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Forord 
”Den alternative verden er en svær tilgængelig jungle.”  

Udtalelsen stammer fra en kræftpatient, der er interviewet i forbindelse med 
denne undersøgelse af kræftpatienters brug af alternativ behandling. Den ud-
trykker meget klart, hvad mange kræftpatienter giver udtryk for: at markedet 
for alternativ behandling er helt uoverskueligt og præget af stor usikkerhed om, 
hvilke effekter og bivirkninger alternativ behandling kan have – positive såvel 
som negative.   

Det at få en kræftsygdom påvirker for de fleste stort set alle sider af livet. Chok, 
angst, uro, træthed, mindre livskvalitet, følgevirkninger ikke blot af sygdom-
men men også af behandlingen og risikoen og frygten for at tabe kampen mod 
kræftsygdommen rammer de fleste kræftpatienter hårdt. I den situation risikerer 
man at blive et let offer for tvivlsomme tilbud om diverse dyre alternative be-
handlingsformer uden eller måske endda med negativ effekt. Kræftens Bekæm-
pelse ser det som sin opgave at medvirke til at fremskaffe så meget viden og 
dokumentation som muligt om alternativ behandling og stille denne viden til 
rådighed for kræftpatienterne og deres pårørende. 

Det er bl.a. baggrunden for, at Kræftens Bekæmpelse i 2004 udpegede alterna-
tiv kræftbehandling til et årets 10 vigtigste fokusområder. Denne undersøgelse 
skal ses som et led i Patientstøtteafdelingens arbejde for at forbedre grundlaget 
for rådgivningen af kræftpatienterne om alternativ behandling. 

Undersøgelsens følgegruppe skal have tak for dens mange gode kommentarer 
til undersøgelsens spørgeskema, analyser og udkast. Følgegruppen har bestået 
af konsulent, sygeplejerske Inger Lise Egholm, sygeplejerske Tina Bastrup, 
forsker, psykolog, ph.d. Ellen Helle Boesen, psykolog Jeppe Nilou og farma-
ceut Christianna Marinakis.  

Cand. polit., ph.d. Niels Anker har gennemført undersøgelsen i samarbejde med 
Inger Lise Egholm. Niels Anker har udarbejdet rapporten, og databehandlingen 
og analyserne er foretaget af stud. scient. pol. Morten Eske Jensen og Niels 
Anker.  

Anne Nissen 
Afdelingschef i Patientstøtteafdelingen 
København, juni 2006 
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1 Undersøgelsens baggrund, formål og 
metode 

1.1 Baggrund og formål 
Tidligere undersøgelser tyder på, at alternativ behandling anvendes af mange 
kræftpatienter. Det er baggrunden for, at Kræftens Bekæmpelse i 2004 udpege-
de alternativ kræftbehandling som et årets 10 vigtigste fokusområder. I den for-
bindelse blev der sat øget fokus på rådgivning og information om alternativ 
kræftbehandling.  

En række erfaringer fra rådgivningerne, Kræftlinien og Kræftens Bekæmpelses 
hjemmeside tydede på, at mange patienter følte sig i vildrede og havde svært 
ved at overskue det alternative marked. Samtidig var der en klar fornemmelse 
af, at læger og patienter ikke taler om patienternes brug af alternativ behand-
ling.  

1.1.1 Tidligere undersøgelser  
Damkier (2000) undersøgte i 1992 og i 1995 brugen af alternativ behandling 
blandt henholdsvis 769 og 456 kræftpatienter på Onkologisk-Hæmatologisk 
afdeling R på Odense Universitetshospital. I begge undersøgelser anvendte 45 
pct. af patienterne en eller anden form for alternativ medicin (naturlægemidler 
eller kosttilskud). Samtidig havde 11 pct. af patienterne i 1992-undersøgelsen 
anvendt anden form for alternativ terapi i den periode, de havde kendt deres 
kræftdiagnose. Den tilsvarende andel var 13 pct. blandt de patienter, der indgik 
i 1995-undersøgelsen. 

Herudover nævner Damkier (2000, p.8f) tre tidligere danske undersøgelser af 
danske kræftpatienters brug af alternativ behandling. Ifølge Damkier (2000) 
fandt Baggesen et. al. (1987) i en undersøgelse på Finseninstituttet i Køben-
havn, at 34 pct. af undersøgelsens 267 patienter med maligne hæmatologiske 
lidelser anvendte alternativ behandling i 1987. Hasle og Rose (1991) fandt i en 
undersøgelse1 af 423 kræftpatienter på Onkologisk-Hæmatologisk afdeling på 
Odense Universitetshospital, at 20 pct. anvendte hajleverolie og 27 pct. anvend-
te anden form for naturmedicin i 1989. Endelig fandt Jensen (1995, p. 78 f) i en 
undersøgelse fra 1992, at 53 pct. af en gruppe bestående af 92 kvinder med 
                                                   
1 her refereret fra Damkier (2000, p.9) 

Fokus på alternativ be-
handling i Kræftens 
Bekæmpelse 

Patienterne i vildrede 

Tidligere undersøgelser 
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brystkræft og 52 pct. af en gruppe bestående af 42 kvinder med tilbagefald af 
brystkræft anvendte alternativ behandling eller havde gjort det i løbet af be-
handlingsperioden. 

Molassiotis et. al. (2005) finder i en nyere undersøgelse blandt 956 kræftpatien-
ter i 14 europæiske lande, at 36 pct. af kræftpatienterne i gennemsnit bruger 
alternativ behandling svingende fra 15 pct. og 73 pct. af kræftpatienterne i de 
enkelte lande.  

Senest har Grønvold et. al. (2006) i en undersøgelse af danske kræftpatienters 
behov fundet, at 27 pct. af kræftpatienterne har brugt alternativ behandling, si-
den de fik stillet kræftdiagnosen. Undersøgelsen omfatter 1.518 kræftpatienter 
med bopæl i Ringkøbing Amt, Fyns Amt og H:S-området, der havde været i 
kontakt med en sygehusafdeling for kræft inden for det sidste år. 

1.1.2 Formål 
Denne undersøgelse blev besluttet for at forbedre grundlaget for rådgivningen 
af kræftpatienterne og for Kræftens Bekæmpelses fortsatte arbejde inden for 
området. Formålet er at få et billede af, hvilke former for alternativ behandling 
der bruges af de kræftpatienter, der søger hjælp og rådgivning i Kræftens Be-
kæmpelse, hvilke bevæggrunde, forventninger og hvilken viden, der ligger til 
grund, hvilke positive og negative erfaringer kræftpatienterne har i forbindelse 
med alternativ behandling, og hvilke rådgivnings- og vidensbehov dette affø-
der. 

