Dansk Sygeplejeråds
anbefalinger
til komplementær
alternativ behandling
- Sygeplejerskers rolle

Forord

Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter,
der bruger komplementær alternativ behandling.
Professionel sygepleje handler i høj grad om patientinddragelse og rummelighed. Det
betyder, at sygeplejersker skal være åbne for en dialog om borgerens/patientens eventuelle brug af komplementær alternativ behandling. Det er væsentligt, at vi forholder
os til komplementær alternativ behandling på de områder, hvor det har betydning for
sygeplejerskers arbejde.
Dette udspil har til formål at præsentere Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til, hvordan vi
kan forholde os til komplementær alternativ behandling (KAB) i en professionel sygepleje.
Fagligt Selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling, Fagligt Selskab for kræftsygeplejersker, Fagligt Selskab for undervisende sygeplejersker og Sygeplejeetisk Råd har deltaget i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet
udspillet.
Udspillet henvender sig til sygeplejersker på alle niveauer og tværfaglige samarbejdsparter
i sundhedsvæsenet. Det er vores håb, at det kan danne baggrund for faglige debatter blandt
sygeplejersker og andre faggrupper i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.
God læselyst.

Grete Christensen, formand, DSR
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Dansk Sygeplejeråds forståelse af
komplementær alternativ behandling
- KAB
Der eksisterer i dag ikke en officiel definition af komplementær alternativ behandling.Sundhedsstyrelsen karakteriserer området som komplekst og svært at overskue, idet
det omfatter behandlinger og metoder lige fra det videnskabeligt beskrevne til det mere eller mindre udokumenterede.1 I Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2011 for den
palliative indsats anvendes betegnelsen komplementær
behandling.2
Vi anvender betegnelsen komplementær alternativ behandling, KAB, som den er defineret af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling3, ViFAB:

”Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er
autoriserede sundhedspersoner. Behandling udført af
autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret
på metoder, der hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af
personer uden sundhedsfaglig autorisation”

Udspillet forholder sig særligt til følgende del af definitionen: ’Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt
bruges uden for sundhedsvæsenet’. Desuden vil sygeplejerskers rolle vedrørende dialog med borger/patienter om
KAB være i fokus.
Grænserne og opfattelserne hos sundhedsprofessionelle
af alternativ og komplementær behandling flytter sig i takt
med, at tidligere alternative behandlinger nu udbydes i
sundhedsvæsenet, f.eks. kiropraktik og akupunktur.
Sygeplejersker har konkret berøring med patienter og borgere, der komplementerer en konventionel behandling
med en alternativ behandling. Det er derfor nødvendigt at
sygeplejersker forholder sig til komplementær alternativ
behandling for at sikre en optimal sygepleje, der inddrager
patientens mestring af sygdom og kontrol over eget liv.

1 http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Alternativ%20behandling.aspx
2 Sundhedsstyrelsen 2011, Anbefalinger for den palliative indsats
3 ViFAB er en selvejende institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ViFABs
formål er: at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternative behandling og deres virkning - at fremme og udvikle forskning på området - at fremme en
dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere.
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Patienters brug af KAB skal
tages alvorligt
Befolkningens brug af alternative behandlingsmetoder er
støt stigende. Patienter anvender både naturlægemidler og
kosttilskud og går til alternative behandlere. De mest populære behandlingsformer er massage, osteopati og andre
teknikker, såsom zoneterapi og akupunktur, hvor akupunktur er den hyppigst anvendte4.

Fakta – Danskernes brug af KAB
Tal fra folkesundhedsundersøgelsen, Sundhed og
sygelighed i Danmark 2010, viser:
• Stigende anvendelsen af KAB, fra 10 % i 1987 til 26
% i 2010.
• 52 % af den voksne befolkning har brugt alternativ
behandling på et tidspunkt og 26 % har gjort det
inden for det seneste år.
• Dette svarer til, at knap 1,2 mio. personer i Danmark
har brugt en eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år. (www.si-folkesundhed.
dk)
Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser:
• At over halvdelen af alle kræftpatienter i Danmark
anvender alternativ behandling som supplement til
kræftbehandlingen.
• Anvendelsen af KAB skyldes ikke mistro til den
etablerede behandling, men ønsket om at få mere
modstandskraft, energi og livskvalitet og for at reducere følgerne af sygdommen og bivirkningerne ved
behandlingen.

