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Lagaleg staða óhefðbundinna lækninga. Er lagabreytinga þörf? 

Útdráttur 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða lagalega stöðu óhefðbundinna lækninga 
samkvæmt lögum um græðara, nr. 34/2005. Sú rannsóknarspurning sem leitast er við að svara 
er hvort lagabreytinga sé þörf í ljósi reynslunnar af framkvæmd laganna. Samkvæmt 1. mgr. 
10. gr. laganna skal endurskoða lögin ekki seinna en 5 árum eftir gildistöku þeirra. Það hefur
ekki verið gert. 

Óhefðbundnar lækningar eiga sér langa sögu á Íslandi. Með stofnun embættis 
landlæknis árið 1760 var ólærðum, bannað að stunda lækningar. Þeir sem eftir það stunduðu 
óhefðbundnar lækningar voru þá nefndir skottulæknar. Það var svo ekki fyrr en lög um 
græðara tóku gildi árið 2005 að óhefðbundnar lækningar voru lögleiddar á Íslandi ásamt 
reglugerð um frjálst skráningarkerfi græðara. Áður höfðu norsk og dönsk stjórnvöld innleitt 
lög um óhefðbundnar meðferðir. Þau lög voru í forgrunni þegar íslensku lögin voru samin og 
er frumvarp til laga um græðara í grunninn það sama og norska frumvarpið um sama efni. Í 
ljósi þess að íslensku lögin hafa ekki verið endurskoðuð var löggjöf Noregs og Danmerkur 
skoðuð ásamt þeim breytingum sem þar hafa verið gerðar til að varpa ljósi á þá þróun sem 
orðið hefur í löggjöf landanna og bera það saman við stöðu óhefðbundinna lækninga á 
Íslandi. Í viðtölum var leitast eftir að fá innsýn í reynslu fagaðila af löggjöfinni og því 
regluverki sem henni fylgir, með tilliti til þess hvort lagabreytinga væri þörf. 

Í samanburði við Norðurlöndin má sjá að Ísland hefur dregist aftur úr hvað löggjöfina 
varðar. Helsta niðurstaðan er sú að íslensku lögin eru ekki nógu afdráttarlaus og eru oft á 
tíðum óræðin. Að mati höfundar er lagabreytingar þörf. Æskilegt er að löggjöf sé skýr og gefi 
borgurunum lágmarks leiðbeiningar um réttindi sín. Helsti annmarki laganna er að í þeim eru 
hvorki ákvæði um eftirlit eða tilkynningarskyldu með starfsemi græðara, né ákvæði um 
tilkynningar/ábendingar vegna starfsemi þeirra. 
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The legal status of complementary and alternative medicine. Is law amendment needed? 

Abstract 
The aim of this thesis is to examine the legal status of complementary and alternative 
medicine according to the law of healers, no. 34/2005, and to answer the research questions: 
Is law amendment needed? According to paragraph 10, the law is to be reviewed within 5 
years from entry into force. That has yet to be done. 

Alternative medicine has a long history in Iceland. With the establishment of the 
Directorate of Health in the year 1760, nonmedical persons were forbidden to practice 
medicine. Alternative medicine were from that moment on known as quackery. In the year of 
2005 the law on alternative medicine was established, together with the regulation of a free 
registration system for healers. Before the law on healers entered into force the Norwegian 
and the Danish authorities already had incorporated laws on alternative medicine. The Danish 
and the Norwegian laws were the model act in the making of the law on healers and are 
fundamentally the same.  

Since the law on healers have not been reviewed, the Danish and the Norwegian laws 
were examined, along with the law amendments from entry into force in order to irradiate the 
development in their legislation and to compare with the legal status of alternative medicine 
in Iceland. Interviews were taken in order to get a professionals perspective of the legislation 
in order to see if law amendment is needed. 
When compared to the Nordic countries, it is obvious that Icelandic legislation is has fallen 
behind. 

The main conclusion of this research is that the Icelandic law on healers are not 
transparent and law amendment is needed. Legislation needs to be clear/transparent in order 
for citizens to understand their rights. The laws main deficiency is that they do not contain a 
supervision clause nor a notification clause for the work of those who provide alternative 
treatments. 
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1 Inngangur 

Samkvæmt skilgreiningu laga um græðara, nr. 34/2005 (grl.) er með orðinu græðari átt við þá 

sem veita heilsutengda þjónustu, utan hinnar almennu heilbrigðisþjónustu sbr. 1. mgr. 2. gr. 

grl. Með heilsutengdri þjónustu græðara er átt við þjónustu sem einkum tíðkast utan hinnar 

almennu heilbrigðisþjónustu og byggist fremur á hefð og reynslu en gagnreyndum 

vísindalegum niðurstöðum sbr. 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. grl. Með setningu laganna sem tóku 

gildi þann 25. maí árið 2005 eru starfsemi græðara í fyrsta sinn settar ákveðnar skorður. Segja 

má að lagasetningin hafi verið ákveðin viðurkenning á starfsemi þeirra. Markmið laganna er 

að stuðla að gæðum heilsutengdrar þjónustu græðara og öryggi þeirra sem leita eftir slíkri 

þjónustu við að nýta sér hana. Skal því markmiði náð með því að koma á fót frjálsu 

skráningarkerfi fyrir græðara sbr. 1. mgr. 1. gr. grl. Lögin gilda um skráða græðara en eftir 

því sem við á gilda þau einnig um aðra óskráða græðara sbr. 2. mgr. 1. gr. grl. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða lagalega stöðu óhefðbundinna lækninga 

samkvæmt lögum um græðara nr. 34/2005 ásamt því að skoða hvort endurskoða þurfi 

löggjöfina. Lögin hafa ekki verið endurskoðuð í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 10. gr. 

laganna og leitast höfundur eftir því að svara rannsóknarspurningunni: Er lagabreytinga þörf? 

Í ljósi þeirrar löngu sögu sem óhefðbundnar lækningar eiga verður í fyrstu farið yfir 

sögu lækninga á Íslandi og þá þróun sem orðið hefur á löggjöf um óhefðbundnar lækningar 

fram að setningu laga um græðara. Í öðru lagi verður fjallað um lagalega stöðu 

óhefðbundinna lækninga á Íslandi fyrir gildistöku laganna ásamt tilurð og aðdraganda 

lagasetningar um starfsemi græðara. Höfundur telur það mikilvægt í því skyni að leita svara 

við því hvort tilgangur og markmið laganna hafi náð fram að ganga og hvort það eitt og sér 

kalli á lagabreytingar. Í þriðja lagi verður fjallað um stefnumótun 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organisation (WHO)) um 

óhefðbundnar lækningar á grundvelli skýrslu WHO sem hvetur til stefnumótunar og 

samþættingar í heilbrigðisþjónustu. Í fjórða lagi verðu fjallað um löggjöf á þessu sviði í 

Noregi og Danmörku og þær breytingar sem gerðar hafa verið á þeirri löggjöf. Við setningu 

löggjafarinnar hér á landi var horft til þessara landa og því vel við hæfi að skoða sérstaklega 

þróun þeirrar löggjafar, sem var fyrirmynd hinnar íslensku.   

Í fimmta lagi verður fjallað um lagalega stöðu græðara á Íslandi eins og hún er nú um 

stundir og hvort og þá hverju sé þar ábótavant. Ásamt því verður fjallað um reynslu fagaðila 

og annarra er koma að starfsemi græðara, með einum eða öðrum þætti. Reynslan af 

löggjöfinni er mikilvægur liður í mati á því hvort endurskoða  þurfi lögin um græðara og þá 
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hvaða breytinga sé þörf. Að lokum verða reifaðar helstu niðurstöður sem draga má af 

umfjölluninni ásamt tillögum að úrbótum. 
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2 Lækningar á Íslandi 

2.1 Alþýðulækningar 

2.1.1 Almennt um alþýðulækningar 

Lækningar og aðferðir sem notaðar voru fyrir tíð fyrsta landlæknisins og tilkomu 

skólagenginna lækna eru í daglegu tali nefndar alþýðulækningar og falla undir flokk 

alþýðuvísinda.  Alþýðulækningar, sem einnig eru þekktar undir heitinu óhefðbundin meðferð, 

léku stórt hlutverk í meðhöndlun sjúkdóma á liðnum öldum. Engir lærðir læknar störfuðu á 

landinu fyrr en Bjarni Pálsson varð landlæknir árið 1760. Fram að þeim tíma var því  

eingöngu um að ræða það sem við köllum í dag alþýðulækningar.1 Fyrstu upplýsingar um 

alþýðulækningar frá heiðnum tíma á Íslandi er að finna í íslensku þjóðveldislögunum sem eru 

varðveitt í Grágás og Eddukvæðunum, en eftir kristnitöku komu fram ýmis sjálfstæð rit um 

læknisfræði.2 Ekki er til ein ákveðin skilgreining á alþýðulækningum, en í ritinu Íslensk 

þjóðmenning VII. skilgreinir Jón Steffensen prófessor í líffærafræði við læknadeild Háskóla 

Íslands alþýðulækningar sem lækningu sem leikmaður veitir eða sá maður sem ekki hefur 

fengið opinber réttindi til að stunda lækningar.3 Ef skoðuð er upphafleg merkingu orðsins 

læknir má sjá að það hefur tengsl við lyfjagerð úr jurtum eða töfrum, sem er einn þáttur 

alþýðulækninga, samkvæmt íslenskri orðsifjabók.4 Lengi vel voru læknar of fáir til þess að 

leysa alþýðulækna af hólmi og var þjónustu þeirra síðarnefndu því ennþá þörf. 5 

Alþýðulækningar voru ekki einungis stundaðar af þeim sem lögðu lækningar fyrir sig heldur 

má segja að þær hafi verið hluti af lífi fólks og liður í því að verjast sjúkdómum en í heiðni 

voru það oftast heimilismenn og þá sér í lagi konur sem læknuðu. Ef slíkt reyndist 

árangurslaust þá var leitað til þeirra sem höfðu gott orð á sér fyrir að vera góðir læknar.6  

 

2.1.2 Meginþættir alþýðulækninga 

Vegna skorts á þekkingu voru lækningar lengst af greindar í handlækningar (sáralækningar) 

og lyflækningar, en í báðum tilvikum voru til jafns stundaðar reynslulækningar og töfra- og 

huglækningar. Talið er að sú afstaða kirkjunnar að banna prestum sínum að fást við 

																																																													
1 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.3; Jón Steffensen, „Alþýðulækningar“ í Frosti F. Jóhannsson (ritstj.), Íslensk þjóðmenning VII: 
Alþýðuvísindi, Raunvísindi og dulfræði (Bókaútgáfan Þjóðsaga 1990) 127. 
2 Jón Steffensen (n. 1) 129–130. 
3 sama heimild 127. 
4 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.2; Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk Orðsifjabók (3. útg., JPV 2008). 
5 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.2; Jón Steffensen (n. 1) 127. 
6 Jón Steffensen (n. 1) 127. 
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handlækningar á 12. öld hafi ýtt undir slíka sundurgreiningu. Með banninu vildi páfi tryggja 

að þjónar hans kæmu ekki óorði á sig með mistökum við áhættusamar aðgerðir. Sú 

frumstæða skoðun kirkjunnar að eðli sjúkdóma mætti rekja til töfra og illra anda hamlaði 

viðgangi læknisfræðinnar. Dýrlingar og helgir dómar voru taldir besta læknisráð þess tíma.7 

Við meðhöndlun á geðveiki var alþýðuráðið yfirleitt töfrar, en þegar um slys og áverka á 

líkama var að ræða var reynslulækning yfirleitt notuð. Reynslulækningar byggja á notkun 

læknisdóms sem var talinn búa yfir lækningarmætti, án þess að æðri máttarvöld kæmu þar við 

sögu t.a.m. þegar beinbrot eða sár eru meðhöndluð með smyrslum sem búa yfir sérstökum 

lækningamætti. Þegar talað er um töfra- og huglækningar er um að ræða læknisdóm, sem 

hefur öðlast mátt frá æðri máttarvöldum með signingu, blóti eða bæn og eru þær notaðar til 

að hrekja burt illa anda og vinna bug á andlegum og líkamlegum meinum fólks.8 Þrátt fyrir að 

talað sé um tvo meginþætti alþýðulækninga, þ.e. handlækningar og lyflækningar, er hægt að 

skipta þeim niður í fleiri flokka svo sem grasalækningar, ásamt húsráðum og viðteknum 

venjum, steinafræði, blóðtökur, smáskammtalækningar (hómópatí), töfralækningar og 

andalækningar.9  

 

2.1.3 Helstu flokkar alþýðulækninga 

2.1.3.1 Grasalækningar 

Vitneskja um alþýðulækningar hefur borist frá kynslóð til kynslóðar. Við beitingu 

alþýðulækninga var algengt að notast væri við ýmsar jurtir til lækningar og voru þær 

meðferðir kallaðar grasalækningar. Grasalækningar hafa verið stundaðar á Íslandi frá 

landnámsöld (870-930) en upplýsingar um þær má meðal annars finna í Íslendingasögum, 

konungasögum og þjóðsögum.10 Grasalækningar eða notkun jurta í lækningaskyni er ein elsta 

lækningaaðferð mannkynsins og hafa þær verið stór þáttur í sögu lækninga í gegn um 

aldirnar.11 Við lok 18. aldar hafði aðeins lítill hluti landsmanna aðgang að lyfjum úr apóteki 

og lærðum læknum. Til þess að vinna bug á veikindum og/eða til að fyrirbyggja ýmsa 

																																																													
7 sama heimild 190–191. 
8 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.7; Jón Steffensen (n. 1) 128. 
9 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.7; Guðrún P. Helgadóttir, Lárus hómópati (Skerpla 1994) 47. 
10 Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir, Íslenskar lækningajurtir: Söfnun þeirra, notkun og áhrif (Mál og menning 
2011) 8. 
11 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.3; Henricus Harpestreng og Christian Molbech, Danske Lägebog fra det trettende Aarhundrede 
første Gang (Thiele 1826) 226. 
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algenga kvilla var notast við grasalækningar, ásamt húsráðum og viðteknum venjum sem 

töldust til alþýðulækninga.12  

Flestar bækur sem notast var við á upphafstímum grasalækninga á Íslandi eru taldar 

vera byggðar á verkum hins mikilsvirta danska miðaldalæknis Henrik Harpestreng (d.1244) 

sem var læknir og kanoki13 í Hróarskeldu.14 Með aukinni þekkingu á læknandi eiginleikum 

jurta hafa vinsældir grasalækninga haldist í gegn um aldirnar.  Enn þann dag í dag stunda 

margir alþýðulækningar, en þó ekki á sama hátt þar sem alþýðulækningar eru ekki lengur 

viðurkenndar af samfélaginu sem eiginlegar lækningar.15  

Grasalæknar á Íslandi eru þó ekki einsleitur hópur. Segja má að þeir skiptist  í tvo hópa, 

með ólík viðhorf til grasalækninga. Annars vegar er um að ræða lærða grasalækna sem lokið 

hafa námi frá menntastofnunum með viðurkenningu á því að hafa lokið námi í formi 

prófskírteinis.16 Það sem helst einkennir lærða grasalækna er að þeir vilja forðast að tengja 

starf sitt við innsæi eða yfirnáttúru en leggja áherslu á menntun sína og vísindalegt gildi 

grasalækninga. Hluti af námi lærðra grasalækna eru undirstöður í læknisfræði. Hins vegar er 

um að ræða þá grasalækna þar sem þekkingin hefur fylgt fjölskyldum þeirra um aldir. Þeir 

vísa í hefðina til að skapa sér lögmæti. Með öðrum orðum má segja að hefðin og þekkingin 

sem þeir hafa öðlast frá unga aldri sé þeirra prófskírteini.17 Þess má einnig geta að þeir 

grasalæknar sem starfa á Íslandi, eru ekki skráðir í Bandalag íslenskra græðara (BÍG) þar sem 

þeir telja sig ekki tilheyra þeirri flóru lækningaaðferða sem er skilgreind í lögum um græðara 

og BÍG stendur fyrir.18 Nánar verður fjallað um það í 6. kafla. 

