
 

Følgende Folkeerklæring opfordrer til et respektfuldt samarbejde mellem de traditionelle skoler indenfor 
folkemedicin, de komplementære medicinske skoler og den konventionelle skolemedicin med det formål at 
opnå en holistisk tilgang til sundhed, som har mennesket i centrum. 

Det sundhedsvæsen, vi ønsker har fokus på hele mennesket, værdsætter medbestemmelse, viser respekt for 
individuelle valg og for den kulturelle mangfoldighed samt integrerer klinisk erfaring og patientværdier med 
den bedste information fra forskning. 

Fuld adgang til et traditionelt, komplementært og integrerende sundhedsvæsen bør høre til 
sundhedsrettighederne. 

FOLKEERKLÆRING FOR ET TRADITIONELT-, 
KOMPLEMENTÆRT- OG INTEGRERENDE SUNDHEDSVÆSEN 

 
Definitioner 
Et Traditionelt-, Komplementært- og Integrerende Sundhedsvæsen (TKIS) henviser til et 
respektfuldt samarbejde mellem forskellige skoler indenfor medicin og dets professionelle 
udøvere med det formål at tilbyde en helhedsorienteret tilgang til sundhed, der har patienten i 
centrum. 

 

Om os 

Vi repræsenterer et verdensomspændende fællesskab af patienter og sundhedsprofessionelle i 

TKIS med en bred mangfoldighed af baggrunde og erfaringer samt et fælles engagement i at 

fremme et TKIS af højeste kvalitet. 

 

Det Sundhedsvæsen vi ønsker  

• Fokuserer på det hele menneske, inklusive fysiske, mentale, psykiske, sociale og 

spirituelle dimensioner 

• Har patienten i centrum og fremmer selvhelbredelse og sundhedsskabende livskrafter 

• Giver medbestemmelse og respekt for individuelle valg 

• Er evidensbaseret ved at integrere klinisk erfaring og patientværdier i tilknytning til den 

bedst eksisterende forskning 

• Har respekt for den kulturelle mangfoldighed og regionale forskelle 

• Udgør en integreret del af samfundets- og jordens sundhed 



 

• Anvender naturlige og bæredygtige ressourcer, der respekterer vores planet jordens 

sundhed. 

• Integrerer traditionelle og komplementære behandlingsformer med konventionel 

skolemedicin på en fremmende og samarbejdende måde 

 

Vi værdsætter fordelene ved konventionel skolemedicin samtidig med, at vi er opmærksomme 

på dens begrænsninger eksempelvis: 

• De utilstrækkelige terapeutiske valg vedrøredende kroniske og ikke-smitsomme 

sygdomme  

• Hyppige bivirkninger af medicinske behandlinger og øget forekomst af multiresistente 

bakterier 

• Adskillelse af behandling på grund af en tiltagende specialisering og begrænsninger i 

apparatfejlsmodelen 

 

Vi er inspireret af lande, der har integreret elementer af TKIS i deres sundhedsvæsen, men er 

bekymrede over lande: 

• Der forhindrer, begrænser og undervurderer virkninger af TKIS 

• Der har en manglende eller unuanceret mediedækning af TKIS 

• Har en utilstrækkelig offentlig finansiering af forsking indenfor TKIS 

• Har en utilstrækkelig adgang til TKIS eller har en ureguleret praksis af TKIS 

 

Vores opfordring til handling 
 

At alle lande 

• Garanterer en fuld adgang til TKIS som en rettighed indenfor sundhed til alle 

• Inkluderer TKIS i det nationale sundhedsvæsen 

• Giver akkreditering af TKIS sundhedspersonale i overensstemmelse med de internationale 
uddannelsesstandarder som garanti for behandling af højeste kvalitet 

• Garanterer adgang til sundhedsskabende TKIS lægemidler med en specifik regulatorisk 
organisation 

• Finansiere i forskning af TKIS og viderformidle pålidelig information om TKIS til 
offentligheden 

 

Alle sundhedsprofessionelle 

• Fremme et respektfuldt samarbejde mellem alle sundhedsprofessionelle med henblik på 



 

at opnå en helhedsorienteret tilgang til sundhedsvæsenet, der har mennesket i centrum 

 

  