Undersøgelser viser, at KAB også kan være en stor hjælp for
patienter, der har brug for rehabilitering i forhold til langvarige følgevirkninger efter behandling,5 ligesom borgere
med kroniske sygdomme anvender KAB6.
Den øgede brug af KAB beskrives af forskellige forskere i
alternativ behandling som en reaktion på, at der er behov
for at befolkningens sundhedsproblemer også håndteres
ved tiltag og behandlingsformer, der styrker menneskers
selvhelbredende potentiale7. Forskning viser, at KAB giver borgere/patienter mulighed for at fortolke deres krop,
helbredsproblemer og symptomer på nye og anderledes
måder, som åbner nye muligheder for mestring og kan øge
følelsen af kontrol8. Dette viser, at det er vigtigt for borgere/
patienter, at sygeplejersker har viden om KAB, så der er
mulighed for en ligeværdig dialog.
Det er nødvendigt, at sygeplejersker fremover har viden
om komplementær alternativ behandling for at sikre en
optimal sygepleje, der inddrager patientens mestring af
sygdom og følelse af kontrol over eget liv. Hovedparten af
sygeplejersker har i dag konkret berøring med patienter og
borgere, der komplementerer en konventionel behandling
med en alternativ behandling.

(Kræftpatienters brug af alternativ behandling. Anker, N.
2006, www.cancer.dk)

4 Sundhed og sygelighed i Danmark 2010. Statens Institut for Folkesundhed www.
si-folkesundhed.dk
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5 Jensen, E, Rehabilitering på tværs. Myskja, A., 2010. Komplementær og alternativ
behandling. På vej mod en integreret medicin. Denmark: Munksgaard Danmark.
6 Johannesen, Helle, Alternativ behandling i Europa, 1995, Institut for Antropologi,
Københavns Universitet, 2001, revideret af Lønroth, Helle.
7 Ehdin, S., 2003. Det selvhelbredende menneske, Aschehoug Dansk Forlag A/S. Karoliussen M, 2002. Sykepleie – tradisjon og forandring. En humanøkologisk tilnærmning.
Oslo, Nyt Nordisk Forlag, Myskja, A, 2010, Komplementær og alternativ behandling, på
vej mod en integreret medicin, Munksgaard, Danmark.
8 Johannessen, H., Livskraft og mennesker 1995, Munksgaard. Egeland E, Eksepsjonelle
kreftpatienter, Klinisk sygepleje 20. årgang, nr. 4, 2006. Buchwald, Svenningsen og
Svendsen, En alternativ vej, tidsskriftet Sygeplejersken nr. 15, 2005.

Sygeplejersker skal initiere dialogen om
KAB med borgeren/patienten
Sygeplejersker er tæt på borgere/patienter og pårørende
døgnet rundt og har forudsætninger for at tilbyde en professionel og etisk forsvarlig dialog. Dette giver en unik mulighed for at indlede en dialog om eventuel anvendelse
af KAB. Anvendelsen af KAB er oftest på borgerens eget
initiativ, enten under indlæggelse eller i hjemmet. Sygeplejerskens holdning og viden om KAB er afgørende for en
positiv og professionel dialog.
Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til dialog om KAB
• Sygeplejersker har en viden om KAB og møder borgere/patienter og pårørende med tillid og respekt,
hvilke også omfatter deres valg af KAB.
• Sygeplejersker initierer systematisk en åben dialog
om KAB med borgere, patienter og pårørende, som
anvender eller har et ønske om at anvende KAB.
• Sygeplejerskers holdning og viden om KAB er afgørende for en positiv og professionel dialog.
• Sygeplejersker er særligt opmærksomme på eventuelle ulemper eller risici i forbindelse med konventionel behandling. Det kan medvirke til at øge
patientsikkerheden.
• Sygeplejersker efterlever de sygeplejeetiske retningslinjer i dialogen om KAB. Det indebærer at
menneskets mulighed for at tage ansvar for eget liv
ikke må medføre, at den enkelte overlades til sig selv
– heller ikke, når patienten vælger KAB.