 

2.1.3.2 Smáskammtalækningar (hómópatí) 

Ekki eru allir á sama máli um það hvort smáskammtalækningar tilheyri alþýðulækningum, 

þar sem þær byggja að hluta til á fræðilegum kenningum lærðra lækna. Þar sem það tíðkaðist 

eingöngu að leikmenn eða nánar tiltekið þeir sem ekki höfðu opinbert leyfi til að stunda 

																																																													
12 Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra á 
Íslandi árin 1752-1757 (Steindór Steinþórsson þýð., Örn og Örlygur hf 1981) 186; Húsasafn Þjóðminjasafns 
Íslands og Læknaminjasafn Íslands, „Nesstofa á Seltjarnarnesi“ (Nesstofa, 2009) 
<http://www.seltjarnarnes.is/media/fraedslusvid/Nesstofa_islenska_290609.pdf> skoðað 27. október 2015. 
13 Prestur í samkundu dómkirkjuklerka. 
14 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.3; Harpestreng og Molbech (n. 11) 226. 
15 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.6; Jón Steffensen (n. 1) 192. 
16 Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Fólk heldur oft að við séum bara hippar úti á túni, en þetta er blóð, sviti og tár, Þróun 
grasalækningahefðar á Íslandi og áhrif stofnanavæðingar á alþýðuhefð“ (Meistararitgerð, Háskóli Íslands 2013) 
10–11 <http://hdl.handle.net/1946/15670> skoðað 25. janúar 2016. 
17 sama heimild 92. 
18 sama heimild 97. 
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lækningar stunduðu smáskammtalækningar, má ætla að þær falli að hluta til undir 

alþýðulækningar.19 Smáskammtalækningar, öðru nafni hómópatí (e. homeopathy) tíðkuðust 

ekki á Íslandi fyrr en um miðja nítjándu öld og  nutu þær mikillar hylli meðal hinna ólærðu 

sem fengust við lækningar. Þegar hómópatía hófst á Íslandi hafði hún verið tíðkuð í Evrópu í 

um hálfa öld eða frá lokum 18. aldar. Orðið hómópatí kemur upprunalega frá grísku orðunum 

homois sem merkir jafn/líkur og pathos sem þýðir sjúkdómur/veiki. Þetta er táknrænt fyrir 

megininntak smáskammtalækninga sem er jafnrétti. 20  Smáskammtalækningar byggjast á 

hugmyndafræði Samuel Hahnemann, þýsks læknis sem var frumkvöðull í 

smáskammtalækningum, um eðli og virkni efna. Kenningar hans byggðust á lyfjameðferð í 

smáum skömmtum og að meðhöndla ætti sjúkdóma með sams konar lyfjum og þeim sem 

valdi sömu sjúkdómseinkennum hjá heilbrigðum einstaklingum og hefur sú aðferð jafnan 

verið kölluð: „Með líku skal líkt út reka, en í latneskri þýðingu: Similia similibus 

curantur:“.21   

Talið er að prestarnir séra Magnús Jónsson frá Grenjaðarstað og séra Þorsteinn Pálsson 

frá Hálsi hafi verið þeir fyrstu hér á landi til að kynna sér hugmyndafræði Hahnemanns. Báðir 

beittu þeir aðferðum hómópata og stunduðu frá miðri nítjándu öld. 22  Hugmyndafræði 

hómópata var mjög umdeild og sætti mikilli gagnrýni og þá sér í lagi af hendi Jóns Hjaltalín 

(1807-1882), landlæknis. Þeir sem voru fylgjendur hugmyndafræði hómópata mæltust til þess 

að smáskammtalæknar og lærðir læknar, eða stórskammtalæknar eins og þeir voru stundum 

kallaðir, ynnu saman í stað þess að deila. Hómópatar nutu þó velvildar almennings og var 

mikið til þeirra leitað.23 Frá upphafi reyndi Jón Hjaltalín að fá starfsemi hómópata bannaða 

og birti meðal annars greinar í ritum landlæknis þar sem hann gerði lítið úr fræðum 

smáskammtalækna, ásamt því að skrifa formleg kvörtunarbréf til sýslumanna og amtmanns. 

Amtmanni skrifaði landlæknir tvö bréf þar sem hann biðlaði til hans að stöðva þessa ásókn 

hómópata. Í bréfunum fór landlæknir fram á að „amtmaður skerist í leikinn með sér, banni 

																																																													
19 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.7. 
20 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 4.2.2 Homøopati; Jón 
Steffensen (n. 1) 191; Guðrún P. Helgadóttir (n. 9) 47. 
21 Bernhard Hirschel, Homöópaþisk lækningabók eða leiðarvísir í meðferð sjúkdóma handa leikmönnum/ í 
íslenzkri þýðingu eptir Magnús Jónsson og Jón Austmann (Jón Austmann 1882) 21; Guðrún P. Helgadóttir (n. 
9) 48. 
22 Guðrún P. Helgadóttir (n. 9) 52; Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra 
um græðara og starfsemi þeirra á Íslandi, kafli 2.5. 
23 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.5. 
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allar meðlækningar, en geri meðulin upptæk.“.24 Amtmaður bar kvörtun landlæknis undir 

stjórnvöld til að úrskurða um hvað væri rétt að gera. 

Þar sem ekkert tilefni hafi verið nefnt, þar sem illt hafi verið leitt af 
meðlækningum eða þær reynst lífi og heilbrigði neins manns hættulegar, þyki 
stjórninni ekki nægilegt tilefni til að hefja málsókn gegn hlutaðeigandi 
meðlæknum, og ekki sé ástæða til að gera meðul þeirra upptæk. Stjórnin telji þó 
rétt að hafa gát á starfsemi þeirra.25  

 
Séra Magnús svaraði sjálfur ásökunum landlæknis með bæklingi sem hann nefndi: Dr. 

Hjaltalín og vísindin þar sem hann andmælti því sem sagt var í ritum landlæknis um að fræði 

smáskammtalækna væru byggð á hjátrú og ósannindum. Í lok greinarinnar undirstrikar hann 

að læknar hafi „enn sem komið er umborið hómópatíuna, af því að þeir geta ekki hjálpað 

öllum, sem hjálpar þurfa...“26  auk þess hefðu læknar getað bannað hana í sínum umdæmum 

ef þeir hefðu viljað.27  

Lærðum læknum fjölgaði töluvert í lok nítjándu og byrjun tuttugustu aldar en áhugi á 

smáskammtalækningum dvínaði þó ekki, þrátt fyrir tilraunir yfirvalda til  að koma í veg fyrir 

starfsemina. Dæmi eru um að menn hafi verið dæmdir fyrir ólöglega lyfjasölu en þó voru 

einnig tilfelli þar sem yfirvöld veittu leyfi til að stunda smáskammtalækningar.28  

Lárus Pálsson29 var einn þekktasti hómópati Íslands. Þekking hans og færni við að 

greina og meðhöndla sjúkdóma var margrómuð, og lagði fólk upp í langferðir, landshorna á 

milli, með von um að fá notið meðhöndlunar hans. Lárus var lærisveinn séra Arnljóts á 

Bægisá þar sem hann bjó og stundaði nám sitt til 26 ára aldurs, eða þar til haustið 1868 þegar 

hann var beðinn um að taka að sér lækningar í Skaftafellssýslu eystri, þar sem enginn var til 

að sinna sjúkum.30  

Arthur Ch. Gook (1883–1959) var einnig mikilsvirtur hómópati. Hann kom fyrst til 

Íslands sem trúboði árið 1905 ásamt eiginkonu sinni, Florence E. Gook og starfaði hann 

jöfnum höndum sem trúboði og hómópati. Lárus og Arthur áttu það sameiginlegt að leggja 

sig alla fram við að læra sem mest um almennar lækningar og hvöttu þá sem til þeirra leituðu 

																																																													
24 Guðrún P. Helgadóttir (n. 9) 50. 
25 sama heimild. 
26 sama heimild 53. 
27 sama heimild. 
28 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.5. 
29 Lárus hómópati. 
30 Guðrún P. Helgadóttir (n. 9) 61. 
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og vildu fræðast um hómópatíu til að kynna sér sérstaklega almenna líffræði og 

líffærafræði.31  

 

2.2 Skottulækningar 

2.2.1 Hugtakið skottulækningar kemur inn í íslenska löggjöf 

Með tilskipun Kristjáns V. Danakonungs frá 4. desember árið 1672 lögfesti danska ríkið 

reglur um lækna og lyfsala sem fólu í sér að einungis háskólamenntaðir læknar mættu fást við 

innvortis sjúkdóma og aðeins skólagengnir lyfsalar hefðu leyfi til að vinna með og selja lyf . Í 

tilskipuninni komu hugtökin skottulæknir og skottulækningar fyrst fram. Þeir sem á þeim 

tíma stunduðu lækningar af einhverju tagi voru þá orðnir skottulæknar. 32  Samkvæmt 

skilgreiningu íðorðasafns lækna á skottulækningum eru skottulækningar: ,,Meðferð kvilla eða 

sjúkdóms án fræðilegrar kunnáttu og faglegs leyfis og með því að beita gagnslausum eða 

sviksamlegum úrræðum...“.33 Þessi tilskipun var þó ekki skráð í alþingisbók fyrr en 1773.34  

 

2.2.2 Skottulækningar gerðar refsiverðar 

Landlæknisembættið sem stofnað var árið 1760 er eitt af elstu opinberu embættum landsins. 

Uppruna þess má rekja til þess þegar Bjarni Pálsson (1719-1799) var með konungsúrskurði 

skipaður landlæknir á Íslandi þann 18. mars 1760.35 Bjarni lauk prófi í læknisfræði frá 

Kaupmannahafnarháskóla árið 1759 og með setningu hans í embættið fengu Íslendingar sinn 

fyrsta lækni sem hafði til þess réttindi, en upp frá því mátti enginn stunda lækningar nema að 

hafa til þess tilskilda menntun eða opinbert leyfi.36  

Þann 19. maí 1760 var landlækni sett ítarlegt erindisbréf í 20 liðum þar sem honum var 

falin umsjón með heilbrigðismálum landsmanna. Með erindisbréfinu var honum m.a. falið að 

veita sjúkum læknishjálp, kenna mönnum lækningar með það að markmiði að útskrifa þá sem 

fjórðungslækna, ásamt því að uppfræða ljósmæður, sjá um sóttvarnir og að vera lyfsali.37 Í 

erindisbréfinu segir:  

																																																													
31 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 2.5. 
32 Hilmar Stephensen 1846-1889 o.fl., Lovsamling for Island, 1. b. (1096-1720) (Höst 1853) 340–341 
<http://archive.org/details/LovsamlingforIsl000195669v1IslaReyk> skoðað 23. október 2015. 
33 Orðanefnd Læknafélags Íslands, „Orðanefnd LÍ“ (Læknafélag Íslands, 8. janúar 2015) 
<http://www.lis.is/ordanefnd-li/nanar/7310/fra-ordanefnd---36> skoðað 27. október 2015. 
34 Einar Arnórsson, „Skottulækningar í íslenzkum lögum“ (1953) 3 (1) Tímarit lögfræðinga 226. 
35 Ísland o.fl., Lovsamling for Island, 3. b. (1749-1772) (Höst 1853) 384 
<http://archive.org/details/LovsamlingforIsl000195669v3IslaReyk> skoðað 26. október 2015. 
36 Hávar Sigurjónsson, „Sameinað öflugt Embætti landlæknis“ (2011) 97 Læknablaðið 316; Ísland o.fl. (n. 35), 
385. 
37 Ísland o.fl. (n. 35) 409–410. 
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Ingen Omlöbere med Medicamenter, Qvaksalvere eller Ukyndige, efterdags maa 
tillades at befatte sig med ind- eller udvortes Praxis, med mindre de af Provincial-
Physico ere examinerede, og har dertil faaet hans Tilladelse. Betræffes nogen 
ukyndig og uexamineret at befatte sig med Curer, eller at sælge Medicamenter, da 
actioneres og straffes han ifolge den 30 Art. udi Forordningen om Medicis og 
Apothequer af 4 Decbr. 1672.3839  
 

Refsimæli 30. gr. tilskipunarinnar þóttu ekki fullnægjandi þegar á reyndi og var því gefin út 

tilskipun 5. september 1794 um refsingu skottulækna (d. kvaksalvere). Samkvæmt 5. gr. 

tilskipunarinnar voru skottulækningar refsiverðar og varðaði fyrsta brot 20 ríkisdala sekt til 

fátækrasjóðs eða fangelsi við vatn og brauð í átta daga. Ef um annað brot var að ræða þá 

varðaði það sex mánaða betrunarhússvinnu en ítrekað brot varðaði tvöfaldri þeirri refsingu. 

Því var jafnframt beint til embættismanna að vara fólk við skottulækningum. Það hafði þó 

litla þýðingu vegna mikils skorts á læknum. Í 6. gr. tilskipunarinnar kom einnig fram 

viðurkenning á því að lærðir læknar geti ekki sinnt öllum sjúkum með góðu móti.40  

Árið 1879 lagði Benedikt Sveinsson fram frumvarp til laga um smáskammtalækningar, 

sem samþykkt var í efri deild Alþingis, 31. júlí 1879 og heimilaði landshöfðingja að veita 

leikmönnum þ.e. ólærðum, lækningaleyfi. Í 1. gr. laganna segir:  

Fyrst um sinn, og þangað til skipuleg kennsla í smáskammtafræði (homöopathi) 
kemst á, skulu smáskammtalækningar leyfðar með þeim hætti, sem segir í lögum 
þessum. Sá sem stundar smáskammtalækningar án leyfis skv. 2. gr. laganna, skal 
greiða 20 – 100 króna sekt sem rennur í sjóð þeirrar sýslu er brotið er framið sbr. 
5. gr.  laganna.41  
 

Konungur neitaði að staðfesta lögin.42 

Þann 16. júlí 1881 kom fram nýtt frumvarp til laga um lækningar þeirra, er eigi hafa 

tekið próf í læknisfræði. Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins varðaði það ekki við lög að stunda 

lækningar án þess að hafa tekið próf í læknisfræði, nema fullsannað væri að skaði hefði 

hlotist af og að brotið ætti undir almenn hegningarlög. En þættist maður hafa tekið próf í 

læknisfræði án þess að hafa gert það og fengist við lækningar, skyldi hann sæta sektum fyrir 

allt að 100 krónum eða fangelsi sbr. 2. gr. laganna.43 Konungur synjaði einnig staðfestingar 

þessara laga af þeirri ástæðu að hegningarákvörðun í 5. gr. tilskipunar 5. september 1794 ætti 

																																																													
38 sama heimild 411; Hilmar Stephensen 1846-1889 o.fl. (n. 32) 350. 
39 (Þýðing höfundar) Lagt er bann við að ólærður maður fáist við lækningar, annars skyldi sá hinn sami sæta 
refsingu í formi sektar fyrir allt að 100 ríkisdali samkvæmt 30. gr. tilskipunar 4. desember 1672 um lækna og 
lyfsala.  
40 Einar Arnórsson (n. 34). 
41 Alþt. 1879, A-deild, 81. 
42 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 3.2. 
43 Alþt. 1881, A-deild, 124. 
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ekki lengur við þar sem henni hafði verið breytt í Danmörku. Stjórnarráðið hafði þó í hyggju 

að leggja fram breytingafrumvarp árið 1883.44 Það var svo ekki fyrr en þingið féllst á 

stjórnarfrumvarp þess efnis að lögskipa refsingar gegn skottulæknum árið 1883 að frumvarp 

til laga um leyfi til lækninga, nr. 4/1884 var samþykkt, en þó með því skilyrði að refsingum 

yrði aðeins beitt gegn þeim sem yrðu uppvísir að því að hafa valdið skaða með 

lækningatilraunum sínum. En greinin hljóðaði svo:  

Hver sá, sem hefur um hönd lækningar, án þess að vera löggiltur til læknisstarfa, 
og verður uppvís að því, að hafa gjört skaða með lækningatilraunum sínum, skal, 
ef brot hans er ekki að öðru leyti svo vaxið, að þyngri hegning liggi við því að 
lögum, sæta sektum allt að 100. kr. eða einföldu fangelsi allt að 4 mánuðum.45 

 
Með lögunum var tilskipun frá 5. september 1794 felld úr gildi.46  

 

2.2.3 Ágreiningur um smáskammtalækningar 

Frumvarp til laga um lækningaleyfi kom fyrst fram árið 1909 en var ekki samþykkt fyrr en 

1911 sem lög um lækningaleyfi, nr. 38/1911.47 Með 8. gr. laganna voru lög um leyfi til 

lækninga á Íslandi, nr. 4 29. febrúar 1884, ógilt, þrátt fyrir að fullt lækningaleyfi væri háð 

sömu skilyrðum og áður giltu. Þó var ágreiningsefnið ekki skilyrði lækningaleyfis, heldur var 

ágreiningur um smáskammtalækningar.48 Lög um lækningaleyfi, nr. 38/1911, giltu ekki um 

smáskammtalækna, en þau ákvæði sem bönnuðu smáskammtalækningar voru tekin út og 

smáskammtalæknum því heimilt að stunda þær áfram skv. 2. mgr. 6. gr. Lögin bönnuðu þó 

alla lækningastarfsemi ólærðra og leyfislausra lækna sbr. 1. mgr. 1. gr. sem kvað á um að 

þeim væri einum heimilt að fást við lækningar, aðrar en smáskammtalækningar, sem staðist 

hefðu próf við Læknaskólann í Reykjavík eða Háskóla Íslands. En ef einhver án 

lækningaleyfis tók sjúklinga til meðferðar, gerði sér lækningar að atvinnu, kallaði sig lækni 

eða notaði lyf sem lyfsalar máttu ekki selja án lyfseðils, þá skyldi hann sæta sekt eða fangelsi 

sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna. Þó er þeim sem stunduðu smáskammtalækningar heimilt að kalla 

sig smáskammtalækni, sbr. 2. mgr. 6. gr., þrátt fyrir að hafa ekki lækningaleyfi.49 

 

																																																													
44 Alþt. 1883, A-deild, 204. 
45 sama heimild. 
46 Einar Arnórsson (n. 34). 
47 Alþt. 1911, A-deild, 1011. 
48 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 120 - 116. mál, frumvarp til læknalaga, fylgiskjal, athugasemdir, 2. 
Lagasetning um lækna. 
49 Alþt. 1911, A-deild, 1011. 
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2.2.4 Heildarlög um lækna á Íslandi 

Árið 1932 voru sett ný lög um lækningaleyfi og nefndust lögin: Lög um lækningaleyfi, um 

réttindi og skyldur lækna og annarra, er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar nr. 

