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Juridiske rammer for 
(alternativ) behandling

Udgangspunkt: 

Alle må foretage sundhedsfaglig behandling (behandle syge) – det forudsætter ikke autorisation.

Retlige rammer/barrierer:

1. Ingen må udsætte nogens helbred for påviselig fare

2. Forbehold sundhedsfaglig virksomhed

3. Markedsføring af sundhedsydelser



Påviselig fare
• Det er strafbart at udsætte nogens helbred for påviselig fare, jf. autorisationslovens § 73 og § 87 

• Strafferammen er bøde eller fængsel op til 4 måneder eller op til 1 år under skærpende omstændigheder, for 

eksempel væsentlig skade, gentagelsestilfælde eller behandling af en umyndig eller inhabil patient

• Sparsom retspraksis

• Styrelsen håndhæver bestemmelsen og politianmelder forhold, hvor styrelsen mistænker, at nogen er blevet udsat 

for påviselig fare. Styrelsen har dog ganske få sager om dette.



Forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

• 12 autorisationsgrupper har et forbeholdt virksomhedsområde: 

Læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater, jordemødre, kliniske tandteknikere, optikere, 

kontaktlinseoptikere, optometrister, tandplejere og behandlerfarmaceuter

Eksempler:

• Operative indgreb

• Behandling af smitsomme sygdomme

• Ordination og anvendelse af receptpligtig medicin

• Diagnostik og behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og læber (tandlæger)

• Konstatering af graviditet og fødselshjælp under spontane fødsler (læger og jordemødre)



Forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

Eksempler - fortsat:

• Manipulationsbehandling af rygsøjlen (læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater – men her dog også visse 

alternative behandlere)

• Nåleakupunktur på brystkassen (læger og kiropraktorer – men også personer, der har gennemført kursus)

En person, der uden autorisation, udøver forbeholdt virksomhed kan straffes med bøde eller fængsel op til 4 

måneder, jf. autorisationslovens § 79

Styrelsen for Patientsikkerhed politianmelder ved mistanke om overtrædelse og har jævnligt sager om dette.



Markedsføring af sundhedsydelser

• Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser

• Omfatter markedsføring af alle sundhedsydelser, uanset om de udføres af autoriserede eller ikke-autoriserede

• Sundhedsydelser er bredt defineret i loven – alle foranstaltninger i erhvervsøjemed, hvor der udbydes eller 

tilbydes sundhedsydelser, herunder også gratis sundhedsydelser

• Markedsføring af sundhedsydelser skal være saglig, og der må ikke ved markedsføringen anvendes urigtige, 

vildledende eller mangelfulde angivelser. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres

• Styrelsen for Patientsikkerhed kan give påbud om ophør eller berigtigelse af markedsføringen

• Hvis påbud overtrædes, kan vi indgive politianmeldelse, og overtrædelse kan straffes med bøde



Tilsyn med alternativ behandling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører ikke et tilsyn med den behandling, der udøves af alternative behandlere, 

medmindre de samtidig er autoriserede sundhedspersoner.

Autoriserede sundhedspersoner, som også udfører alternativ behandling, er også i den del af deres virksomhed 

underlagt kravene i autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed.

Med andre ord kun tilsyn med markedsføringen og håndhævelse af de retlige rammer i øvrigt, jf. forrige slides.



RAB-registreringsordning

Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer RAB-registreringsordningen, hvor brancheforeninger for alternative 

behandlere kan blive godkendt. 

Foreningerne skal leve op til visse krav for at blive godkendt. Blandt andet skal foreningen have:

• Mindst 30 medlemmer, som har ret til at blive registreret (mindst 20 inden for hvert fagområde, hvis foreningen 

dækker flere)

• Eksisteret i mindst 2 år

• Et regelsæt for god klinisk praksis

• Et klageorgan, som lever op til bekendtgørelsens krav

• Basale uddannelseskrav til de af deres medlemmer, som foreningen registrerer

Godkendelsen indebærer, at medlemmer af brancheforeningen får en titelbeskyttelse og må kalde sig ”Registreret 

alternativ behandler”.
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Autoriserede sundhedspersoner og 
alternativ behandling
• Alternativ behandling kan udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation, men udføres også af 

autoriserede sundhedspersoner

• Registrerede i behandlingsstedsregisteret (dvs. behandlingssteder med minimum én autoriseret sundhedsperson) 