finder, at helt op mod 77 % undlader at informere om brug
af KAB, da de er bange for reaktionen hos de sundhedsprofessionelle10.
En ph.d.-afhandling fra 1998 viser, at sygeplejersker som
faggruppe har den højeste grad af åbenhed overfor KAB,
og patienter henvender sig oftest til sygeplejersker med
spørgsmål vedrørende KAB11.
Samtidig er sygeplejersker generelt positive overfor konkrete alternative behandlinger, såsom meditation, zoneterapi, massage og akupunktur. Derimod udviser sygeplejerskerne langt større forsigtighed og bekymring, når det
gælder præparater til indtagelse12.
Sygeplejerskers etiske ansvar i forhold til KAB kan efterleves i praksis med udgangspunkt i Sygeplejeetisk Råds holdningspapir om KAB13. De sygeplejeetiske retningslinjer siger blandt andet, at sygeplejersken skal fremme patientens
selvbestemmelse og respektere patientens valg, således at
det enkelte menneske sikres mulighed for at bevare magt
over egen tilværelse. Som forudsætning herfor skal sygeplejersken medvirke til, at patienten modtager og forstår
den information, der er nødvendig for at træffe valg14.
En åben dialog med borgeren/patienten og de pårørende
om deres eventuelle anvendelse af KAB kan også medvirke
til at øge patientsikkerheden, f.eks. ved at sikre observation
af interaktioner mellem lægeordineret behandling og patientens selvvalgte brug af medicin.

En undersøgelse viser, at 18 % af de adspurgte kræftpatienter oplever en afvisende holdning til dialog om KAB hos
sundhedsprofessionelle9, og udenlandske undersøgelser

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet patientmateriale med 10 gode råd15, der bl.a. opfordrer patienten til at
fortælle sundhedspersonale om brug af KAB eller naturlægemidler og kosttilskud.

9 Grønvold, M. m.fl. Kræftpatientens verden, 2006, Kræftens Bekæmpelse.

10 Robinson og McGrail, The Use of Complementary, Alternative, and Integrative Therapies in Cancer Care, Oncology nurses society, 2004).
11 Damkier, A., 2000. Kræftpatienters brug af alternativ behandling. Ph.d.-afhandling,
Syddansk Universitet.
12 Robinson og McGrail, The Use of Complementary, Alternative, and Integrative Therapies in Cancer Care, Oncology nurses society, 2004.
13 Sygeplejeetisk Råds holdningspapir om KAB, 2011
14 De Sygeplejeetiske Retningslinjer 2004
15 http://www.sikkerpatient.dk/10-gode-raad.aspx Det er godt at informere personalet
om, hvad du får af medicin, også alternativ behandling, kosttilskud, naturprodukter og
om du følger særlige kostråd.
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Sygeplejerskers generelle viden
om KAB skal styrkes
Professionel sygepleje har afgørende betydning for patienternes og borgernes helbred, overlevelse og sikkerhed. Det
dokumenterer den internationale forskning. Derfor er det
vigtigt, at sygeplejersker yder sygepleje af høj professionel
kvalitet. Sygeplejersker skal være i besiddelse af den nyeste viden inden for sygeplejefaget, og handlekompetencerne skal være baseret på teoretiske, kliniske, sundhedspædagogiske og etiske kundskaber. Det skal fremover også
gælde viden og kompetencer om KAB.
Dansk Sygeplejeråds anbefalinger er, at
• Sygeplejersker opnår de relevante kompetencer i
arbejdet med KAB.
• Sygeplejersker, der arbejder på afdelinger eller i
områder, hvor der tilbydes alternativ behandling,
tilegner sig viden om den pågældende behandling.
• Viden om KAB integreres i grunduddannelsen og i
efter- og videreuddannelse for sygeplejersker.
• Der etableres formaliserede uddannelser inden for
området på diplomniveau, så sygeplejerskernes
kompetencer kan imødekomme behov for konkret
information om KAB hos patienterne.

samtale med patienter om brug af KAB. Sygeplejerskerne
peger på, at de savner viden og retningslinjer for håndtering af området16.
I dag er undervisning i KAB ikke obligatorisk i sygeplejerskeuddannelsen, men enkelte professionshøjskoler udbyder valgfag i temaet. Flere skoler oplyser, at de inddrager
området implicit i undervisningen, og de studerende kan
arbejde med emner af komplementær /alternativ art i deres opgaver17. Sygeplejerskeuddannelsen giver, med det
nuværende indhold af KAB, en nyuddannet sygeplejerske
begrænsede kompetencer til at imødekomme behovene
for konkret vejledning om KAB hos patienterne. Obligatorisk undervisning om KAB kan med fordel integreres i
grunduddannelsen.
For at øge patientsikkerheden og undgå utilsigtede hændelser skal sygeplejersker have tilegnet sig viden om KAB.
Det være sig konkret viden om udvalgte behandlingsformer, behandling i relation til bestemte patientgrupper eller
lidelser, samt relevante informationskilder. I undervisningen er det væsentligt, at der fokuseres på nedbrydelse af
tabuer, medinddragelse af borgere/patienter og pårørende,
forudsætninger for at indgå i dialog med patienter samt
konsekvenser for sygeplejen18.

