
Fremsat den 23. februar 2016 af Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF)

Forslag til folketingsbeslutning
om oprettelse af en uafhængig institution, der skal sikre forskning i og udbrede

viden om alternativ behandling og naturmedicin

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag
om oprettelse af en uafhængig institution under Sundheds-
og Ældreministeriet senest primo oktober 2016. Den uaf-
hængige institution skal sikre forskning i og udbrede viden

om alternativ behandling og naturmedicin og udbrede
kendskabet til alternativ behandling, der har vist sig egnet
og virkningsfuld via anerkendte videnskabelige metoder.
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Bemærkninger til forslaget
Formålet med beslutningsforslaget er at sikre, at der frem-

adrettet vil være et øget fokus på viden om og forskning in-
den for alternativ behandling og naturmedicin. Det skal bl.a.
ses i lyset af det stigende forbrug af alternativ behandling og
af hensyn til borgernes sundhed og sikkerhed.

Da det forhenværende Videns- og Forskningscenter for
Alternativ Behandling (ViFAB) blev nedlagt den 1. januar
2013 som selvejende og uafhængig institution som led i
»Effektiv Administration«, blev ViFAB's formidlingsopga-
ver placeret i Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Be-
handling (SRAB). Dette er det overordnede, centrale samar-
bejdsforum mellem myndigheder og alternative behandlere,
repræsenteret via respektive paraplyorganisationer. Sund-
hedsstyrelsen fik herudover kun overført en lille del af Vi-
FAB’s bevilling, hvorfor man ikke kan forvente, at styrelsen
kan løfte opgaven i samme grad som en uafhængig instituti-
on.

Forslagsstillerne mener, at det på trods af de gode intenti-
oner vil være mest hensigtsmæssigt, hvis en øget priorite-
ring af forskningen bliver håndteret af en uafhængig institu-
tion, f.eks. et tværfagligt center i tilknytning til et universi-
tet. Centeret skal have tilknyttet forskere med erfaring i
forskning inden for alternativ behandling. Ved at oprette en
uafhængig institution, hvis formål alene er at undersøge,
vurdere og sikre forskning i alternativ behandling og natur-
medicin, opnår man en vis armslængde fra ministeriet og
Sundhedsstyrelsen, hvilket forslagsstillerne mener er nød-
vendigt.

Hvis der ikke forskes i nye og anderledes tilgange til syg-
domsbehandling, risikerer vi, at udviklingen går i stå, og at
vi overser eventuelle nyttige potentialer. Hvis ikke forsknin-
gen inden for alternativ behandling og naturmedicin fokuse-
res og samles ét sted, risikerer forskningsmiljøet at blive for

lille og for spredt, og resultaterne kan gå tabt eller aldrig bli-
ve taget i brug, Det kræver også et stærkt og stabilt forsk-
ningsmiljø at holde sig opdateret om de alternative behand-
lingsformer og den udenlandske forskning i samme.

Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at op mod halvdelen
af befolkningen vil bruge alternativ behandling eller natur-
medicin i forbindelse med en kræftdiagnose. Det er derfor
også vigtigt, at der af hensyn til patienternes sikkerhed og
behandlingsmuligheder forskes i, hvilke alternative behand-
lingsformer og naturmedicin der har effekt, og hvilke der ik-
ke har, og som i værste fald kan være skadelige for patien-
terne.

Siden ViFAB blev nedlagt, er der ikke tilført forsknings-
midler til området. Forslagsstillerne bemærker dog, at sund-
heds- og ældreministeren har oplyst, at der med finansloven
for 2016 er afsat 5 mio. kr. til området. Midlerne fordeles
med 4 mio. kr. til en forskningspulje og 1 mio. kr. til for-
midling, jf. svar på SUU alm. del – spørgsmål 141 (folke-
tingsåret 2015-16).

Forslagsstillerne hilser den øgede finansiering velkom-
men, men mener, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis
midlerne placeres i en uafhængig institution som nævnt
ovenfor. På den måde vil det være nemmere og mere over-
skueligt at samle viden og forskningsresultater ét sted. Med
de 5 mio. kr. der allerede er afsat, vil det være muligt at op-
rette en uafhængig institution, der kan forske i alternativ be-
handling og naturmedicin. Dette er baseret på, at ViFAB's
bevilling, inden centeret blev nedlagt, var på 4,2 mio. kr., jf.
SUU alm. del – spørgsmål 124 (folketingsåret 2013-14). Det
vil være nødvendigt at tilføre den uafhængige institution år-
lige midler fra finansloven.
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Skriftlig fremsættelse

Jonas Dahl (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved
at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en

uafhængig institution, der skal sikre forskning i og udbrede
viden om alternativ behandling og naturmedicin.

(Beslutningsforslag nr. B 67)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager
forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.
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