• Akupunkturklinik: 122

• Klinik for alternativ behandling: 90 

• Zoneterapiklinik: 36

• Der er formentlig en del autoriserede sundhedspersoner, der anvender alternative behandlingsmetoder i deres 

virke



Brug af alternativ behandling
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Sundheds- og 
sygelighedsundersøgelsen 2021
• Køn og alder: I alt har 24,0 % af den voksne befolkning brugt alternativ behandling inden for det seneste år. I alle aldersgrupper er andelen betydeligt større blandt 

kvinder (30,2 %) end blandt mænd (17,5 %). Blandt både mænd og kvinder ses de største andele blandt de 35-44-årige og 45-54-årige, mens de mindste andele ses 

blandt personer i aldersgrupperne 16-24 år og 75 år eller derover. 

• Uddannelse: Overordnet set stiger andelen, der inden for det seneste år har brugt alternativ behandling, med stigende uddannelsesniveau. Når der tages højde for 

højde for køns- og aldersforskelle mellem grupperne, ses der imidlertid ingen sammenhæng mellem højest fuldførte uddannelsesniveau og forekomsten af personer, 

der har brugt alternativ behandling. Dog ses en relativt lav forekomst blandt personer med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau.

• Erhvervsmæssig stilling: Der ses en betydeligt lavere forekomst af personer, der har brugt alternativ behandling inden for det seneste år, blandt førtidspensionister 

(20,7 %) sammenlignet med beskæftigede (30,2 %).

• Samlivsstatus: Når der tages højde for køns- og aldersforskelle mellem grupperne, ses der ingen nævneværdige forskelle i andelen, der har brugt alternativ 

behandling inden for det seneste år på tværs af samlivsgrupperne.

• Etnisk baggrund: Sammenlignet med personer med dansk baggrund (24,5 %) ses der en lavere forekomst af personer, der har brugt alternativ behandling inden for 

det seneste år, blandt personer med ikke-vestlig baggrund (18,6 %). Blandt personer med anden vestlig baggrund er forekomsten 23,8 %. 

• Region: Der er procentvist færrest i Region Nordjylland (20,8 %), der har brugt alternativ behandling inden for det seneste år. Når der tages højde for regionale køns-

og aldersforskelle, ses der ingen nævneværdig forskel i forekomsten mellem regionerne.

• Udvikling: Fra 1987 (10,0 %) til 2010 (26,3 %) er der sket en støt stigning i andelen, der har brugt alternativ behandling inden for det seneste år. Herefter er 

stigningen stagneret frem mod 2017 (27,5 %), hvorefter andelen er faldet til 24,0% i 2021.



• Undersøg, om behandleren er registreret alternativ behandler 

(RAB). Du kan tjekke listen over foreninger, der er godkendt 

til at registrere efter RAB-ordningen og finde informationen 

hos behandlerens brancheforening

• Spørg behandleren, hvordan behandlingen foregår

• Spørg behandleren, hvilke virkninger og eventuelle 

bivirkninger du kan forvente

• Overvej at tale med din læge om alternativ behandling

• Undgå alternative behandlere, der siger, de kan helbrede 

alvorlige sygdomme

• Husk, at du altid kan afbryde behandlingen, hvis du ikke føler 

dig tryg

Gode råd



• NAFKAM - Nationalt forskningscenter 

inden for komplementær og alternativ 

behandling (Norge)

• Alternativ behandling - Kræftens 

Bekæmpelse (cancer.dk)

• Alternativ behandling | 

Scleroseforeningen

• Alternativ behandling – for dig med gigt 

(gigtforeningen.dk)

Hvis man vil 
vide mere

https://nafkam.no/en
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/det-kan-du-selv-goere/alternativ-behandling/
https://www.scleroseforeningen.dk/det-gode-liv/alternativ-behandling
https://www.gigtforeningen.dk/viden-om-gigt/behandlingsmuligheder/alternativ-behandling/




Videndeling om alternativ 
behandling og RAB-ordningen
- Hvordan administreres RAB-ordningen, og hvilke krav 
stilles der til undervisningen forud for registrering?

v/ Stine Mathieu og Lotte Odsgaard

Sundhedsrådet                RAB-forum



Individtilsynet 
- egnethedssager
v/ oversygeplejerske Helle Mahler

Følgegruppen for Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn



Autorisationsloven
§ 1 Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvalitet af sundhedsvæsenets ydelser gennem 

autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det gældende 

virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter. 