47/1932. Með gildistöku laganna höfðu aðeins lærðir læknar sem höfðu tilskilið leyfi 

ráðherra réttindi til að stunda lækningar. Læknaprófið veitti því ekki lengur eitt og sér 

heimild til lækninga eða til að kalla sig lækni.50 Hér voru komin fyrstu heildarlög um lækna á 

Íslandi og fjallaði III. kafli laganna sérstaklega um skottulækningar. Ákvæði um að 

smáskammtalæknar væru undanþegnir læknalögum voru afnumin, en samkvæmt 15. gr. 

laganna sem telur sjö töluliði, voru skottulækningar bannaðar hér á landi. Samkvæmt 

skilgreiningu laganna taldist það til skottulækninga þegar:  

[S]á sem ekki hefir lækningaleyfi, býðst til að taka sjúklinga til lækninga, gerir 
sér lækningar að atvinnu, auglýsir sig eða kallar sig lækni, ráðleggur mönnum og 
afhendir þeim lyf, sem lyfsalar mega ekki selja án lyfseðils, og nær það einnig til 
lyfsala og aðstoðarfólks þeirra...51  
 

skv. 1. tölul. 1. mgr. 15. gr. Með öðrum orðum flokkaðist það sem skottulækningar að stunda 

lækningar án sérstakrar lagaheimildar.52  

Lögum um lækningaleyfi o.fl. var breytt árið 1969, í læknalög,  nr. 80/196953 en ákvæði 

laganna um skottulækningar voru þó óbreytt. Um árabil urðu ekki miklar breytingar á 

læknalögum en með lögum nr. 108/1973 var skilyrði um íslenskt ríkisfang fyrir ótakmörkuðu 

lækningaleyfi fellt úr gildi að beiðni landlæknis. Ástæðan var sú að Norðurlandabúum 

fjölgaði mjög í læknadeild Háskóla Íslands. Með breytingalögum nr. 76/1977 bættist við 

ákvæði um að veita mætti þeim takmarkað lækningaleyfi sem hefði næga þekkingu að dómi 

landlæknis með samráði við læknadeild Háskóla Íslands. Fyrir gildistöku laga nr. 108/1973 

var samskonar ákvæði í gildi en svo virðist vera sem það hafi fallið út fyrir vangá.54  

 

2.2.5 Skottulækningar aðskildar frá störfum lærðra lækna 

Árið 1986 var lagt fram nýtt frumvarp til læknalaga og tóku ný læknalög, nr. 53/1988 (læl.) 

gildi þann 1. júlí 1988. Skottulækningar voru þar með aðskildar frá störfum lækna en bann 

við skottulækningum var þó enn í gildi með nýju lögunum. Samkvæmt 6. gr. þeirra hafði sá 

einn rétt á því að kalla sig lækni og stunda lækningar sem fengið hafði til þess leyfi skv. I. 
																																																													
50 Einar Arnórsson (n. 34). 
51 Alþt. 1932, A-deild, 1297. 
52 sama heimild. 
53 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 583 - 169. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/1932, um 
lækningaleyfi o.fl. 
54 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 120 - 116. mál, frumvarp til læknalaga, fylgiskjal, athugasemdir, 2. 
Lagasetning um lækna. 
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kafla laganna og var öðrum óheimilt að nota starfsheiti eða kynningarheiti sem gæfu til kynna 

að þeir væru læknar eða stunduðu lækningar sbr. ákvæði laganna um skottulækningar. 

Skilgreining á skottulækningum skv. 2. mgr. 22. gr. var óbreytt frá árinu 1932 að öðru leyti 

en því að ekki var lengur gert ráð fyrir að læknar gætu stundað skottulækningar, eins og var í 

eldri lögum. Þær voru bannaðar skv. 1. mgr. 22. gr. læl. 55 Í læknalögum voru þó nýmæli er 

vörðuðu tilkynningarskyldu og svipaði þeim ákvæðum til læknalaga nágrannalandanna, en 

ákvæðið var talið skapa aukið öryggi og eftirlit af hálfu hins opinbera.56  Samkvæmt 18. gr. 

læknalaga var læknir háður eftirliti landlæknis skv. 1. mgr. og ef læknir varð var við 

skottulækningar, sbr. 22. gr., bar honum að tilkynna það landlækni eins fljótt og unnt væri 

sbr. 3. mgr. 18. gr. læl.57 

 

2.2.6 Lög um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012 

Þrátt fyrir gildistöku laga um græðara, nr. 34/2005, voru ákvæði um skottulækningar enn í 

gildi eða allt til ársloka 2012 þegar ný lög um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012 (hsl.), leystu 

læknalög, nr. 53/1988, af hólmi frá 1. janúar 2013, sbr. 33. gr. hsl. Samkvæmt 1. mgr. 18. gr. 

laga um heilbrigðisstarfsmenn er enn í gildi upplýsingaskylda heilbrigðisstarfsmanna til 

landlæknis, samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, og eiga ákvæði 

laganna einungis við þá sem falla undir skilgreininguna heilbrigðisstarfsmaður sbr. 1. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn. Græðarar falla ekki undir þá skilgreiningu. 

  

																																																													
55 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 943 - 116. mál, frumvarp til læknalaga. 
56 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 1011 - 598. mál, frumvarp til laga um breytingu á læknalögum, nr. 53/1988, 
með síðari breytingum., athugasemdir við 18. gr. læknalaga. 
57 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 943 - 116. mál, frumvarp til læknalaga. 
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3 Undanfari lagasetningar um starfsemi græðara á Íslandi 

3.1 Almennt 

Starfsemi græðara hér á landi hefur lengi verið umdeild, bæði af almenningi en ekki síður af  

stjórnvöldum. Þessi staðreynd  endurspeglast í því hve langan tíma það tók að fá heilsutengda 

þjónustu græðara viðurkennda sem starfsemi og síðan lögleidda með lögum um græðara, nr. 

34/2005.  

Þegar nefnd um stöðu óhefðbundinna lækninga tók til starfa voru bæði norsk og dönsk 

heilbrigðisyfirvöld að vinna að undirbúningi lagasetningar líkt og fjallað er um í næstu 

köflum. Sú vinna var höfð til hliðsjónar við gerð frumvarpsins sem varð að lögum um 

græðara. Eins og nánar verður vikið að hér á eftir gengu norsku lögin  í gildi þann 1. janúar 

2004 og þau dönsku þann 1. júní 2004.  

Bæði löndin fóru þá leið að koma á fót frjálsu skráningarkerfi þeirra sem veita 

óhefðbundna meðferð. Nefndin lagði til að sú leið yrði einnig farin hér á landi.58 Í  þessum 

kafla verður farið yfir aðdraganda íslensku laganna og þau sjónarmið sem bjuggu þar að baki.  

 

3.2 Úttekt á stöðu græðara og starfsemi þeirra á Íslandi 

Í kjölfar þingsályktunar 59  um stöðu óhefðbundinna lækninga skipaði heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra60 nefnd þann 12. desember 2002 til að gera allsherjar úttekt á stöðu 

óhefðbundinna lækninga á Íslandi og bera saman við stöðu óhefðbundinna lækninga í löndum 

Evrópusambandsins, Norðurlöndunum og Bandaríkjunum.61 Lögð var megináhersla á þrjá 

þætti sem skoða skyldi:  

Í fyrsta lagi að skilgreina og afmarka viðfangsefnið óhefðbundnar lækningar og 
finna því viðeigandi heiti. Í öðru lagi að móta tillögur um hvernig best verði 
komið til móts við vaxandi umsvif á þessu sviði, og í þriðja lagi að taka afstöðu 
til þess hvort viðurkenna ætti nám í þessum greinum í auknum mæli, með 
viðurkenningu starfsréttinda.62  

 

3.2.1 Viðurkenning á starfsréttindum græðara 

Áður en lög um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012 (hsl.), tóku gildi, voru það sérlög um 

ýmsar heilbrigðisstarfsstéttir og lög um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta, nr. 

24/1985 (sshl.) ásamt reglugerðum settum á grundvelli síðarnefndu laganna, sem vörðuðu 
																																																													
58 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 1.1. 
59 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 1480 - 33. mál,  þingsályktun um stöðu óhefðbundinna lækninga. 
60 Jón Kristinsson. 
61 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skipunarbréf nefndar um óhefðbundnar lækningar, fylgiskjal I. 
62 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 1.1. 
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löggildingu hverrar löggiltrar heilbrigðisstéttar. Til þess að öðlast réttindi sem löggiltur 

heilbrigðisstarfsmaður þurfti viðkomandi að hafa lokið prófi í einhverri grein innan 

heilbrigðisfræði og að fá löggildingu heilbrigðisráðherra, síðar landlæknis, að námi loknu.63  

Samkvæmt gildandi reglum er rétturinn til að nota starfsheiti löggiltrar heilbrigðisstéttar 

skv. 3. gr. hsl. og að starfa sem heilbrigðisstarfsmaður bundinn við þá sem fengið hafa leyfi 

landlæknis sbr. 1. mgr. 4. gr. hsl. og fer veiting starfsleyfis skv. 1. mgr. 6. gr. hsl.  Þeim, sem 

ekki hefur gilt leyfi landlæknis, er óheimilt að nota löggilt starfsheiti eða að starfa sem 

heilbrigðisstarfsmaður skv. 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. hsl. Auk þess er öðrum en þeim sem hafa 

til þess bær leyfi óheimilt að veita sjúklingi meðferð eða gefa læknisfræðilegar eða aðrar 

faglegar ráðleggingar af því tagi sem fellur undir lögverndað starfssvið löggiltrar 

heilbrigðisstéttar sbr. 2. málsl. sömu greinar. Eftirlit með notkun starfsheitis er í höndum 

landlæknis sbr. h. lið 1. mgr. 4. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007 (lll.). 

Með löggildingu heilbrigðisstétta er ekki einungis veitt opinber viðurkenning á 

viðkomandi starfsgrein, heldur felur hún einnig í sér gæðaeftirlit af hendi hins opinbera með 

heilbrigðisstarfsmönnum,64 sem auðveldar viðkomandi starfsgrein að skapa sér traust og 

tiltrú. Fyrir gildistöku laga um græðara nutu græðarar hvorki opinberrar viðurkenningar né 

báru þeir einhverjar formlegar skyldur og þeir sem kusu að nýta sér heilsutengda þjónustu 

græðara nutu ekki sömu verndar og þeir sem njóta heilbrigðisþjónustu þar sem skipulagt 

eftirlit var ekkert og engar opinberar skrár til um starfsemina.65  

Fyrir gildistöku laga um græðara virðist starfsemi þeirra hafa verið á gráu svæði í 

lagalegum skilningi og þá sér í lagi vegna notkunar orðanna læknir og lækningar í orðum eins 

og grasalækningar, náttúrulækningar o.fl. sbr. 1. gr. læknalaga frá 1988 ásamt V. kafla 

laganna sem fjallar um skottulækningar. Það gerði græðurum því ekki auðvelt fyrir að sinna 

störfum sínum né heldur að skapa sér traust og byggja upp jákvæða ímynd þegar starfsemi 

þeirra flokkaðist undir skottulækningar. Einnig var talið að óljós staða græðara og skortur á 

regluverki um starfsemi þeirra gerði eftirliti stjórnvalda erfitt fyrir.66  

 

 

																																																													
63 sama heimild, kafli 3.2. 
64 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 147 - 147. mál, frumvarp til laga um heilbrigðisstarfsmenn, athugasemd við 3. 
gr. 
65 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 3.2. 
66 sama heimild, kafli 3.2. 
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3.3 Tillögur nefndar um óhefðbundnar lækningar 

3.3.1 Almennt 

Nefnd um stöðu óhefðbundinna lækninga var skipuð í desember 2002. Nefndina skipuðu:  

Guðmundur Sigurðsson læknir, sem jafnframt var formaður, Ástríður Svava 
Magnúsdóttir heilsunuddari, Dagný E. Einarsdóttir hómópati, Einar Magnússon, 
yfirlyfjafræðingur í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, Haraldur Ólafsson 
prófessor, Nanna Friðriksdóttir, lektor Háskóla Íslands og hjúkrunarfræðingur 
Landspítala, Sólveig Guðmundsdóttir, yfirlögfræðingur í heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytinu, og Margrét Erlendsdóttir, deildarstjóri í heilbrigðis- 
og tryggingamálaráðuneytinu sem var starfsmaður nefndarinnar. 67 
 
Í áfangaskýrslu nefndarinnar sem kynnt var á Alþingi í október 2003 er gerð grein fyrir 

upphafsvinnu nefndarinnar sem leiddi til þess að talið var æskilegt að gefa þeim sem sinna 

heilsutengdri þjónustu græðara kost á tiltekinni viðurkenningu hins opinbera, ef þeir uppfylltu 

ákveðnar menntunarlegar og faglegar kröfur68 og var lagasetning að norskri og danskri 

fyrirmynd talin besta leiðin, þar sem græðurum yrði sjálfum falið að sjá um aðhald og eftirlit 

með starfseminni í gegnum þau fagfélög sem þeir tilheyra, ásamt Bandalagi íslenskra 

græðara. Með lagasetningu væri mögulegt að setja starfsemi græðara ákveðinn ramma og um 

leið koma á fót virku eftirliti.69 

Fyrstu drög að frumvarpi voru send til umsagnar um mitt ár 2004. Umsagnaraðilar voru 

62 og af þeim bárust 20 umsagnir. Einungis hluti umsagnaraðila gerði efnislegar 

athugasemdir sem fjallað var um á fundum nefndarinnar. Fundir nefndarinnar voru 36 auk 

vinnu nefndarmanna við upplýsingaöflun og gerð lokaskýrslu. Starfi nefndarinnar lauk svo 

11. október 2004 með útgáfu á skýrslu ráðherra um græðara og starfsemi þeirra á Íslandi 

ásamt drögum að frumvarpi um græðara og reglugerð um frjálst skráningarkerfi.70 Frumvarp 

til laga um græðara var svo lagt fram 2. nóvember 2004. 

Helstu tillögur nefndarinnar voru: Að sett yrði löggjöf um starfsemi græðara, að 

reglubundnar kannanir landlæknisembættisins yrði endurskoðaðar með það að leiðarljósi að 

fá nákvæmari upplýsingar um þjónustu græðara, að kennslustofnanir auki kynningu og 

fræðslu um þjónustu græðara og komið yrði á fót fræðasetri. Auk þess lagði nefndin til að 

Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði yrði formlega falið að kynna 

aðferðir græðara í heilbrigðisþjónustu og stuðla að samþættingu, að heilbrigðisyfirvöld 

beindu þeim tilmælum til heilbrigðisstofnana þar sem tilgreind yrðu þau réttindi sjúklinga til 
																																																													
67 Alþt. 2003-2004, A- deild, þskj. 97 - 97. mál, áfangaskýrsla nefndar um stöðu óhefðbundinna lækninga 2003. 
68 sama heimild. 
69 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 1.1. 
70 sama heimild, samantekt. 
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að nýta sér heilsutengda þjónustu græðara. Einnig var lagt til að skoða hvort einföldun á 

framkvæmd þeirra laga sem snerta öflun efna sem græðarar nota í störfum sínum ásamt því 

að skoða hvort starfsemi skráðra græðara, ætti að vera undanþegin greiðslu á 

virðisaukaskatti.71 Nánar verður vikið að tillögum nefndarinnar hér á eftir. 

 

3.3.2 Hugtök og skilgreiningar 

Í frumvarpi því sem varð að lögum um græðara er gerð grein fyrir hugtakanotkun. Hugtakið 

græðari er gamalgróið orð með jákvæða merkingu og hefur það verið notað af hluta fagfélaga 

innan Bandalags íslenskra græðara fyrir gildistöku laga um græðara. Það var því talið henta 

vel til að afmarka þann hóp sem félli undir óhefðbundnar lækningar.72 Erfitt reyndist að finna 

samheiti yfir meðferðarform óhefðbundinna lækninga, þar sem mörg þeirra eiga lítið sem 

ekkert sameiginlegt.73 Ekki lá fyrir sameiginlegur skilningur eða ákveðin skilgreining á því 

hvað teldist vera óhefðbundin meðferð en þó var tilhneiging til að tala um óhefðbundna 

meðferð þegar átt var við ýmiss konar leiðir sem falla utan viðurkenndrar heilbrigðisþjónustu 

og byggir skilgreiningin á því.74 

Niðurstaðan varð sú að heilsutengd þjónusta græðara þótti henta best sem yfirheiti yfir 

þá þjónustu sem græðarar veita.75 Hugtakið óhefðbundnar lækningar var talið óheppilegt, 

meðal annars vegna þess að hugtakið vísar til þess að um lækningar og óhefðbundnar aðferðir 

sé að ræða.76 Ýmis önnur rök komu fram gegn notkun þessa heitis, s.s. að margar þeirra 

aðferða sem teljast til óhefðbundinna lækninga byggjast á aldagömlum og gamalgrónum 

hefðum. Það þótti einnig mæla gegn notkuninni að rétturinn til að nota heitið læknir  

samkvæmt  1. gr. læknalaganna frá 1988 og leyfi til að stunda lækningar er lögvarinn, því 

þótti  notkun heitisins villandi.77  

 

3.3.3 Lagasetning um starfsemi græðara 

Vegna fjölbreyttra aðferða græðara og ólíks bakgrunns s.s. vegna menntunar þeirra, var 

nefndinni m.a. falið að meta hvort viðurkenna ætti fleiri námsleiðir með veitingu 

																																																													
71 sama heimild, niðurstöður og tillögur. 
72 sama heimild, kafli 1.3. 
73 sama heimild, kafli 1.3; World Health Organization, „WHO traditional medicine strategy 2002-2005“ (2002) 
<http://www.wpro.who.int/health_technology/book_who_traditional_medicine_strategy_2002_2005.pdf> 
skoðað 18. janúar 2016, 7. 
74 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemdir við 2. gr. 
75 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 1. 
76 sama heimild, kafli 1.3. 
77 Alþt. 2003-2004, A- deild, þskj. 97 - 97. mál, áfangaskýrsla nefndar um stöðu óhefðbundinna lækninga. 
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starfsréttinda. Niðurstaðan var sú að veiting starfsréttinda myndi aðeins þjóna fámennum hópi 

þeirra sem veita heilsutengda þjónustu græðara m.a. vegna þess að þekking á ólíkum 

starfsgreinum græðara væri ekki nægjanleg og að erfitt yrði að skilgreina kröfur til öflunar 

starfsréttinda. Með lagasetningu væri hægt að ná yfir fjölbreyttari hóp og samhliða frekari 

opinberri stefnumótun væri það mun áhrifameiri leið til að bæta stöðu græðara og þeirra sem 

nýta sér þjónustu þeirra.78  

 

3.3.4 Frjálst skráningarkerfi græðara 

Vegna vaxandi umsvifa á sviði óhefðbundinna lækninga var nefndinni falið að koma með 

tillögur til að koma til móts við þær þarfir. Megináherslan skyldi vera á neytendavernd ásamt 

því að efla faglega ábyrgð græðara. Frumvarp til laga um græðara, ásamt drögum að 

reglugerð um frjálst skráningarkerfi, varð meginniðurstaðan af  starfi nefndarinnar. Hlutverk 

skráningarkerfisins væri að halda opinbera skrá og halda utan um skráningu þeirra græðara 

sem eftir því óskuðu og uppfylla menntunarleg og fagleg skilyrði. Þannig gætu neytendur 

gengið úr skugga um að viðkomandi græðari uppfyllti lágmarkskröfur um menntun og fagleg 

skilyrði er gilda í viðkomandi starfsgrein.79  

 

3.3.5 Stefnumótun og samþætting í heilbrigðisþjónustu 

Fyrir liggur að almenningur nýtir sér í auknum mæli þjónustu græðara, samhliða þjónustu 

löggiltra heilbrigðisstétta. Í þeim löndum sem við berum okkur saman við hefur farið fram 

mikil umræða um samþættingu (e. integrating) heilsutengdrar þjónustu græðara og 

hefðbundinnar meðferðar. Í samþættingu felst að kanna, hvernig heilsutengd þjónusta 

græðara geti nýst samhliða hefðbundinni heilbrigðisþjónustu. Talið er að með samþættri 

meðferð sé auðveldara að fylgjast með og tryggja örugga notkun heilsutengdrar þjónustu 

græðara þegar sjúklingar nota þjónustuna til viðbótar við hefðbundna meðferð. Þessi aukning 

krefst þess að löggiltir heilbrigðisstarfsmenn þekki til starfsemi græðara og að þeir geti rætt 

og gert grein fyrir því hvort meðferð sjúklings og notkun hans á heilsutengdri þjónustu 

græðara fari saman eða ekki.80  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur hvatt aðildarþjóðir sínar til 

stefnumótunar um hlutverk græðara innan hinnar almennu heilbrigðisþjónustu en nánar 

verður fjallað um það í 4. kafla. Nefndin lagði því til að hið opinbera tæki virkan þátt í að 
																																																													
78 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 5.1. 
79 sama heimild, kafli 5.1. 
80 sama heimild, kafli 5.0. 
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móta umhverfið og marka sér ákveðna stefnu, með því að hvetja til samvinnu milli löggiltra 

heilbrigðisstarfsmanna og græðara.  

