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Klage over annonce for Kranio-Sakral Terapi vist på tekst-tv ud-
sendt af Rødby Lokal TV  
 
Birgit Wede har den 24. september 2004 indgivet en klage til Forbruger-
ombudsmanden vedrørende en reklame for Kranio- Sakral Terapi vist på 
Rødby Lokal TV’s tekst tv. Klagen er efter aftale videresendt den 30. sep-
tember 2004 til Radio- og tv-nævnet til behandling. 
 
Birgit Wede anfører følgende i klagen: 
 
”…har kontaktet Rødby Lokal TV, og anmodet dem om at fjerne en reklame 
på tekst-tv om Kranio-Sakral Terapi/Healing idet jeg ved at sundhedsydel-
ser ikke må vises på Tv/tekst  tv…” 

 

 
Beskrivelse 
 
Rødby Lokal TV har tilsendt Radio- og tv-nævnet en udskrift med den an-
nonce, der blev bragt for Kranio- Sakral Terapi og healing på stationens 
tekst tv. 
 
Udskriften viser en annonce med overskriften ”Kranio-Sakral Terapi” og 
underoverskrift ” healing”. Ved siden af overskriften er en lille stregtegning 
af et menneske med bogstaverne KST trykt på maven. Midt i annoncen er 
angivet teksten: 
 
”V/ Merethe Westen 
Ammestuevej 27 Skørringe 
Træffes bedst fra 8-9   
Tlf.: 61 76 21 44” 

J.nr.:  
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Nederst i annoncen fremgår teksten : ”Forhandler af Aloe Vera, Forever 
Living Products”. Derudover er der et billede af nogle produkter samt nogle 
brochurer. Under billedet er angivet teksten :”uafhængig FLP distributør”.   
 
Høring 
 
Rødby Lokal TV er i høringssvar af 16. november 2004 fremkommet med 
følgende kommentarer: 
 
”… 
 
Vi har ikke anset den som en reklame, udelukkende info, da teksten ikke 
siger noget om behandlingen, og efter vores mening skal man vide på for-
hånd hvad det drejer sig om, hvis man ønsker at bruge denne metode. 
Denne info kun baseret på at vise Merethe Westens adresse.  
 
…” 
 
I henhold til § 33, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 194 af 20 marts 2003 om 
reklame og sponsorering har Radio- og tv-nævnet indhentet en udtalelse 
hos Sundhedsstyrelsen. I brev modtaget den 9. februar 2005 har Sund-
hedsstyrelsens anført følgende:  
 
”… 
 
Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at det af lov nr. 326 af 6. maj 2003 § 2, 
stk. 5 fremgår, at markedsføring af sundhedsydelser ikke må finde sted i 
blandt andet fjernsynet. Dette forbud omfatter tillige tekst-tv, jf. bekendt-
gørelse nr. 738 af 21. august 2003 § 6. 
 
Kranio-Sakral Terapi er behandlingsform, hvorved terapeuten forsøger at 
behandle blandt andet hovedpine og migræne, nakke-, ryg- og bækken-
smerter, piskesmældslæsioner, hormonelle forstyrrelser samt psykiske 
problemer. 
 
Det fremgår af lov om markedsføring af sundhedsydelser § 1 at loven om-
fatter markedsføring af sundhedsydelser, som udføres af eller på vegne af 
autoriserede eller ikke-autoriserede sundhedspersoner. Ved sundhedsydel-
ser forstås den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundheds-
personer udfører i medfør af deres autorisation, og som ikke-autoriserede 
har adgang til at udføre. Ved sundhedsfaglig virksomhed forstås blandt an-
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det undersøgelse, diagnosticering og sygdomsbehandling, jf. bekendtgørel-
se om markedsføring af sundhedsydelser § 2.  
 