En undersøgelse blandt danske sygeplejersker viser, at 70
% af de adspurgte mener, at de bør kunne rådgive patienter om KAB, men de føler sig dårligt rustede til at indgå i

16 Lunde Anita, Er sygeplejersker ”klædt på” til mødet med patienter, som anvender
alternativ behandling, CAST, Syddansk Universitet november 2010.
17 Rundspørge til 23 uddannelsessteder i 2011, foretaget af arbejdsgruppen.
18 Lunde Anita, Er sygeplejersker ”klædt på” til mødet med patienter, som anvender
alternativ behandling, CAST, Syddansk Universitet november 2010
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Sygeplejersker, der udfører KAB,
skal arbejde faglig forsvarligt
Sygeplejersker deltager allerede i dag i KAB og udfører KAB
i sundhedsvæsenet. Sygeplejersker varetager behandling
med akupunktur flere steder i sundhedsvæsenet. Det er
som supplement til anden behandling, f.eks. på gynækologiske og obstetriske afdelinger som kvalme- og smertebehandling samt som led i fertilitetsbehandling og palliation.
Der findes ikke et samlet overblik over udbredelsen i sundhedsvæsenet19. Der er få retningslinjer om KAB.20
Dansk Sygeplejeråds mener, at der skal være retningslinjer
og ledelsesmæssig opbakning, når sygeplejersker varetager KAB. Ledelsen er ansvarlig for, at den sundhedsprofessionelle, der benytter KAB (f.eks. akupunktur) i patientbehandlingen, har den fornødne viden og uddannelse, samt
at der forefindes skriftlig bemyndigelse hertil.
Dansk Sygeplejeråds anbefalinger er, at der
• Udarbejdes klare nationale retningslinjer for
udførelse og deltagelse i de mest benyttede former
for KAB i alle sektorer af sundhedsvæsenet – på
sygehuse, i almen praksis og i kommunerne - for at
sikre høj kvalitet og øget patientsikkerhed.
• Udarbejdes kliniske retningslinjer og instrukser
for de former for KAB, som tilbydes i det offentlige
sundhedsvæsen. Sygeplejersker har ansvar for
at identificere og vurdere patientens behov for
sygepleje og for at udføre sygeplejen og bør derfor
deltage i udvikling heraf.
• Etableres specifikke landsdækkende kurser/efteruddannelse målrettet sundhedsprofessionelles brug af
KAB til behandling i det offentlige sundhedsvæsen,
f.eks. akupunktur.

I en undersøgelse blandt danske sygeplejersker, som
spørges om deres anvendelse (rådgivning og konkret anvendelse) af alternativ behandling i deres arbejde, svarer
11 % de anvender alternativ behandling. Undersøgelsen
finder, at sygeplejersker ansat i primær sundhedssektor
hyppigere erfarer, at patienter ønsker at drøfte brug af

19 B. Pedersen, Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i
forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie. Tidsskrift for sygeplejerskeforskning
1/2008.
20 Center for Kliniske Retningslinjer har i 2009 udgivet Klinisk retningslinje for
akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. www.centerforkliniskeretningslinjer.dk