Samþætting í heilbrigðisþjónustu er lítil hér á landi í samanburði við aðrar þjóðir. Á 

það við þrátt fyrir þá staðreynd að löggiltir heilbrigðisstarfsmenn og þá sér í lagi 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafa í vaxandi mæli lokið námi í óhefðbundnum 

meðferðum og beiti þeim í störfum sínum innan heilbrigðisþjónustunnar, til viðbótar við þá 

hefðbundnu þjónustu sem þar er veitt. Það þótti „mikilvægt að sjúklingar ættu kost á að nýta 

sér heilsutengda þjónustu græðara, samhliða annarri meðferð, ef þeir teldu sig njóta góðs af 

henni og sérstakar aðstæður mæltu ekki gegn því“. Í ljósi þess var lagt til við 

heilbrigðisyfirvöld að beina tilmælum til allra heilbrigðisstofnana um að koma til móts við 

óskir sjúklinga sem kysu að nýta sér heilsutengda þjónustu græðara.81 

Þá lagði nefndin til að Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands (HNLFÍ), í samráði 

við BÍG, yrði formlega falið að kynna aðferðir græðara fyrir heilbrigðisstarfsmönnum og um 

leið að stuðla að samþættingu. Hugmyndafræði græðara byggist á því að meðhöndla til að 

efla eða bæta heilsu og því taldi nefndin að HNLFÍ væri ákjósanlegur kostur enda er 

hugmyndafræði græðara og HNLFÍ áþekk, þ.e. að „efla heilbrigði, auka vellíðan og styrkja 

einstaklinginn í að bera ábyrgð á eigin heilsu og velferð“.82  

 

3.3.6 Aðkoma menntastofnana að fræðslu heilbrigðisstarfsmanna um starfsemi 

græðara 

Með tilkomu löggjafar um græðara urðu margvíslegar breytingar og taldi nefndin að auka 

þyrfti þekkingu á starfsemi þeirra. Í ljósi þess taldi nefndin að aðkoma mennta- og 

heilbrigðisstofnana og heilbrigðisyfirvalda væri nauðsynleg. 83  Lagt var til að þær 

menntastofnanir sem koma að menntun heilbrigðisstétta myndu auka fræðslu og þekkingu um 

heilsutengda þjónustu græðara. Ýmislegt benti til að heilbrigðisstarfsmenn ræddu sjaldan við 

sjúklinga um notkun á óhefðbundnum meðferðum, ásamt því að samskipti á milli 

heilbrigðisstétta og græðara væru í lágmarki.84   

Mikilvægt væri að sjúklingar væru upplýstir og fengju að vera þátttakendur í eigin 

meðferð og að þeim stæði til boða að leita úrræða utan almennrar heilbrigðisþjónustu. Því 

																																																													
81 sama heimild, kafli 5.6. 
82 sama heimild, kafli 5.5; Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands, „Ágrip af sögu Heilsustofnunar NLFÍ“ 
(Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands) <http://www.heilsustofnun.is/heilsustofnun/sagan-okkar> 
skoðað 7. janúar 2016. 
83 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 5.0. 
84 sama heimild, kafli 5.3. 
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ættu sjúklingar að hafa þann valmöguleika að nýta sér þjónustu græðara samhliða annarri 

meðferð, ef þeir teldu hana gera þeim gott og að engin rök mæltu gegn því. 

Heilbrigðisstarfsmenn þyrftu samkvæmt því að vera meðvitaðir um réttindi sjúklinga og vera 

opnir fyrir umræðu um óhefðbundnar meðferðir og geta rætt kostina af þekkingu, virðingu og 

fordómaleysi. Það er því er lykilatriði að heilbrigðisstarfsmenn hvetji sjúklinga sína til að 

ræða og greina frá öðrum úrræðum sem þeir nýta sér eða hafa hug á að nýta samhliða 

hefðbundinni meðferð. Það á sérstaklega við um notkun á náttúrulyfjum vegna þeirrar hættu 

sem getur skapast vegna milliverkana lyfja. WHO er sú stofnun sem heldur utan um 

skráningu yfir tilkynningar um óæskilegar aukaverkanir vegna notkunar náttúrulyfja (e. 

adverse drug reactions to alternative medicines).85 

 

3.3.7 Fræðasetur 

Markmið lagasetningar um  græðara er að tryggja hag þeirra sem nýta sér þjónustuna og 

stuðla að gæðum hennar. Til að ná því markmiði þarf að stuðla að virku eftirliti, veita aðhald 

og ýta undir rannsóknir á gagnsemi þjónustunnar. Jafnframt þarf að auka rannsóknarvinnu, 

bæta aðgengi almennings að upplýsingum um starfsemi græðara, hvetja til samvinnu milli 

græðara og heilbrigðisstarfsmanna og stuðla að gagnkvæmri þekkingu þeirra á milli. Slík 

opinber stefnumörkun er í samræmi við stefnumótunarskýrslu WHO, sem gefin var út í ritinu 

WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005 sem fjallað verður um í 4. kafla.86  

Á árabilinu 1985 – 2000 kannaði embætti landlæknis  með reglulegu millibili notkun 

almennings á almennri heilbrigðisþjónustu annars vegar og  heilsutengdri þjónustu græðara 

hins vegar. Þessar kannanir veittu mikilvægar upplýsingar um notkun almennings á 

heilsutengdri þjónustu græðara og sýndu niðurstöður að áhugi almennings á þjónustunni jókst 

jafnt og þétt á tímabilinu. Kannanirnar veittu á hinn bóginn takmarkaða vitneskju um 

einstakar starfsgreinar græðara, þótti því ástæða til að endurbæta þær til að ná fram 

nákvæmari upplýsingum um útbreiðslu einstakra greina, hverjir væru notendur þjónustu 

græðara og svo hver viðhorf almennings til græðara og starfsemi þeirra væru. Í ljósi þess var 

talið nauðsynlegt að endurskoða framkvæmd og gerð reglubundinna kannana á vegum 

																																																													
85 sama heimild, kafli 5.3; World Health Organization, „Patient safety, Technical activities, Drug safety“ (World 
Health Organization) <http://www.who.int/patientsafety/activities/technical/drug_safety/en/> skoðað 17. mars 
2016. 
86 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 5.0; World Health Organization, „WHO traditional medicine strategy 2002-2005“ (n. 71), 29. 
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landlæknisembættisins og lagði nefndin til við landlæknisembættið að ráðist yrði í það 

verkefni.87  

Í því samhengi lagði nefndin til að komið yrði á fót fræðasetri, með aðkomu græðara og 

ólíkra greina á sviði hugvísinda, félagsvísinda, raunvísinda og heilbrigðisvísinda þar sem 

gerðar yrðu þverfaglegar rannsóknir á heilsutengdri þjónustu græðara. Tillaga nefndarinnar 

var sú að hlutverk fræðasetursins yrði fyrst og fremst skipulag og framkvæmd rannsókna á 

óhefðbundnum lækningum á Íslandi. Samhliða umsjón rannsókna skyldi fræðasetrið annast 

eftirfylgni með framkvæmdum og rannsóknarniðurstöðum erlendis ásamt því að koma 

upplýsingum um gildi aðferðanna á framfæri.88 

 

3.3.8 Eftirlit Lyfjastofnunar 

Þeir græðarar sem nota náttúrulyf og/eða önnur fæðubótarefni í störfum sínum áttu oft á 

tíðum í erfiðleikum með að afla þeirra og lagði nefndin til að einfalda framkvæmd þeirra laga 

er snúa að innflutningi efna sem græðarar nota í störfum sínum.  Jafnframt lagði nefndin til 

að Lyfjastofnun yrði falið eftirlitshlutverk með aukaverkunum og/eða verkunum þeirra lyfja, 

líkt og stofnunin sinnir eftirliti með öðrum lyfjum, samkvæmt leiðbeiningum WHO frá  

2004.89 Þegar reglugerð um fæðubótarefni, nr. 624/2004, tók gildi færðist umsýsla með 

fæðubótarefnum o.fl. sem græðarar nota við þjónustu sína að hluta til frá Lyfjastofnun til 

Umhverfisstofnunar. 90 Samkvæmt 2. gr. reglugerðarinnar eru fæðubótarefni:  

Matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og sem eru með hátt 
hlutfall af vítamínum, steinefnum eða annars konar efnum sem hafa næringar- eða 
lífeðlisfræðileg áhrif. Þessi efni geta verið ein sér eða blönduð saman, og eru 
markaðssett í formi skammta, nánar tiltekið sem hylki, brjóstsykur, töflur, pillur 
og í öðru svipuðu formi, duftpokar, vökva ampúlur, dropaglös og í öðru svipuðu 
formi vökva og dufts sem er ætlað til inntöku í mældum, smáum skömmtum.91 
 

Helsta breytingin sem gildistaka reglugerðarinnar hafði í för með sér var sú að þau efni 

sem hún tekur til fara ekki lengur í frumathugun Lyfjastofnunar fyrir innflutning og 

markaðssetningu. Innflytjendur verða því sjálfir að tilkynna innflutning vörunnar til 

Umhverfisstofnunar, auk þess sem eftirlit með regluverki er í höndum hlutaðeigandi 

																																																													
87 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 5.2. 
88 sama heimild, kafli 5.4. 
89 World Health Organization, „WHO Medicines strategy, Countries at the core 2004-2007“ (2004) 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84307/1/WHO_EDM_2004.5_eng.pdf> skoðað 18. janúar 2016, 110. 
90 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 5.7. 
91 Reglugerð um fæðubótarefni, nr. 624/2004, athugasemdir með 2. gr. 
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heilbrigðisnefnda. Reglugerðir um innflutning, sölu og dreifingu hómópatalyfja, nr. 967/2000 

og reglugerð um markaðsleyfi náttúrulyfja, nr. 684/199792 voru settar á grundvelli lyfjalaga 

og taka mið af tilskipunum Evrópusambandsins (ESB).93  

 

3.3.9 Undanþága frá greiðslu virðisaukaskatts 

Nefndin skoðaði hvort heilsutengd þjónusta græðara skyldi vera undanþegin greiðslu á 

virðisaukaskatti með hliðsjón af undanþáguákvæðum laga um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 

(vsl.). Samkvæmt 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. vsl. skal þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, 

heilsuhæla o.fl. og svo önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta vera undanþegin virðisaukaskatti. 

Þess eru dæmi að faggreinar, sem ekki eru löggiltar heilbrigðisstéttir, hafi fengið undanþágu 

frá virðisaukaskatti. Það er í höndum ríkisskattstjóra að meta hvort starfsemin teljist vera 

önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta og falli þar af leiðandi undir undanþáguákvæði. Ef 

vafatilvik koma upp leitar ríkisskattstjóri umsagnar heilbrigðisráðuneytisins.94   

Í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra frá 28. apríl árið 2000 er varðaði álit embættisins á 

rolfing-meðferð með tilliti til virðisaukaskatts segir að við afmörkun á hugtakinu önnur 

eiginleg heilbrigðisþjónusta þurfi í skattaframkvæmd að uppfylla tvö skilyrði. Fyrra skilyrðið 

er að um sé að ræða þjónustu sem fellur undir lög nr. 24/1985, um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta95, eða sérlög um heilbrigðismál og í öðru lagi að þjónustan felist í meðferð á 

líkama sjúklings til lækninga, hjúkrunar eða sambærilegrar meðferðar.96 Í vafatilvikum leitar 

ríkisskattstjóri til heilbrigðisyfirvalda um álit á því hvort viðkomandi starfsemi falli undir 

skilgreininguna, viðurkennd heilbrigðisþjónusta. Ríkisskattstjóri leitaði umsagnar 

heilbrigðisráðuneytisins um rolfing-meðferð, þann 13. desember 1999 og vísaði ráðuneytið 

erindinu til landlæknis. Í umsögn landlæknis dags. 23. mars 2000 segir m.a.:  

Heilbrigðisyfirvöld fyrirhuga að setja nánari reglur um óhefðbundnar lækningar á 
næstu mánuðum. Viðhorf í hinum vestræna heimi eru að breytast og mildast 
gagnvart óhefðbundnum lækningum, ekki síst í löndum EES. Að því er séð 
verður virðist Rolfing byggjast á hefðbundinni líffærafræði. Að því leyti má segja 
að hún gæti flokkast með öðrum meðferðarformum, sem hafa fengið löggildingu, 
svo sem sjúkranuddi og hnykkmeðferð, sem hvorutveggja eru sérhæfðar 
heilbrigðisstéttir.97 

 
																																																													
92 felld brott með 2. mgr. 22. gr. reglugerðar um markaðsleyfi náttúrulyfja og skráningu jurtalyfja sem hefð er 
fyrir, nr. 142/2011. 
93 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 5.7. 
94 sama heimild, kafli 5.8. 
95 felld úr gildi með 33. gr. hsl. 
96 Ákvarðandi bréf Ríkisskattstjóra 28. apríl 2000 í máli nr. 941/2000. 
97 sama heimild. 
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Í ljósi umsagnar Landlæknisembættisins á rolfing-meðferð þá lítur ríkisskattstjóri svo á að 

meðferðin teljist til eiginlegrar heilbrigðisþjónustu samkvæmt skilningi 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. 

vsl. og hún því undanþegin virðisaukaskatti.98  

Vegna þeirra krafna sem gerðar eru til græðara til aðildar að frjálsa skráningarkerfinu, 

taldi nefndin að skráðir græðarar ættu líkt og löggildir heilbrigðisstarfsmenn að vera 

undanþegnir virðisaukaskatti.99 

 

3.4 Lög um græðara 

3.4.1 Almennt 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir lögum um græðara. Horft verður til frumvarpsins eins 

og það var lagt fram á Alþingi, umsagna og athugasemda sem bárust um frumvarpið. Gerð 

verður grein fyrir breytingartillögum sem þingnefnd lagði til við meðferð þess. 

Við meðferð frumvarps til laga um græðara hjá Alþingi voru sendar út 91 

umsagnarbeiðnir.100 Alls bárust 28 umsagnir.101 Þær voru almennt  jákvæðar og töldu margir 

það löngu tímabært að setja lög um þetta efni og að slík lagasetning væri mikilvægur þáttur í 

því að setja heilsutengdri þjónustu græðara ákveðnar skorður með tilliti til ábyrgðar þeirra í 

störfum sínum og öryggis þeirra sem þjónustuna nota. Frumvarp til laga um græðara var 

samþykkt sem lög frá Alþingi 2. maí 2005, með 76,2 % atkvæða102 og tóku lögin gildi þann 

25. maí árið 2005. 

 

3.4.2 Markmið og skilgreiningar laganna 

Líkt og fram kemur í 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. laga um græðara er markmið þeirra að stuðla að 

gæðum heilsutengdrar þjónustu græðara og öryggi þeirra sem leita eftir slíkri þjónustu eða 

nýta sér hana og skal því markmiði meðal annars náð með því að koma á fót skráningarkerfi 

fyrir græðara sbr. 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. Með orðinu græðari er átt við þá sem veita 

heilsutengda þjónustu utan hinnar almennu heilbrigðisþjónustu skv. 1. mgr. 2. gr. 

frumvarpsins103 Samkvæmt skilgreiningunni gilda lögin um skráða græðara og eftir því sem 

við á aðra græðara, þótt þeir séu ekki skráðir. Aðaláhersla laganna er neytendavernd og efling 

																																																													
98 sama heimild. 
99 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, kafli 5.8. 
100 Alþt. 2004-2005, A-deild, allar umsagnabeiðnir í 246. máli. 
101 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, öll innsend erindi í 246. máli. 
102 Alþt. 2004-2005, B-deild, 246 mál, 120. fundur, atkvæðagreiðsla eftir 3. umræðu. 
103 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemdir við 2. gr. 
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faglegrar ábyrgðar græðara.104 Engar athugasemdir komu fram við 1. gr. og var hún því 

samþykkt óbreytt frá því sem hún var í frumvarpinu. 

