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§ 20-spørgsmål S 57  

Af Stine Brix (EL) 

Til minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S) 

07-10-2014 

Samling:  2014-15 

Status:  Besvaret, endeligt 

 

Dokumentdato: 13-10-2014 

Modtaget: 13-10-2014 

Omdelt: 13-10-2014 

 

Spørgsmålets ordlyd: 

Vil ministeren gennemføre den nødvendige lovændring, således at autoriserede 

sundhedspersoner, der ligeledes er uddannede alternative behandlere og 

praktiserer som sådan, samtidig kan registreres som alternative behandlere/RAB og 

dækkes af den lovgivning, der matcher den behandling, de udfører? 

 

Skriftlig begrundelse: 

Sundhedsstyrelsen har i en skrivelse af 8. april 2014 indskærpet, at alternative 

behandlere, f.eks. zoneterapeuter, ikke kan registrere sig som sådan, i fald de 

samtidig har en autoriseret sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. sygeplejerske. 

Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen påpeger, at dette skyldes, at 

autoriserede sundhedspersoner altid falder ind under sundhedsloven, uanset om de 

udøver alternativ behandling. En ændring af dette forhold kræver altså en 

lovændring, således at en behandler falder under den lovgivning, der passer til den 

udøvede behandling. 

 

Medlem af Folketinget Stine Brix (EL) har den 7. oktober 2014 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 57 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed 

besvares. 

Spørgsmål S 57: 

”Vil ministeren gennemføre den nødvendige lovændring, således at autorise-rede 

sundhedspersoner, der ligeledes er uddannede alternative behandlere og 

praktiserer som sådan, samtidig kan registreres som alternative behandle-re/RAB 

og dækkes af den lovgivning, der matcher den behandling, de udfø-rer?” 

Svar: 

Som jeg tidligere har redegjort for i mit svar på spørgsmål S 1521 af den 20. maj 

2014, blev Lov om brancheadministreret registreringsordning fra 2004 indført med 

det formål at øge brugernes sikkerhed ved anvendelse af alternative 

behandlingsformer, herunder med uddannelseskrav for alternative behandlere og 

klageadgang for brugerne. Ordningen omfatter de alternative behandlere, som ikke 

er omfattet af det tilsyn, som Sundhedsstyrelsen i øvrigt udfører med autoriserede 

sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet. 

Årsagen hertil er, at de alternative behandlere, som også er autoriserede 

sundhedspersoner, naturligvis er omfattet af de regler, der gælder for autoriserede 

sundhedspersoner. Autoriserede sundhedspersoner er således underlagt 

Sundhedsstyrelsens tilsyn, og brugerne af alternativ behandling kan ligeledes klage 

over en behandling udført af en autoriseret sundhedsperson til Patient-ombuddet. 

På den baggrund finder jeg fortsat ingen anledning til at ændre lovgivningen på 

området. I forlængelse af det tidligere svar på S 1521 skal det her præciseres, at 

autoriserede sundhedspersoner qua deres uddannelse naturligvis har erhvervet sig 

grundlæggende sundhedsfaglige kompetencer, som videre gør dem i stand til at 

tilbyde en sikker patientbehandling mv. Det skal dog anføres, at undervisning i 

alternative behandlingsformer som udgangspunkt ikke indgår i de sundhedsfaglige 

uddannelser. 

Med venlig hilsen 

Nick Hækkerup / Kasper Østergaard Nielsen 
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§ 20-spørgsmål S 1521  

Af Liselott Blixt (DF) 

Til minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S) 

20-05-2014 

Samling:  2013-14 

Status:  Besvaret, endeligt 

 

Spørgsmålets ordlyd: 

Vil ministeren tage initiativ til en ændring af lovgivningen om registrering af 

alternative behandlere (RAB-ordningen), således at den eksempelvis også omfatter 

autoriserede sundhedspersoner? 

 

Skriftlig begrundelse: 

Registrering af Alternative Behandlere, RAB-ordningen, som blev vedtaget i sin tid i 

Folketinget, har ved et tilfælde vist sig ikke at tage højde for de autoriserede 

sundhedspersoner, som f.eks. sygeplejersker, for at blive RAB-registrerede. De 

mange autoriserede sundhedspersoner, som har taget en behandleruddannelse og 

er blevet RAB-registrerede, må nu se frem til at blive slettet af RAB-ordningen og 

står herefter uden nogen form for godkendelse af deres uddannelse som alternativ 

behandler, som f.eks. som zoneterapeut eller akupunktør. En RAB-registrering skal 

sikre, at behandleren har en høj grad af faglig kunnen i form af en 

grunduddannelse og fortløbende efteruddannelse i faget ud over at give patienten 

en klageadgang via brancheforeningen. RAB-registrering stilles derfor som krav 

flere steder. 

 

Svar: 

Lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere 

(RAB-ordningen) fra 2004 blev indført med det formål at styrke brugernes 

sikkerhed ved anvendelse af alternative behandlingsformer. Ordningen omfatter 

derfor alternative behandlere, som ikke er omfattet af det tilsyn, som 

Sundhedsstyrelsen i øvrigt udfører med autoriserede sundhedspersoner indenfor 

sundhedsvæsenet. Som følge af ordningen skal en registreret alternativ behandler 

opfylde en række nærmere bestemte krav, herunder minimumskrav om 

sundhedsmæssig uddannelse.  

Samtidig giver ordningen også brugerne mulighed for at klage over behandling til 

foreningen, hvor den registrerede alternative behandler er medlem. RAB-ordningen 

er derfor med til at styrke kvaliteten og sikkerheden på området til gavn for både 

branchen og brugerne. 

Autoriserede sundhedspersoner kan naturligvis også udføre alternativ behandling. 

Når en bruger anvender en alternativ behandler, som samtidig også er autoriseret 

sundhedsperson, er krav om kvalitet og sikkerhed i behandlingen imidlertid allerede 

varetaget i de regler, som gælder for autoriserede sundhedspersoner. 

Sundhedsstyrelsen fører således tilsyn med de autoriserede sundhedspersoners 

faglige virke og egnethed i henhold til autorisationsloven og sundhedsloven. 

Ligeledes har brugerne mulighed for at klage over en given behandling til 

Patientombuddet, hvis den alternative behandling er udført af en autoriseret 

sundhedsperson. Det føromtalte krav om sundhedsmæssig uddannelse for en 

registreret alternativ behandler er selvsagt også opfyldt, når den alternative 

behandler er uddannet læge, sygeplejerske mv. 

 

På den baggrund finder jeg ikke anledning til at ændre lovgivningen på området. 

Jeg har samtidig noteret mig, at Sundhedsstyrelsen har forlænget fristen for de 

enkelte alternative behandlingsforeninger til at foretage de nødvendige ændringer 

ift. registrering mv. frem til 1. april 2015. 

 

Med venlig hilsen 

Nick Hækkerup / Kasper Østergaard Nielsen 