§ 5 Tilsyn med faglig virksomhed 

§ 17 Omhu og samvittighedsfuldhed 

§ 75 Grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed 



Sanktioner
Autorisationslovens § 5, tilsyn med aut. sundhedspersoner: 

• Påbud om at medvirke til oplysning af sagen § 10 a 

• Forbud om at udøve faglig virksomhed § 9 b

• Afgørelsen med vilkår § 9 a

• Indskrænkning af virksomhedsområde § 8

• Midlertidig autorisationsfratagelse § 9, stk. 1 (permanent, Kammeradvokaten) 

• Autorisationsfratagelse § 9, stk. 4 (manglende medvirken til tilsyn) 

• Suspension § 10 c 

Altid i tæt samarbejde med Sundhedsjura. Alle er Task Force-beslutninger (undtagen § 10 a)



19 autorisationsgrupper

Sygeplejersker 120.531

SOSU-assistenter 72.500

Læger 45.709

Fysioterapeuter 22.517

Ergoterapeuter 13.867

Bioanalytikere 13.610

Tandlæger 8.734

Jordemødre 4.778

Optikere og optometrister 3.990

Radiografer 3.601

322.606
autoriserede 

sundhedspersoner

17.192

behandlingssteder

Medio 2022

Medio 2022

Tandplejere 3.538

Fodterapeuter 3.327

Kliniske diætister 1.468

Ambulancebehandlere 1.407

Kiropraktorer 1.131

Behandlerfarmaceuter 985

Kliniske tandteknikere 554

Osteopater 199

Bandagister 160

Medio 2022



Tilsyn med 
risikopersoner

Faglighed

OrdinationEgnethed



• Arbejdsgiver

• Behandlingssted

• Kollegaer

• Patienter eller pårørende

• Ordinationsovervågning

• Styrelsen for Patientklager

• Medieomtale

• Domstolsafgørelser (rettighedsfrakendelse i 

straffesag) 

• Nordisk samarbejde

Indberetning af 
risikoadfærd



Kritikalitetsvurdering
Meget kritisk Aktuel overhængende fare for patientsikkerheden, der kræver umiddelbar handling

Prioriteres umiddelbart over alle andre sager

Kritisk Begrundet mistanke om alvorligere fare for patientsikkerheden

Prioriterede sager

Mindre kritisk Ingen umiddelbar mistanke om alvorligt patientsikkerhedsmæssigt brist

Sager, der afventer afgørelse 



• Indberetning af sundhedsperson med 

risikoadfærd (eksempelvis) 

• SPOOP-træk

• Indhentes referat fra evt. tjenstlig samtale 

• Sundhedsperson indkaldes til samtale

Sagsindledning



Oplysning af sagen
• Samtale med sundhedsperson

• Urintest for alkohol, euforiserende stoffer og afhængighedsskabende lægemidler 

• Journaloplysninger fra egen læge, psykiater eller indlæggelser

• Udarbejdelse af speciallægeerklæring i relevant speciale 

• Medvirken til kontrolforløb

Når sagen er oplyst, skal den til vurdering på Task Force med henblik på det videre forløb: 

• Sagen lukkes

• Sagen skal oplyses yderligere

• Der findes grundlag for en sanktion. Sundhedspersonen bliver altid parthørt



Opfølgning på sagen
En afgørelse med vilkår vil altid fastsættes efter en konkret individuel vurdering.

Ved afgørelse med vilkår: 

• Urinkontrol og behandling for misbrug

• Følges hos for eksempel en psykiater eller anden speciallæge

• Udveksling af oplysninger med arbejdsgiver

Autorisationsfratagelse og suspension

• SKAT-kørsel 

• SPOOP-kørsel



Spørgsmål?


