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R E F E R A T

Emne Møde i Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for Alternativ Be-
handling (SRAB)

Mødedato Den 13. april 2018, kl. 13-16
Sted Styrelsen for Patientsikkerhed

Deltagere Vinnie Ladegaard (RABforum)
Benny Hansen (RABforum)
Olejann Malchau (RABforum)
Lene Rohde (RABforum)
Jan Møller (LNS)
Mogens Ehrich (LNS)
Susan Hovmand Lysdal (Danske Patienter) 
Trine Jeppesen (Lægeforeningen) 
Lasse Skovgaard (Danske Patienter)
Anne Iben Hollensberg (DSOM)
Mia Damhus (Sundhedsrådet)
Charlotte Yde (Sundhedsrådet)
Charlotte Lillegaard (Sundhedsrådet)
Steffen Bager (Lægemiddelstyrelsen)

Afbud: 
Sundheds- og Ældreministeriet
Susanne Engstrøm, Forbrugerrådet 
Lillian Wong (LNS)
Anette Kurtzmann (LNS) 
Birte Nielsen (RABforum)
Bodil Lissau (DSR)
Astrid Næraa, IMCC Integreret Sundhed (observatør)

Fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
Bente Møller 
Jannie Frydenborg Hansen 
Mette Braad Sander 
Astrid Haack Josefsen 
Mathilde Vested 

Referat fra møde i SRAB den 13. april 2018

1. Velkomst v/Styrelsen for Patientsikkerhed samt præsentation af 
nye medlemmer 

Bente Møller bød velkommen. Herefter kort præsentationsrunde af deltagere. 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 22. september 2017  

Referatet blev godkendt. 
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3. Orientering fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 

a. Præsentation af nyt sekretariat samt de opgaver, som sekretariatet 
varetager 

STPS præsenterede det nye sekretariat for SRAB. Det nye sekretariat består af 
jurist Jannie Frydenborg Hansen, kandidat i folkesundhedsvidenskab Mette 
Braad Sander og uddannelseslæge Astrid Haack Josefsen.  

Bente Møller orienterede om, at styrelsen ikke har benyttet sig af Leila Eriksen 
som ekstern konsulent over en længere periode. Styrelsen har derfor ikke for-
længet hendes kontrakt for 2018. 

Bente Møller læste en mail op fra Leila, hvor hun takkede medlemmerne af 
SRAB for samarbejdet gennem mange år og deres støtte til arbejdet med at in-
spirere til kvalitetsudvikling og dokumentation af alternativ og komplementær 
behandling.   

b. Orientering om FL2018 puljen til alternativ behandling (se også 
punkt 5 og 6) 

STPS orienterede om, at der på Finansloven er afsat i alt 5 mio. kr. til alternativ 
behandling.  

4. mio. kr. er afsat til en pulje målrettet forskningsprojekter inden for alternativ 
behandling.

800.000 kr. er afsat til Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for Alternativ Be-
handling.

200.000 kr. er afsat til rådgivning af potentielle projektansøgere.

c. Orientering om lovforslag med forslag til ændrede registrerings- og 
gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder 

STPS orienterede om et nyt lovforslag om gebyrordning. Lovforslaget var også 
blevet drøftet i Rådgivende udvalg. 

En autoriseret sundhedsperson, der også udfører alternativ behandling, har fort-
sat de pligter, der følger med det at være autoriserede sundhedsperson.  Styrel-
sen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner, 
også dem, der udfører alternativ behandling. 

Derudover fører styrelsen tilsyn med alle behandlingssteder, hvor der varetages 
behandling af autoriserede sundhedspersoner. Dette gælder også, når der er tale 
om, at autoriserede sundhedspersoner udfører alternativ behandling. I den for-
bindelse er disse forpligtet til at lade sig registrere som behandlingssted og be-
tale gebyr ifølge bekendtgørelse om registrering af, underretning om og til-
syn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Det er fastsat i sundhedsloven, at det risikobaserede tilsyn med behandlingsste-
der er gebyrfinansieret. I marts måned er der dog fremsat lovforslag om, at be-
handlingssteder med en årlig omsætning på 25.000 kroner eller derunder kan 
fritages for registreringspligten og dermed for betaling af gebyret.
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d. Orientering om status for udsendelse af brev om alternativ behand-
ling ved ophold på plejecentre, hospice m.m. 

Der har været fremsat ønske om, at styrelsen skal udsende et brev til landets 
plejecentre, rehabiliteringscentre og hospices med en opfordring om at accep-
tere borgeres/patienters ønske om at benytte alternativ behandling - i lighed 
med den henstilling, som styrelsen udsendte i 2000 til landets sygehuse. 

