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Det Etiske Råds besvarelse af henvendelse fra Region Midtjylland
om evt. nedlæggelse af Hjernesamlingen, Psykiatrisk Hospital i
Risskov

Sagsbeh.: UH.DKETIK

Det Etiske Råd har modtaget en henvendelse fra Region Midtjylland af 19. april
2017, hvori regionen anmoder Rådet om at komme med eventuelle
bemærkninger og overvejelser i forbindelse med, at regionen påtænker at
nedlægge Hjernesamlingen i Risskov.
Hjernesamlingen består af en samling på 9479 hjerner fra psykiatriske patienter,
indlagt på statshospitaler i perioden 1945-1982. De opbevares på Aarhus
Universitetshospital, Risskov, og samlingen har været drevet i samarbejde
mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Man har betragtet hjernerne
som patientdata tilhørende Region Midtjylland. De bygninger, hvor
Hjernesamlingen opbevares, skal tømmes inden udgangen af 2018, hvilket har
givet anledning til drøftelser af samlingens fremtid. Dette er baggrunden for
regionens henvendelse til Rådet.
Indledningsvist skal det bemærkes, at Det Etiske Råd to gange tidligere har udtalt
sig om Hjernesamlingen (1991 og 2006). Rådet lagde i 2006 vægt på, at
hjernesamlingen eksisterer, og at den har stor videnskabelig betydning for
forskning, som kan komme patienter med svære sindslidelser til gode. Det Etiske
Råd udtrykte i 2006 den holdning, at det vil være forkert uopfordret at opsøge
og oplyse efterkommere om, at deres slægtnings hjerne befinder sig i samlingen,
og dette gælder også i forbindelse med eventuelle forskningsprojekter, hvor det
ikke forekommer acceptabelt at indhente samtykke fra pårørende.
Aarhus Universitet (ved leder af Institut for Klinisk Medicin, Kristjar Skajaa) har i
januar 2017 ved en uformel henvendelse til Det Etiske Råds formand spurgt, om
Rådet har bemærkninger til en påtænkt nedlæggelse af Hjernesamlingen. Rådets
formand Gorm Greisen anførte, at den videnskabelige værdi af samlingen efter
Formandsskabets opfattelse må være afgørende for en sådan beslutning – og at
Rådet på den baggrund ikke går yderligere ind i sagen.
Det Etiske Råd
Ørestads Boulevard 5
Bygning 37, st.
2300 København S

M: kontakt@etiskraad.dk
W: www.etiskraad.dk
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Rådets overvejelser
Hjernerne blev udtaget i forbindelse med obduktion. En eventuel opbevaring og
senere anvendelse af hjernerne må således bygge på et ønske om at fastlægge
sygdomsårsager og gennem videnskabelige undersøgelser at øge forståelsen af
sygdommes årsager og udvikling samt at forbedre behandlingsmuligheder for
kommende patienter.
Ved en beslutning om fortsat opbevaring, henholdsvis nedlæggelse af
Hjernesamlingen, må baggrunden for udtagning, opbevaring og anvendelse
fortsat iagttages. Aarhus Universitet anfører om denne problematik, at
samlingens videnskabelige værdi ikke står mål med omkostningerne ved at flytte
og opbevare samlingen. Den forskningsmæssige anvendelse af samlingen har
været begrænset. I de sidste 10 år er der kun publiceret højst en snes artikler
med udgangspunkt i Hjernesamlingen. Der er et relativt begrænset antal
igangværende og planlagte forskningsprojekter (3 igangværende og 3 planlagte).
Det anføres imidlertid af Aarhus Universitet, at nedlæggelse af samlingen vil
have en vis betydning for den psykiatriske forskning. Det er på den baggrund
fortsat Det Etiske Råds opfattelse, at den videnskabelige værdi må være
afgørende for, om Hjernesamlingen skal nedlægges. Rådet har ikke
forudsætninger for at vurdere den videnskabelige værdi, men ønsker at gentage
at det må være afgørende, at beslutningen tages på det bedst mulige grundlag,
og at ansvaret for beslutningen hviler på regionen som driftsherre i samarbejde
med Aarhus Universitet.
Region Midtjylland har den 4. maj 2017 fremsendt supplerende bemærkninger
til Rådet og stillet en række yderligere spørgsmål i relation til Hjernesamlingen.
Det er Rådets opfattelse, at disse spørgsmål også må afgøres af Region
Midtjylland som driftsherre, og Rådet har derfor ikke i den konkrete sag taget
stilling til de stillede spørgsmål. Ved sin behandling af henvendelsen har Rådet
imidlertid drøftet nogle generelle forhold relateret til de stillede spørgsmål – der
henvises hertil i vedlagte bilag.

