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Referat fra møde i SRAB den 21. september 2018

Bente Møller bød velkommen. Herefter var der en kort præsentations-
runde.

Bente oplyste om, at der var sket to dødsfald siden sidste møde:
Birte Nielsen fra RAB-Forum gik bort slut april 2018. Birte var medlem 
af SRAB gennem 15 år. Bente Møller takkede for Birtes mangeårige 
indsats i SRAB og underudvalg.
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Styrelsen havde fået meddelelse om, at professor og forskningsleder 
Helle Johannessen fra Syddansk Universitet, der rådgav ansøgere til 
forskningspuljen, døde pludseligt mandag den 10. september 2018. 

1) Godkendelse af referat fra møde den 13. april 2018
Referatet blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål.

2) Orientering fra Styrelsen for Patientsikkerhed
a. Orientering om proces og tidsplan for forskningspuljen

Styrelsen orienterede om, at der er krav om inddragelse af Innova-
tionsfonden i processen med udmøntning af midler fra forsknings-
puljen, hvilket har medført en ændret tidsplan.

I det omfang medlemmer af Rådgivende udvalg og Forskningsud-
valget ikke er inhabile, kan de deltage i vurderinger af ansøgninger, 
som Innovationsfonden finder forskningsfaglige støtteværdige. 

b. Orientering om bekendtgørelse om registrering af, underret-
ning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
Styrelsen orienterede om, hvilke behandlingssteder der skal lade sig 
registrere, efter at der er sket lempelse i registrering og gebyrregler 
for visse behandlingssteder. Styrelsen henviser til sin hjemmeside 
for nærmere information.

c. Osteopater kan nu søge om autorisation. Autoriserede osteopater 
er underlagt styrelsens tilsyn. På styrelsens hjemmeside kan man 
læse om kompetencer, der skal dokumenteres for at opnå autorisa-
tion, og fremgangsmåde ved ansøgning samt overgangsordning.

d. Orientering om planerne for SRAB.dk. Styrelsen orienterede om, 
at styrelsen er i gang med at opdatere sin hjemmeside, og planen er, 
at SRAB.dk lægges ind under styrelsens hjemmeside. Navnet for-
svinder dermed. Informationen på hjemmesiden om alternativ be-
handling kommer til at omfatte:

- information til borgere, der gør brug af alternativ behandling, om 
RAB-ordningen, opmærksomhedspunkter m.v., 

- information til behandlere om gældende lovgivning
- information om SRAB: medlemmer, kommissorier, udvalg m.v.
- information om forskningspuljen

e. Styrelsen orienterede om status på et brev til landets hospicer, pleje-
hjem og bosteder om patienters mulighed for at benytte alternativ be-
handling.

Styrelsen har overvejet det ønske, der har været fremsat, om at brev 
bliver sendt fra Styrelsen for Patientsikkerhed til landets hospicer, 
plejehjem og bosteder om patienters mulighed for at benytte alterna-
tiv behandling. Styrelsen oplyste, at der er flere problematikker inde-
holdt i at sende et sådant brev ud. 
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Styrelsen har en positiv holdning til, at de patienter, som får sund-
hedsfaglig behandling og professionel hjælp til fx at administrere 
medicin, har mulighed for at benytte alternativ behandling. Det skal 
dog tages i betragtning, at de sundhedspersoner, som behandler pa-
tienterne, har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Hvis 
sundhedspersonen giver fx naturmedicin eller medvirker til anden 
behandling, som ikke er ordineret af en læge, gives det derfor på 
sundhedspersonens eget ansvar. Det kan være vanskeligt for sund-
hedspersonen at skulle kunne overskue/gennemskue det samlede 
sygdoms- og medicinbillede, herunder i forhold til eventuelle kon-
traindikationer, og de er i mange tilfælde ikke uddannet hertil. Det er 
derfor i praksis op til den enkelte sundhedsperson ud fra omhu og 
samvittighedsfuldhed at give eller medvirke til den konkrete alterna-
tive behandlingsform, som patienten ønsker. Styrelsen finder på den 
baggrund det ikke hensigtsmæssigt at udsende et sådant et brev.

f. Styrelsen oplyste, at styrelsen har igangsat et arbejde med at revidere 
kommissorier, og at udkast til ændringer vil blive forelagt rådet.

3) Orientering fra underudvalg

a. Rådgivende udvalg
Styrelsen oplyste, at der har været afholdt møder i rådgivende udvalg 
den 11. juni, 11. september og 21. september 2018.

Følgende emner har været drøftet:
- udmøntning af puljen på 800.000 kr. (se senere i referatet),
- medlemmers habilitet i forhold til deltagelse i vurdering af an-

søgninger til forskningspuljen og
- styrelsens risikobaserede tilsyn med autoriserede sundhedsperso-

ner, der udfører alternativ behandling, herunder fysioterapeuter, 
der udfører akupunktur.

b. Forsknings- og Internationalt udvalg

Styrelsen oplyste, at der har været afholdt møde i udvalget den 11. 
juni. Den første del af mødet var et åbent møde for forskningsinter-
esserede med oplæg ved chefkonsulent Lone Gundelach, Videnskab-
setiske komitéer, Region Hovedstaden, om anmeldelse af forsknings-
projekter til de videnskabsetiske komitéer.

