
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. januar 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 426 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 426:  

”Ministeren bedes oplyse følgende: 

Hvor mange skader forårsaget af akupunktører er der indberettet de sidste 

fem år? 

Hvor mange af disse indberettede skader omhandlede en punkteret lunge? 

Hvilke uddannelser havde de akupunktører, som var skyld i de punkterede 

lunger? 

Hvor mange akupunktører er der i Danmark? 

Hvor mange læger udfører akupunktur? 

Hvor mange timers undervisning skal en læge have for at foretage akupunktur 

på en patient?” 

 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Styrelsen for Patientsikkerhed og har desuden ind-

hentet oplysninger fra Patienterstatningen om anmeldelse af skader efter akupunk-

turbehandling.  

 

Det bemærkes, at det ikke er muligt at søge erstatning efter patienterstatningsord-

ningen for skader påført af alternative behandlere. Skader, der måtte være påført af 

akupunktører, der er alternative behandlere, indgår derfor ikke i opgørelsen neden-

for.  

 

På den baggrund kan jeg oplyse følgende:  

 

Skader forårsaget af akupunktører 

Patienterstatningen har identificeret 14 sager, hvor patientens lunge er punkteret ef-

ter akupunkturbehandlinger1. I skemaet herunder er de 14 tilfælde fordelt på be-

handlertyper.  

 

Behandler  Antal sager 

Fysioterapeut  7 

Kiropraktor  1 

Praktiserende læge  3 

Praktiserende speciallæge  3 

Hovedtotal  14 

                                                                 
1 Patienterstatningen oplyser, at opgørelsen er baseret på registrerede anmeldelser fra 2005 til 

2017.   
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Side 2 

 

Patienterstatningen gør for god ordens skyld opmærksom på, at opgørelsen ikke vi-

ser, at der er 14 sager, der er anset for erstatningsberettigede. Der er ifølge Patient-

erstatningen alene tale om tilfælde, hvor der er konstateret årsagssammenhæng mel-

lem behandlingen og komplikationen.  

 

Indberetninger af utilsigtede hændelser til DanskPatientSikkerhedsDatabase 

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at der indenfor de seneste fem år2 er indbe-

rettet i alt 40 hændelser som følge af akupunktur, hvoraf 14 vedrørte punktering af 

en lunge. De indberetninger, som modtages i DanskPatientSikkerhedsDatabase er 

alene indberetninger vedrørende autoriserede sundhedspersoners behandlinger. I 

basen ligger oplysningerne i anonymiseret form.  

 

Styrelsen gør samtidig opmærksom på, at det ikke er muligt på baggrund af de anony-

miserede oplysninger i basen at sige noget om, hvilken uddannelse den akupunktør 

havde, som forårsagede den hændelse, der gav anledning til indberetningen. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har derudover understreget, at Dansk Patientsikker-

hedsdatabase ikke er et register over skader.  

De 40 hændelsers alvorlighedsklassifikation3 og typer kan ses i nedenstående tabel-

ler 

 

Rækkenavne Antal af Relevant 

Alvorlig 8 

Moderat 9 

Mild 12 

Ingen skade 11 

Hovedtotal 40 

 

 Antal 

Pneumothorax (punkteret lunge) 14 

Besvimelse og/eller opkast 3 

Infektion i indstikssted 4 

Nåle glemt at blive fjernet eller patient glemt i op til to timer med 

alle nålene i 

17 

Hævelser ved indstikssted 2 

 

Antallet af akupunktører  

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at man ikke er bekendt med antallet af aku-

punktører eller det samlede antal personer, der udøver akupunktur.  

 

                                                                 
2 Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at opgørelserne over utilsigtede hændelser vedrø-

rende akupunktur består af afsluttede utilsigtede hændelser fra 2013-2017.  

3 Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at rapportøren ofte rapporterer hændelsen som alvor-

lig, selvom patienten/borgeren ikke kom til skade. Men rapportøren tænker, at det kunne have 

været alvorligt, hvorfor de rapporterer det som potentielt alvorligt. 



 

Side 3 

Styrelsen bemærker dog samtidig, at Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab, der er et 

lægevidenskabeligt selskab, i et høringssvar har anført, at der ikke findes tal for, hvor 

mange praktiserende læger, der udfører akupunktur, og hvad deres uddannelses-

mæssige baggrund er i denne disciplin.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed bemærker endvidere, at fore i ge  ”Praktisere de 
akupu ktører”, har oplyst, at de har 800 medlemmer, og at foreningen dermed re-

præsenterer en stor del af de danske akupunktører. Fore i ge  ”Da ske Akupu ktø-
rer” har i sa e forbi delse opl st, at de har 330 aktive edle er. 
 

Endvidere oplyser styrelsen, at der  eksisterer andre RAB-registrerede foreninger, 

so  for e tlig har akupu ktører orga iseret, f  ”Da sk Akupu ktur U io ”, en at 

der kan være andre sammenslutninger, selskaber, foreninger mm, som også tæller 

akupunktører, som ikke er RAB-registrerede. Endelig oplyser styrelsen, at der kan 

være akupunktører, der ikke er medlem af nogen forening.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Simone Poulsen 

 


