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Program


Høring om alternativ behandling

Tirsdag den 19. marts 2002, 9.15-16 i Landstingssalen, Christiansborg


Høringen arrangeres af Teknologirådet for Folketingets Sundhedsudvalg

Formålet med høringen er at skabe et overblik over, hvilken rolle alternativ behandling spiller i Danmark, og hvilken rolle den kan spille i fremtiden


9.15 Velkomst, v/ Formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup (DF)

9.25 Introduktion: Hvad er alternativ behandling?
            Peter Elsass, professor i klinisk psykologi, dr. med. Bestyrelsesformand for   
            Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)
	en kulturhistorisk præsentation af alternativ behandling i Danmark


9.45 Status
Hvem og hvor mange benytter sig af alternative behandlingstilbud?
      Mette Kjøller, cand. psych., seniorforsker på Statens institut for 
      Folkesundhed
	hvilke tendenser er der på området?

benyttes alternativ behandling som erstatning eller som supplement?
	Hvorfor vælger folk alternative behandlingsformer?

Elli Hjernø, Formand for patientforeningen Tidslerne
	om motiverne bag valget af alternativ behandling 

	Offentlige og private aktører på området

            Helle Lønroth, cand. merc., ph.d. Centerchef for ViFAB
	om offentlige institutioner og deres ansvarsområde

om alternative organisationer
hvor mange alternative behandlere er der i Danmark, og hvad er deres uddannelsesmæssige baggrund?
	Hvad er lovgivningen på området?

      Michael von Magnus, Overlæge i Sundhedsstyrelsen 
	status for Danmarks og EU’s lovgivning

hvordan føres der tilsyn med området, og hvilke problemer står man overfor?

10.45 Kaffepause

11.10 Alternative behandlingsformers samspil med det etablerede   
 sundhedsvæsen
Udenlandske erfaringer 
            Helle Johannessen, mag.scient., ph.d., lektor v. Syddansk Universitet 
	om europæiske og amerikanske erfaringer med interaktion mellem alternative behandlingsformer og det etablerede sundhedsvæsen 

hvor ligner Danmark udlandet og hvor adskiller vi os væsentligt? 



	Akupunktur i Danmark

      Freddy Knudsen, akupunktør og formand for Praktiserende Akupunktører
	hvem introducerede akupunktur i Danmark, hvornår og hvorfor?

hvordan har det udviklet sig siden i forhold til det etablerede?
hvad sker der i øjeblikket, og hvilke problemer står behandlerne overfor?
	Zoneterapi i Danmark - herunder vacuum terapi

      Kirsten Sindal Sietam, formand for Forenede Danske Zoneterapeuter
	hvem introducerede zoneterapi og vacuum terapi i Danmark, hvornår og hvorfor?

hvordan har det udviklet sig siden i forhold til det etablerede?
hvad sker der i øjeblikket, og hvilke problemer står behandlerne overfor?

12.00 Frokost

13.00 Forskellige måder at evaluere alternative behandlingsformer på
En præsentation af den evidensbaserede evaluering af alternative behandlingsformer. 
      Peter C. Gøtzsche, dr. med., direktør for det nordiske Cochrane Center
	En præsentation af samfundsvidenskabelig evaluering af alternative behandlingsformer

Laila Launsø, dr. scient. soc. lektor, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole og projektleder ved Center for Brobygning i Sundhedsarbejde
	En præsentation af forsøg på tværfaglige evalueringsmetoder

             Helle Johannessen, mag.scient., ph.d., lektor v. Syddansk Universitet

            Hvert oplæg dækker følgende punkter:
	en præsentation af metoden 

en præsentation af forskningen på området og dens resultater
et kort bud på, hvordan man i fremtiden bør evaluere alternative behandlingsformer

14.00 Kaffepause

14.20 Fordele og ulemper ved integration af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen
Per Hors, praktiserende læge
	Palle Gad, speciallæge
	Henrik Langgaard, leder af Forsknings- og Videnscenter for Ukonventionel Kræftbehandling
Helle Ploug Hansen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet

Afsluttende debat om alternativ behandlings fremtid i Danmark
Debatten tager udgangspunkt i oplæggene fra den sidste blok, men samtlige oplægsholdere deltager i diskussionen

16.00 Afrunding og afslutning


·	Peter Elsass, professor i klinisk psykologi, dr. med. Bestyrelsesformand for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)
·	Helle Lønroth, cand. merc., ph.d. Centerchef for ViFAB
·	Freddy Knudsen, akupunktør og formand for Praktiserende Akupunktører
·	Kirsten Sindal Sietam, formand for Forenede Danske Zoneterapeuter
·	Peter C. Gøtzsche, dr. med., direktør for det nordiske Cochrane Center
·	Laila Launsø, dr. scient. soc. lektor, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole og projektleder ved Center for Brobygning i Sundhedsarbejde
·	Helle Johannessen, mag.scient., ph.d., lektor v. Syddansk Universitet
·	Per Hors, praktiserende læge
·	Palle Gad, speciallæge
·	læge Henrik Langgaard, leder af Forsknings- og Videnscenter for Ukonventionel Kræftbehandling
·	Mette Kjøller, cand. psych., seniorforsker på Statens institut for Folkesundhed
·	Elli Hjernø, Formand for patientforeningen Tidslerne
·	Michael von Magnus, Overlæge i Sundhedsstyrelsen
·	Helle Ploug Hansen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet




