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Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 

 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har afgivet beretning om 

ændring af retsstillingen for udvalgte behandlere. Beretningen, som er dateret 

den 14. april 2015, er offentliggjort den 28. april 2015. Et flertal i udvalget (med 

undtagelse af S, RV og SF) pålægger regeringen inden den 13. maj 2015 at 

fremsætte et lovforslag, der sikrer, at fysioterapeuter, ergoterapeuter og RAB-

godkendte behandlere får lov til at udføre manipulationsbehandling af krop-

pens led på lige fod med læger og kiropraktorer.  

 

Jeg skal indledningsvist bemærke, at det er almindeligt antaget, at en minister 

ikke er retligt forpligtet til at følge en folketingsbeslutning eller beretning uden 

særlig hjemmel.  

 

Jeg mener ikke, at det er sagligt at fremsætte et lovforslag i løbet af få uger, 

der på afgørende punkter gør op med den hidtidige regulering på området. Jeg 

mener, det er nødvendigt med nærmere analyser af konsekvenserne af det 

ønskede lovforslag, hvis lovforslaget skal have den fornødne kvalitet.  

 

Jeg mener desuden, at det er vigtigt, at et lovforslag, som det ønskede, sen-

des i offentlig høring i minimum fire uger. En offentlig høring er vigtig for at få 

klarhed over, hvilken indstilling de myndigheder og organisationer mv., som vil 

blive berørt af en lovregulering, har til det påtænkte lovforslag. Dette er bl.a. 

væsentligt for at foretage en vurdering af, om et lovudkast ud fra tekniske og 

indholdsmæssige synspunkter kan anses for egnet og holde i praksis, samt for 

Folketingets bedømmelse af, om lovforslaget kan anses for rimeligt og hen-

sigtsmæssigt.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående ser jeg mig således ikke i stand til at frem-

sætte et lovforslag inden for den tidsfrist, der er angivet i beretningen.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Nick Hækkerup 
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