Med venlig hilsen
på Det Etiske Råds vegne

Gorm Greisen
Formand
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Bilag
Det Etiske Råds generelle overvejelser i forbindelse med Region Midtjyllands
henvendelse til Rådet om evt. nedlæggelse af Hjernesamlingen, Risskov.
Region Midtjylland anfører i sin henvendelse til Rådet, at man overvejer at
gennemføre bortskaffelsen af Hjernesamlingen på samme måde som ved
destruktion af øvrigt biobank-materiale.
Centralt for overvejelser omkring destruktion af Hjernesamlingen er, om en
samling af hjerner har en særlig status i forhold til biologisk materiale generelt.
Den døde menneskekrop behandles i vor del af verden med stor respekt. Kroppen
hænger uløseligt sammen med det levede liv og repræsenterer som sådan et
menneske. Dette afspejles bl.a. i straffelovens forbud mod usømmelig omgang
med lig. Der er strenge regler for, hvad der må ske med den døde krop, når en
person er afgået ved døden, herunder regler om begravelse, kremering m.v. Der
gælder andre regler for biologisk materiale fra hospitaler m.m. Dette bortskaffes
normalt rutinemæssigt efter de regler og procedurer, som gælder for biologisk
materiale.
Man kan være af den opfattelse, at hjerner kan håndteres på samme måde ud fra
den opfattelse, at hjernen ikke på samme måde som kroppen identificerer en
person, og at hjernen derfor må betragtes som biologisk materiale på linje med
andre former for dele af kroppen.
Modsat kan man have den opfattelse, at hjernen har en særlig status, som
begrunder en særlig håndtering ud fra den betragtning, at for mange mennesker
repræsenterer hjernen en væsentlig del af afdødes personlighed. Dette
understøttes af, at dansk lovgivning markerer, at både kroppen og hjernen er
centrale for afgørelsen af liv, og en naturlig følge af at acceptere et
hjernedødskriterium er, at man også må acceptere hjernens særlige status. Ud fra
en sådan tankegang, kan der derfor være de samme overvejelser omkring
bortskaffelse af en samling af hjerner, som der er i forbindelse med det døde
legeme.
Man kan også lægge vægt på, at et særligt fokus på værdighed vil være egnet til at
imødekomme den gruppe af pårørende, for hvem det har betydning, at deres
slægtnings hjerne bortskaffes på samme måde som kroppen. Man har ikke
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orienteret de pårørende om, at de har begravet deres slægtning uden den
pågældendes hjerne, og man kan på den baggrund have den holdning, at dette
forpligter til særlig varsomhed omkring nedlæggelse af samlingen.
Rådet har ved sine overvejelser indhentet oplysninger om overvejelser og praksis
omkring bortskaffelse af legeme eller dele af legeme, der har været doneret til
videnskabelig brug ved de anatomiske institutter. Efter gældende praksis ved
donation af legeme til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns
Universitet bliver afdøde efter instituttets undersøgelser og brug af legemet
afhentet af bedemand, kremeret og urnen bliver nedsat i anonym fællesgrav. De
pårørende kan forinden træffe aftale med bedemanden om kistebegravelse eller
nedsættelse af urnen på et andet sted, fx på et familiegravsted. Eventuelle dele af
legemet, som er indgået i instituttets samlinger i en længere årrække, bliver
kremeret og nedsat i anonym fællesgrav. Rådet har desuden været i kontakt med
samlingsleder Ion Meyer ved Medicinsk Museion og indhentet viden om de
overvejelser omkring udstilling og øvrig håndtering, som Museion gør sig i
forbindelse med indsamlede dele af mennesker.
Region Midtjylland anfører, at der evt. kan komme en henvendelse fra anden
offentlig forskningsinstitution om overtagelse af hele eller dele af
Hjernesamlingen.
Rådet har forståelse for, at regionen må foretage nogle økonomiske prioriteringer