alternativ behandling, ligeledes ses også oftere anvendelse
af alternativ behandling blandt sygeplejersker ansat i primær sundhedssektor (14,1%). I en delanalyse af anvendelsen i sekundær sundhedssektor svarer sygeplejerskerne,
at de hyppigst varetager alternativ behandling på hospice,
indenfor gynækologi/obstetrik, intensiv/opvågning og i
psykiatrien21. Sygeplejersker er generelt positive overfor
konkrete alternative behandlinger, såsom meditation, zoneterapi, massage og akupunktur. Derimod udviser sygeplejerskerne langt større forsigtighed og bekymring, når
det gælder præparater til indtagelse22.
Allerede i 2000 opfordrede Sundhedsstyrelsen23 alle sygehusafdelinger til at acceptere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse: ”Såfremt
en patient ønsker at modtage alternativ behandling under
indlæggelse, bør den for sygehusbehandlingen ansvarlige
læge tage stilling til, om den ønskede alternative behandling kan ske uden gene for arbejdet på afdelingen. Såfremt
lægen er bekendt med, at behandlingen vil kunne indebære
en risiko for patienten, skal lægen informere patienten
herom og fraråde den alternative behandling”.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der er retningslinjer og
instrukser på alle afdelinger vedrørende alternativ behandling. Ledelsen er ansvarlig for, at det sundhedsfaglige
personale, der benytter KAB i patientbehandlingen, har
den fornødne viden og uddannelse, samt at der forefindes
skriftlig bemyndigelse hertil.
Svendborg Sygehus har f.eks. klare retningslinjer for, hvilke
sundhedsprofessionelle der kan foretage forskellige former for akupunkturbehandling, og for hvilket indsatsniveau der kræves akupunkturuddannelse24 til eller blot et
kursus. Den sundhedsprofessionelle, der benytter KAB
i forbindelse med behandling, er ansvarlig for den givne
behandling.
Sygeplejersker har ansvar for at identificere og vurdere patientens behov for og udføre sygeplejen, derfor bør sygeplejersker deltage i udvikling af retningslinjer og instrukser for
KAB, som tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen.

21 Lunde Anita, Er sygeplejersker ”klædt på” til mødet med patienter, som anvender
alternativ behandling, CAST, Syddansk Universitet november 2010
22 Robinson og McGrail, The Use of Complementary, Alternative, and Integrative Therapies in Cancer Care, Oncology nurses society, 2004).
23 Udredning om Rådets arbejde 2001 – 2007, Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ
behandling, november 2007.
24 http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/ Retningslinjer og instrukser for afd. D,
Svendborg Sygehus, OUH.
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Fokus på kvalitet og
monitorering af KAB
Sundhedsstyrelsen nedsatte i 1985 Sundhedsstyrelsens
Råd vedrørende alternativ behandling25 og i 1998 oprettede Folketinget et Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB). ViFAB har etableret en hjemmeside med omfattende information om KAB2626.

overtrædelse af autorisationslovgivningen. Sygeplejersker
er i kraft af deres autorisation under udøvelsen af deres
virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk
ordination af lægemidler m.v.( § 17). En patientklage vil
derfor blive vurderet i henhold til § 17.

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger er, at
• Sundhedsmyndighederne stiller krav om kvalitetssikring og monitorering af området. Der skal være
mulighed for offentlig adgang til både troværdig
information om KAB for patienter, borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle, og til information om
sundhedsvæsenets brug af KAB.
• Flere alternative behandlere registreres i RAB.

I Den Danske Kvalitetsmodel er der krav om registrering
af patientens anvendelse af naturlægemidler og/eller kosttilskud i medicinjournalen. Sundhedsstyrelsen fører ikke
tilsyn med alternative behandlere. Sundhedsstyrelsens
tilsyn omfatter kun den sundhedsfaglige virksomhed, der
udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.
Sundhedsstyrelsens rolle i forhold til sundhedsprofessionelle, der også er alternative behandlere, er at vurdere, om der i en konkret sammenhæng kan foreligge en

25 www.sst.dk Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB) er
et samarbejdsforum for myndigheder og alternative behandlere. SRAB har blandt
andet til opgave, at bygge bro mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative
behandlere, formidle viden om det alternative område og hjælpe Sundhedsstyrelsen i
forbindelse med rådgivning af ministerier, institutioner og alternative brancheforeninger. Statusrapporter i 1987, 2001 og 2007.
26 www.vifab.dk Dansk Sygeplejeråd har siden 2009 haft en repræsentant i bestyrelsen
i ViFAB. Repræsentanten er udpeget i Fagligt Selskab for sygeplejersker med interesse
for komplementær og alternativ behandling, FS-KAB.
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I 2004 vedtog Folketinget lov om en brancheadministreret
registreringsordning for alternative behandlere, RAB. Formålet er at give brugere af alternativ behandling en bedre
mulighed for at kunne identificere alternative behandlere,
der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige
krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret
til at benytte titlen ’registreret alternativ behandler’.
DSR vil anbefale at flere at alternative behandlere registreres i RAB. RAB-registreringen sikrer, at behandleren har et
minimum af uddannelse. Det er en fordel for borgere/patienter, at de kan vælge behandlere, der er registrerede. Borgerens/patientens klagemuligheder er dog fortsat ringe, da
de kun kan klage til foreningen, der har registreret behandleren og behandleren kan ekskluderes af foreningen, men
vil stadig kunne arbejde som behandler. DSR mener, at der
skal et øget fokus på kvaliteten af KAB i sundhedsvæsenet.

