM.DK
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Bachelorfuldmægtig, Center for Forebyggelse og Psykiatri

 
M 2348 0364
@ ckau@sum.dk
 

 
Sundhedsministeriet • Holbergsgade 6
1057 København K • Tlf. 7226 9000
Læs om hvordan departementet behandler personoplysninger her
 
Twitter  •  LinkedIn  •  sum.dk
 

 
 

Fra: CRU-FP-VEK <vek@regionh.dk> 
Sendt: 8. december 2021 15:34
Til: DEP Sundhedsministeriet <sum@sum.dk>
Cc: Cecilie Kaltoft Augustinus <CKAU@SUM.DK>; Birgit Marie Nielsen
<birgit.marie.nielsen@regionh.dk>
Emne: VS: Forespørgsel fra Region H om forskel på formandshonorar i De Videnskabsetiske
Medicinske Komiteer og de regionale videnskabsetiske komiteer
 
Til Sundhedsministeriet
 
Jeg skal hermed forespørge, hvor langt denne sag er i behandlingen, og hvornår der kan
forventes svar?
 
På forhånd tak.
 
Venlige hilsener
 
Michael Harbo Paulsen
Chefkonsulent
 
De Videnskabsetiske Komitéer
Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling
Sundhedsforskning og innovation
Blegdamsvej 60, 1. sal opgang 94A11
2100 København Ø
 
Tlf: 38 66 63 95
 
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Kliniske-test-og-forsoeg/Sider/De-
Videnskabsetiske-Komit%C3%A9er.aspx
 
 
 

Fra: CRU-FP-VEK 
Sendt: 8. november 2021 11:40
Til: 'Sum@sum.dk' <Sum@sum.dk>
Cc: 'ckau@sum.dk' <ckau@sum.dk>
Emne: Forespørgsel fra Region H om forskel på formandshonorar i De Videnskabsetiske
Medicinske Komiteer og de regionale videnskabsetiske komiteer
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Til Sundhedsministeriet
 
Vedlagt er en forespørgsel fra Region H vedr. den væsentlige forskel på honorar til
formænd, næstformænd og øvrige medlemmer i hhv. De Videnskabsetiske Medicinske
Komiteer og de regionale videnskabsetiske komiteer.
 
Venlige hilsener
 
Michael Harbo Paulsen
Chefkonsulent
 
De Videnskabsetiske Komitéer
Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling
Sundhedsforskning og innovation
Blegdamsvej 60, 1. sal opgang 94A11
2100 København Ø
 
Tlf: 38 66 63 95
 
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Kliniske-test-og-forsoeg/Sider/De-
Videnskabsetiske-Komit%C3%A9er.aspx
 
 
 

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om
formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik
 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en
fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med
det samme uden at videresende eller kopiere den.
 

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om
formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik
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