
 

 

 

 

Kære Bernhard W. Sørensen og Lars Reiter.  

 

 

Tak for jeres brev fra den 30. november 2015 til statsministeren, som har bedt mig 

om at svare jer på regeringens vegne. 

 

I oplyser i brevet, at I begge har fået fosterskader fra lægemidlet Thalidomid. Sam-

men med 4 andre thalidomidskadede ønsker I en samlet økonomisk kompensation 

fra staten på mindst 3 mio. kr. I ønsker, at der ydes erstatning til personer født i 

Danmark i perioden 1959-1963 med erkendte fosterskader fra Thalidomid. 

 

Det er jeres opfattelse, at den danske stat bør påtage sig et medansvar og yde erstat-

ning til thalidomidskadede for statens håndtering af Thalidomid i en af historiens 

største lægemiddelskandaler. I mener, at den daværende Sundhedsstyrelse begik fejl 

ved dels at godkende lægemidlet Thalidomid på et mangelfuldt dokumentations-

grundlag, dels at give mangelfuld og for sen information om de skadelige bivirkninger 

for gravide ved at indtage lægemidlet.  I den forbindelse gør I opmærksom på, at en 

række andre lande har ydet sådanne nationale erstatninger til thalidomidskadede. 

 

Jeg har stor forståelse for jeres situation. Jeg er enig med jer i, at det var en meget 

ulykkelig situation, at Thalidomid i årene omkring 1960 blev brugt af gravide rundt i 

verden, og at mange af deres fostre blev skadet i graviditeten. Det er også ulykkeligt, 

at I blev ramt af sådanne skader. 

 

Jeg håber, at I gennem årene er blevet hjulpet bedst muligt, såvel sundhedsmæssigt 

som på alle andre områder. 

 

Jeg kan også forstå, at der er en tysk fond ”Contergan Foundation for People with 

Disabilities”, der udbetaler støtte til personer, som er blevet skadet af Thalidomid.  

 

For så vidt angår jeres ønske om en særskilt erstatning på grund af jeres skader, må 

jeg imidlertid på regeringens vegne svare jer, at staten desværre ikke kan imøde-

komme dette krav. 

 

På det tidspunkt, hvor Thalidomid blev anvendt af gravide, fandtes der ingen særskilt 

lovgivning om erstatning for lægemiddelskader. Et eventuelt erstatningsansvar fra 

statens side vil derfor skulle afgøres efter de almindelige principper om erstatning 

uden for kontrakt. Et sådant ansvar kræver, at en myndighed har handlet ansvarspå-

dragende.  

 

Det vil være yderst vanskeligt på nuværende tidspunkt at tage stilling til, hvorvidt den 

daværende Sundhedsstyrelse begik fejl ved markedsføringen af Thalidomid i Dan-
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mark. Generelt var myndighedskravene til godkendelse og overvågning af lægemidler 

omkring 1960 langt fra så restriktive, som i dag. Netop skaderne fra Thalidomid har 

bl.a. givet anledning til indførelse af en fælles og styrket lægemiddellovgivning i hele 

EU. Et erstatningskrav vedrørende personskade ville endvidere efter de dagældende 

regler være forældet efter 20 år. 

 

Jeg kan desuden oplyse, at de gældende regler i lov om klage- og erstatningsadgang 

inden for sundhedsvæsenet ikke vil kunne anvendes i jeres sag. Særskilte regler om 

erstatning for lægemiddelskader blev første gang indført pr. 1. januar 1996, og de 

blev ikke indført med tilbagevirkende kraft.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Sophie Løhde 