Helt konkret sætter undersøgelsen fokus på: 

• hvor mange og hvilke kræftpatienter, der bruger alternativ behandling 
• hvilke former for alternativ behandling kræftpatienterne bruger 
• hvor brugerne har deres viden om alternativ behandling fra 
• hvad der var anledningen til, at de begyndte at bruge alternativ behandling 
• hvilke motiver de havde 
• om alternativ behandling benyttes som alternativ eller supplement til den 

etablerede behandling 
• brugernes vurdering af hvilke fordele, der har været ved deres brug af al-

ternativ behandling 
• hvad der bruges af de brugere, der især mener, at de har haft glæde af at 

bruge alternativ behandling 
• brugernes vurdering af hvilke ulemper, der har været ved deres brug af al-

ternativ behandling 
• brugernes udgifter til alternativ behandling 
• hvorvidt patienterne taler med lægerne om alternativ behandling, og hvilke 

patienter der især taler med lægerne 
• hvad patienterne især ønsker at vide mere om 
 

Formål 

Undersøgelsens pro-
blemstillinger 
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1.2 Metode 

1.2.1 Afgrænsningen af alternativ behandling 
Hvilke behandlingsformer, der opfattes som alternativ behandling, og hvilke 
der opfattes som konventionel behandling varierer både over landegrænser, 
mellem forskellige kulturer og over tid. Selv i en bestemt tidsperiode, i en given 
kultur og et bestemt land vil der være forskellige opfattelser af, hvad alternativ 
behandling er. 

Dette forhold stiller nogle helt særlige krav til valget af metode, formuleringen 
af spørgsmål og fortolkningen af de forskellige undersøgelsers resultater. 

I dette projekt er der taget udgangspunkt i en forståelse af alternativ behandling 
som brug af præparater og behandlinger, der ligger uden for de lægevidenska-
belige alment accepterede behandlingsmetoder2. Også med denne forståelse af 
begrebet som udgangspunkt kan der imidlertid tænkes mange forskellige kon-
krete afgrænsninger af, hvad alternativ behandling er.  

For at undgå at undersøgelsens resultater i for høj grad bliver påvirket af usik-
kerhed og forskellige opfattelser af, hvad der skal forstås ved alternativ behand-
ling, er kræftpatienterne i undersøgelsen direkte blevet spurgt, om de har an-
vendt en række konkrete alternative produkter, behandlingsformer eller teknik-
ker. Valget af de typer af produkter, behandlingsformer og teknikker, der direk-
te er spurgt til, er truffet på baggrund af Kræftliniens erfaringer fra henvendel-
ser fra kræftpatienter og pårørende om alternativ behandling.  

1.2.2 Dataindsamling 
Undersøgelsens dataindsamling er gennemført som telefon-interview af 250 
kræftpatienter, der kontaktede Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræft-
linien i perioden fra den 14. oktober til den 14. december 2004. 

Telefoninterviewene er gennemført på grundlag af et struktureret spørgeskema 
bestående af både åbne og lukkede spørgsmål. Interviewene er foregået ved 
hjælp af CATI-metoden (Computer Assisted Telephone Interviewing), hvilket 
betyder, at interviewerne tastede respondenternes svar direkte ind i databasen i 
forbindelse med interviewet. 

Undersøgelsens 250 deltagere er som sagt fundet blandt de kræftpatienter, der 
kontaktede Kræftlinien i den nævnte periode. Når rådgiverne var ved at være 
færdige med samtalen med en kræftpatient, blev den pågældende spurgt, om 
han / hun ville deltage i undersøgelsen. Rådgiverne blev bedt om at sige føl-
gende: 

                                                   
2 Dette ligner definitionen i Anette Damkier’s Ph.d.-afhandling (2000, p. 17): Kræftpatien-
ters brug af alternativ behandling:  behandling, der ligger uden for de lægevidenskabelige, 
alment accepterede behandlingsmetoder, eller som behandling givet uden for det etablere-
de sundhedssystem. 

Forståelsen, af hvad 
alternativ behandling er, 
er ikke entydig 

Udgangspunktet for 
dette projekt 

Der er spurgt til konkre-
te former for alternativ 
behandling 

Telefoninterview af 250 
kræftpatienter der kon-
taktede Kræftlinien 
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På Kræftlinien er vi ved at lave en undersøgelse af, hvor mange nuværende og 
tidligere kræftpatienter, der bruger alternativ behandling eller naturmedicin. 
Det gør vi, fordi vi godt vil forbedre vores vejledning inden for området. Det er 
helt frivilligt om man vil deltage, men jeg vil høre, om du vil deltage i undersø-
gelsen. Hvis du vil det, vil vi prøve at ringe dig op inden for den kommende uge 
for at stille dig nogle spørgsmål. Det vil nok tage ca. et kvartér. Du vil være 
helt anonym i rapporten fra undersøgelsen, men vi skal bruge dit navn og tele-
fonnummer, for at kunne ringe til dig. 

Du skal lige vide, at det ikke er en rådgiver - men en interviewer, der ringer 
mht. spørgeskemaet, så hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at vende 
tilbage til Kræftlinien.  

Kræftpatienter, der gav udtryk for, at de ikke brugte alternativ behandling, og 
derfor ikke skulle være med i undersøgelsen, blev forsøgt overtalt til at deltage 
med argumentet, at det er lige så vigtigt, at man deltager, hvis man ikke bruger 
alternativ behandling, som hvis man gør, for ellers får vi et skævt billede af, 
hvor mange af kræftpatienterne, der bruger alternativ behandling. Samtidig vil 
vi i undersøgelsen godt høre alle kræftpatienter, om de har ønsker til vejlednin-
gen om alternativ behandling. 

1.2.3 Spørgeskemaet 
Spørgeskemaets opbygning indebærer som nævnt, at kræftpatienterne direkte er 
blevet spurgt, om de har anvendt en række konkrete alternative produkter, be-
handlingsformer eller teknikker. Denne fremgangsmåde er valgt for at reducere 
betydningen af svarpersonernes forskellige opfattelser af, hvad alternativ be-
handling er.  

