
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aftale mellem 
regeringen og DF, EL, LA, ALT, SF, RV og K 

om ændring af virksomhedsområdet for manuel behandling 
 

 

Et flertal i Sundhedsudvalget afgav i april 2015 en beretning, der pålagde regeringen at 

fremsætte et lovforslag, der sikrer, at andre end læger og kiropraktorer får lov til at udføre 

manipulationsbehandling af kroppens led på lige fod med læger og kiropraktorer. 

 

I efteråret 2015 blev samtlige ordførere enige om, at den daværende Sundhedsstyrelse 

skulle iværksætte en undersøgelse af området.  

 

Den 15. april 2016 sendte Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed resultatet 

af undersøgelsen til ministeriet.  

 

Styrelserne anbefalede, at manipulationsbehandling af rygsøjlen fortsat er forbeholdt 

læger og kiropraktorer. 

 

For så vidt angår den øvrige del af manipulationsbehandlingen, var det styrelsernes vurde-

ring, at dette ikke var forbundet de samme patientsikkerhedsmæssige risici, hvorfor denne 

behandling ikke forbeholdes særlige faggrupper.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende indhentet oplysninger fra Sverige, Fin-

land, Island, Frankrig, Holland, England og Tyskland for at få belyst retstilstanden for ma-

nuel behandling i disse lande.  

 

Tilbagemeldingerne fra landene viser, at Danmark hører til blandt de lande, der har den 

mest restriktive lovgivning i forhold til, hvem der må udføre manuel behandling.  

 

Et flertal blandt Folketingets partier vurderer blandt andet på den baggrund, at mulighe-

derne for at udføre manuel behandling, herunder manipulation af rygsøjlens led, bør ud-

vides således, at flere har mulighed for at udføre manipulationsbehandling.  

 

Parterne er enige om, at alle fremover må udføre bløddelsbehandling, mobilisering af led 

samt manipulation af perifere led. Herudover vil kiropraktorer, fysioterapeuter og Regi-

strerede Alternative Behandlere (RAB’ere) med undervisning i manuel behandling frem-

over få mulighed for at udøve manipulation af rygsøjlen.  

 

Der lægges vægt på, at fysioterapiuddannelsen er en 3½ årig professionsbachelor, hvori 

der bl.a. indgår undervisning i anvendelse af fysisk træning og aktivitet samt manuelle 

teknikker, og at fysioterapeuterne er autoriserede efter autorisationsloven.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet 
 

Enhed: Psykiatri og Lægemid-
delpolitik 
Sagsbeh.: SUMBGB 

Koordineret med: 
Sagsnr.: 1603280 
Dok. nr.:  115416 

Dato: 08. juni 2016 
 



 

Side 2 

Side 2 I forhold til RAB’ere, der får mulighed for at gennemføre manuel behandling, stilles der 

krav om, at de skal have gennemført mindst 250 undervisningstimer eller lektioner inden 

for manuel behandling, som fx Body-SDS’ere.  

 

Der stilles endvidere krav om, at RAB’ere, der udfører manuel behandling, skal have en 

obligatorisk ansvarsforsikring, da det alene er autoriserede sundhedspersoners virke, der 

er omfattet af sundhedsvæsenets klage- og erstatningssystem.  

 

Der indføres en ordning, hvor de involverede parters virksomhed følges årligt i henholdsvis 

klage- og erstatningssystemet og via forsikringsselskaberne i en 3-årig periode. Monitore-

ringen omfatter tillige kiropraktorer og læger. Sundheds- og ældreudvalget orienteres om 

den årlige opfølgning.  

 

For at kunne følge RAB’erne, dvs. ikke autoriserede sundhedspersoner, bliver disse forplig-

tet til at videregive oplysninger til sundhedsmyndighederne om skader, der bliver anmeldt 

til RAB’ernes forsikringsselskab. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet udarbejder lovforslag i overensstemmelse med ovenståen-

de.  

 

Lovforslaget vil blive fremsat i efteråret 2016.  

 

 

 