På den anden del af mødet blev forskningspuljen og forskning gene-
relt drøftet.

4) Korte orienteringspunkter fra medlemsorganisationerne
Kirsten Hartvig orienterede om følgende fra Fødevarestyrelsens kontakt-
gruppe for kosttilskud: 

Med en ændring af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer den 1. juli 
2018 er sket et ændring af THC-grænsen. Lægemiddelstyrelsen har pr. 
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11. oktober 2018 en nyhed på sin hjemmeside om ændringen, hvor bl.a. 
følgende fremgår:

”Ændringen af THC-grænsen i bekendtgørelsen om euforiserende stof-
fer ændrer ikke noget i lægemiddelloven og i vurderingen af, hvornår et 
produkt anses for at være et lægemiddel. Det vil sige, at mange produk-
ter, som indeholder CBD, fortsat vil blive klassificeret som lægemidler, 
hvis produktet f.eks. skal spises eller smøres på huden og har en reel virk-
ning på kroppen, eller hvis det anprises som et lægemiddel.

Det er fortsat ikke tilladt at sælge lægemidler uden en tilladelse fra Læ-
gemiddelstyrelsen, og lægemidler med CBD er fortsat receptpligtige.”

Fødevarestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse på området for beri-
gede fødevarer. 

Den gældende bekendtgørelse hedder bekendtgørelse nr. 1342 af 28. 
november 2018 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mi-
neraler til fødevarer.

Steffen Bager, Lægemiddelstyrelsen, orienterede kort om forsøgsordnin-
gen om cannabis. Ca. 700 patienter har fået ordineret cannabis af ca. 281 
læger.

Charlotte Yde (Sundhedsrådet) spurgte til, hvor brancheforeninger skal 
henvende sig, hvis de vil spørge til sagsbehandlingstiden for branchefor-
eningers godkendelse til at registrere alternative behandlinger. Styrelsen 
oplyste, at de kan henvende sig til styrelsen ad samme vej, som ansøg-
ningen er sendt. Styrelsen beklagede også, at der for tiden er lang sags-
behandlingstid på disse ansøgninger.

Olejann Malchau oplyste, at RABforum endnu ikke har fundet en sekre-
tær efter Birte Nielsens død.

Benny Hansen (RABforum) spurgte, om det er i orden at kalde sig lægek-
samineret behandler. Styrelsen oplyste, at der lovmæssigt ikke er noget 
til hinder herfor. Styrelsen bemærkede, at lægeeksamineret behandlere 
skal være opmærksom på ikke at komme til at betegne sig på et sådan 
måde, at det kan give indtryk af, at de er læger. Styrelsen bemærkede 
også, at alternative behandlere skal være opmærksomme på lov om mar-
kedsføring af sundhedsydelser.

Anette Kurzmann (LNS) fortalte, at samarbejdet i Nordisk Samarbejds-
komité (NSKI), som er en skandinavisk paraplyorganisation, har stået 
stille i tre år, men organisationerne mødes i år, hvor der vil blive samlet 
op på, hvad der er sket inden for alternativ behandling siden sidst, herun-
der hvad der er sket i de enkelte lande. LNS vil gerne melde tilbage om 
mødet på næste SRAB-møde.
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Lasse Skovgaard (Danske Patienter) fortalte, at der fortsat er stor inter-
esse for alternativ behandling, og at brug af alternativ behandling er ud-
bredt. Danske Patienter har ikke et organiseret samarbejde omkring al-
ternativ behandling, men det foregår mere uformelt. Cannabis har fyldt 
meget, og der er behov for viden og rådgivning. Danske Patienter arbej-
der fra forskellige vinkler med metoder til samling af erfaringer om al-
ternativ behandling, når man mangler objektiv viden.

Ingrid Stampe Villadsen nævnte, at DSOM har fokus på stoffer, der bin-
der tungmetaller.

Anne Iben Hollensberg (DSOM) fortalte, at de har haft åbent medlems-
møde med Philip Grandjean, professor i miljøkemi, om tungmetal- og 
miljøproblematikker.

Trine Jeppesen (PLO) nævnte, at hun som praktiserende læge også ople-
ver, at patienter har stor efterspørgsel på alternativ behandling. Og at 
manglende objektiv viden ikke kun er en problematik for den alternative 
sektor. Der mangler en hjemmeside, man som læge kan henvise patien-
ter til, med objektiv viden om alternativ behandling.

Lasse Skovgaard (Danske Patienter) foreslog, at man lader sig inspirere 
at det norske NAFKAM (Nasjonalt forskningscenter innen komple-
mentør og alternaiv medisin).

