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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 even-
tuelle 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 syge-
pleje. 

Fagligt Selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ be-
handling, Fagligt Selskab for kræftsygeplejersker, Fagligt Selskab for undervisende sy-
geplejersker og Sygeplejeetisk Råd har deltaget i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet 
udspillet.

Udspillet henvender sig til sygeplejersker på alle niveauer og tværfaglige samarbejdspar-
ter 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 pa-
tienter. 

God læselyst.
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Dansk Sygeplejeråds forståelse af komplementær  
alternativ behandling - KAB

Der eksisterer i dag ikke en officiel definition af komplementær alternativ behandling. Vi 
anvender betegnelsen komplementær alternativ behandling, KAB, som den er defineret 
af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, 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 auto-
riserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt bruges 
uden for sundhedsvæsenet”. Desuden vil sygeplejerskers rolle vedrørende dialog med 
borgere/patienter om KAB være i fokus.

Patienters brug af KAB skal tages alvorligt

Befolkningens brug af alternative behandlingsmetoder er støt stigende. Knap 1,2 mio. 
personer i Danmark har brugt en eller flere former for alternativ behandling inden for 
det seneste år. Patienter anvender både naturlægemidler og kosttilskud og går til alter-
native behandlere. De mest populære behandlingsformer er massage, osteopati og andre 
teknikker, såsom zoneterapi og akupunktur, hvor akupunktur er den hyppigst anvendte.

Det er nødvendigt, at sygeplejersker fremover har viden om komplementær alternativ be-
handling 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 berø-
ring med patienter og borgere, der komplementerer en konventionel behandling med en 
alternativ behandling. 
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Sygeplejersker skal initiere dialogen om KAB med  
borgeren/patienten
Sygeplejersker er tæt på borgere/patienter og pårørende døgnet rundt og har forudsæt-
ninger for at tilbyde en professionel og etisk forsvarlig dialog. Dette giver en unik mulig-
hed for at indlede en dialog om eventuel anvendelse af KAB.  
Anvendelse af KAB sker oftest på borgerens eget initiativ. Borgere/patienter ønsker i sti-
gende grad en behandling, hvor de selv deltager aktivt, og hvor der også arbejdes med 
sammenhængen mellem krop og bevidsthed. Det åbner for anderledes sundheds- og syg-
domsopfattelser og dermed for andre behandlingsformer. 

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til dialog om KAB er, at

•  sygeplejersker har en viden om KAB og møder borgere/patienter og pårørende med 
tillid og respekt, hvilke også omfatter deres valg af KAB 

•  sygeplejersker systematisk initierer 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 forbindel-
se med konventionel behandling. Det kan medvirke til at øge patientsikkerheden

•  sygeplejersker efterlever de sygeplejeetiske retningslinjer i dialogen om KAB. Det in-
debærer, 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.

Sygeplejerskers generelle viden om KAB skal styrkes

Professionel sygepleje har afgørende betydning for patienters og borgeres helbred, 
overlevelse og sikkerhed. Det dokumenterer den internationale forskning. Derfor er det 
vigtigt, at sygeplejersker er 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 kompetencer og viden om KAB.

Størsteparten af sygeplejersker føler sig dårligt rustede til at indgå i samtale med patien-
ter om brug af KAB, da de mangler viden og retningslinjer for håndtering af området. 
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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 sy-

geplejersker 
•  der etableres formaliserede uddannelser inden for området på diplomniveau, så sy-

geplejerskers kompetencer kan imødekomme behovene for konkret information om 
KAB hos patienterne.

Sygeplejersker, der udfører KAB, skal arbejde faglig forsvarligt 

Sygeplejersker deltager allerede i dag i komplementær alternativ behandling og udfører 
KAB i sundhedsvæsenet. Sygeplejersker varetager nogle steder behandling med aku-
punktur, f.eks. på gynækologiske og obstetriske afdelinger og ved palliation. Der findes 
ikke et samlet overblik over udbredelsen af denne behandling i sundhedsvæsenet, og der 
er få retningslinjer om KAB.

Dansk Sygeplejeråds mener, at der skal være retningslinjer og ledelsesmæssig opbak-
ning, når sygeplejersker varetager KAB. Ledelsen er ansvarlig for, at den sundhedsprofes-
sionelle, 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 benyt-
tede 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 ud-
viklingen heraf

•  etableres specifikke landsdækkende kurser/efteruddannelse målrettet sundhedspro-
fessionelles brug af KAB til behandling i det offentlige sundhedsvæsen, f.eks. aku-
punktur.
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Fokus på kvalitet og monitorering af KAB 

Sundhedsstyrelsen nedsatte i 1985 Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ be-
handling og i 1998 oprettede Folketinget Videns- og Forskningscenter for Alternativ Be-
handling (ViFAB). ViFAB har etableret en hjemmeside med omfattende information om 
KAB.
Sundhedsstyrelsen fører ikke tilsyn med alternative behandlere. Sundhedsstyrelsens til-
syn 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 overtrædelse af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed.

I 2004 vedtog Folketinget lov om en brancheadministreret registreringsordning for alter-
native behandlere. Formålet er at give brugerne en bedre mulighed for at kunne iden-
tificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige 
krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret til at benytte titlen ’registreret 
alternativ behandler (RAB)’.

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 samt sundhedsprofessionelle, og information om 
sundhedsvæsenets brug af KAB

•  flere alternative behandlere registreres i den brancheadministrerede registreringsord-
ning for alternative behandlere, RAB.
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Sygeplejersker skal deltage i forskning om KAB

Sygeplejersker er centrale medspillere både i udviklingen og i praksis, når det gælder 
KAB.

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. 
Flere former for KAB (f.eks. akupunktur) er allerede i dag blevet implementeret som ny 
indsats flere steder i det etablerede sundhedsvæsen. Effekten af akupunktur mod gravi-
ditetsgener er blandt andet undersøgt inden akupunktur blev implementeret på svangre-
afdelinger/-ambulatorier.

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.

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

•  sundhedsforskning i og om brugen af KAB bør ses ud fra både et patientologisk-, sund-
hedsfagligt- og organisatorisk rettet perspektiv, som beskrevet i Dansk Sygeplejeråds 
forskningsudspil fra 2011: ”Viden udvikler sygeplejen til gavn for patienter, profession 
og samfund”.
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