Heilsutengd þjónustu græðara er skilgreind sem meðferð á líkama einstaklings sem 

hefur það markmið að efla heilsu hans, lina þjáningar, draga úr óþægindum og stuðla að 

heilun sbr. 2. mgr. 2. gr.105 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) taldi í umsögn sinni að  

sú skilgreining  útilokaði þann hóp græðara sem veitir meðferð í því skyni að bæta andlega 

heilsu.106 Ákvæði 2. gr. var breytt í samræmi við umsögn FÍH. Í 2. gr. laganna kemur því 

fram  að heilsutengd þjónustan feli í sér meðferð sem hefur það markmið að efla heilsu fólks, 

lina þjáningar, draga úr óþægindum og stuðla að heilun sbr. 2. málsl. 2. mgr. 2. gr.  

 

3.4.3 Frjálst skráningarkerfi fyrir græðara 

Lögin kveða á um að komið skuli á fót frjálsu skráningarkerfi fyrir græðara skv. 1. málsl. 1. 

mgr. 3. gr. Skráningarkerfið skal vera í umsjá BÍG skv. 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. og ber BÍG að 

tryggja að almenningur hafi greiðan aðgang að upplýsingum um það hvaða græðarar eru 

skráðir á hverjum tíma og hver sé starfsgrein þeirra skv. 5. málsl. sömu greinar. Ráðherra 

ákveður að fenginni umsögn landlæknis og BÍG, hvort fagfélag fái aðild að skráningarkerfinu 

sbr. 4. mgr. 3. gr. og skal hann með reglugerð kveða á um þær kröfur sem fagfélög þurfa að 

uppfylla til að eiga aðild að skráningarkerfinu sbr. 5. mgr. 3. gr. laganna. Samkvæmt 1. gr. 

reglugerðar um frjálst skráningarkerfi fyrir græðara, nr. 877/2006 er skráningarkerfinu ætlað 

að stuðla að öryggi neytenda og tryggja gæði þjónustunnar eftir því sem kostur er. 

Skráningarkerfið skal einnig stuðla að ábyrgri þjónustu og viðskipaháttum græðara.  

 

Um er að ræða frjálst skráningarkerfi eins og nafn reglugerðarinnar gefur til kynna. Í 

reglugerðardrögum sem fylgdu með frumvarpinu kemur fram að græðurum er ekki skylt að 

skrá sig í skráningarkerfið, en með skráningu telst græðari sýna fram á að hann uppfylli þau 

skilyrði og þær faglegar kröfur sem gerðar eru í faggrein viðkomandi græðara.107 Samkvæmt 

frumvarpinu er markmið laganna að sú viðurkenning sem skráningin felur í sér verði 

græðurum hvatning til að sækjast eftir því að gerast aðilar og er skráningunni ætlað að vera 

																																																													
104 sama heimild, II. Almennar athugasemdir. 
105 sama heimild, athugasemdir við 2. gr. 
106 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/681 aðgengilegt á vef Alþingis. 
107 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemdir við 3. gr. 
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ákveðin viðurkenning á því að græðarar uppfylli faglegar kröfur og þau skilyrði menntunar 

sem lögin  setja.108  

 

Líkt og sjá má er ekki kveðið á um eftirlit með starfseminni í lögum um græðara nema í 

því tilviki þar sem um ófélagsbundinn græðara er að ræða sem sækist eftir aðild að 

skráningarkerfinu. Í athugasemdum með frumvarpinu segir að skráningarkerfið skuli vera í 

umsjá BÍG skv. 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. laganna. Í því felst að færa á skrá þá græðara sem þess 

óska og uppfylla um leið skilyrði um félagsaðild, ásamt því að afskrá þá sem eftir því óska, 

eða þá sem uppfylla ekki lengur skilyrði skráningar. Heimilt er að skrá græðara sem ekki er 

aðili að fagfélagi, með þeim skilyrðum að hann uppfylli skilyrði skráningar, ásamt skilyrðum 

um menntunarkröfur þess fagfélags sem hann annars hefði tilheyrt og sæti eftirliti BÍG og 

landlæknis eins og fram kom í 3. mgr. 3. gr. frumvarpsins.109 Í samræmi við umsagnir var 

gerð breytingartillaga við frumvarpið þannig að eftirlitið yrði einungis hjá BÍG þar sem 

eftirlit landlæknis takmarkast við heilbrigðisstarfsmenn110 Var 3. mgr. 3. gr. breytt þannig og 

samkvæmt lagaákvæðinu er eftirlitið einungis hjá BÍG. 

 

Til að geta skráð sig verður viðkomandi græðari að vera félagi í fagfélagi sem hefur 

hlotið aðild að skráningarkerfinu sbr. 3. mgr. 3. gr. laganna og að uppfylltum skilyrðum 5. gr. 

reglugerðarinnar. skv. 2. gr. hennar. Skilyrði 5. gr. reglugerðarinnar eru að viðkomandi 

græðari hafi lokið námi skv. 1. tölul. 1. mgr., að skjalfest sé að græðari sé fullgildur félagi í 

fagfélagi eða þá að félagið mæli með skráningu hans skv. a. lið 2. tl. 1. mgr. og svo skjalfest 

staðfesting á því að hann hafi undirgengist þær samþykktir sem mælt er fyrir um í 1.-7. tölul. 

3. gr. sbr. b. lið 2. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar. 

Í umsögn landlæknisembættisins kom fram að lagafrumvarpið væri gott skref í átt að 

því að stýra framboði þeirrar þjónustu sem fellur undir skilgreininguna óhefðbundin meðferð, 

en þó yrði að gera skýran greinarmun á læknavísindum og heilbrigðisþjónustu sem byggir á 

þekkingu og vísindalegri nálgun og svo hinu sem skilgreint er sem óhefðbundin meðferð. 

Efasemdir voru um þau menntunarskilyrði sem sett eru fram en samkvæmt frumvarpinu er 

um að ræða þjónustu eða meðferð sem stendur utan við skilgreinda heilbrigðisþjónustu en 

vinnuaðferðir græðara byggjast yfirleitt ekki á gagnreyndum og vísindalegum aðferðum nema 

í undantekningartilvikum eins og varðandi nálastungur. Græðarar eru fjölbreyttur hópur með 
																																																													
108 sama heimild, athugasemdir, I. Inngangur. 
109 sama heimild, athugasemdir við 3. gr. 
110 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1173 - 246. mál, nefndarálit um frumvarp til laga um græðara; Alþt. 2004-
2005, A-deild, þskj. 1174 - 246. mál, breytingartillaga við frumvarp til laga um græðara. 
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mislanga menntun að baki og þar af leiðandi gæti reynst erfitt að setja fram ákveðin 

menntunarskilyrði.111  

 

Landlæknisembættið gerði einnig athugasemdir við að samkvæmt frumvarpinu skyldu 

lögin ná til réttinda og skyldna skráðra græðara og er aðildarfélögum og BÍG ætlað að hafa 

eftirlit og agavald, bæði yfir félagsmönnum og skráðum græðurum. Með 7. tölul. 3. gr. 

reglugerðarinnar eru fagfélögum m.a. sett þau skilyrði að samþykktir viðkomandi félags 

tryggi kærurétt skjólstæðinga gagnvart faglegu starfi félagsmanna. Gerð var athugasemd við 

að skráningarkerfinu er ætlað öllum þeim sem uppfylla faglegar kröfur fagfélaga um 

menntun, án þess að krafa sé gerð um að viðkomandi sé aðili að félaginu. Svo virðist sem 

þeir sem standa utan fagfélaga séu ekki undir því agavaldi sem félagsbundnir græðarar eru og 

því má ætla að skráning þeirra hafi ekki sömu merkingu gagnvart neytendum og því óljóst 

hvernig eigi að beita sér gagnvart þeim græðurum sem eru ófélagsbundnir. 112  En 

landlæknisembættið lagði jafnframt til í umsögn sinni að einungis skráðir græðarar hefðu 

heimild til að kalla sig græðara til þess að almenningur gæti greint skýrt og greinilega á milli 

skráðra og óskráðra græðara.113  

 

Af framangreindu má sjá að í meðferð þingsins voru ekki gerðar miklar breytingar á 3. 

gr. og voru samþykktar þær breytingartillögur við 3. gr. sem nefndin lagði til, þ.e. BÍG er 

einum falið eftirlit með þeim græðurum sem standa utan fagfélaga skv. 3. mgr. 3. gr. Nánar 

verður fjallað um eftirlit í 6. kafla. 

 

3.4.4 Ábyrgðartrygging 

Í 1. mgr. 4. gr. laganna segir að græðari beri bótaábyrgð á verkum sínum eftir almennum 

reglum skaðabótaréttar. Skráðum græðurum er skylt að hafa í gildi ábyrgðartryggingu hjá 

vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi hér á landi vegna tjóns sem leitt getur gáleysi í 

störfum þeirra skv. 1. málsl. 2. mgr. 4. laganna en í stað vátryggingar skal græðara þó heimilt 

að leggja fram ábyrgð sem veitt er af viðskiptabanka eða sparisjóði, enda veiti hún 

sambærilega vernd skv. 2. málsl. 2. mgr. 4. gr. Ráðherra setur reglugerð um lágmark 

vátryggingarfjárhæðar og framkvæmd vátryggingarskyldunnar skv. 4. málsl. 2. mgr. 4. gr. 
																																																													
111 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Landlæknisembættisins við frumvarpið, erindi nr. Þ 131/585 
aðgengilegt á vef Alþingis. 
112 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Bandalags íslenskra græðara við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/597 aðgengilegt á vef Alþingis. 
113 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Landlæknisembættisins við frumvarpið, erindi nr. Þ 131/585 
aðgengilegt á vef Alþingis. 
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Hann skal hafa samráð við BÍG og landlækni um ákvörðun vátryggingarfjárhæðarinnar skv. 

5. málsl. 2. mgr. 4. gr. laganna.  

 

Í skýringum með frumvarpinu kemur fram að 1. mgr. 4. gr. ætlað að vernda neytendur 

heilsutengdrar þjónustu og tryggja lágmarksbætur verði þeir fyrir tjóni sem rekja má til 

gáleysis græðara.114 Í 1. málsl. 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins var gert ráð fyrir ábyrgð vegna 

mistaka og gáleysis. Þar sem mismunandi bótareglur gilda um græðara og heilbrigðisstéttir 

var í umsögnum lagt til að115  orðið mistök yrði fellt brott af þeirri ástæðu að það fellur undir 

gáleysi í skaðabótarétti.116 Hjá þeim sem falla undir hugtakið græðari er um ólíka menntun að 

ræða og því er staða græðara ólík öðrum sérfræðistéttum sem hafa lögbundnar 

starfsábyrgðartryggingar. Því má ætla að mörgum gæti reynst erfitt og jafnvel ómögulegt að 

fá starfsábyrgðartryggingu eða bankaábyrgð líkt og gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Í ljósi þess 

var lagt til að ráðherra yrði þess í stað heimilt að mæla fyrir í reglugerð um slíka skyldu 

einstaklinga.117  

Ákvæðinu var því breytt í samræmi við þessar athugasemdir.118 

 

3.4.5 Trúnaðarskyldan 

Græðara ber að gæta fyllstu þagmælsku um það sem hann fær vitneskju um í starfi sínu, 

nema lög kveði á um annað og skyldi um vitnaskylduna fara eftir ákvæðum læknalaga119 skv. 

1. mgr. 5. gr. laganna. Sambærilegar kröfur eru gerðar um trúnaðar- og þagnarskyldu græðara 

og hjá starfsfólki í heilbrigðisþjónustu skv. 12. gr. laga um réttindi sjúklinga og gildir 

þagnarskyldan jafnt um skráða og óskráða græðara.120 Ekki var talið nauðsynlegt að gera 

sömu kröfur um skráningu og varðveislu upplýsinga um þjónustu græðara líkt og í lögum um 

réttindi sjúklinga, heldur var heilbrigðisráðherra falið með reglugerð að setja skilyrði um 

skráningu og meðferð persónuupplýsinga en að öðru leyti gilda ákvæði um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga.121  

																																																													
114 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemdir við 4. gr. 
115 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, athugasemd Sambands íslenskra sveitarfélaga við frumvarpið, erindi nr. 
Þ 131/1085, aðgengilegt á vef Alþingis. 
116 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1173 - 246. mál, nefndarálit um frumvarp til laga um græðara. 
117 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Sambands íslenskra tryggingafélaga við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/598 aðgengilegt á vef Alþingis. 
118 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1174 - 246. mál, breytingartillaga við frumvarp til laga um græðara. 
119 Nú gilda um vitnaskylduna, lög um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012. 
120 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemdir við 5. gr. 
121 sama heimild, athugasemdir við 6. gr. 



	 27 

Engar breytingar voru gerðar á 5. gr. í meðferð Alþingis. Í umsögn læknadeildar 

Háskóla Íslands kom fram að deildin taldi það ekki koma nógu skýrt fram að græðarar muni 

sæta eftirliti landlæknis sbr. 18. gr. þágildandi læknalaga, nr. 53/1988 (læl.) en samkvæmt 5. 

gr. laganna giltu ákvæði læknalaga um vitnaskyldu græðara. 122  Taldi læknadeild það 

vafasamt þar sem græðarar hafa hvorki tilskilda menntun né starfsheimildir sem liggja að 

baki læknastarfinu.123 

 

3.4.6 Takmarkanir á heilsutengdri þjónustu græðara 

Ýmsar takmarkanir eru á heilsutengdri þjónustu græðara og skal meðferð vegna alvarlegra 

sjúkdóma einungis veitt af löggiltum heilbrigðisstarfsmönnum. Það gildir þó ekki ef 

sjúklingur óskar eftir þjónustu græðara í samráði við lækni skv. 1. mgr. 7. gr. Ákvæðið á að 

tryggja að greining og meðferð sjúklinga vegna alvarlegra sjúkdóma eða smitsjúkdóma sem 

falla undir ákvæði sóttvarnarlaga sé í öllum tilfellum á ábyrgð lækna. Heilbrigðisstofnunum 

er þó heimilt að koma til móts við óskir sjúklinga sem vilja nýta sér heilsutengda þjónustu 

græðara þar, ef það er í samræmi við stefnu stofnunarinnar sbr. 5. mgr. 7. gr.124  

Í umsögnum sem bárust vegna frumvarpsins voru ýmsar athugasemdir gerðar við 

ákvæði 1. mgr. 7. gr. og talið að erfitt gæti reynst að túlka þær skilgreiningar sem koma þar 

fram en t.a.m. er þar talað um meðhöndlun á alvarlegum sjúkdómum, sem sett er fram án 

frekari útskýringa.125 Ekki þótti rétt að stigþrepa sjúkdóma þar sem skilgreining alvarlegra 

sjúkdóma er mjög á reiki og í sumum tilfellum huglægt ástand.  

Samkvæmt 7. gr. laganna skal meðferð vegna alvarlegra sjúkdóma einungis veitt af 

löggiltum heilbrigðisstarfsmönnum og því skuli beint til sjúklings að hann skuli hafa samráð 

við lækni sinn.126  Í umsögnum kom einnig fram að ekki þótti skýrt hvað fælist í samráði.127 

Þá var á það bent að ákvæðið væri óskýrt að því leyti að ekki væri skýrt hver réttarstaða 

sjúklings væri þegar sjúklingur óskar eftir þjónustu græðara samkvæmt samráði við lækni.128 

Í orðum 1. mgr. 7. gr. var þó talið felast að læknar þyrftu að kunna skil á fræðum græðara og 

																																																													
122 Nú gilda ákvæði laga um heilbrigðisstarfsmenn um vitnaskyldu þeirra. 
123 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Læknadeildar Háskóla Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/632 aðgengilegt á vef Alþingis. 
124 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemdir við 7. gr. 
125 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Læknadeildar Háskóla Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/632 aðgengilegt á vef Alþingis. 
126 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Landlæknisembættisins við frumvarpið, erindi nr. Þ 131/585 
aðgengilegt á vef Alþingis. 
127 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Læknadeildar Háskóla Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/632 aðgengilegt á vef Alþingis. 
128 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/681 aðgengilegt á vef Alþingis. 
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geta tekið lærða afstöðu til óska sjúklinga og í raun væri verið að færa ábyrgð á störfum 

græðara yfir á lækna.129 Þar sem rannsóknir höfðu sýnt að sú þjónusta sem græðarar bjóða er 

mikið notuð af sjúklingum og þá einna helst hjá þeim sem greinast með krabbamein þótti 

mikilvægt að notkun óhefðbundinna lækninga skaraðist ekki við hefðbundna læknismeðferð 

og að fyllsta öryggis væri gætt. Gott upplýsingaflæði á milli sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsmana væri lykilatriði.130  

Vegna þeirra fjölmörgu umsagna sem bárust um 1. mgr. 7. gr. lagði heilbrigðis- og 

trygginganefnd Alþingis til þá viðbót við greinina að heilbrigðisstofnanir mótuðu sér skýra 

stefnu um hvenær verða skyldi við slíkum óskum ásamt því að skýrt kæmi fram að þjónustan 

greiddist af sjúklingi sjálfum.131 Tillaga nefndarinnar náði ekki fram að ganga og kveða lögin 

hvorki á um stefnumótun heilbrigðisstofnana né hvernig greiðslu þjónustunnar skuli háttað. 