i et presset sundhedsvæsen. Ud fra et generelt synspunkt kan det imidlertid være
betænkeligt at inddrage økonomiske overvejelser i spørgsmål omkring
overdragelse af dele af den menneskelige krop. I Rådets arbejde med
kommercialisering af kroppen (se Rådets redegørelse om International handel
med menneskelige æg, rugemoderskab og organer) fandt Rådet, at der er et
kontinuum fra handel med hele mennesker, som udgør den alvorligste
værdighedskrænkelse, over handel med vitale kropsdele til surrogatmoderskab og
handel med ægceller. Det er Rådets opfattelse, at hvis man gør den menneskelige
krop og dens dele til en form for ting med en økonomisk værdi, så respekterer
man ikke den særlige værdi eller værdighed, som mennesket har.
Konkret i forhold til Hjernesamlingens særlige historie og natur, herunder de
overvejelser af etisk karakter der tidligere har været om samlingens
opretholdelse, kan man derfor have den holdning, at hvis de afgørende
forudsætninger for samlingens opretholdelse ikke længere er til stede, bør
samlingen nedlægges.
Men man kan ved spørgsmål om overdragelse af samlinger af menneskelige dele
også have den opfattelse, at en samling kan overdrages til andre, hvis der er et
almennyttigt formål med dette. Det kan være en formidlingsmæssig værdi, eller
det kan være en forskningsmæssig værdi.
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Det kan således være et tungtvejende nytteetisk argument, at Hjernesamlingen
eksisterer, og at der antageligt ikke kunne etableres en lignende samling i dag.
Man kan se på det som en uerstattelig vidensbank, som - så vidt det overhovedet
er muligt - bør bevares for eftertiden, hvis andre offentlige eller private kan finde
de økonomiske midler hertil, herunder overførsel til udlandet, og i
overensstemmelse med gældende danske regler vedrørende biobanker.
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National Videnskabsetiske Komité (NVK) har modtaget en henvendelse fra Region
Midtjylland af 19. april 2017, hvori regionen anmoder komiteen om at komme
med eventuelle bemærkninger og overvejelser i forbindelse med, at regionen
påtænker at nedlægge Hjernesamlingen i Risskov. Region Midtjylland har den 4.
maj 2017 fremsendt supplerende anmodning til komiteen.
Regionen anmoder NVK om fremsendelse af eventuelle bemærkninger og
overvejelser i forbindelse med påtænkt nedlæggelse af Hjernesamlingen,
herunder eventuelle bemærkninger og overvejelser i forbindelse med eventuelle
henvendelser fra anden offentlig forskningsinstitution om overtagelse af hele eller
dele af Hjernesamlingen, herunder om der kan/bør skelnes mellem henvendelser
fra en dansk og en international institution (herunder ligeledes om evt.
finansiering til flytning eller efterfølgende drift fra en privatdrevet, ikke-offentlig
virksomhed, kan stille flytning i et andet lys).
Regionen anmoder ligeledes om NVKs eventuelle bemærkninger og overvejelser i
forhold til håndtering og bortskaffelse af Hjernesamlingen, og eventuelle
bemærkninger og overvejelser i forbindelse med eventuel udlevering til
pårørende, herunder formen for denne.
Hjernesamlingen består af en samling på 9479 hjerner fra psykiatriske patienter,
indlagt på statshospitaler i perioden 1945-1982. De opbevares på Aarhus
Universitetshospital, Risskov, og samlingen har været drevet i samarbejde mellem
Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Man har betragtet hjernerne som
patientdata tilhørende Region Midtjylland. De bygninger, hvor Hjernesamlingen
opbevares, skal tømmes inden udgangen af 2018, hvilket har givet anledning til
drøftelser af samlingens fremtid. Dette er baggrunden for regionens henvendelse
til NVK.
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Indledningsvist skal det bemærkes, at Den Centrale Videnskabsetiske Komité (nu