En lignende metode er valgt i forbindelse med afdækningen af de motiver, der 
ligger til grund for kræftpatienternes brug af alternativ behandling. Udover et 
helt åbent spørgsmål om, hvad der var den vigtigste grund til, at svarpersonen 
valgte at bruge de former for alternativ behandling, som den pågældende havde 
nævnt, blev der også spurgt til en række mere konkrete motiver.  

Ud over lukkede spørgsmål med faste svarkategorier indeholder spørgeskemaet 
også en række åbne spørgsmål. Kræftpatienternes besvarelser af de åbne 
spørgsmål fremgår i vidt omfang af rapporten.  

1.2.4 Data 
I løbet af dataindsamlingsperioden blev Kræftlinien kontaktet af 773 kræftpati-
enter. Bl.a. fordi rådgivningen foregår anonymt, ved vi ikke hvor mange af dis-
se, der ringede flere gange til Kræftlinien i løbet af perioden.  

Af hensyn til kræftpatienterne var det langt fra alle, der blev anmodet om at 
deltage i undersøgelsen. For det første blev de kræftpatienter, der kontaktede 
Kræftlinien i perioder med spidsbelastning, dvs. på tidspunkter hvor mange 
brugere søgte at komme igennem til Kræftlinien, ikke anmodet om at deltage. 

Konkrete former for 
alternativ behandling 

Konkrete motiver 

Både åbne og lukkede 
spørgsmål 

Ikke alle kræftpatienter 
blev anmodet om at 
deltage 
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For det andet blev de kræftpatienter, for hvem rådgiverne vurderede, at det ville 
være for stor en belastning at deltage i undersøgelsen, heller ikke anmodet her-
om. For det tredje blev kræftpatienter, der havde fået konstateret kræft mindre 
end 1 uge før opkaldet til kræftlinien, ikke bedt om at deltage i undersøgelsen. 

Alt i alt blev 418 kræftpatienter orienteret om undersøgelsen og spurgt, om de 
ville deltage. 63 oplyste, at de allerede deltog eller var blevet spurgt tidligere. 2 
viste sig ved opkaldet ikke at tilhøre målgruppen. 3 blev ikke forsøgt interview-
et, da undersøgelsens mål om 250 deltagere var nået3. Tilbage er 350 forskelli-
ge kræftpatienter, der blev spurgt, om de ville deltage i undersøgelsen. Heraf er 
der gennemført interview med 250 patienter. Det betyder, at undersøgelsen har 
en svarprocent på 71,4 pct., hvilket er tilfredsstillende i denne form for under-
søgelser. 16,3 pct. af de adspurgte ønskede ikke at deltage i undersøgelsen. En-
delig blev 12,3 pct. ikke truffet hjemme.   

Tabel 1.1. Undersøgelsens deltagere sammenlignet med kræftpatienter, der bruger 
Kræftlinien 

Brugere af Kræftlinien i 2004 Undersøgelsen
Køn
  Kvinder 75% 70%
  Mænd 25% 30%
Alder
  0-19 år 0% 0%
  20-29 år 3% 2%
  30-39 år 10% 7%
  40-49 år 19% 16%
  50-59 år 33% 31%
  60-69 år 23% 32%
  70 år eller derover 12% 12%
Bopæl
  Hovedstadsområdet 40% 31%
  Sjælland, øerne og Bornholm 23% 22%
  Fyn 6% 9%
  Jylland 31% 38%
Diagnosetidspunkt
  3 mdr. eller derunder 38% 35%
  3 - 12 mdr. 26% 28%
  1 - 2 år 14% 17%
  Mere end 2 år 22% 20%
Sygdomsstatus
  Symptomer på kræft 1% 0%
  Undersøgelse / udredning 4% 3%
  Nydiagnosticeret 10% 13%
  Ventetid på behandling 10% 6%
  Er i behandling 30% 32%
  Afsluttet behandling 28% 31%
  Opgivet behandling 4% 2%
  Ønsker ikke den tilbudte behandling 1% 1%
  Mistanke om / konstateret recidiv 12% 12%
  Terminal 0% 0%
Diagnosegruppe
  Brystkræft 34% 33%
  Mave-tarmkræft 15% 12%
  Kræft i luftvejene 10% 9%
  Kræft i kønsorganer 16% 21%
  Andet 25% 24%  

Spørgsmålet er nu, i hvilket omfang undersøgelsens deltagere er repræsentative 
for de kræftpatienter, der bruger Kræftlinien – og i hvilket omfang undersøgel-
sens deltagere er repræsentative for kræftpatienterne i Danmark? 
                                                   
3 Og blev ringet op med besked herom. 

Svarprocent 

Repræsentativitet 
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Tabel 1.1 sammenligner undersøgelsens deltagere med de kræftpatienter, der 
kontaktede Kræftlinien i løbet af hele året 2004 på en række kendetegn. Opgjort 
efter disse kendetegn ligner undersøgelsens deltagere generelt Kræftliniens 
brugere ganske godt. De vigtigste forskelle er, at der i undersøgelsen er signifi-
kant flere 60-69 årige, og kræftpatienter bosat i Jylland og signifikant færre 
kræftpatienter fra Hovedstadsområdet og kræftpatienter med sygdomsstatus 
’andet’ sammenlignet med Kræftliniens brugere i 2004. De nævnte forskelle er 
så små, at vi ikke har fundet grundlag for at vægte undersøgelsens datamateria-
le. Det hænger også sammen med, at yngre kræftpatienter og kræftpatienter fra 
Hovedstadsområdet tillige med kvindelige kræftpatienter er overrepræsenterede 
blandt Kræftliniens brugere set i forhold til danske kræftpatienter generelt. Fle-
re af de nævnte forskelle går på den måde ’i den rigtige retning’. 

Dette opvejer imidlertid ikke den generelle tendens til, at kvinder og yngre er 
overrepræsenterede blandt de kræftpatienter, der bruger Kræftlinien, og dermed 
blandt undersøgelsens deltagere. Som det vil fremgå, har køn, alder og/eller 
hvilken landsdel kræftpatienterne kommer fra, betydning for flere af de under-
søgte forhold vedrørende brugen af alternativ behandling. Dette forhold betyder 
i sig selv, at nogle af de procentangivelser, der nævnes i rapporten kan være 
højere blandt undersøgelsens deltagere end blandt de danske kræftpatienter un-
der ét. Herudover ved vi ikke om og hvordan, undersøgelsens deltagere i øvrigt 
er repræsentative for samtlige danske kræftpatienter. Undersøgelsen giver såle-
des først og fremmest et billede af brugen af alternativ behandling blandt bru-
gerne af Kræftlinien.  