Þess má einnig geta að tillaga nefndarinnar varðandi greiðslu þjónustunnar var á skjön við álit 

ríkisskattstjóra. Líkt og áður greinir fellur það í hlut ríkisskattstjóra að ákvarða hvort 

starfsemi falli undir skilgreininguna heilbrigðisstarfsemi er varðar undanþágu frá greiðslu 

virðisaukaskatts. Samkvæmt umsögn við frumvarpið var það ekki ætlunin að græðarar myndu 

hljóta viðurkenningu sem heilbrigðisstétt, né heldur að þjónusta þeirra skyldi teljast eiginleg 

heilbrigðisþjónusta samkvæmt 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. vsl. Starfsemi græðara er því 

virðisaukaskattskyld á sama hátt og starfsemi annarra sem stunda heilsutengda þjónustu en 

hafa ekki löggildingu sem heilbrigðisstétt. Hinsvegar ef heilbrigðisstofnun verður samkvæmt 

lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum skylt að veita sjúklingum þjónustu græðara, þá telst sú 

þjónusta heilbrigðisstofnunarinnar vera undanþegin virðisaukaskatti á grundvelli þess 

lagaákvæðis.132  

 

3.4.7 Viðurlög 

Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laganna varðar það sektum eða fangelsi í allt að þrjá mánuði, nema 

ef að þyngri refsing liggur við samkvæmt ákvæðum annarra laga, ef græðari brýtur gegn 

lögunum eða þeim reglum sem settar eru samkvæmt þeim og brotin eru framin af ásetningi 

																																																													
129 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Heilsugæslunnar í Reykjavík við frumvarpið, erindi nr. Þ 
131/633 aðgengilegt á vef Alþingis. 
130 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Krabbameinsfélagsins við frumvarpið, erindi nr. Þ 131/613 
aðgengilegt á vef Alþingis. 
131 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1173 - 246. mál, nefndarálit um frumvarp til laga um græðara; Alþt. 2004-
2005, A-deild, þskj. 1174 - 246. mál, breytingartillaga við frumvarp til laga um græðara. 
132 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Ríkisskattstjóra við frumvarpið, erindi nr. Þ 131/180 
aðgengilegt á vef Alþingis. 
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eða vítaverðu gáleysi. Með brot gegn lögunum skal fara að hætti opinbera mála skv. 2. mgr. 

9. gr.133  

Engar athugasemdir komu fram við ákvæðið. Þess má þó geta að þegar lög um meðferð 

sakamála, nr. 88/2008 (sml.) tóku gildi, féll 2. mgr. 9. gr. brott skv. 233. gr. sml.  

 

3.4.8 Endurskoðun laganna 

Í 10. gr. laganna kemur fram að þau skuli endurskoða ekki seinna en fimm árum eftir 

gildistöku þeirra. Í frumvarpinu koma ekki fram neinar skýringar með ákvæði 10. gr. laganna. 

Eins og vikið hefur verið að og nánar verður vikið að síðar hefur sú endurskoðun ekki enn 

farið fram.  

 

3.4.9 Eftirlit 

Líkt og fjallað hefur verið um er hvergi vikið að neinu eftirliti í lögum um græðara öðru en 

því sem felst í skráningarkerfinu á vegum BÍG. Í kostnaðarmati fjárlagaskrifstofu 

fjármálaráðuneytisins sem birtist í frumvarpinu kom fram að eftirlit með starfsemi græðara 

yrði ekki mikið.134 Þessu var embætti landlæknis ósammála og benti á í umsögn sinni að 

eftirlitið verði umtalsvert vegna þess að oft væri um óskilgreind verk að ræða sem ekki væru 

byggð á vísindalegri þekkingu, og því þyrfti að auka eftirlit, sem bæði væri tímafrekt og 

kostnaðarsamt.135 

 

  

																																																													
133 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara. 
134 sama heimild, fylgiskjal II. 
135 Alþt. 2004-2005, A-deild, 246. mál, umsögn Landlæknisembættisins við frumvarpið, erindi nr. Þ 131/585 
aðgengilegt á vef Alþingis. 
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4 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

4.1 Almennt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) er sérhæfð stofnun Sameinuðu þjóðanna (e. United 

Nations (UN)) er annast alþjóðleg heilbrigðismál og samræmir aðgerðir á sviði 

heilbrigðismála. WHO var stofnuð í San Francisco þann 7. apríl 1948 þegar ríkiserindrekar 

hittust til að stofna Sameinuðu þjóðirnar og var þar ákveðið að setja á stofn alþjóðlega 

heilbrigðismálastofnun. Stofnskrá WHO tók gildi þann sama dag og er 7. apríl sá dagur sem 

ríki Sameinuðu þjóðanna fagna sem alþjóðlegum heilbrigðisdegi  (e. World Health Day). 

WHO er stjórnunarlegt og samhæfingaryfirvald heilbrigðismála á alþjóðlegum grundvelli 

innan Sameinuðu þjóðanna og starfar með öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna til að 

stuðla að framþróun í heilbrigðismálum. Sérfræðingar WHO annast gerð viðmiða og staðla er 

varða heilbrigðismál ásamt því að aðstoða ríki við að taka á heilbrigðismálum og framfylgja 

heilbrigðisstefnu og sameiginlegum skuldbindingum. WHO annast einnig rannsóknir og 

kynningar á heilbrigðismálum. Í gegnum WHO geta ríki í sameiningu tekist á við alþjóleg 

heilbrigðisvandamál.136 

 

4.2 Stefnumörkun á sviði óhefðbundinna lækninga 

Eitt af verkefnum WHO er stefnumörkun á sviði óhefðbundinna lækninga í því skyni að ná 

fram samstöðu um ákveðin meginatriði s.s. öryggi, gæði, aðgang og notkun á óhefðbundnum 

lækningum.137 Fyrstu drög að stefnumörkun voru gefin út af WHO árið 2002 undir nafninu, 

WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005 en seinni drögin, WHO Traditional Medicine 

Strategy 2014-2023, voru gefin út árið 2013. Í drögunum felast engar skuldbindingar, en með 

þeim hvetur WHO þjóðir til að marka sér stefnu um hlutverk græðara innan 

heilbrigðisþjónustunnar.138  

 

4.2.1 Skilgreiningar 

WHO hefur notast við hugtakið Traditional and complementary Medicine (T&CM) í 

umfjöllun sinni sem einskonar yfirheiti yfir óhefðbundnar lækningar, en WHO notast einnig 

við hugtakið hefðbundnar lækningar (e. Traditional medicine“ (TM)) en það hugtak er 

útbreitt í þróunarlöndunum, á sama tíma og hugtakið viðbótarmeðferðir eða óhefðbundnar 
																																																													
136 World Health Organization, „About WHO“ (World Health Organization) <http://www.who.int/about/en/> 
skoðað 19. mars 2016. 
137 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemdir, I. Inngangur; 
World Health Organization, „WHO traditional medicine strategy 2002-2005“ (n. 73) 1. 
138 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, 1.2. 
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lækningar (e. Complimentary and alternative medicine (CAM)) er mest notað í þróuðum 

ríkjum. Til nánari útskýringar þá er hugtakið hefðbundnar lækningar bæði notað þegar átt er 

við hefðbundin lækningaform s.s. hefðbundnar kínverskar lækningar (e. traditional Chinese 

medicine), indverskt Ayurveda (e. Indian ayurveda), arabískar unani-lækningar (e. Arabic 

unani medicine) og einnig ýmis önnur form af lækningum frumbyggja. Í þeim ríkjum þar sem 

uppbygging heilbrigðisþjónustunnar byggist á nútímalækningum (e. allopathic medicine) eða 

m.ö.o. þar sem óhefðbundnar lækningar hafa ekki verið innleiddar inn í hið almenna 

heilbrigðiskerfi, er talað um complementary medicine, alternative medicine eða non-

conventional medicine (CAM).139  

 

4.2.2 Viðhorf til óhefðbundinna lækninga 

Viðhorf til óhefðbundinna lækninga eru ólík milli landa og er mikill munur á því hvaða 

óhefðbundnu lækningar hafa náð fótfestu. Í ýmsum ríkjum Afríku og Asíu er t.a.m. unnið að 

því að viðhalda og efla aðferðir óhefðbundinna lækninga innan heilbrigðisþjónustunnar, á 

meðan margar aðrar þjóðir líta á óhefðbundnar lækningar sem viðbótar- eða jaðarþjónustu. Í 

þróunarlöndunum má rekja mikla notkun óhefðbundinna lækninga til þess að þær eru 

nærtækar og oft eina læknisþjónustan sem fólk hefur efni á, ásamt því að óhefðbundnar 

lækningar eru oft á tíðum hluti af trú og þjóðháttum.140 

 

4.2.3 Nánar um stefnumótun 

Stefnumótun WHO varðandi óhefðbundnar lækningar er ákveðin rammaáætlun fyrir 

stofnunina og aðildarlönd hennar til að ýta undir og hvetja til þess að óhefðbundnar lækningar 

gegni stærra hlutverki í því að draga úr dauðsföllum og sjúkdómum. Í fyrsta lagi miðar 

stefnumótunin að því að samþætta óhefðbundnar lækningar og heilbrigðisþjónustu 

viðkomandi ríkis eins og hægt er með því að þróa og innlima regluverk og lagasetningu er 

varðar óhefðbundnar lækningar. Í öðru lagi miðar hún að því að auka öryggi og gæði 

óhefðbundinna lækninga með því að auka þekkingu og veita leiðsögn um regluverk og 

gæðastaðla. Í þriðja lagi miðar hún að því að auka aðgengi að óhefðbundnum lækningum eins 

og kostur er. Í fjórða lagi miðar hún að því að sjá til þess að fyllsta öryggis sé gætt af þeim 

sem veita óhefðbundnar lækningar.141 

																																																													
139 World Health Organization, „WHO traditional medicine strategy 2002-2005“ (n. 73), 1. 
140 sama heimild 2. 
141 sama heimild 5. 
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Vegna aukinnar eftirspurnar eftir óhefðbundnum lækningum hefur þörfin fyrir 

vísindalegar sannanir um öryggi, virkni og gæði náttúrulyfja og óhefðbundinna meðferða 

einnig aukist til muna. Samfara þessari auknu eftirspurn verður stefnumótun um lagasetningu 

og regluverk ennþá brýnni. Árið 1999 höfðu einungis 25 af 191 aðildarríkjum WHO markað 

sér stefnu um óhefðbundnar lækningar. Stefnumótun er talinn góður grunnur til að afmarka 

hlutverk óhefðbundinna lækninga í heilbrigðisþjónustu. Stefnumótunin miðar að því að setja 

nauðsynlegt regluverk, m.a. með lagasetningu svo að hægt sé að tryggja gæði, öryggi og 

virkni meðferða sem óhefðbundnar lækningar bjóða upp á.142 Óhefðbundnar lækningar hafa 

þróast í ólíkum menningarheimum og heimsálfum og þar af leiðandi hefur ekki orðið til nein 

samhæfð þróun á viðmiðunum og aðferðum til rannsókna á óhefðbundnum lækningum. Það  

verður til þess að markviss söfnun upplýsinga er ekki til staðar og þróun í aðferðafræði er 

ekki nægjanleg. Þrátt fyrir fjölda rannsókna á gagnsemi náttúrulyfja og gæðum heilsutengdrar 

þjónustu græðara, þá skorti rannsóknarhefð. Þær rannsóknaraðferðir sem notaðar eru, eru 

umdeildar og það skortir  á að þróaðar séu samræmdar aðferðir við mat á óhefðbundnum 

lækningum. Líklegast er að skortur á samræmingu stafi af  menningarmuni þjóða og ólíkri 

hugmyndafræði sem býr að baki uppruna og þróun aðferða sem græðarar beita. Einnig spila 

inn í  viðhorf almennings til græðara og verða rannsóknir og fræðimennska á sviði 

óhefðbundinna lækninga að taka mið af því. 143  Þetta gerir það að verkum að þróun 

lagasetningar og regluverks er varða óhefðbundnar lækningar verður hægari og þar af 

leiðandi verður þekking á hugsanlegum aukaverkunum takmörkuð.144  

 

4.2.4 Þróun löggjafar 

Óhefðbundnar lækningar er notaðar um allan heim til þess að greina sjúkdóma, koma í veg 

fyrir þá og meðhöndla. Tiltölulega fá ríki hafa þróað löggjöf til að taka á málum 

óhefðbundinna lækninga. Þó eru reglur um starfsemina nauðsynlegar að mati WHO til að 

skýra hlutverk óhefðbundinna lækninga í heilbrigðisþjónustu. Án reglnanna eru 

óhefðbundnar lækningar stundaðar án eftirlits yfirvalda og þ.a.l. án verndar fyrir 

neytandann.145 Það sem ríki þurfa að hafa sérstaklega í huga við lagasetningu varðandi 

óhefðbundnar lækningar er í fyrsta lagi að skilgreina óhefðbundnar lækningar og hlutverk 

stjórnvalda í þróun þeirra. Í öðru lagi þurfa að vera ákvæði um öryggi og gæði óhefðbundinna 

meðferða og meðferð náttúrulyfja, ákvæði um menntun, þjálfun og þjónustu þeirra sem beita 
																																																													
142 sama heimild 22. 
143 World Health Organization, „WHO traditional medicine strategy 2002-2005“ (n. 73), 21-22. 
144 sama heimild 3–4. 
145 sama heimild 20. 
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óhefðbundnum lækningum og ákvæði um að óhefðbundnum lækningum skuli beitt á öruggan 

hátt. Jafnframt þarf að setja ákvæði um fjármögnun og mannafla til að þjóna málaflokknum 

ásamt ákvæðum um niðurgreiðslu sjúkratrygginga.146 

 

Noregur er eitt þeirra ríkja sem hefur brugðist við þessari þróun. Árið 1995 lét norska 

þingið skoða hvernig best væri að innleiða óhefðbundnar lækningar inn í norska 

heilbrigðisþjónustu. Einnig var skoðað hvernig viðurkenna ætti nám og þjálfun í 

óhefðbundnum lækningum og hvernig utanumhald um skráningu á óhefðbundnum 

meðferðum væri best háttað. Árið 1997 gerði nefnd á vegum heilbrigðisráðuneytisins úttekt á 

stöðu óhefðbundinna lækninga í Noregi og lagði nefndin til þess að lög um skottulækningar 

yrðu afnumin en í stað þeirra yrðu sett lög um óhefðbundnar meðferðir ásamt frjálsu 

skráningarkerfi fyrir þá sem veita óhefðbundna meðferð. Nánar verður fjallað um það í 5. 

kafla.  

Nefndin lagði einnig til að ráðstafað yrði fé til áframhaldandi rannsókna ásamt því að 

hvetja til samvinnu á milli þeirra sem veita óhefðbundnar meðferðir og löggiltra 

heilbrigðisstarfsmanna í Noregi. Samstarfssamningur á milli Noregs og Kína var svo 

undirritaður árið 1999 og er það markmið samningsins að kynna heilbrigðisþjónustu í báðum 

löndum með megináherslu á óhefðbundnar lækningar.147  

 

4.3 Samþætting í heilbrigðisþjónustu 

Mikil þróun hefur orðið frá því að skýrsla WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005 

kom út. Farið er yfir þá þróun í nýrri skýrslu WHO, Traditional Medicine Strategy 2014-

2023. Líkt og að framan greinir þá höfðu einungis 25 af 191 aðildarríkjum WHO markað sér 

stefnu um óhefðbundnar lækningar árið 1999 en árið 2012 voru ríkin orðin 69.148 Mikil 

vitundarvakning hefur orðið hjá almenningi og stjórnvöldum sem eru í auknum mæli farin að 

skoða óhefðbundnar lækningar og hvort eigi að samþætta þær með heilbrigðisþjónustu.149 

Þrátt fyrir þessa vitundarvakningu og miklar framfarir, þá eru aðildarríki WHO ennþá að 

takast á við ýmsar hindranir hvað varðar óhefðbundnar lækningar og lögleiðingu þeirra. Í 

nýrri stefnumörkun 2014-2023 er lögð áhersla á að taka á þessum vandamálum.150 WHO 

hvetur til þess að virkja samvinnu heilbrigðisstétta og heilsutengdrar þjónustu, þar sem 
																																																													
146 sama heimild 21. 
147 sama heimild 16. 
148 World Health Organization, „WHO traditional medicine strategy 2014-2023“ (2013) 21 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1> skoðað 20. október 2015. 
149 sama heimild 7. 
150 sama heimild 12. 



	 34 

náttúrulækningar séu vanmetinn þáttur í heilbrigðisþjónustu. Mikil þörf sé hins vegar á að 

rannsaka og sannreyna öryggi og árangur óhefðbundinna meðferða þar sem auknar sannanir 

séu fyrir því að óhefðbundnar lækningar séu heilsueflandi. Auk þess er talið að óhefðbundnar 

lækningar minnki kostnað og létti álagið í heilbrigðiskerfinu.151  

 

4.4 Gagnrýni á skýrsluna 

Ekki eru allir á sama máli um ágæti skýrslunnar og hefur hún verið sögð illa unnin, uppfull af 

rangfærslum og ekki talin vera sú staðfesting á notagildi hjálækninga sem hún við fyrstu sýn 

virðist vera. Skýrslan er ekki talin sýna neinar vísindalegar niðurstöðu eða sannanir, heldur sé 

hún einungis byggð á skoðunum minnihluta starfsmanna WHO og er í því skyni sérstaklega 

nefnd sú niðurstaða skýrslunnar að hjálækningar geti minnkað álagið á heilbrigðiskerfið. Þrátt 

fyrir að WHO sé mikilsvirt stofnun þá er skýrslan einungis stefnumótunartillaga og er ekki 

bindandi fyrir ríki og því beri að taka þá stefnumótun sem hún boðar með fyrirvara.152  

																																																													
151 sama heimild 7. 
152 Upplýst, „Mælir WHO með innlimun hjálækninga?“ (Upplýst!, 8. apríl 2015) 
<https://upplyst.org/hugtok/hjalaekningar/maelir-who-med-innlimun-hjalaekninga/> skoðað 3. maí 2016. 
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5 Lagasetning í Noregi og Danmörku 

5.1 Almennt 

Þegar frumvarp til laga um græðara var í bígerð var horft til löggjafar Noregs og Danmerkur 

á þessu sviði. Í þessum kafla verður skoðuð löggjöf, þróun löggjafar og lagaleg staða 

óhefðbundinna lækninga í þessum löndum. Sérstaklega verður þróun löggjafar í löndunum 

skoðuð þar sem nær engar breytingar hafa verið gerðar á íslenskum lögum um græðara frá 

því að þau gengu í gildi. Það er því áhugavert að skoða, ekki síst í ljósi þess hve mikið var 

horft til þessara landa við setningu íslensku laganna, hvort í löndunum hafi orðið þróun sem 

við höfum þá ekki fylgt.  