NVK) tidligere har udtalt sig om de videnskabsetiske aspekter i relation til
forskning på hjernerne, herunder spørgsmålet om indhentning af
stedfortrædende samtykke fra pårørende. Der kan henvises til komiteens
besvarelse af 22. februar 2006, J.nr.: 2005-7049-7/vig.
Komiteen lagde da vægt på, at forskning på hjernerne i relation til afdøde må
bedømmes som havende et positivt formål. Komiteen udtalte, at der er tale om et
internationalt unikt materiale, som i takt med den teknologiske udvikling bliver
mere og mere værdifuldt, og at hjernesamlingen kan bibringe megen væsentlig ny
viden, hvorfor det ud fra et forskningsmæssigt synspunkt er meget afgørende, at
den kan anvendes til forskning.
Komiteen fandt, at det kan være uetisk at kontakte pårørende for at indhente
samtykke til forskning i hjernesamlingen. Man lagde vægt på, at der typisk vil
være tale om ældre og fjernere slægtninge, som ikke har viden om, hvordan
afdøde ville have forholdt sig til det pågældende forskningsprojekt. Hertil
kommer, at der er tale om psykiske lidelser, som kan være arveligt betinget,
hvorfor man ikke fandt det rimeligt at påtvinge pårørende en sådan viden.
National Videnskabsetisk Komités bemærkninger og overvejelser i forbindelse
med påtænkt nedlæggelse af Hjernesamlingen
- herunder overvejelser i forbindelse med eventuelle henvendelser fra
anden offentlig forskningsinstitution om overtagelse af hele eller dele af
Hjernesamlingen,
- herunder om der kan/bør skelnes mellem henvendelser fra en dansk og
en international institution
- herunder ligeledes om evt. finansiering til flytning eller efterfølgende
drift fra en privatdrevet, ikke-offentlig virksomhed, kan stille flytning I et
andet lys
I regionens henvendelse af 19. april 2017 anføres, at det i fællesskab af Aarhus
Universitet og Region Midtjyllands administration vurderes, at den videnskabelige
kvalitet og den potentielle forskningsmæssige værdi af Hjernesamlingen ikke står
mål med omkostningerne ved en fortsat bevarelse. I regionens supplerende
bemærkninger af 4. maj anføres, at regionen forventer en henvendelse fra en
forskningsafdeling under et hospital i en anden region om mulighed for at
overtage samlingen.
Udtagelse af væv, herunder hjerner, fra en afdød forudsætter efter gældende
lovgivning, at der er et sagligt behov herfor. Hjernerne blev udtaget i forbindelse
med obduktion. En eventuel opbevaring og senere anvendelse af hjernerne må
som følge heraf bygge på et ønske om at fastlægge sygdomsårsager og gennem
videnskabelige undersøgelser at øge forståelsen af sygdommes årsager og
udvikling samt at forbedre behandlingsmuligheder for kommende patienter.
Dertil kommer, at selve opbevaringen i en lang årrække må anses for nødvendigt.
Ved en beslutning om fortsat opbevaring, henholdsvis nedlæggelse af
Hjernesamlingen må baggrunden for udtagning, opbevaring og anvendelse fortsat
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iagttages. Aarhus Universitet anfører om denne problematik, at samlingens
videnskabelige værdi ikke står mål med omkostningerne ved at flytte og opbevare
samlingen. Den forskningsmæssige anvendelse af samlingen har været begrænset.
I de sidste 10 år er der kun publiceret højst en snes artikler med udgangspunkt i
Hjernesamlingen. Der er et relativt begrænset antal igangværende og planlagte
forskningsprojekter (3 igangværende og 3 planlagte).
Hvis det oprindelige formål med etablering af samlingen ikke længere er til stede,
mener National Videnskabsetisk Komité, at samlingen under alle omstændigheder
bør nedlægges. Det anføres imidlertid af Aarhus Universitet, at nedlæggelse af
samlingen vil have en vis betydning for den psykiatriske forskning. Der må således
antages at være en relativt begrænset forskningsmæssig værdi af samlingen.