STPS oplyste, at den aktuelt får mange spørgsmål om plejepersonales medvir-
ken til at udlevere kosttilskud og naturmedicin på plejecentre, bosteder og i 
hjemmeplejen, og hvordan lægernes hhv. plejepersonalets ansvar er i den for-
bindelse. 

Der er aktuelt dialog med relevante parter, herunder ministeriet, PLO og KL. 
Dette skal være afklaret, inden et brev vil kunne sendes ud.

e. Orientering om status for færdiggørelse af logo og registreringsbe-
vis 

Punktet var ligeledes blevet drøftet på møde i Rådgivende udvalg samme dag. 

STPS orienterede om, at styrelsen ikke kan godkende et logo, som ikke inde-
holder titlen ”Registreret Alternativ Behandler” eller ”RAB”, da det kun er 
denne titel, der er beskyttet, jf. RAB-loven.

STPS meddelte, at styrelsen har kommunikeret dette tidligere, men beklager, at 
budskabet ikke er fremgået mere tydeligt i processen.

STPS havde til møde i det Rådgivende udvalg foreslået, at der afsættes midler 
til at revidere logoet, således at ordet ”alternativ” indgår. 

STPS orienterede også om, at styrelsen er forbeholden over for et registrerings-
bevis. Det centrale i RAB-ordningen er, at det er foreningerne, der står inde for 
kvaliteten af deres medlemmers uddannelse. Et registreringsbevis kan give det 
signal, at det er styrelsen, der har registreret den enkelte alternative behandler.  

Charlotte Yde gav udtryk for, at det heller ikke havde været meningen, at det 
var styrelsen, der skulle være afsender af et bevis.

Et eventuelt bevis kommer ikke til at ligge som en skabelon på hjemmesiden, 
såfremt det udarbejdes.

f. Orientering om styrelsens planer ift. hjemmesiden SRAB.dk’s 
funktion fremadrettet. 

STPS orienterede om, at STPS.dk kommer til at få et nyt design til sommer. 

Styrelsens fremlagde planen for SRAB.dk:

 Det vil stadig være muligt at tilgå SRAB.dk via et link på STPS.dk. 

 SRAB.dk vil indeholde to faner. En til borgere og en til professionelle. 
Borgersiden skal indeholde objektiv og neutral information om RAB- 
ordningen og behandlingsformer. 
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 STPS kommer til at foretage en gennemgang af hjemmesiden, således 
at den fremadrettet kun skal indeholde objektive information, og at in-
formationen kun står ét sted. Der vil blive ryddet op i det tidligere VI-
FAB materiale. 

 Find behandlerfunktionen skal opdateres. Der skal være flere og bedre 
søgemuligheder, og der er ønske om, at flere foreninger kommer med i 
ordningen. Når hjemmesiden er opdateret, vil Styrelsen for Patientsik-
kerhed opfordre alle foreninger til at lade deres medlemmer registrere i 
”Find behandler”-funktionen.  

 SRAB.dk vil indeholde information om medlemmer af SRAB og un-
derudvalg samt godkendte referater.

STPS orienterede om, at webredaktør Jesper Odde Madsens kontrakt udløber 
pr. 30. april. SRAB.dk kommer ikke længere til at indeholde nyheder. Derfor 
vil styrelsen overveje Jespers rolle fremover, da han har været ansvarlig for 
nyhedsarbejdet hidtil. 

STPS understregede, at Styrelsen for Patientsikkerhed og SRAB.dk ikke er et 
videnscenter. 

Charlotte Yde ytrede ønske om, at hjemmesiden kommer til at indeholde en sø-
gedatabase om forskning.

Lasse ytrede ønske om, at der linkes til den norske pendant NIFAB tilknyttet 
NAFKAM.  

STPS orienterede om, at rådet vil blive opdateret på næste SRAB møde vedr. 
status på SRAB.dk. 

4. Orientering fra underudvalg 

a. Rådgivende udvalg 

STPS orienterede om møde i Rådgivende Udvalg om formiddagen samme dag. 
Her blev drøftet logo og registreringsbevis, SRAB.dk, udmøntning af forsk-
ningsmidler og erfaringer med RAB-ordningen.