1.2.5 Analyser 
I samtlige analyser – såvel to-vejs analyser som multivariate analyser - er der 
anvendt et signifikansniveau på 5%. Statistiske sammenhænge, der omtales 
som markante eller signifikante har således en signifikanssandsynlighed, der er 
mindre end eller lig med 5%. Hvor antallet af observationer har været for lavt 
til at gennemføre normale χ2-test, er der anvendt eksakte test. Generelt omtales 
kun signifikante forskelle og sammenhænge med mindre andet klart fremgår af 
teksten. 

 

 

I forhold til brugerne af 
Kræftlinien 
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2 Hovedresultater og konklusion 

2.1 Hovedresultater 
Undersøgelsens hovedresultater præsenteres i det følgende. For læseren, der 
ønsker et hurtigt overblik over resultaterne, vil det være tilstrækkeligt at læse 
dette kapitel. I det omfang der ønskes mere detaljerede oplysninger, mere do-
kumentation og/eller præsentation af resultaterne i figurer mv. i forbindelse 
med udvalgte problemstillinger, henvises til den samlede rapport, der kan hen-
tes på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside på adressen: 
 www.cancer.dk/rapporter 

2.1.1 Kræftpatienternes brug af alternativ behandling 
Mellem 55 og 75 pct. af kræftpatienterne i undersøgelsen har brugt alternativ 
behandling, efter de fik konstateret kræft. Andelen afhænger af, hvor bredt vi 
definerer alternativ behandling. 

Tager vi udgangspunkt i en bred afgrænsning af begrebet, har 75 pct. af kræft-
patienterne brugt alternativ behandling. Med den brede afgrænsning opfatter vi 
brug af fiskeolie, grøn the dagligt, nogle fysiske og mentale teknikker - af-
spænding, yoga, meditation, visualisering og tai chi eller qi qong - samt ekstra 
tilskud af en række vitaminer og mineraler som alternativ behandling. 

Er udgangspunktet en mere snæver afgrænsning af begrebet, har 55 pct. brugt 
alternativ behandling, efter de fik konstateret kræft. Med denne afgrænsning 
indgår de nævnte produkter og teknikker ikke i definitionen af alternativ be-
handling. 

Der er især mange, der har brugt naturlægemidler og kosttilskud. Det gælder 54 
pct. af kræftpatienterne, hvis fiskeolie og grøn the dagligt medregnes - 42 pct. 
ellers. Det er navnlig fiskeolie og omega3-fedtsyrer, der bruges af mange (33 
pct. af samtlige kræftpatienter). Samtidig har omkring en tiendedel af kræftpa-
tienterne anvendt ginseng (11 pct.), grøn the dagligt (11 pct.) eller Life Spice 
Vital (9 pct.). Herefter følger en række andre naturlægemidler og kosttilskud. 

Vitaminer og mineraler udover en almindelig vitaminpille er blevet anvendt af 
47 pct. af kræftpatienterne. Her er der især mange, der har anvendt ekstra C-
vitamin (28 pct.), først og fremmest i form af tabletter. Herudover er der en del, 

Læsevejledning 

Over halvdelen af 
kræftpatienterne har 
brugt alternativ behand-
ling 
Bred afgrænsning 

Smal afgrænsning 

Naturlægemidler og 
kosttilskud 

Vitaminer og mineraler 
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der har taget ekstra tilskud af Selen (16 pct.), E-vitamin (16 pct.), Longovital 
(14 pct.), D-vitamin (12 pct.),  Zink (10 pct.) og A-vitamin (9 pct.).  

37 pct. af kræftpatienterne har været hos en behandler – i eller uden for sund-
hedsvæsenet - hvor de er blevet behandlet med alternative behandlingsmetoder. 
Der er især mange patienter, der har fået akupunktur. Det har 20 pct., dvs. hver 
femte kræftpatient. Netop akupunkturen er udtryk for, at behandlere inden for 
sundhedsvæsenet også anvender alternative metoder. 43 pct. af de kræftpatien-
ter, der har fået akupunktur, har fået det af en læge4. En anden stor gruppe har 
fået akupunktur hos en alternativ behandler (37 pct.).  

Herudover har en del kræftpatienter været hos behandlere, hvor de har modta-
get zoneterapi (14 pct.) eller healing. 10 pct., dvs. hver tiende kræftpatient har 
været hos en healer. Kræftpatienterne har også fået mange andre former for al-
ternativ behandling hos alternative behandlere, men ikke i samme størrelsesor-
den som zoneterapi og healing.  

23 pct. af kræftpatienterne har efter kræftdiagnosen anvendt en eller flere af 
teknikkerne afspænding, yoga, meditation, visualisering, tai chi eller qi qong. 
Især afspænding er blevet anvendt af mange (17 pct.). Også visualisering (12 
pct.) og meditation (10 pct.) er blevet brugt af en del kræftpatienter. 

6 pct. af undersøgelsens kræftpatienter har fulgt en personlig kostplan udarbej-
det af en alternativ kostvejleder. 

2.1.2 Hvem bruger især alternativ behandling? 
Generelt er der mange brugere af alternativ behandling blandt kræftpatienter, 
der tilhører en af de følgende grupper: kvinder, under 60 år, med bopæl i Jyl-
land, brystkræftpatienter og kræftpatienter som også har brugt alternativ be-
handling, før de fik kræft. 

Tages der højde for disse forhold samtidig, tyder undersøgelsen på, at kræftpa-
tienternes køn har størst betydning for, om de har brugt alternativ behandling, 
efter de fik konstateret kræft. Alderen har dog også betydning. I forhold til an-
dre kræftpatienter er det især kvinder og kræftpatienter under 60 år, der har 
brugt alternativ behandling.  

Forskellen på mænd og kvinders brug af alternativ behandling viser sig ved, at 
81 pct. af kvinderne og 63 pct. af mændene har brugt alternativ behandling – 
bredt afgrænset.  

Størst forskel er der på mænd og kvinders brug af alternative behandlere og på 
mænd og kvinders brug af alternative teknikker. Kvinderne har i langt højere 
grad brugt behandlere og teknikker end mænd. Hvad angår brugen af alternati-
ve behandlere, er der især store kønsforskelle med hensyn til behandling med 

                                                   
4 Der kan både være tale om en behandler med lægelig baggrund, om en praktiserende læge 
og om en sygehuslæge. 
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akupunktur, zoneterapi, kinesiologi, healing og alternativ massage. For de al-
ternative teknikker er der især kønsforskelle med hensyn til brugen af afspæn-
ding, yoga, meditation og visualisering. 