NVK finder, at uanset samlingen ikke har indfriet tidligere forventninger om høj
forskningsmæssig værdi, så repræsenterer samlingen en så unik ressource i
hjerneforskningen, at det vil være betænkeligt at destruere den. Der vil antagelig
ikke kunne etableres en lignende samling i dag, og henset til, at hjerneforskningen
er i rivende udvikling, kan det efter medlemmernes mening ikke helt udelukkes, at
der i fremtiden vil komme nye forskningsmæssige muligheder for anvendelse af
samlingen. NVK har imidlertid forståelse for, at Region Midtjylland må foretage en
økonomisk prioritering ud fra en skønnet forskningsværdi af samlingen. Komiteen
mener ud fra sådanne betragtninger, at samlingen kan nedlægges.
Hvis Region Midtjylland modtager en henvendelse fra en anden offentlig
forskningsinstitution om overtagelse af hele eller dele af Hjernesamlingen, vil der
efter Komiteens mening ikke være noget betænkeligt i, at samlingen overføres til
denne institution. Komiteen mener ikke, at det ændrer på dette principielle
synspunkt, at flytning og/eller efterfølgende drift evt. finansieres af en
privatdrevet, ikke-offentlig virksomhed. Komiteen lægger vægt på, at
forskningsprojekter, der anvender væv fra samlingen, bliver vurderet efter
gældende ret (herunder tilladelse fra en videnskabsetisk komité).
I forhold til en eventuel flytning af samlingen til udlandet er det NVKs opfattelse,
at dette spørgsmål skal afgøres af de juridiske regler, der gælder for overførsel af
biobanker til udlandet.
NVKs bemærkninger og overvejelser i forhold til håndtering og bortskaffelse af
Hjernesamlingen
Region Midtjylland anfører i sin henvendelse til NVK, at man overvejer at
gennemføre bortskaffelsen af Hjernesamlingen på samme måde som ved
destruktion af øvrigt biobank-materiale.
Komiteen har diskuteret, om en samling af hjerner har en særlig status i forhold til
biologisk materiale generelt.
NVK er af den opfattelse, at hjerner kan håndteres på samme måde som øvrigt
biobank-materiale. Hjernen identificerer ikke på samme måde som kroppen en
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person, og må betragtes som biologisk materiale på linje med andre former for
dele af kroppen.
NVKs bemærkninger og overvejelser i forbindelse med eventuel udlevering til
pårørende, herunder formen for denne
Det er fortsat NVKs opfattelse, at regionen ikke uopfordret bør opsøge og oplyse
efterkommere om, at deres slægtnings hjerne befinder sig i samlingen. Den
Centrale Videnskabsetiske Komités vurdering af dette spørgsmål i 2006 angik først
og fremmest henvendelse på baggrund af et konkret forskningsprojekt. Komiteen
anførte bl.a., at der er tale om psykiske lidelser, som kan være arveligt betinget,
hvorfor man ikke fandt det rimeligt at påtvinge pårørende en sådan viden.
Uanset en eventuel henvendelse til pårørende i forbindelse med nedlæggelse af
samlingen ikke på samme måde tydeliggør en bestemt psykisk sygdom, så
vurderer NVK, at en sådan oplysning vil være egnet til at fremkalde frygt for
arvelige psykiske sygdomme. Hvis slægtninge henvender sig og anmoder om
udlevering af deres pårørendes hjerne med henblik på begravelse, mener NVK, at
denne bør udleveres. De pårørende bør informeres om, at der kan være foretaget
indgreb i den pågældende hjerne til forskningsbrug, og at hjernen måske ikke er
intakt. NVK er tillige af den opfattelse, at man bør annoncere en evt. nedlæggelse
af hjernesamlingen, således at eventuelle efterkommere bliver gjort bekendt med
nedlæggelsen og muligheden for at få udleveret deres pårørendes hjerne.
Hvordan man håndterer eventuelle miljøskadelige kemikalier i forbindelse med
overdragelse af hjernen må efter Komiteens opfattelse afgøres af gældende regler
og praksisser for denne type af kemikalier.
Med venlig hilsen