Punkt 5. Drøftelse af udmøntning af de 800.000, der på finansloven 
2018 er afsat til styrkelse af SRABs arbejde

Forslag til udmøntning af midlerne blev drøftet på sidste SRAB-
møde. Efterfølgende er de konkrete forslag, herunder styrelsens sup-
plerende forslag drøftet på møde i rådgivende udvalg den 11. juni, 
den 11. september og den 21. september

Efter indstilling fra Rådgivende udvalg blev følgende udmøntning be-
sluttet: 

 100.000 kr. til afholdelse af temadage om forskning
Sundhedsrådet er tovholder på projektet. Formålet med temada-
gene er at bibringe alternative/komplementære behandlere en ba-
sisviden for at kunne forstå forskningen inden for deres eget fag-
område og for evt. senere at kunne indgå i et forskningsprojekt.

 150.000 kr. til oplysning om RAB-ordningen, herunder delta-
gelse på Folkemødet i 2019

Formålet med deltagelsen er at synliggøre RAB-ordningen, så 
brugere af alternativ behandling forstår betydningen af at vælge 
en registreret alternativ behandler. I budgettet er inkluderet plan-
lægning, en stadeplads og bemanding af denne samt transport, 
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forplejning og leje af sommerhus til overnatning.

 50.000 kr. til udarbejdelse af udkast til nyt logo og ændring af 
tidligere informationsmateriale om RAB-ordningen. 

Det logo og materiale, der tidligere er udarbejdet, anvendte beteg-
nelsen ”registreret behandler”. Dette stemmet ikke overens med 
RAB-ordningens titelbeskyttelse. Der skal udarbejdes et nyt logo, 
og informationsmaterialet skal revideres iht. dette. Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed er tovholder.

 100.000 kr. til kampagne med Go Cards med et nyt RAB-logo

Go-Card er Danmarks ældste og største postkortmedie og har 540 
caféer og biografer som samarbejdspartnere over hele landet. 
Der indhentes tilbud til en kampagne over flere uger med 100-
200.000 postkort. Styrelsen for Patientsikkerhed er tovholder for 
projektet, som igangsættes, når den nye hjemmeside er klar.

 300.000 kr. til opdatering af srab.dk (ny hjemmeside med ny op-
bygning)

Styrelsen for Patientsikkerhed forventer at have en ny hjemmeside 
klar i efteråret 2018. I den forbindelse vil styrelsen lægge relevant, 
opdateret information fra srab.dk ind som en underside med samme 
nye opbygning og layout, så det er tydeligt, hvem der er afsender. 
Der skal samtidig ryddes op i indholdet. Styrelsen for Patientsikker-
hed er tovholder. Der vil blive anvendt konsulentbistand i relevant 
omfang.

Styrelsen skal ved udsendelsen af dette referat bemærke, at hjem-
mesiden er blevet forsinket og derfor endnu ikke er klar.

 100.000 kr. til analyser af data om brug af alternativ behandling 

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2018, som er nationalt re-
præsentativ og udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed under 
Syddansk Universitet, spørges der specifikt ind til brugen af alterna-
tiv behandling. Uddybende analyser på de allerede indsamlede data 
kan bl.a. belyse hvilke subgrupper, der anvender forskellige former 
fra alternativ behandling. Styrelsen for Patientsikkerhed er tovholder 
for indgåelse af aftale med Statens Institut for Folkesundhed om gen-
nemførelse af analyser.

Punkt 6. Status på de tidligere forskningsprojekter 

Lasse Skovgaard fra Scleroseforeningen (Danske Patienter) præsente-
rede projektet om effekt af akupunktur hos mennesker med multipel sc-
lerose. Afrapporteringen om projektet til Sundhedsstyrelsen kan læses 
her: 
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Scleroseforeningen: Afrapportering: Effekt af akupunktur på cytokinni-
veauer i blodet hos patienter diagnosticeret med attakvis multipel sc-
lerose 

Afrapportering af Kræftens Bekæmpelses projekt til Sundhedsstyrelsen 
kan læses her: 
Kræftens Bekæmpelse: Afsluttende rapport: Dialog og rådgivning om al-
ternativ behandling til kræftpatienter 

Styrelsen orienterede desuden om Patientforeningen Danmarks projekt, 
der i december 2017 fik tildelt midler i forbindelse med genudmøntnin-
gen. Projektet undersøger det oplevede udbytte og effekten af en krops-
intervention på krigs-veteraner med PTSD. Det er en kombination af en 
etnografisk undersøgelse af behandlingsforløb og en randomiseret kon-
trolleret undersøgelse (RCT) af interventionens effekter.    

Punkt 7. Forslag til punkter til dagsorden til næste SRAB-møde

Der var ønske om at blive opdateret om hjemmeside og designet af nyt 
logo. IMCC vil gerne orientere om deres nordiske samarbejde.

Anna Iben Hollensberg (DSOM) foreslog, at der kunne være et tema om 
nordisk samarbejde. 

Punkt 8. Kommende møder 

Det næste planlagte møde den 5. april 2019 blev flyttet til den 29. marts 
2019. 

På grund af den sene udsendelse af dette referat er mødet den 29. marts 
flyttet til den 10. maj 2019 kl. 13-16.

Efterårets møde blev aftalt til den 13. september 2019 kl. 13-16.

Punkt 9. Eventuelt
Der var intet til eventuelt. 
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