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Europæisk fokus på alternativ behandling 
 

Europa bør i EU-regi have et centrum for vidensudveksling, forskning og 

initiativer vedr. alternativ behandling, foreslår det europæiske 

forskernetværk CAMbrella. Halvdelen af EU-borgerne bruger alternativ 

behandling, men forskningen er næsten ikke til at få øje på, og området 

håndteres vidt forskelligt i de 27 medlemslande. 
 
En fælles europæisk indsats med basis i et forskningscenter i EU regi. Det er det centrale 
fremadrettede element i anbefalingerne fra et europæisk forskningsnetværk med fokus på 
Komplementær og Alternativ Medicin (KAM). I disse dage bliver forskernes arbejde gjort 
tilgængeligt på nettet og videregivet til bl.a. sundhedsmyndigheder og politikere i EU-

landene. 
 
- Vores vision er, at der etableres en videnbase, som giver de europæiske borgere og 
beslutningstagere mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger om KAM, siger 
netværkets koordinator, Dr Wolfgang Weidenhammer, Technische Universität München. 
 
Netværket CAMbrella er et forskningsprojekt, som gennem de seneste tre år har kortlagt 

situationen for KAM i Europa og har omfattet 16 forskningsinstitutioner fra 12 europæiske 
lande. 
 
Projektet, der blev finansieret under EU’s 7. rammeprogram, peger på at KAM bruges af over 
100 millioner EU-borgere, men samtidig er underprioriteret i sundhedsforskningen – samt at 
Europa halter markant bagefter Nordamerika, Asien og Australien. Derfor opfordrer forskerne 
til en koordineret europæisk indsats. 

 
- I det omfang KAM kan være en del af løsningen på de udfordringer, sundhedsvæsenet står 
over for i de kommende år, er det afgørende at indhente pålidelige oplysninger om udgifter, 

sikkerhed og effektivitet fra hverdagen blandt læger, patienter og alternative behandlere, 
siger Wolfgang Weidenhammer. 

 
De store nationale forskelle mht. regler, lovgivning og brug samt manglende forskning på 
området betyder, at man ved meget lidt om hvordan KAM anvendes i Europa. Fx mangler 
man viden om borgernes holdninger, behandlingernes sikkerhed, og ikke mindst om de 
kliniske resultater set i forhold til konventionel medicinsk behandling. 
 
CAMbrellas forskere opfordrer EU kommissionen til at fremme brugen af forskningsmetoder, 

der afspejler dagligdagen blandt læger, patienter og alternative behandlere, samt til i højere 
grad end hidtil at anlægge en synsvinkel, der afspejler befolkningens behov. 
 

CAMbrella har ikke haft til formål at anbefale specifikke metoder inden for alternativ 

behandling, men udelukkende at kortlægge området og komme med anbefalinger til 
fremtidig forskning og samarbejde i EU-regi. 
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Noter til redaktører 

 

Komplementær og alternativ medicin (KAM) er en fælles betegnelse for 

behandlingsmetoder uden for konventionel medicin – fx homøopati, zoneterapi, 

akupunktur og healing. De anvendes ikke mindst for at lindre kroniske tilstande, 

samt ifm. sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. 

 

1. De mest fremtrædende KAM metoder i EU er urtemedicin, akupunktur, 

homøopati og manuelle terapier (som massage, osteopati og zoneterapi), men KAM 

omfatter også fx antroposofisk medicin og naturopati. 

 

2. Der er mere end 150.000 registrerede læger med særlig KAM certificering og 

mere end 180.000 registrerede og certificerede ikke-medicinske alternative 

behandlere. Dette indikerer op til 65 alternative behandlere pr 100.000 indbyggere, 

sammenlignet med EU-tal, som angiver 95 praktiserende læger pr 100.000 

indbyggere. 

 

3. Brug af urtemedicin er den hyppigst rapporterede brug af KAM. Muskel-

problemer var den mest rapporterede lidelse. 

 

4. Mangel på data i de fleste medlemslande betød, at det kun var muligt at studere 

18 af de 39 medlemsstater og associerede lande. 

 

5. CAMbrella blev etableret under Europakommissionens syvende rammeprogram 

(FP7) i januar 2010. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  

 

 

 

 

Mere om CAMbrella: 

 

www.CAMbrella.eu  

 

http://www.cambrella.eu/aduploads/cambrellaroadmap.pdf  

 

http://www.cambrella.eu/downloadwithname.php?datei=195.06.ma,cambrellapolic

ybrief.pdf  
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