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Problemet er, at alternative behandlingsformer ofte er både virkningsløse og 

bivirkningsfulde 

Lægeforeningens forslag om et Vidensråd for alternativ behandling har affødt en livlig debat om 

alternative behandlingers generelle sikkerhed, effekt og samfundsberettigelse. I Information d. 23/12 

argumenterede alternativ behandler og læge Kurt Lindekilde således for, at alternative 

behandlingsformer er mere ”helhedsorienterede” end konventionelle behandlingsformer, og at de 

alternative behandlingsformer derfor ikke kan undersøges på samme måde, som man undersøger 

konventionelle behandlingsformer. Denne udbredte men faktuelt forkerte påstand udfordrede Ida 

Donkin og jeg i Information d. 15/1.  

Vores kronik er siden blevet mødt af kritik fra flere sider, specifikt fra Lindekilde i Information d. 23/1, 

postdoc Hanne Bess Boelsbjerg i Information d. 30/1 samt formand for FOOKiD, Torben Nielsen, i 

Sundhedspolitisk Tidsskrift d. 27/1.  

I dette indlæg samler jeg op på denne kritik. Jeg påpeger først enigheder – for dem er der heldigvis 

nogle af. Derefter påpeger og udfordrer jeg en række almindelige misforståelser, karikaturer og 

fejlslutninger, som går igen i vores kritikeres indlæg.  

Der kan strammes op 

Bess Boelsbjerg skriver i sit indlæg, at mange danskere benytter alternativ behandling som en slags 

”wellness”, hvorfor ordet ”patient” ikke altid er dækkende. Dette er en god pointe, og i denne 

forstand er alternativ behandling som regel harmløst. Vores fokus var dog udelukkende på den form 

for alternativ behandling, der har til formål at lindre eller helbrede egentlige lidelser og symptomer. 

Lindekilde anerkender, at der godt kunne strammes op på sikkerheden omkring visse 

behandlingsformer, såsom akupunktur på brystkassen. Denne anerkendelse imødekommes med 

glæde af undertegnede. Jeg ser desuden denne anerkendelse som en understregning af, at vi jo alle 

sammen har de samme gode intentioner: Nemlig helbredelsen og lindringen af livsødelæggende 

sygdomsforløb.  

Og apropos de gode intentioner så erklærer Nielsen, at intentionen om en alternativ 

behandlingsbranche, ”hvor der er samme ”sikkerhed” som i det etablerede”, er en ”smuk” intention. 

Jeg kunne ikke være mere enig. Det er lige netop dét, som kritikere af alternativ behandlingsformer 

ønsker sig: At alternative behandlingsformer skal leve op til nøjagtigt de samme høje standarder, som 

der forlanges af konventionelle behandlinger. Problemet for fortalere for alternativ behandling er blot, 

at når deres behandlingsformer afkræves at leve op til denne standard, så sorteres de fleste alternative 

behandlingsformer fra, enten pga. manglende virkning, risiko for alvorlige bivirkninger eller begge 

dele.  

Hvilket fører mig til de problematiske aspekter i vores kritikeres indlæg. 

https://www.information.dk/debat/2019/12/laege-fagfaeller-kritiske-alternative-behandlere
https://www.information.dk/debat/2020/01/markedet-alternativ-behandling-lovloest-skade-patienterne
https://www.information.dk/debat/2020/01/laege-farligere-gaa-laege-besoege-alternativ-behandler
https://www.information.dk/debat/2020/01/laeger-boer-bidrage-loedig-debat-alternativ-behandling-lave-skraemmekampagner
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/2952-hvem-er-et-vidensrad-for-komplementaer-behandling-til-gavn-for.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2553545/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2553545/
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”Men hvad med problemerne i det konventionelle sundhedsvæsen?” 

Lad mig sige det helt klart: Der er udfordringer i det etablerede sundhedsvæsen, bl.a. med fejl- og 

overmedicinering, som Nielsen og Lindekilde påpeger. Men de alternative behandlingsformer skal 

ikke have fripas af den grund.  

Først og fremmest er det ikke meningsfuldt at sammenligne frekvensen af bivirkninger ved hhv. 

alternativ og konventionel behandling, som Nielsen og Lindekilde gør. Bivirkninger som følge af 

alternativ behandling er underrapporterede – som Nielsen selv anerkender. Vi kender derfor ikke nok 

til det egentlige omfang til at lave den slags sammenligninger. 