Samtidig bruger de kvindelige brugere også flere typer af alternativ behandling 
end de mandlige brugere. Mens de mandlige brugere i gennemsnit har brugt 3 
forskellige typer af alternativ behandling, har de kvindelige brugere i gennem-
snit brugt 6 typer.  

Kræftpatienter med konstateret eller mistænkt recidiv adskiller sig ikke væsent-
ligt fra de øvrige kræftpatienter, mht. om de bruger alternativ behandling. An-
delen, der har brugt alternativ behandling, er fx nogenlunde den samme i de to 
grupper af kræftpatienter.  

De kræftpatienter med konstateret eller mistænkt recidiv, der har brugt alterna-
tiv behandling, har imidlertid brugt flere former for alternativ behandling end 
de øvrige brugere. Brugere af alternativ behandling med konstateret eller mis-
tænkt recidiv, eller hvor kurativ behandling er opgivet, har i gennemsnit brugt 8 
alternative produkter, behandlinger og teknikker, mens fx brugere, der er i gang 
med den etablerede behandling eller har afsluttet denne, i gennemsnit har brugt 
5. Alt i alt har hver tredje af undersøgelsens kræftpatienter, hvor der er konsta-
teret eller mistanke om recidiv, eller hvor kurativ behandling er opgivet, brugt 
mindst 8 typer af alternativ behandling5.  

2.1.3 Hvor har brugerne deres viden om alternativ behandling 
fra? 

Familie, venner og kolleger spiller en vigtig rolle for den viden, brugerne har 
om den alternative behandling, de bruger. 68 pct. af de kræftpatienter, der har 
brugt alternativ behandling efter de fik konstateret kræft, har blandt andet deres 
viden herfra. Medierne (49 pct.), alternative behandlere (30 pct.), bøger (26 
pct.) og helsekostbutikker (21 pct.) er andre vigtige kilder til viden. Internettet 
nævnes af 13 pct. af brugerne. 

Alternative behandlere udgør en vigtig informationskilde for brugerne af alle 
hovedformerne for alternativ behandling (naturlægemidler/kosttilskud, ekstra 
tilskud af vitaminer og mineraler, alternativ behandling hos behandler, teknik-
ker og alternativ kostplan). For de kræftpatienter, der har fulgt en alternativ 
kostplan lagt af en alternativ kostvejleder udgør den alternative behandler dog 
den helt dominerende kilde til viden. 68 pct. af brugerne af alternative kostpla-
ner nævner, at deres viden herom stammer fra en alternativ behandler. 

Lægernes rolle som kilde til viden er lidt mere begrænset. Omkring hver 5. 
kræftpatient (18 pct.) har fået viden om alternativ behandling fra en læge6. Det 
er specielt brugerne af ekstra vitaminer og mineraler, der oplyser, at deres viden 

                                                   
5 Inkl. ekstra tilskud af vitaminer og mineraler. 
6 Der kan både være tale om en praktiserende læge, en speciallæge, en sygehuslæge eller en 
alternativ behandler med lægelig baggrund. 
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herom bl.a. stammer fra en læge (12 pct.). 10 pct. af de kræftpatienter, der har 
fået alternativ behandling hos en behandler, har en del af deres viden herom fra 
en læge. Det hænger formentlig bl.a. sammen med, at mange af de kræftpatien-
ter (43 pct.), der har fået akupunktur, har fået det hos en læge. Derimod har in-
gen brugere af de undersøgte teknikker (afspænding, yoga, meditation, visuali-
sering eller tai chi/qi qong) eller alternative kostvejledere fået deres viden her-
om fra en læge. 

2.1.4 Succéshistorier og anbefalinger  
Brug af alternativ behandling ser i høj grad ud til at starte efter anbefaling fra 
andre. 79 pct. af undersøgelsens brugere er begyndt at bruge alternative produk-
ter, behandlinger eller teknikker, fordi de fik det anbefalet. Især familie og be-
kendtes anbefalinger spiller en vigtig rolle. 6 ud af 10 kræftpatienter oplyser, at 
de begyndte at bruge alternative behandlinger eller produkter mv., fordi de fik 
det anbefalet af familie og bekendte.  

Succés-historier om andre, der er blevet hjulpet, spiller en stor rolle. Hver an-
den bruger fortæller, at de begyndte at bruge alternativ behandling, fordi de 
hørte om andre, der var blevet hjulpet på den måde. 

Kun meget få brugere giver udtryk for, at de begyndte at bruge alternativ be-
handling, fordi andre pressede dem til det (2 pct.).  

2.1.5 Motiver til at bruge alternativ behandling 
Det er ikke så meget mistro til effekten af den etablerede behandling, der får 
kræftpatienterne til at bruge alternativ behandling.  

Det er snarere ønsket om at få mere modstandskraft, energi og livskvalitet, re-
ducere følgerne af kræftsygdommen og bivirkningerne behandlingen, og håbet 
om at blive helbredt eller undgå at sygdommen bliver forværret eller kommer 
igen, der er afgørende for mange kræftpatienter.  

Herudover angives andre sygdomme og lidelser end kræft også som årsagen til 
en del kræftpatienters brug af alternativ behandling. 

Næsten samtlige kræftpatienter, der har brugt alternativ behandling, peger på, at 
håbet om at få større modstandskraft, mere energi og/eller mere livskvalitet var 
blandt grundene til, at de valgte at bruge alternativ behandling (95 pct.).  

− For at være sikker på at immunforsvaret har de bedste betingelser som overhovedet muligt.  

− Jeg var dødtræt og følte, jeg måtte prøve noget.  

Udsagn fra kræftpatienter i undersøgelsen 

For 69 pct. af brugerne er motiverne direkte forbundet med kampen imod selve 
kræftsygdommen, dvs. med håbet om, at den alternative behandling måske kan 
hjælpe dem til at blive helbredt, undgå at kræftsygdommen bliver forværret el-
ler kommer igen eller hjælpe dem med at øge effekten af den etablerede kræft-
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behandling. Kvinder peger oftere på motiver af denne art end mænd (K: 75 pct., 
M: 54 pct.). 