Johs Gaub
Formand
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9. maj 2017

Cc.: kristjar.skajaa@clin.au.dk

Bemærkninger til evt. nedlæggelse af Hjernesamlingen, Aarhus Universitetshospital, Risskov
SIND er ved skrivelser af 19. april 2017 blevet inviteret til at komme med bemærkninger til evt. nedlæggelse af Hjernesamlingen, Aarhus Universitetshospital, Risskov.
SIND takker for invitationen, og jeg fremsender hermed vores bemærkninger.
Indledningsvis skal det pointeres, at SIND finder, at der med den oprindelige udtagning
af de pågældende hjerner blev begået en uret mod patienterne og deres pårørende, som
ikke blev spurgt/involveret.
Denne uret kan naturligvis ikke gøres om; men vi i SIND mener, at man som et minimum skylder de berørte, at der tages stilling til to ting.
Er samlingen uden videnskabelig værdi?
Hvis svaret på ovenstående er et ja, så bør samlingen bortskaffes på en etisk forsvarlig
måde.
Hvad en etisk forsvarlig måde nærmere er, har vi ikke taget stilling til. Vi har heller ikke
noget ønske om at skulle godkende eller blåstemple en konkret metode. Hvis eksterne
skal tages med på råd, vil vi foreslå, at der rettes henvendelse til Det Etiske Råd.
Med hensyn til en vurdering af samlingens forskningsmæssige værdi, har vi tidligere
gjort opmærksom på, at Den Centrale Videnskabsetiske Komite i 1991 afgjorde, at samlingen var et værdifuldt forskningsmateriale, som hospitalet har pligt til at bevare.
Siden det er blevet offentlig kendt, at man påtænker at nedlægge samlingen, har flere
forskere offentligt tilkendegivet, at samlingen har en unik forskningsmæssig værdi. Disse forskeres synpunkter bør tages med i overvejelserne.
Vi er bekendt med at Poul Videbech har argumenteret for, at samlingen flyttes til Region H. Vi har også fået en henvendelse fra Jesper Lier Boldsen fra Retsmedicinsk Institut
på SDU, der har nogle overvejelser om at flytte samlingen til Odense.

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2 www.sind.dk
2630 Taastrup
landsforeningen@sind.dk
Tlf.: 35 24 07 50
Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Landsformanden
Knud Kristensen
Stenvadet 6
8240 Risskov

Tlf.: 86 17 63 98
Mobil: 40 30 63 98
kk@sind.dk

Som et minimum bør Region Midtjylland henvende sig til Den Centrale Videnskabsetiske Komite – eller dennes ’efterkommer’ for at få en udtalelse vedrørende samlingens
værdi som forskningsmateriale.
Vi skal subsidiært (i forhold til at bevare samlingen i Aarhus) anbefale, at det undersøges om andre forskningsinstitutioner er interesserede i at overtage samlingen.
En evt. overdragelse af samlingen skal – på samme måde som en bortskaffelse – naturligvis ske på en etisk forsvarlig måde.
Det fremhæves i skrivelsen fra Aarhus Universitet, Health, at de økonomiske forhold
ikke har været udslagsgivende for vurderingen. Dette har vi svært ved at tro på.
Det fremføres både direkte og indirekte, at det netop er omkostningerne ved at flytte
samlingen, der har ført til, at forslaget om destruktion nu fremsættes.
SIND skal opfordre til, at det sikres, at der ikke træffes beslutninger, der alene er baseret
på kortsigtede økonomiske overvejelser.

Med venlig hilsen

Knud Kristensen
Landsformand
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Fra Psykiatri og Social

Psykiatriplanlægning
Tingvej 15
Postboks 36
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
Psykiatrisocial@rm.dk
www.ps.rm.dk

Bemærkninger fra Psykiatri og Social til nedlæggelse af hjernesamlingen
Psykiatri og Social har på baggrund af indkaldelsen af bemærkninger
vedrørende nedlæggelse af hjernesamlingen, indhentet
bemærkninger fra de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland, De
tværfaglige specialeråd for voksen/Børne- og Ungdomspsykiatri i
Region Midtjylland og ved Professorforum for psykiatrien i Region
Midtjylland.
Psykiatri og Social har modtaget forskellige anbefalinger vedrørende
nedlæggelse af hjernesamlingen. Psykiatri- og socialledelsen har i
særlig grad lagt vægt på bemærkninger fra Professorforum, idet en
nedlæggelse eller bevaring af hjernesamlingen primært skal vurderes
ud fra en forskningsmæssig relevans.
Psykiatri og Social har modtaget følgende konkrete bemærkninger:
 Støtte til nedlæggelse af hjernesamlingen.
 Ønske om bevarelse af hjernesamlingen.
 Anbefaling af, at videnskabelige institutioner, både i Danmark
og udlandet, får tilbudt at overtage hjernesamlingen.
 Vurdering af eventuelle forskningsmæssige muligheder
vedrørende hjernesamlingen.
Psykiatri- og socialledelsen kan ud fra en samlet betragtning, af de
indkomne bemærkninger til nedlæggelse af hjernesamlingen, støtte
forslaget om en nedlæggelse af hjernesamlingen.

På vegne af Psykiatri- og socialledelsen
Per Jørgensen
Lægefaglig direktør

Dato 22-05-2017
Dan Ravn Larsen
DANRLA@rm.dk
1-30-74-40-16
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