Sundhedsrådet og RABforum har til hjemmesiden udarbejdet udkast til beskri-
velser af behandlingsformer, som styrelsen nu vil se på.
 

b. Forsknings- og Internationalt udvalg 

STPS orienterede om møde i Forsknings-og Internationalt udvalg den 5. februar 
2018. Udvalget havde drøftet fokus for udvalgets arbejde, formidling på hjem-
mesiden og hvordan man kan søge efter forskning. 
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5. FL 2018 – Drøftelse af anvendelse af midler til SRABs arbejde 

Rådet drøftelse mulighederne for at oplyse borgere om RAB-ordningen. 
Der blev også drøftet, i hvilket omfang pengene skulle gå til professionel 
markedsføring. Der var bekymring blandt nogle af medlemmer for, om for 
mange pengene kunne risikere at gå til det.

Lasse gav udtryk for, at hjemmesiden er et centralt omdrejningspunkt for 
formidling.

STPS foreslog, at nogle af midlerne kunne gå til forbedring af hjemmesiden. 

Trine gav udtryk for, at det som læge kunne være praktisk at have et sted at 
henvise patienter til, hvis de giver udtryk for, at de er interesseret i alternativ 
behandling og gerne vil vide mere.

Medlemmerne foreslog umiddelbart, at der afsættes midler til at forbedre 
SRAB.dk, og til oplysning om RAB-ordningen. 

Styrelsen anmodede om, at medlemmer taler sammen på tværs og indsender 
forslag til styrelsen om, hvordan midlerne kan bruges.
Forslagene ville blive drøftet på møde i Rådgivende udvalg den 11. juni. 

6. FL2018 – Pulje til forskning i alternativ behandling 

STPS orienterede om, at der på finansloven 2018 er afsat 4 mio. kr. til forsk-
ningsprojekter i alternativ behandling. Det fremgår af finansloven, at forsk-
ningsmidlerne er målrettet forskningsindsatser, der har fokus på brobygning 
mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser og 
udmøntes via en ansøgningspulje. 

Det er styrelsens plan at finde en uvildig, der kan rådgive om udarbejdelse af 
ansøgning til forskningsmidlerne. Der kan være behov for rådgivning både i 
forhold til projektindhold og selve ansøgningen.   
Det er en målsætning, at opslaget til forskningspuljen er færdigt inden sommer. 

Styrelsen havde udarbejdet et udkast til et ansøgningsopslag om forskningsmid-
ler og ønskede en drøftelse af kriterierne.
 
Lasse nævnte, at det bør defineres, hvad alternativ behandling er, samt hvilke 
typer alternativ behandling, der kan indgå i forskningsprojekterne. Charlotte 
Yde lagde vægt på, at det skal være behandlingsformer, som er RAB registre-
ret.
 
Styrelsen efterspurgte rådets kendskab til en kyndig person, der kan rådgive om 
ansøgningen til forskningsmidlerne. Forslag kan fremsendes via mail. 

Styrelsen vil forsøge at give en længere ansøgningsfrist end ved sidste ansøg-
ningsrunde til forskningsmidler. STPS gjorde opmærksom på, at det i sidste 
ende vil være styrelsen, der træffer beslutning om tildeling af forskningsmidler.   
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7. Korte orienteringspunkter fra SRABs medlemmer 

Flere af rådets medlemmer har fokuseret på den nye persondataforordning. 

Steffen orienterede om, at Lægemiddelstyrelsen har god information om medi-
cinsk cannabis på deres hjemmeside. 

8. Forslag til punkter til dagsorden til næste SRAB-møde 

Enighed om gennemgang af kommissorier og klarlægning af rollesammensæt-
ning i udvalg. 

STPS orienterede om, at styrelsen er i kontakt med Videnskabsetisk komité 
med henblik på, at de vil holde oplæg på et større møde i juni måned for inter-
esserede medlemmer af SRAB og underudvalg. 

Charlotte Yde ønskede, at der kommer en opfølgning på forskningsprojekterne. 

Vinnie ønskede, at der kommer opfølgning på et brev om alternativ behandling 
til landets plejecentre, rehabiliteringscentre og hospices. 

9. Kommende møder 

Næste møde 

Fredag d. 21. sep. 2018 kl. 13-16 

Ny dato: fredag d. 5. april 2019, kl. 13-16 

10. Eventuelt 

Orientering om møde med den svenske KAM udredning 

STPS orienterede om, at styrelsen har haft besøg af den svenske KAM udred-
ning, som har til formål at undersøge muligheden for at lave en svensk ordning, 
som kan øge informationsniveauet og patientsikkerheden, når det kommer til 
alternativ behandling uden for det etablerede sundhedsvæsen. Reglerne adskil-
ler på nuværende tidspunkt til dels fra de danske, fx er det ikke tilladt at udføre 
alternativ behandling på børn under 8 år. Styrelsen vedlægger det svenske 
”Kommitédirektiv” til orientering i rådet (se vedhæftede).
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