− Det er absolut for at kæmpe mod min egen sygdom  

− For at få det bedre - holde sygdommen på afstand  

− For at få det bedre - hjælpe på canceren - styrke imunforsvaret  

− To hovedformål: 1, være så god kondition som muligt når man skal bekæmpe noget, 2: bekæmpe 

noget af kræften  

Udsagn fra kræftpatienter i undersøgelsen 

Alt i alt oplyser 39 pct. af brugerne, at håbet om helbredelse ved hjælp af alter-
nativ behandling var en af grundene til, at de begyndte på det alternative. Det 
gælder i særlig grad for de kræftpatienter, der har opsøgt alternative behandlere 
og alternative kostvejledere. 

63 pct. af brugerne anvender alternativ behandling imod nogle af følgerne af 
kræftsygdommen eller behandlingen. Det gælder i højere grad for kræftpatien-
ter under (74 pct.) end over 60 år (53 pct.). 

− For at styrke immunforsvar og hjælpe på nogle bivirkninger - og få noget indre ro.  

− For at styrke mit immunforsvar og pga. gener som hedeture mm.  

Udsagn fra kræftpatienter i undersøgelsen 

For omkring hver 10. bruger er mistro til effekten af den etablerede behandling 
blandt motiverne til at bruge alternativ behandling. 9 pct. af brugerne bruger 
alternativ behandling, fordi de ikke har tillid til virkningen af den etablerede 
behandling, og 6 pct. gør det, fordi de føler sig opgivet af lægerne. 

− Jeg stoler ikke så meget på det etablerede sundhedssystem og ønsker derfor at tage sagen i egen 

hånd. Jeg ønsker også at styrke mit immunforsvar!  

Udsagn fra en kræftpatient i undersøgelsen  

Kræftpatienternes brug af alternativ behandling er ikke nødvendigvis rettet 
imod kræftsygdommen. 24 pct. af brugerne har brugt alternativ behandling 
imod andre sygdomme eller lidelser end kræft.  

− Det er ikke så meget pga. kræftsygdommen men pga. smerter i mit knæ, at jeg bruger naturmedi-

cin. 

Udsagn fra en kræftpatient i undersøgelsen 

Endelig peger en del kræftpatienter på, at muligheden for selv at gøre noget, var 
blandt motiverne til at bruge alternativ behandling. 

− For at føle at jeg gør noget…  

− Det var at give mig ro - at jeg kunne sige overfor mig selv, at nu har jeg gjort alt, hvad jeg kunne 

og i håb om det hjalp.  

Udsagn fra kræftpatienter i undersøgelsen 
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2.1.6 Alternativ behandling anvendes som supplerende 
behandling 

Kræftpatienterne anvender ikke alternativ behandling som et alternativ til den  
etablerede behandling, men i langt højere grad som et supplement. Kun 4 pct. af 
undersøgelsens brugere af alternativ behandling har sagt nej til et tilbud om 
kræftbehandling i sundhedsvæsenet, fordi de hellere ville bruge alternativ be-
handling.  

For disse 4 pct. har det især været bivirkningerne ved den etablerede behand-
ling, der har fået dem til at afvise behandlingstilbudet. 

2.1.7 Brugernes vurdering af fordele og ulemper ved den 
alternative behandling 

Omkring hver tredje bruger giver udtryk for, at alternativ behandling direkte 
har påvirket kræftsygdommen eller følgerne af den på en positiv måde. Resten, 
dvs. to tredjedele af brugerne afviser, at det har været tilfældet eller svarer, at 
de ikke ved, om kræftsygdommen eller følgerne er blevet påvirket.  

Inddrager vi også andre fordele end direkte positiv påvirkning af kræftsyg-
dommen eller dens følger, giver omkring hver anden bruger udtryk for at have 
fået noget positivt ud af at bruge alternativ behandling. For halvdelen af bru-
gerne har alternativ behandling altså enten påvirket kræftsygdommen eller føl-
gerne af den eller haft andre fordele. Den anden halvdel af brugerne afviser, at 
det har været tilfældet eller er usikre på det.  

De positive effekter, brugerne især peger på, er en reduktion af følgevirknin-
gerne af enten sygdommen eller behandlingen. Det drejer sig fx om bedre søvn, 
psykiske fordele - bl.a. mindre angst og større ro - styrkelse af immunforsvaret, 
mere energi og følelsen af selv at have gjort noget. Kun meget få brugere me-
ner, at den alternative behandling har hjulpet på eller helbredt dem for selve 
kræftsygdommen (2 pct.). 

− Jeg har ikke haft bivirkninger, som mange ellers har haft. (Healing / Clairvoyant / Akupunktur) 

− Har hjulpet på nogle bivirkninger. (E-vitamin / Selen / Healing / Akupunktur) 

− Mindre træt, kunne sove bedre, hukommelsen blev bedre, flere kræfter, bedre humør, mindre 

hedeture (C-vitamin / D-vitamin / E-vitamin / A-vitamin / Selen / Zink / Omnimin / Zoneterapi / Ki-

nesiologi / Healing / Bøn / Massage / Kranioskralterapi / Ginseng / Fiskeolie / Life Spice Vital /Grøn 

the / Morgenfruete / Oskar nr. 60 / Afspænding / Meditation / Akupunktur / Visualisering)  

− Mere energi, bedre søvn. (C-vitamin / Selen / B-vitamin / Fiskeolie / Afspænding / Akupunktur / 

Visualisering) 

− Blevet et mere roligt menneske, mere let, glad og fri. (D-vitamin / Zoneterapi / Healing / Life Spice 

Vital / Grøn the / Afspænding / Meditation / Visualisering) 

− Mere ro og større psykisk balance. (Healing / Afspænding / Yoga / Meditation / Visualisering)  

Udsagn fra kræftpatienter i undersøgelsen - med angivelse af hvilke former for alternativ behandling de har brugt, 

efter de fik konstateret kræft. 

Alternativ behandling 
anvendes som supple-
ment til den etablerede 
behandling 

1/3 mener, at alternativ 
behandling har påvirket 
kræftsygdommen eller 
følgerne 

½ har alt i alt haft glæde 
af alternativ behandling 

De positive effekter 



Kræftpatienters brug af alternativ behandling 

En undersøgelse blandt brugerne af Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning: Kræftlinien 

  
 

 

 18 

 

Det er især de brugere, der har fået akupunktur, har brugt alternative kostvejle-
dere, og/eller har brugt visualisering, der mener eller tror, at deres brug af alter-
nativ behandling har påvirket kræftsygdommen eller dens følger på en positiv 
måde. Det er resultatet af en analyse, hvor der er taget højde for de former for 
alternativ behandling, brugerne har anvendt.  

