
 

 

 

Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF) har den 30. oktober 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 179 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 179: 

”Hvad er ministerens holdning til RAB-ordningen, støtter ministeren, eller vil ministe-

ren nedlægge denne måde at finde en alternativ behandler på?” 

 

Svar: 

Jeg ikke er i tvivl om, at alternativ behandling kan være et godt supplement til det 

konventionelle sundhedsvæsen for nogle borgere. Der har dog gennem den seneste 

tid været flere sager i medierne, som viser, hvordan alternative behandlere potentielt 

bringer patienters sikkerhed i fare.  

 

Jeg mener, at sikkerheden for de patienter, som benytter eller overvejer at benytte 

alternativ behandling, skal være i orden, og at der er et behov for at stramme op på 

det her område. 

 

Jeg har derfor været i gang med at se på mulighederne for nye indsatser og ny regule-

ring af området, og i den forbindelse har jeg overvejet en række tiltag, der skal øge 

sikkerheden for patienterne, når de anvender alternativ behandling.  

 

Tiltagene vil blandt andet fokusere på at få mere information om alternativ behand-

ling ud til forbrugerne - og bekæmpe den misinformation, som visse alternative be-

handlere spreder i vores samfund.  

 

Desværre er arbejdet med at højne patientsikkerheden på området sat i bero på 

grund af den aktuelle Covid-19-krise, men jeg ser frem til at genoptage arbejdet, når 

der er kommet ro på smitten.  

 

Med hensyn til RAB-ordningen, så er min klare holdning, at såfremt ordningen i hø-

jere grad forvirrer brugere af alternativ behandling, så fungerer det ikke optimalt, og 

jeg vil derfor i forbindelse med ovenstående arbejde med nye tiltag på området se 

på, hvordan informationen om ordningen kan blive tydeligere og mere gennemsigtige 
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