 

5.2 Noregur 

5.2.1 Forsaga lagasetningar í Noregi 

Í apríl 1997 var skipuð nefnd til þess að gera úttekt á stöðu óhefðbundinna lækninga í Noregi. 

Gegndi Dr. med. Jarle Aarbakke, prófessor við háskólann í Tromsö, formennsku nefndarinnar 

sem jafnan er nefnd Aarbakke-nefndin.153 Skýrslan Norges offentlige utredningar, 1998:21 

Alternativ medisin sem birtist 15. desember 1998 er mjög ítarleg. Niðurstaða nefndarinnar var 

að lagasetning ásamt reglugerð um frjálst skráningarkerfi græðara væri besta leiðin til að 

tryggja öryggi sjúklinga. 154  Líkt og á Íslandi leituðu Norðmenn í vaxandi mæli eftir 

óhefðbundnum meðferðum. Könnun sem gerð var árið 1977 leiddi í ljós að allt að 

fimmtungur Norðmanna hafði í eitt skipti eða oftar notað óhefðbundnar meðferðir til að fá 

bót meina sinna. Aarbakke-nefndin lét gera nýja könnun árið 1998 sem sýndi að 37% 

Norðmanna höfðu með einhverjum hætti nýtt sér óhefðbundnar lækningar.155 

Noregur varð fyrst Norðurlandanna til þess að setja heildstæð lög um starfsemi 

græðara. Frumvarp til laga um óhefðbundna meðferð156 (n. alternativ behandling), sem síðar 

varð að lögum um sama efni157 var lagt fram þann 13. desember 2002 ásamt drögum að 

reglugerðum um frjálst skráningarkerfi fyrir þá sem veita óhefðbundna meðferð158 ásamt 

reglugerð um markaðssetningu á óhefðbundinni meðferð.159  

																																																													
153 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 2.2 Stortingsmeldinger, 
uttalelser fra Stortinget mv. 
154 sama heimild, kafli 2.3 NOU 1998:21 Alternativ medisin. 
155 sama heimild, kafli 2.2 Stortingsmeldinger, uttalelser fra Stortinget mv. 
156 sama heimild. 
157 LOV-2003-06-27-64 om alternativ behandling av sykdom mv. 
158 FOR-2003-12-11-1500, Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. 
159 FOR-2003-12-11-1501, Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. 
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Fyrir setningu norsku laganna voru engin lög eða reglur er vörðuðu óhefðbundnar 

lækningar beint eða hvaða skilyrði þyrftu að vera uppfyllt til að fá leyfi til að stunda 

óhefðbundnar lækningar. 160  Til voru lög um skottulækningar 161  (n. kvaksalver) sem 

takmörkuðu þó heimildir annarra en viðurkenndra heilbrigðisstafsmanna til að meðhöndla 

sjúklinga og einskorðuðust þau ákvæði við refsingar.  

Þegar lög um heilbrigðisstarfsmenn162 (n. helsepersonell) tóku gildi, var gerð breyting á 

skottulækningalögunum og öllum bannað að stunda lækningar sem ekki höfðu tilskilin leyfi 

samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Þessi lagabreyting kallaði á löggjöf um 

starfsemi þeirra er beita óhefðbundnum meðferðum.163 Lög um óhefðbundna meðferð164 tóku 

svo gildi þann 1. janúar 2004 og með lagasetningunni voru 67 ára gömul lög um 

skottulækningar felld úr gildi.165  

Auk lagasetningar var talið að setja þyrfti skýrara regluverk til að halda utan um 

starfsemi þeirra sem beita óhefðbundnum meðferðum, sem miðaði að því að tryggja öryggi 

sjúklinga ásamt því að gefa sjúklingum raunverulegt val um þær meðferðir sem standa til 

boða.166 Brýnt væri að grípa til aðgerða til að uppfræða almenning og sérfræðinga innan 

heilbrigðisþjónustunnar um óhefðbundnar lækningar og hvetja til samvinnu um samþætta 

meðferð (n. intergrering) á milli græðara og löggiltra heilbrigðisstarfsmanna, innan hinnar 

almennu heilbrigðisþjónustu. Jafnframt lagði nefndin til að settur yrði á fót 

gagnabanki/upplýsingasafn um óhefðbundnar meðferðir ásamt því að hvetja til aukinna 

rannsókna á óhefðbundnum meðferðum.167  

Í kjölfar birtingar skýrslunnar stofnaði norska rannsóknarráðið (n. Norges forskningsråd 

(NFR)) árið 2000 rannsóknarsetur fyrir óhefðbundnar meðferðir (n. Nasjonalt 

forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)) og er 

rannsóknarsetrið staðsett í læknadeild háskólans í Tromsö. NAFKAM hefur fengið miklar 

																																																													
160 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 7.1 Innledning. 
161 LOV-1936-06-19-9 om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur 
(kvaksalverloven). 
162 LOV-1999-07-02-64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). 
163 Ot.prp. nr. 13 (1998-1999), Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven), kafli 1 Proposisjonens 
hovedinnhold; Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 7.2 Lov om 
innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur. 
164 LOV-2003-06-27-64 om alternativ behandling av sykdom mv. 
165 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., Forslag til lov om alternativ 
behandling av sykdom mv. 
166 sama heimild, kafli 9.2 Andre virkemidler enn rettslig regulering. 
167 sama heimild, kafli 2,3 NOU 1998: 21 Alternativ medisin. 
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fjárveitingar frá NFR auk fjárveitinga frá öðrum félagasamtökum og stofnunum til einstakra 

rannsóknarverkefna.168 

 

5.2.2 Lög um óhefðbundna meðferð 

5.2.2.1 Tilgangur og gildissvið 

Lögin gilda um þá sem veita óhefðbundna meðferð skv. 1. mgr. 2. gr. Í skýrslunni kom fram 

að tilgangur með lagasetningu væri að setja störfum þeirra er stunda óhefðbundnar 

lækningar169 ákveðnar skorður með regluverki og skilvirku eftirliti.170 Fram kemur í 1. mgr. 

1. gr. laganna að tilgangur þeirra er að skapa þeim öryggi sem leita sér óhefðbundinna 

lækninga ásamt því að setja reglur sem gera meðferðaraðilum kleift að veita óhefðbundnar 

meðferðir.  

Í lögunum er óhefðbundin meðferð skilgreind sem heilsutengd meðferð sem veitt er 

utan hinnar almennu heilbrigðisþjónustu og ekki veitt af löggiltum heilbrigðisstarfsmönnum 

skv. 3. mgr. 2. gr. Að mati Aarbakke-nefndarinnar var hugtakið óhefðbundnar lækningar (n. 

alternativ medisin) talið vísa til þess að um almenna heilbrigðisþjónustu (n. offisielle 

medisinen/skolemedisinen) væri að ræða en óhefðbundnar lækningar falla utan hins almenna 

heilbrigðiskerfis. Oft væri litið á óhefðbundnar lækningar sem mótsögn við almenna 

heilbrigðisþjónustu þar sem þær uppfylli ekki kröfur vísindalegra rannsókna og ekki væri 

hægt að sýna fram á árangur meðferðanna með skipulögðum hætti. Vangaveltur voru um 

hvort hugtakið óhefðbundnar lækningar gæfi nægjanlega til kynna hvað í hugtakinu fælist, en 

þar sem það hafði náð ákveðinni fótfestu í norsku var það niðurstaða nefndarinnar að það 

væri ákjósanlegast.171  

Vegna aukningar á því að norskir heilbrigðisstarfsmenn lærðu og beittu óhefðbundnum 

lækningum samhliða öðrum meðferðum í störfum sínum sem heilbrigðisstarfsmenn taldi 

nefndin að lög um réttindi sjúklinga172 (n. pasient- og brukerrettighetsloven) ættu að ná yfir 

alla þjónustu/meðferð sem veitt er af löggiltum heilbrigðisstarfsmanni, hvort sem þjónustan 

er veitt innan heilbrigðiskerfisins eða á einkastofu.173 Í þeim tilvikum þegar óhefðbundnar 

lækningar eru stundaðar innan hinnar almennu heilbrigðisþjónustu af löggiltum 

																																																													
168 sama heimild, kafli 2.4 Høringen, den videre oppfølging og senere uttalelser fra Stortinget mv. 
169 Hér eftir nefndir meðferðaraðilar. 
170 NOU 1998: 21, Alternativ medisin, kafli 15.4.3 Godkjenning/autorisasjon av alternativmedisinske utøvere 
som helsepersonellgruppe etter gjeldende og ny lovgivning. 
171 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 3.2 Begrepsavklaring. 
172 LOV-1999-07-02-63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 
173 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 12.8.5 Forholdet til 
pasientrettighetsloven. 
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heilbrigðisstarfsmanni gilda einnig lög um heilbrigðisstarfsmenn og ber þeim 

heilbrigðisstarfsmönnum að færa upplýsingar í sjúkraskrá í samræmi við 10. og 41. gr. laga 

um heilbrigðisstarfsmenn, jafnvel þó svo að sjúklingur njóti ekki réttinda samkvæmt lögum 

um réttindi sjúklinga skv. 5. mgr. 2. gr. laga um óhefðbundna meðferð.  

 

5.2.2.2 Frjálst skráningarkerfi 

Eins og áður sagði lagði nefndin til að komið yrði á fót frjálsu skráningarkerfi græðara.  

Formålet med å innføre en slik registerordning har vært at dette vil kunne bidra til 
å skille mellom såkalt seriøse og useriøse utøvere, først og fremst ved at 
ordningen vil sikre at utøverne er bundet av yrkesetiske retningslinjer.174175  

 
Hlutverk skráningarkerfisins væri því ekki viðurkenning á gæðum meðferðaraðila eða loforð 

um árangur, heldur einungis að vera kerfisbundið skráningarkerfi.176 Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. 

laga um óhefðbundna meðferð skal heilbrigðisráðuneytið (n. Helse- og 

omsorgsdepartementet) gefa út reglugerð um frjálst skráningarkerfi fyrir 

heilbrigðisstarfsmenn og aðra sem stunda óhefðbundnar meðferðir. Reglugerð um frjálst 

skráningarkerfi fyrir þá sem veita óhefðbundna meðferð kveður á um að ef græðari sækist 

eftir skráningu þá þarf hann að vera meðlimur í skráðu fagfélagi skv. 2. gr. reglugerðarinnar 

en fagfélag sem sendir inn umsókn og uppfyllir öll skilyrði 3. gr. reglugerðarinnar getur 

fengið skráningu í skráningarkerfið með samþykki norska landlæknisembættisins (n. 

Helsedirektoratet) skv. 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar. Það yrði því einungis hlutverk 

skráningaraðilans (n. Brønnøysundregistrene) að ganga úr skugga um að meðlimir uppfylli 

þær kröfur sem gerðar eru til skráningar. Skráningarkerfið er sett á stofn og er á ábyrgð 

skráningaraðilans.177 Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. er eitt af skilyrðum fagfélaga til að fá 

skráningu að hafa útbúið samþykkt um siðareglur sem allir meðlimir fagfélags þurfa að 

undirgangast og samþykkja. Siðareglurnar þurfa að kveða á um kærurétt skjólstæðinga vegna 

meðlima viðkomandi fagfélags og skal sérstök kærunefnd taka málið fyrir. 

 

																																																													
174 (Þýðing höfundar) Tilgangur og markmið skráningarkerfisins væri fyrst og fremst til þess fallið að skilja á 
milli þeirra sem eru viðurkenndir meðferðaraðilar og „fúskara“ og í öðru lagi að tryggja að meðferðaraðilar séu 
bundnir af ákveðnum siðareglum, með það að leiðarljósi að auka öryggi sjúklinga. 
175 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 9.1.5 Registerordning for 
behandlere som bruker alternativmedisinske metoder. 
176 NOU 1998: 21, Alternativ medisin, kafli 15.4 Godkjenningsordning. 
177 FOR-2003-12-11-1500, Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling., 
athugasemdir við 2. og 3. gr. 
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5.2.2.3 Trúnaðarskyldan 

Fyrir lagasetningu voru græðarar ekki bundnir þagnarskyldu. Þó eru ákvæði um meðhöndlun 

viðkvæmra trúnaðargagna í lögum um meðferð persónuupplýsinga 178  (n. 

personopplysningsloven). Var talið mikilvægt að þagnarskylda græðara yrði lögfest þar sem 

græðarar vinna alla jafna mjög náið með skjólstæðingum sínum og meðhöndla þ.a.l. með 

mjög persónulegar upplýsingar. Brot á trúnaðarskyldu eru refsiverð og er refsing sú sama og 

hjá löggiltum heilbrigðisstarfsmönnum.179 Samkvæmt 4. gr. laga um óhefðbundna meðferð er 

trúnaðarskyldan í samræmi við 21. – 25. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn og gildir hún 

einnig um þá sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn en veita óhefðbundna meðferð. 

 

5.2.2.4 Takmarkanir á þjónustu meðferðaraðila 

Tilgangur og markmið laganna er m.a. að auka fræðslu og þekkingu á óhefðbundnum 

meðferðum í þágu sjúklinga, til þess að þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir um meðferðir 

sem í boði eru og jafnframt til að tryggja öryggi þeirra.  Með auknu samstarfi, og 

gagnkvæmri virðingu á milli þeirra sem veita óhefðbundnar meðferðir og löggilta 

heilbrigðisstarfsmanna, er betur hægt að koma til móts við þarfir sjúklinga.180 Í því felast 

t.a.m. auknar heimildir meðferðaraðila til að meðhöndla sjúklinga. Þó er meðferð á 

alvarlegum sjúkdómum, s.s. smitsjúkdómum og geðsjúkdómum, eingöngu í höndum löggiltra 

heilbrigðisstarfsmanna. Brot á reglum er varða meðhöndlun sjúklinga eru refsiverð.181 

Samkvæmt lögum um óhefðbundna meðferð er læknisfræðilegt inngrip eða meðferð á 

sjúklingum sem hefur í för með sér aukna hættu á skaðsemi, ásamt meðferð á 

tilkynningarskyldum smitsjúkdómum, aðeins heimil löggiltum heilbrigðisstarfsmönnum skv. 

1. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. Meðferð á alvarlegum sjúkdómum og röskunum, sem ekki eru 

nefndar í 6. gr., eru aðeins heimilar löggiltum heilbrigðisstarfsmönnum sbr. 1. mgr. 7. gr.  Þó 

á 1. mgr. ekki við ef meðferðin er gerð í samstarfi við eða samkvæmt samráði við lækni 

sjúklingsins og sjúklingurinn hefur aldur og andlega heilsu til að gefa samþykki sitt þess 

efnis, skv. 1. málsl. 3. mgr. 7. gr. laganna. 

 

																																																													
178 LOV-2000-04-14-31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). 
179 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 12.10 Taushetsplikt. 
180 NOU 1998: 21, Alternativ medisin, kafli 15.1 Prinsipielle vurderinger. 
181 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 9.1.2 Strafferettslig 
regulering av alternativmedisinsk behandling. 
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5.2.2.5 Lögverndað heiti og markaðssetning 

Samkvæmt 74. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn er eingöngu löggiltum 

heilbrigðisstarfsmönnum heimilt að nota lögvernduð heiti s.s. læknir og lagði nefndin til að 

svipuð ákvæði yrðu í lögum um óhefðbundna meðferð til að taka af allan vafa. Þeim sem 

starfa við óhefðbundnar meðferðir er því óheimilt að auglýsa sig eða markaðssetja þannig að 

gefið sé til kynna að viðkomandi sé heilbrigðisstarfsmaður eða að um einhverskonar 

lækningu sé að ræða. 

Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern 
og saklig beskrivelse av virksomhetens art.182183  
 

Samkvæmt lögum um óhefðbundna meðferð hafa aðeins löggiltir heilbrigðisstarfsmenn 

heimild skv. 48. og 51. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn til að titla sig viðurkenndan 

heilbrigðisstafsmann skv. 1. mgr. 8. gr. laganna. Skráðir meðferðaraðilar, sbr. skilyrði 3. gr., 

hafa einir heimild til að titla sig skráða meðferðaraðila sbr. 2. mgr. 8. gr. Auk þess mega þeir 

ekki titla sig eða auglýsa á þann hátt að gefið sé til kynna að viðkomandi sé 

heilbrigðisstarfsmaður, hafi leyfi til að stunda lækningar eða að hann hafi fengið sérstaka 

þjálfun sem heilbrigðisstarfsmaður sbr. 3. mgr. 8. gr. laganna. Jafnframt má græðari aðeins 

gefa upp staðreyndir um eðli starfsemi sbr. 4. mgr. 8. gr. Sá sem viljandi brýtur gegn 

ákvæðum laganna skal sæta sektum eða fangelsi í allt að 3 mánuði skv. 1. mgr. 9. gr. en þegar 

um alvarlegt brot er að ræða eru viðurlög allt að 2 ár, skv. 3. mgr. 9. gr.184  

 

5.2.3 Eftirlit með starfsemi græðara 

Eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum í Noregi er í höndum Statens helsetilsyn185186 og 

héraðslækna (n. fylkeslegene) sbr. 1. gr. laga um eftirlit með heilbrigðisþjónustu187 (n. 

helsetilsynsloven). Þetta eftirlit á einnig við þegar heilbrigðisstarfsmenn veita óhefðbundna 

meðferð innan heilbrigðisstofnana og/eða þegar þeir starfa innan heilbrigðisstofnana, sem 

flokkast þ.a.l. undir heilbrigðisþjónustu sbr. 3. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn. Þar sem 

enginn sjálfstæður eftirlitsaðili var með starfsemi græðara þótti mikilvægt að útfæra nánar 

																																																													
182 sama heimild, kafli 12.15 Bestemmelser om beskyttet tittel og markedsføring. 
183 (Þýðing höfundar) Í markaðssetningu mega eingöngu koma fram staðreyndir um starfsemi og eðli 
viðkomandi meðferðar. 
184 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., Forslag til lov om alternativ 
behandling av sykdom mv. 
185 Statens helsetilsyn hefur líkt og Landlæknisembættið á Íslandi, eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum í 
Noregi. 
186 Jónína Margrét Guðnadóttir, útgáfu- og vefstjóri, Landlæknisembættið, tölvupóstur til höfundar (2. maí 
2016). 
187 LOV-1984-03-30-15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven). 
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hvaða reglur giltu um þá og skoða hvort nauðsynlegt væri að aðskilja eftirlit með 

heilbrigðisstarfsmönnum frá eftirliti með starfsemi græðara að öllu leyti.188 Niðurstaðan varð 

sú að þar sem lög um heilbrigðisstarfsmenn eiga við um alla starfsemi löggiltra 

heilbrigðisstarfmanna þá væri algjör aðskilnaður óþarfur. Starfsemi óhefðbundinna 

meðferðaraðila er að óverulegu leyti undir eftirliti norska landlæknisembættisins. Það þótti þó 

nauðsynlegt að setja sérstök lög um þá meðferðaraðila sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn og 

starfa ekki á vegum heilbrigðisþjónustunnar til að tryggja  að skjólstæðingar gætu leitað réttar 

síns, ef þeir teldu á sér brotið.189  

Þegar frumvarpið sem síðar varð að norsku lögunum, kom fram var enginn skilgreindur 

eftirlitsaðili með markaðssetningu græðara, sem ekki voru löggiltir heilbrigðisstarfsmenn. Þó 

var eftirlit með markaðssetningu að hluta til í höndum Umboðsmanns neytenda (n. 