Når andre fordele også inddrages i analyserne er resultatet, at det især er de 
brugere, der har fået akupunktur, har fået zoneterapi, har brugt visualisering 
og/eller har brugt bøn, der mener eller tror, at deres brug af alternativ behand-
ling har påvirket kræftsygdommen eller dens følger på en positiv måde eller 
haft andre fordele. 

21 pct. af brugerne peger på, at der er ulemper forbundet med at bruge alterna-
tiv behandling. Først og fremmest bliver det nævnt, at det er dyrt at bevæge sig 
ud på det alternative marked. Samtidig betegnes det alternative marked som en 
”svær tilgængelig jungle” præget af uoverskuelighed og usikkerhed om be-
handlingseffekter og bivirkninger.  

− Det har været dyrt, og nogle gange har det spildt min tid. For dårlige til at melde ud, hvad det 

virkelig virker på, og hvad det ikke virker på.! (Kinesiologi / Healing / Ginseng / Fiskeolie / Af-

spænding / Meditation / Visualisering) 

− Det koster det hvide ud af øjnene. (C-vitamin / B-vitamin / Akupunktur / Biopati / Kinesiologi / 

Irisanalyse / Fiskeolie) 

− Den alternative verden er en svær tilgængelig jungle. Forskel i viden på engelske hjemmesider og 

hospitalsverden i DK. DK har for få ressourcer - man står hjælpeløs tilbage. (Longovital / Fiskeolie 

/ Grøn the / Visualisering / Ingefær) 

− Der er så meget svindel og humbug, så det kan være svært at gennemskue, hvad der er rigtigt. 

(Kostvejleder / Akupunktur / Hajbrusk)  

Udsagn fra kræftpatienter i undersøgelsen - med angivelse af hvilke former for alternativ behandling de har brugt, 

efter de fik konstateret kræft. 

2.1.8 Udgifter til alternativ behandling 
Undersøgelsens deltagere bruger mange penge på alternativ behandling. I den 
sidste måned før interviewet havde brugerne af alternativ behandling i gennem-
snit brugt godt 600 kr. hertil. Hver femte bruger havde brugt mindst 1.000 kr. 
på alternativ behandling i den pågældende måned. 

De gennemsnitlige udgifter er størst blandt brugere, der er nydiagnosticerede, 
er i gang med den etablerede behandling, eller har konstateret eller mistænkt 
recidiv, og mindst blandt brugere, der har afsluttet den etablerede behandling. 

2.1.9 Taler patienterne med lægen om alternativ behandling7 
Der er flere gode grunde til at anbefale læger og patienter at indgå i en dialog 
om patienternes overvejelser om brug af alternativ behandling. Dels fordi en 

                                                   
7 I disse tal bliver der set bort fra nydiagnosticerede kræftpatienter, for hvem det måske 
endnu ikke har været så relevant at tale med en læge om alternativ behandling. 
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god dialog kan bidrage til, at patienterne får afklaret deres holdning og spørgs-
mål vedrørende alternativ behandling. Dels fordi der både kan være fordele og 
ulemper ved at kombinere alternativ behandling med den etablerede behand-
ling.  

Undersøgelsen viser imidlertid, at langt de fleste brugere – 75 pct. - ikke har 
talt med en læge om fordele og ulemper ved at bruge alternativ behandling8. 
Blandt alle undersøgelsens kræftpatienter, dvs. både brugere og ikke-brugere af 
alternativ behandling er billedet det samme.  

Man kunne forestille sig, at patienterne i stedet talte med sygeplejerskerne eller 
med andet sundhedspersonale om brugen af alternativ behandling, men her er 
billedet det samme. 71 pct. af brugerne af alternativ behandling har hverken talt 
med en læge, en sygeplejerske eller med andet sundhedspersonale om fordele 
og ulemper ved at bruge alternativ behandling. 

Det, der især ser ud til at have betydning for, om kræftpatienten har talt med en 
læge om alternativ behandling, er, hvor i landet patienten kommer fra. Kræftpa-
tienter i Jylland har alt andet lige hyppigere talt med en læge om alternativ be-
handling end kræftpatienterne i resten af landet. Særlig stor forskel er der på 
kræftpatienter fra hovedstadsområdet og kræftpatienter i Jylland. Spørgsmålet 
er, om forskellen skyldes, at lægerne på de jyske sygehuse er mere opmærk-
somme på spørgsmålet, eller om de jyske kræftpatienter hyppigere tager 
spørgsmålet op end patienterne i resten af landet? 

2.1.10 Hvad ønsker patienterne at vide mere om? 
Ca. hver tredje af undersøgelsens kræftpatienter giver udtryk for, at de har 
spørgsmål om alternativ behandling, de savner at få besvaret. Det, kræftpatien-
terne især efterlyser, er dokumentation og viden om alternativ behandling, bl.a. 
om hvilke former for alternativ behandling der hjælper, og hvilke der kan risi-
kere at modvirke effekten af den etablerede behandling. Patienterne efterlyser 
dels generel viden og overblik over det alternative område, dels mere specifik 
viden om konkrete former for alternativ behandling, konkrete diagnoser 
og/eller konkrete følgevirkninger af behandlingen eller sygdommen. De kræft-
patienter, der har ønsket det, er efterfølgende blevet kontaktet af en rådgiver fra 
Kræftlinien for at tale om de pågældende spørgsmål. 

2.2 Konklusion 

2.2.1 Brug af konkrete former for alternativ behandling 
En del af styrken ved denne undersøgelse ligger i, at dataindsamlingen er fore-
taget som interview, hvor der er spurgt til brugen af en lang række konkrete 
former for alternativ behandling. På samme måde er der spurgt til, om konkrete 
motiver har spillet en rolle i forbindelse med brugen af alternativ behandling. 
                                                   
8 Der kan være tale om forskellige typer af læger fx den praktiserende læge, en sygehuslæ-
ge eller en behandler, der anvender alternative metoder, og er uddannet som læge. 