Sygeplejersker skal deltage i
forskning om KAB
Sygeplejersker er centrale medspillere både i udviklingen
og i praksis, når det gælder KAB. Flere former for KAB (f.eks.
akupunktur) er allerede i dag flere steder blevet implementeret som ny indsats i det etablerede sundhedsvæsen. Effekten af akupunktur mod graviditetsgener er blandt andet
undersøgt inden det blev implementeret på svangreafdelinger /-ambulatorier27.

hævde, at der skal stilles samme krav til evidens som i konventionel medicin, hvor det randomiserede, dobbeltblindede kliniske forsøg (RCT) er den gyldne standard.
Fortalere for den anden pol vil derimod argumentere for,
at RCT på ingen måder kan indfange effekter af en individualiseret behandling, som har udgangspunkt i det hele
menneske.

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger er, at
• Sygeplejersker aktivt skal initiere og indgå i forskning
inden for KAB, da de leder og udvikler sygeplejen.
• Den igangværende forskning i metodeudvikling
inden for KAB skal understøttes.
• Forskningen bør foregå både i monofaglige og tværfaglige miljøer og benytte sig af teori og metoder fra
forskellige videnskabelige discipliner. Forskningen
bør foregå i samarbejde med etablerede forskningsmiljøer.
• Sundhedsforskningen i og om brugen af KAB bør
ses ud fra både et patientologisk-, sundhedsfagligtog organisatorisk rettet perspektiv, som beskrevet
i Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil fra 2011:
”Viden udvikler sygeplejen til gavn for patienter,
profession og samfund”.

Det er væsentligt, at KAB baseres på behandlingsformer
med dokumenteret effekt fra både anerkendte kvalitative
og kvantitative metoder. Det er ligeledes væsentligt, at der
inddrages sundhedsøkonomiske betragtninger i forskningen.
Interessen for forskning i KAB er steget betragteligt i de seneste årtier, og mængden af publikationer på området er
ekspanderet.
Der er dog ikke enighed mellem forskere om, hvordan
effekten af en komplementær alternativ behandling kan
dokumenteres. Der kan skitseres to poler, hvor den ene vil

27 Akupunktur undersøgt på dansk fødeafdeling. Tidsskrift for Jordemødre, Årgang
2007, nr. 1

I Danmark eksisterer to tværvidenskabelige forskningsmiljøer, nemlig på Københavns Universitet og på Syddansk
Universitet, som begge blev etableret med udgangspunkt i
bevillinger fra ViFAB i 2005.
På Sociologisk Institut på Københavns Universitet hører
Forskningsgruppen vedrørende Alternativ Behandling under Center for Forskning i Eksistens og Samfund. I perioden
2006-08 har forskningen rettet sig mod de tre alternative
behandlingsformer: meditation, akupunktur og zoneterapi
samt sygdommene kræft og sclerose.28
Ved Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af
komplementær og alternativ behandling er der tilknyttet
forskere fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.
Centret er forankret ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk
Universitet. I perioden 2009-13 gennemføres projektet
”Tværdisciplinær evaluering af effekt af individualiserede
komplementære behandlinger” med støtte fra Statens
Strategiske Forskningsråd.29
Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil fra 201130 ”Viden
udvikler sygeplejen til gavn for patienter, profession og
samfund” er udarbejdet ud fra et ønske om at styrke forskningen i sygepleje i Danmark og sætte yderligere politisk
fokus på forskningsområdets betydning og vilkår.
Sygeplejersker leder og udvikler sygeplejen. Derfor er det
væsentligt, at sygeplejersker deltager i og selv udfører og
initierer forskning inden for KAB.

28 www.kufab.ku.dk
29 www.ccescam.dk
30”Viden udvikler sygeplejen til gavn for patienter, profession og samfund”. Dansk
Sygeplejeråds forskningsudspil 2011. www.dsr.dk
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