Og bortset fra de veldokumenterede, direkte bivirkninger ved visse alternative behandlingsformer, 

hvoraf vi påpeger enkelte i vores oprindelige kronik, så er der en række indirekte risici ved alternativ 

behandling generelt, som ofte overses, fx: Når alternativ behandling, via placebo, lindrer klientens 

symptomer (fx kræftsmerter) kortvarigt, men lader den egentlige sygdom (fx kræft) forblive 

ubehandlet. Når den alternative behandling hæmmer eller blokerer for den konventionelle 

behandlings virkning (som fx ved nogle naturlægemidler). Eller når udøvere af alternativ behandling 

– med overlæg eller ej – opfordrer klienter til mistillid mod det etablerede sundhedsvæsen. 

Bess Boelsbjerg ser det som en ugyldig ”modsætning”, at vi i vores oprindelige kronik kalder 

alternativ behandling for både virkningsløst og farligt. Men der er ingen modsætning her. Bare fordi 

en behandling er virkningsløs (forstået som uden dokumenteret positiv effekt udover placebo) er 

behandlingen ikke nødvendigvis bivirkningsløs. Det er netop kombinationen af virkningsløs og 

bivirkningsfuld, der er det store etiske problem ved alternativ behandling generelt.  

Det interessante spørgsmål er: Kan vi – som individ og som samfund – acceptere bivirkninger fra en 

behandlingsform (fx akupunktur), når der ingen dokumenteret positiv virkning er fra denne 

behandlingsform? For mig er svaret entydigt: Under ingen omstændigheder. 

Er der ”rimeligt styr på tingene”? 

Lindekilde mener, at der på trods af en række problematiske sager er ”rimeligt styr på tingene” i den 

alternative behandlerbranche. Bess Boelsbjerg stemmer i og fremhæver eksistensen af 

registreringsordningen for alternative behandlere (RAB) samt markedsføringsloven rettet mod 

alternative behandlere. Men disse belæg er overhovedet ikke udtryk for, at der er ”rimeligt styr på 

tingene”.  

For det første er RAB-ordningen fuldstændig frivillig. Alle kan slå sig ned som alternativ behandler 

uden nogen forhåndsviden om lægekundskab. For det andet er markedsføringsloven det allermindste 

man kunne forlange. Den er langt fra tilstrækkelig. Med en lovtekst der hedder, at alternative 

behandlere ikke må ”udsætte nogens helbred for påviselig fare” eller reklamere med »vildledende, 

urimeligt mangelfulde eller utilbørlige angivelser« beder vi som samfund nærmest om, at der skal ske 
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alvorlige tilfælde, før myndighederne har mulighed for at skride ind. Netop som vi har set eksempler 

på for nyligt. 

Hvor er de ekstraordinære beviser for de ekstraordinære påstande? 

Nielsen skriver: ”Det er for så vidt underordnet, om der videnskabeligt kan påvises positiv effekt – 

kan det påvises med en sprællevende patient så er det en behandling der virker”. Bess Boelsbjerg 

argumenterer ligeledes for, at vi ”skal give befolkningen plads til at forholde sig til sin egen sundhed 

ud fra et nuanceret og helhedsorienteret perspektiv, som indebærer, at man lytter til sin egen erfaring 

og kombinerer den med den bedst mulige viden på området.”  

Men det er simpelthen faktuelt forkert, som Bess Boelsbjerg her hævder, at den alternative behandling 

skulle være mere helhedsorienteret end det etablerede sundhedsvæsen – som vi også uddyber i vores 

oprindelige kronik. En større problematik i ovenstående citater er dog påstanden om, at videnskaben 

helt eller delvist kan ignoreres. Dette er, i mine øjne, en meget farlig sundhedspolitisk kurs. Med 

psykologiens brede viden om de mange faldgruber i den menneskelige tænkning er det direkte 

uansvarligt at lovgive ud fra et udgangspunkt om, at lade det være op til den enkeltes ”egen erfaring” 

at vurdere, hvad der generelt er gavnligt og skadeligt. Den slags beslutninger må og skal informeres 

af videnskaben – i alle dens facetter og via dens fulde bredside af både kvalitative og kvantitative 

undersøgelsesmetoder.  

Et grundprincip i videnskaben er, at vi doserer vores tillid til en påstand (eller en behandlingsform) i 

forhold til mængden og kvaliteten af beviserne for eller imod denne påstand. Men i de alternative 

behandlingsformers tilfælde har vi endnu til gode at se de ekstraordinære beviser for de 

ekstraordinære påstande. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/kontant/alternativ-behandler-kraeft-er-ikke-en-sygdom