Det er således Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at 
der er tale om en reklame for en sundhedsydelse, og reklamering herfor på 
tekst-tv er ikke tilladt 
 
…”  
 
Radio- og tv-nævnets vurdering 
 
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 og be-
handlet sagen skriftligt1 den 3. juli 2006 og skal udtale:    
 
Klagen vedrører en annonce for Kranio- Sakral Terapi, der blev bragt på 
Rødby Lokal Tv’s tekst tv. Annoncen viser navnet og kontaktinformationer-
ne på den person, der udfører terapien. Af annoncen fremgår det, at per-
sonen er forhandler af andre produkter og er en ”uafhængig FLP distribu-
tør”. Det må således lægges til grund, at formålet med annoncen er ”mod 
betaling at fremme afsætningen af varer og tjenesteydelser”, og annoncen 
udgør derfor en tv-reklame, jf. definitionen i Rådets direktiv 89/552/EØF 
om udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed artikel 1, litra c.  
 
Reklamer for sundhedsydelser kan i medfør af reklamebekendtgørelsens § 
14 udsendes i henhold til regler fastsat herom i lov om markedsføring af 
sundhedsydelser eller regler fastsat i medfør heraf.  
 
Radio- og tv-nævnet har i medfør af reklamebekendtgørelsens § 33, stk. 2 
bedt Sundhedsstyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt tekst-tv annoncen 
for Kranio-Sakral Terapi udgør en reklame for en sundhedsydelse i strid 
med lovgivningen om markedsføring af sundhedsydelser. 
  
Af Sundhedsstyrelsens udtalelse fremgår det, at reklamer for sundheds-
ydelser ikke må finde sted i fjernsyn, jf. lov om markedsføring af sund-
hedsydelser § 2, stk. 5. Dette forbud gælder også for markedsføring af 
sundhedsydelser, der finder sted på tekst-tv, jf. § 6 i bekendtgørelse om 
markedsføring af sundhedsydelser.  

                                                 
1 Jf. Bekendtgørelse nr. 779 af 28. august 2001 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet  § 16, 
stk. 3 om skriftlig behandling af Nævnets sager. 
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Kranio- Sakral Terapi er ifølge Sundhedsstyrelsen en behandlingsform, 
hvorved terapeuten forsøger at behandle  bl.a. hovedpine og migræne, 
nakke-, ryg- og bækkensmerter, piskesmældslæsioner, hormonelle forstyr-
relser samt psykiske problemer.  
 
Lov om markedsføring af sundhedsydelser omfatter markedsføring, som 
udføres af eller på vegne af autoriserede eller ikke-autoriserede sundheds-
personer inden for sundhedsvæsenet, jf. § 1, stk. 1. Ved sundhedsydelser 
forstås således i henhold til lovens § 1, stk. 2, også den sundhedsfaglige 
virksomhed, som ikke-autoriserede sundhedspersoner har adgang til at ud-
føre. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter bl.a. undersøgelse, diagnostice-
ring og sygdomsbehandling, jf. bekendtgørelse om markedsføring af sund-
hedsydelser § 2. 
 
Det er på denne baggrund Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det ikke kan 
udelukkes, at der er tale om en reklame for en sundhedsydelse. 
  
I henhold til § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om re-
klame og sponsorering i radio og fjernsyn skal reklame i fjernsyn, som al 
anden reklame, være lovlig. 
 
Udførelse af Kranio- Sakral Terapi må efter det af Sundhedsstyrelsen oply-
ste anses som en behandlingsform, som falder inden for lovgivningens de-
finition af en ”sundhedsydelse”. Annoncen på tekst tv udgør således en re-
klame i strid med lov om markedsføring af sundhedsydelser og opfylder 
dermed ikke kravet i reklamebekendtgørelsen om, at reklamer skal være 
lovlige. 
 
På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Reklamen for ”Kranio-Sakral Terapi” sendt på Rødby Lokal Tv’s tekst-tv er i 
strid med reklamebekendtgørelsens § 8, stk. 1. 
  
 

Christian Scherfig 
Formand 

 
/Jessika Auken 
nævnssekretær 