 
De fleste brugere har 
ikke talt med en læge 

eller med andet sund-
hedspersonale 

Kræftpatienter i Jylland 
har hyppigere talt med 
en læge om alternativ 
behandling 

Patienterne ønsker do-
kumentation og viden 

Konkrete former for 
alternativ behandling 
 
Konkrete motiver 



Kræftpatienters brug af alternativ behandling 

En undersøgelse blandt brugerne af Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning: Kræftlinien 

  
 

 

 20 

 

Derved reduceres betydningen af svarpersonernes forskellige opfattelser af, 
hvad der skal forstås ved alternativ behandling. Det samme gælder betydningen 
af svarpersonernes tilfældige erindring om eget brug af eller motiv til brug af 
alternativ behandling, der også reduceres, når man spørger konkret - fx til bru-
gen af en bestemt form for alternativ behandling. Samtidig har det i undersøgel-
sen været muligt at undersøge flere relevante aspekter af brugen af alternativ 
behandling blandt kræftpatienter, fordi dens hovedtema netop har været: kræft-
patienters brug af alternativ behandling.  

2.2.2 Generaliserbarhed 
Undersøgelsen bygger på interview med 250 kræftpatienter, der har kontaktet 
Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftlinien. Den belyser derfor først 
og fremmest brugen af alternativ behandling blandt brugerne af Kræftlinien.  

Sammenlignet med danske kræftpatienter som helhed er Kræftliniens brugere 
kendetegnet ved at omfatte relativt mange kvinder og kræftpatienter under 60 
år. Grupper der i højere grad anvender alternativ behandling end mandlige 
kræftpatienter og kræftpatienter over 60 år. Resultaterne kan dermed ikke uden 
videre generaliseres til at gælde alle danske kræftpatienter.  

Fordelen ved at tage udgangspunkt i Kræftliniens brugere er, at vi formentlig 
får et godt billede af handlingsmønsteret og holdningerne med hensyn til alter-
nativ behandling hos morgendagens og fremtidens kræftpatienter. Her vil et 
højt informationsniveau, brug af alternativ behandling og ønsket om at deltage 
aktivt i en dialog om behandlingsmulighederne antagelig spille en stadig mere 
fremtrædende rolle. 

2.2.3 Konklusion 
Over halvdelen af undersøgelsens kræftpatienter har brugt en eller flere former 
for alternativ behandling. Specielt alternativ behandling i form af naturlæge-
midler, kosttilskud og ekstra tilskud af vitaminer og mineraler er meget brugt. 
Hertil kommer specielt akupunktur, zoneterapi, afspænding og visualisering. 
Det er altså ikke de mere ekstreme former for alternativ behandling, der først og 
fremmest er i høj kurs blandt kræftpatienterne. Samtidig viser undersøgelsen, at 
kræftpatienterne ikke fravælger den etablerede behandling, men snarere bruger 
alternativ behandling som et supplement til den etablerede behandling. 

Set ud fra brugernes vurdering er det især akupunktur, zoneterapi, alternative 
kostvejledere, visualisering og bøn, der har hjulpet dem på den ene eller den 
anden måde. Det er især de brugere, der har brugt én af disse former for alterna-
tiv behandling, der peger på, at de har haft glæde af at bruge alternativ behand-
ling. Der skal større og videnskabelige undersøgelser til for at vurdere holdbar-
heden af disse resultater, men det er bl.a. interessant, at flere videnskabelige 
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undersøgelser tyder på, at akupunktur virker smertestillende og i nogle tilfælde 
kan lindre bivirkninger ved kvalme og opkast fra kræftbehandlingen9. 

Samlet set mener den ene halvdel af de kræftpatienter, der har brugt alternativ 
behandling, at de har haft glæde af det, enten i kraft af direkte påvirkning af 
kræftsygdommen eller følgerne af den eller i kraft af andre fordele. Den anden 
halvdel afviser eller er skeptiske over for, om det har været tilfældet. Samtidig 
med at mange kræftpatienter prøver alternativ behandling i en eller anden form, 
forholder de sig altså kritisk til, om det gavner dem. 

Det kan imidlertid være dyrt og uoverskueligt at bevæge sig ud på det alternati-
ve marked, og en del brugere ser ud til at have forholdsvis store udgifter til al-
ternativ behandling – i vidt omfang uden sikker viden om, hvorvidt de vil kun-
ne få glæde af det.  

Det er derfor åbenlyst, at der er et stort behov for yderligere forskning, viden og 
rådgivning på området. Kræftpatienterne efterlyser dokumentation og viden 
om, hvad der kan hjælpe dem, og hvad der kan risikere at modvirke effekten af 
den etablerede behandling. Der efterlyses ikke blot generel viden, men også 
mere specifik viden om konkrete former for alternativ behandling, konkrete 
kræftdiagnoser og konkrete følgevirkninger af behandlingen eller sygdommen. 
Samtidig er det påfaldende få, der har talt med en læge om fordele og ulemper 
ved at supplere den etablerede behandling med alternativ behandling.  

Alt i alt peger undersøgelsen således på behovet for: 
− tilvejebringelse og formidling af yderligere viden og dokumentation om 

alternativ behandling 
− tilbud om kvalificeret rådgivning om alternativ behandling 
− styrkelse af dialogen mellem patienter, sundhedspersonale og alternative 

behandlere om alternativ behandling  
 
Kræftens Bekæmpelse har taget og forventer at tage yderligere initiativer på 
disse områder. Det vil bl.a. ske i forbindelse med den løbende udbygning af 
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside om alternativ behandling på 
www.cancer.dk/alternativ , i forbindelse med aktiviteter om alternativ behand-
ling på Kræftrådgivningerne i hele landet, og i forbindelse med fortsatte initia-
tiver til at fremme dialogen mellem patienter, sundhedspersonale og alternative 
behandlere10.  

                                                   
9 Deng & Cassileth (2005), Vickers & Cassileth (2001), Shen et. al. (2000), Ezzo et. al. 
(2005) 
10 De hidtidige initiativer omfatter bl.a. oprettelse af hjemmesiden om alternativ behand-
ling, en seminarrække om alternative behandlingsformer, workshops om musik og medita-
tion, forskningsprojekter om alternative behandlingsformer, samarbejde med ViFAB om 
udarbejdelse af oversigtsartikler (reviews) om udvalgte former for alternative metoder og 
præparater, oprettelse af en forskningsdatabase om alternativ behandling til brug for sund-
hedspersonale, rådgivere, alternative behandlere og den informationssøgende patient / pårø-
rende, samt kurser og foredrag og artikler om alternativ behandling.   
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