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Christiansborg:
Forslag med kontant indhold

Valgflæsk eller ej – på tværs af partiskel er der bred politisk enighed om, at indsatsen skal styrkes på det alternative område. Tre partier har forslag klar, som betyder flere penge til forskningen og til Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. SundhedsRådet er positivt, men ønsker en præcisering af hvordan og hvorfor man vil forske


Længe før valgtrommerne begyndte at buldre, kunne man på Christiansborg finde notater og forslag, der var mere konkrete end udspillet i Socialdemokratiets sundhedsoplæg. Tre partier gik ind til finanslovsforhandlingerne med krav om styrkelse af det alternative område. Og de er alle enige om, at Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) skal have flere penge, hvis centret skal kunne opfylde sin mission. 

Selv om mange betegner Arne Roligheds udspil som valgflæsk, er både politikere og alternative interesseret i at få emnet på dagsordenen. SundhedsRådet, som er en paraplyorganisation i den alternative sundhedssektor, har bemærket ministerens formulering ”hvis det virker, skal vi bruge det”.

- Det har han jo ret i, og der er ganske rigtigt behov for midler til forskningen, men vi skal gøre os klart for hvis skyld vi vil forske i alternativ behandling, siger Rikke Göerlich, formand for SundhedsRådet.

- Jeg tror ikke, at behandlerne vil få flere klienter, hvis der findes mere dokumentation. Mange behandlinger er blevet brugt med held i flere tusinde år, og fru Jensen spørger jo naboen til råds omkring virkningen – ikke sundhedsmyndighederne.

- Men forskningen vil knytte os tættere til sundhedsvæsenet, da vi i højere grad kommer til at tale samme sprog. Det er blot vigtigt, at den kommer til at foregå på en måde, der tilgodeser behandlingernes karakter, så at man fx ikke forsker på samme måde, som når man afprøver en ny pille.

- Der er nok at tage fat på, fx skal forskningen bruges til at kvalitetssikre behandlingerne, og vi skal se på hvad der sker, når man kombinerer alternative behandlinger med behandlingerne i sundhedsvæsenet, siger Rikke Göerlich.

Ikke flere dybe tallerkener

I modsætning til ministeren har andre partier sat beløb på behovet for en indsats på det alternative område. SF foreslår, at Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling får tilført henholdsvis 5, 8 og 10 mio. kr. over de næste tre år, 2002-2004 – udover de 3,5 mill kr, centret i forvejen får til driften. 

- Der er behov for at udvikle dialogen mellem de etablerede sundhedsprofessioner og de fagfolk, der arbejder med andre lovende behandlingsformer, siger Anni Svanholt, SF.

- Midlerne skal dels bruges til forskning, dels til at centret får bedre arbejdsvilkår. Derudover er der behov for at se på hele uddannelsesområdet, da det er nødvendigt at viden om alternativ behandling også indgår i sundhedsuddannelserne. 

- Vi skal gå videre end sundhedsministeren har lagt op til. Det er rigtigt, at vi skal dokumentere virkningen af alternative behandlinger, men der er ingen grund til at vente på at opfinde flere dybe tallerkener, når det gælder akupunktur. I Kina har man årtusindlange erfaringer, og der findes utallige videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer effekten. 

- Lægernes monopol på akupunktur skal brydes. Det er uholdbart, at der altid skal være en læge, der fører tilsyn, selv om man har en veluddannet akupunktør, som ikke er læge. Det betyder fx, at det slet ikke kan lade sig gøre, hvis lægen er modstander af akupunktur. 

SF vil desuden oprette en forsøgsordning, så at mennesker, der ikke kan få hjælp i det nuværende sygehusvæsen, kan få finansieret diagnosticering og behandling hos udvalgte alternative behandlere. I første omgang skal det dog kun ske på bestemte problemområder. Som eksempler nævnes "de nye sygdomme", fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og piskesmæld. Til det formål vil SF afsætte 5 mio. kr. i 2002 og 15 mio. kr. i 2003. 

- I dag bliver disse mennesker ladt i stikken. Sundhedsvæsenet kan ikke hjælpe dem, og de betaler så af egen lomme store beløb til alternative behandlinger. Men vi ved ikke, hvad der virker, og derfor har vores forslag to formål: At hjælpe de pågældende patienter, og at starte en systematisk afprøvning af nogle af de alternative metoder, understreger Anni Svanholt. 

En helhedsplan

CD er det parti, der har medbragt det mest detaljerede forslag til finanslovsforhandlingerne. Partiet har søsat en "helhedsplan for kombination og integration af etablerede og alternative behandlinger i fremtidens sundhedsarbejde". Planen har flere faser og omfatter udvikling af en tillægsuddannelse om alternativ behandling, rammer for forsknings- og udviklingsprojekter og etablering af et forsøgsmiljø til afprøvning og videreudvikling af kombinerede og integrerede behandlinger. 

- Vi er nødt til at arbejde grundigt og have grundforskningen med. Der er ikke tilstrækkeligt perspektiv i kun at finansiere forskningsprojekter, siger Yvonne Herløv Andersen (CD) som er formand for folketingets sundhedsudvalg. 

- Udviklingsprojekter og uddannelse er vigtigt, hvis vi skal finde ud af hvad der sker, når man bruger både det alternative og det konventionelle sundhedsvæsen. Ikke mindst i betragtning af, at borgerne hvert år bruger milliarder på sundheden, både via skatterne og af egen lomme. 

Planen skal - hvis den vedtages - realiseres ved at regeringen hurtigst muligt nedsætter et tværfagligt udvalg, der inden udgangen af 2002 skal have helhedsplanen klar. CD's plan vil blive lagt ud på Galilei.dk så snart det er muligt. 

K satser 20 millioner

Også det konservative folkeparti vil støtte brobygningen, og partiet foreslår, at der fra 2002 afsættes 20 mill. kr. om året til Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Pengene skal dels bruges til forskning, dels til øgede ressourcer til centrets drift. 

- Det har vist sig, at forskningen i alternativ behandling ikke har store chancer, når der uddeles midler i Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Derfor skal forskningen styrkes via ViFAB, siger Henriette Kjær (K). 

- Vi er opmærksomme på, at centret med kun fem ansatte ikke har mulighed for at klare alle de meget relavante de opgaver, det blev pålagt, da vi oprettede det. 

De konservative er også villige til at se på spørgsmålet om uddannelse og videreuddannelse af sundhedspersonalet, når der skal fordeles penge til området. 
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