Forbrukerombudet) samkvæmt lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu190 

(n. markedsføringsloven). Lagt var til að sett yrði á fót sérstakt eftirlit með markaðssetningu 

skráðra meðferðaraðila sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn og talið að Umboðsmaður 

neytenda væri best til þess fallinn að sinna eftirlitshlutverki vegna sérþekkingar sinnar á 

regluverki markaðssetningar ásamt sektarheimildum og svo vegna þeirrar reynslu og mikla 

skipulags sem til þarf til að taka hratt og örugglega á  málum.191  Þegar lög um óhefðbundna 

meðferð tóku gildi voru samtímis gerðar breytingar á  lögum um markaðssetningu. Með 

lagabreytingunni öðlaðist Markaðsráðið (n. Markedsrådet) heimild til að banna allar aðgerðir 

ef ráðið teldi að hagsmunir neytenda væru í húfi.192  

 

5.2.4 Viðurkenning á starfsréttindum 

Eins og áður sagði er það meginhlutverk norsku laganna  að setja störfum þeirra er stunda 

óhefðbundnar meðferðir ákveðnar skorður með regluverki og skilvirku eftirliti. Til þess að fá 

viðurkenningu/löggildingu sem heilbrigðisstarfsemi þarf að uppfylla skilyrði 48. og 49. gr. 

laga um heilbrigðisstarfsmenn.193 Samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn eru skilyrðin 

nauðsynleg til þess að tryggja öryggi sjúklinga og til þess að stjórnvöld geti hafa eftirlit með 

																																																													
188 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 12.17.6.1 Tilsyn med 
alternativ behandling. 
189 sama heimild, kafli 12.17.6.2 Spørsmål om et særskilt klage- og/eller tilsynsorgan for alternative behandlere 
utenfor helsetjenesten. 
190 LOV-1972-06-16-47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). 
191 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 12.15 Bestemmelser om 
beskyttet tittel og markedsføring. 
192 sama heimild, Forslag til lov om alternativ behandling av sykdom mv. 
193 NOU 1998: 21, Alternativ medisin, kafli 15.4.3 Godkjenning/autorisasjon av alternativmedisinske utøvere 
som helsepersonellgruppe etter gjeldende og ny lovgivning. 
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viðkomandi starfsemi.194 Löggilding sem heilbrigðisstarfsmaður og þ.a.l. heimild til að nota 

lögverndað heiti löggilts heilbrigðisstarfsmanns gefur til kynna að viðkomandi sé 

fagmanneskja á sínu sviði og tryggir að allir hafi hlotið sömu eða svipaða menntun. Sú 

háskólamenntun sem að baki liggur er viðurkennd af yfirvöldum, ásamt því að sýnt hefur 

verið fram á árangur þeirra meðferða sem löggiltir heilbrigðisstarfsmenn veita, með 

vísindalegum hætti.195   Menntun er því úrslitaatriði. Þetta gerir það að verkum að erfitt er að 

setja starfsemi þeirra er stunda óhefðbundnar meðferðir undir sama hatt og löggilta 

heilbrigðisstarfssemi t.a.m. þar sem um ólíkan bakgrunn og menntun er að ræða. Ein tillaga 

nefndarinnar var því sú að löggildingin skyldi vera tvískipt, þ.e. að viðurkenning á starfsemi 

þeirra sem stunda óhefðbundnar lækningar kæmi sem ný málsgrein undir 48 gr. laga um 

heilbrigðisstarfsmenn.  Niðurstaðan varð hins vegar sú að þeir sem stunda óhefðbundnar 

lækningar gætu ekki fengið viðurkenningu á sömu forsendum og heilbrigðisstarfsmenn þar 

sem þeir uppfylltu í fæstum tilvikum þær kröfur um menntun sem gerðar eru til löggiltra 

heilbrigðisstarfsmanna. Mikilvægt var talið að halda því aðgreindu svo hægt væri að gera 

skýran greinarmun á þeim menntunarkröfum sem liggja að baki hverri starfsgrein.196  

 

5.2.5 Greiðsluþátttaka sjúkratrygginga 

Í umfjöllun Aarbakke-nefndarinnar um hvort  sjúkratryggingar í Noregi ættu að taka þátt í 

kostnaði við óhefðbundnar meðferðir var talið að það ættu þær ekki að gera. Í fyrsta lagi 

vegna þess að þær niðurgreiða ekki allar meðferðir sem flokkast undir eiginlega 

heilbrigðisþjónustu og í öðru lagi vegna þess að ekki hefur verið sýnt fram á með 

vísindalegum hætti að óhefðbundnar meðferðir skili árangri.197 Opinbert fé eigi ekki að nota 

til að niðurgreiða þær meðferðir sem ekki væri hægt með vísindalegum hætti að sýna fram á 

að skili árangri og ættu undantekningalaust að vera tengdar við árangur og/eða virkni 

meðferða.198  

 

5.2.6 Lagabreytingar eftir gildistöku 

Líkt og að framan greinir eru norsku lögin um óhefðbundna meðferð mjög ítarleg. Óverulegar 

laga- og reglugerðabreytingar hafa verið gerðar frá gildistöku þeirra. Þær hafa helst komið til  

																																																													
194 Ot.prp. nr. 13 (1998-1999), Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven), kafli 9 Vilkår for 
autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. 
195 Ot.prp. nr. 27 (2002-2003), Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., kafli 13.2.1 Spørsmålet om en 
egen godkjenningsordning. 
196 sama heimild, kafli 13.2.1 Spørsmålet om en egen godkjenningsordning. 
197 sama heimild, kafli 9.1.6 Spørsmål om refusjon fra folketrygden. 
198 sama heimild, kafli 15.2 Forslag i NOU 1998: 21 Alternativ medisin. 



	 43 

vegna annarra lagabreytinga og innleiðinga tilskipana Evrópusambandsins. Eftir að lögin 

tóku gildi var hinsvegar gerð breyting á lögum um virðisaukaskatt 199  (n. 

merverdiavgiftsloven) þar sem virðisaukaskattur af starfsemi skráðra græðara var afnuminn.  

Segja má að það sé helsta lagabreytingin er tengist starfsemi þeirra er beita óhefðbundnum 

meðferðum. 

 

Í kjölfarið af gildistöku nýrra laga um  heilbrigðisþjónustu 200  (n. helse- og 

omsorgstjenesteloven) voru gerðar nokkrar breytingar á reglugerðum og þar á meðal breyting 

á 6. gr. reglugerðar um frjálst skráningarkerfi þeirra sem veita óhefðbundna meðferð þar sem 

Umboðsmanni neytenda og Markaðsráði var falið að hafa eftirlit með markaðssetningu þeirra 

í samræmi við lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 201  (n. 

markedsføringloven).202 Í lögum um óhefðbundna meðferð segir að meðferð á alvarlegum 

smitsjúkdómum og aukaverkunum, öðrum en þeim er falla undir 6. gr. laganna, skuli 

einungis vera framkvæmd af heilbrigðisstarfsmanni skv. 1. mgr. 7. gr. Með lagabreytingu 

bættist við ný málsgrein203 þar sem kveðið er á um að 1. mgr. eigi ekki við ef meðferðin er 

framkvæmd í samstarfi við lækni sjúklings og sjúklingurinn er lögráða og fullfær um að gefa 

samþykki sitt samkvæmt 1. og 2. mgr. 4-3. gr.  laga um réttindi sjúklinga.204  

Sakamálalögunum205 (n. straffeloven) var einnig breytt árið 2015 og var þá gerð 

breyting á 1. mgr. 9. gr. laganna þar sem segir að sá sem af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi 

fer/brýtur í bága við ákvæði laganna eða samkvæmt þeim skuli sæta sekt eða fangelsi í allt að 

þrjá mánuði. Annar málsliður greinarinnar féll brott og þótti breytingin auka skýrleika 

refsiheimildar laganna.206   

 

Líkt og að framan greinir þá er helsta lagabreytingin er varðar starfsemi þeirra er veita 

óhefðbundna meðferð á virðisaukaskattslögum þar sem starfsemi skráðra græðara var gerð 

undanþegin greiðslu á virðisaukaskatti. Með breytingum á reglugerð um undanþágu frá 

																																																													
199 LOV-2009-06-19-58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). 
200 LOV-2011-06-24-30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). 
201 LOV-2009-01-09-2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven). 
202 FOR-2013-01-17-61, Forskrift om endring i forskrifter som følge av vedtakelsen av kommunal helse- og 
omsorgstjenestelov, breyting á 6. gr. forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. 
203 3. mgr. 7. gr. laga um óhefðbundna meðferð. 
204 LOV-2011-06-24-30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 
breyting á 7. gr. lov om alternativ behandling av sykdom mv. 
205 LOV-2005-05-20-28 om straff (straffeloven). 
206 LOV-2015-06-19-6 om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov), breyting á 9. gr. 
lov om alternativ behandling af sykdom mv. 
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greiðslu virðisaukaskatts í heilbrigðisstarfsemi207 var virðisaukaskattur af starfsemi skráðra 

græðara felldur niður frá og með 1. janúar 2009208 en undanþágan hafði fram að því einungis 

gilt um nálastungur, hómópatí, osteópatí, naprapathy, hreyfifræði, ilmolíumeðferð, 

næringarmeðferð, grasalækningar, kinesiology og klassískt sænskt nudd.209 Þann 1. janúar 

2011 voru svo óhefðbundnar meðferðir, framkvæmdar af heilbrigðisstarfsmönnum, einnig 

undanþegnar greiðslu virðisaukaskatts210.211 Á sama tíma var öll starfsemi græðara með 

skattskyldar tekjur undir 50000 dönskum krónum á ársgrundvelli undanþegin greiðslu á 

virðisaukaskatti. Þó er öll vörusala þeirra, s.s. sala lyfja, virðisaukaskattskyld. 212 

Virðisaukaskattslögunum sjálfum var síðar breytt og ákvæðið fært úr reglugerðinni og tekið 

upp í 3-3. gr. laganna með smávægilegum breytingum þó. Nýtt ákvæði kveður á um að velta 

og veiting óhefðbundinnar meðferðar er undanþegin greiðslu virðisaukaskatts ef þjónustan er 

veitt af heilbrigðisstarfsmönnum eða græðurum sem skráðir eru í frjálsa skráningarkerfið skv. 

2. málsl. 1. mgr. 3-3. gr.213 

 

5.2.7 Samanburður við íslenska löggjöf 

Þegar lagasetning og regluverk Noregs er borið saman við Ísland má sjá að um sömu 

uppbyggingu er að ræða. Noregur var fyrst Norðurlandanna til að setja heildarlöggjöf um 

starfsemi græðara. Þegar höfundur bar löggjöf landanna saman mátti sjá að nánast er um 

sömu löggjöfina að ræða, bæði hvað varðar efnistök og röksemdafærslu. Ef frá er talin 

niðurfelling á greiðslu virðisaukaskatts vegna starfsemi skráðra græðara þá er aðallega um  

lítilsháttar áherslumun að ræða. Norsku lögin eru að mati höfundar þó bæði afdráttarlausari 

og skýrari í framsetningu en íslensku lögin um margt. Eru þau ekki síst neytendamiðaðri og 

huga betur að réttindum græðara til að starfa sem slíkir. 

Tilgangur norsku laganna um óhefðbundna meðferð skv. 1. mgr. 1. gr. er að skapa 

öryggi fyrir sjúklinga sem leita eftir eða njóta óhefðbundinna meðferða ásamt því að setja 

reglur er varða réttindi til að veita slíka þjónustu. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. íslensku 

																																																													
207 FOR-2001-06-15-682, Forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester. 
208 skv. 4. mgr. 2. gr. reglugerðar um undanþágu frá greiðslu virðisaukaskatts í heilbrigðisstarfssemi. 
209 Ot.prp. nr. 76 (2008-2009), Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) 2009, kafli 22-2 Ikrafttredelse. 
Overgangsbestemmelser. 
210 skv. 5. mgr. 2. gr. reglugerðar um undanþágu frá greiðslu virðisaukaskatts í heilbrigðisstarfssemi. 
211 FOR-2008-12-09-1313, Forskrift om endring i forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket 
for omsetning av helsetjenester (Nr. 1313). 
212 Finansdepartementet, „§ 3-2: Avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling“ 
(Regjeringen.no, 16. desember 2008) <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/avgrensing-av-
merverdiavgiftsunntaket-fo/id540090/> skoðað 14. apríl 2016. 
213 Ot.prp. nr. 76 (2008-2009), Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), kafli 3.3. Alternativ 
behandling. 
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laganna kemur einungis fram að markmið þeirra sé að stuðla að gæðum og öryggi 

heilsutengdrar þjónustu.  

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. norsku laganna gilda þau um þann sem býður eða veitir 

óhefðbundna meðferð.214 Starfsemi græðara er auk þess leyfð í norska heilbrigðiskerfinu.215 

Einnig er skýrt kveðið á um að starfsemi græðara sé undanþegin greiðslu virðisaukaskatts 

skv. 1. mgr. 3-3. gr. norskra laga um virðisaukaskatt og einnig þegar þjónustan er veitt inn á 

heilbrigðisstofnunum í samræmi við 2. mgr. 3-3. gr. virðisaukaskattslaga 216  (n. 

Merverdiavgiftsloven. Samanborið við ákvæði íslensku laganna þá gilda þau um skráða 

græðara, en eftir því sem við á um aðra græðara skv. 2. mgr. 1. gr. Virðisaukaskattur er 

greiddur af þjónustu græðara hér á landi. 

Viðurlagaákvæði 9. gr. norsku laganna eru skýr, en skv. 3. mgr. 9. gr. varðar brot gegn 

lögunum 2ja ára fangelsi við sérlega hættulegar aðstæður. Við mat á því hvort um slíkar 

aðstæður hafi verið að ræða þarf að horfa til þess hvort meðferðin hafi valdið dauða eða 

alvarlegum skaða á heilsu, hvort meðferðin hafi verið sársaukafull eða valdið sálrænum 

erfiðleikum og svo hvort að sá sem meðferðinni beitti hafi áður verið sakfelldur samkvæmt 

greininni. Opinber málshöfðun fer fram ef almannahagsmunir krefjast þess eða samkvæmt 

beiðni Statens helsetilsyn skv. 5. mgr. 9. gr. norsku laganna. Í  viðurlagaákvæði 1. mgr. 9. gr. 

íslensku laganna er einungis kveðið á um að brot gegn lögunum eða reglum settum 

samkvæmt þeim varði sektum eða fangelsi allt að þremur mánuðum, nema að þyngri refsing 

liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

 

Í Noregi fer umboðsmaður neytenda með eftirlit með markaðssetningu þeirra er veita 

óhefðbundna meðferð og Markaðsráð í þágu neytenda kemur einnig að málum. Ekkert 

sambærilegt eftirlit er hér á landi. Ekki er þó að finna í norsku lögunum ákvæði um 

ábyrgðartryggingu líkt og í 4. gr. íslensku laganna um græðara. 

 

5.3 Danmörk 

5.3.1 Forsaga lagasetningar í Danmörku 

Dönsku lögin um skráningarkerfi fyrir þá sem veita óhefðbundna meðferð (d. alternative 

behandlereloven)217 tóku gildi þann 1. júní 2004 eða rúmlega ári síðar en norsku lögin um 

																																																													
214 FOR-2003-12-11-1500, Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling., 
athugasemdir við 2. gr. 
215 skv. 1. málsl. 5. mgr. 2. gr. norsku laganna. 
216 LOV-2009-06-19-58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). 
217 LOV 2004-05-19 nr. 351 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. 
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sama efni. Í framhaldinu var gefin út reglugerð á grundvelli laganna.218 Áður en dönsku lögin 

um skráningarkerfið tóku gildi, var dönsk löggjöf um óhefðbundnar meðferðir að mörgu leyti 

lík þeirri íslensku. Ákvæði um þá sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn var að finna í 23. – 25. 

gr. í 6. kafla um skottulækningar (d. kvaksalveri) í dönsku læknalögunum (d. lægeloven).219  

Við skoðun höfundar á frumvarpi því sem varð að þessum dönsku lögum220 og 

lögunum sjálfum þá svipar dönsku löggjöfinni mjög til þeirrar norsku og er í meginatriðum 

sú sama. Dönsku lögin eru þó styttri en þau norsku og íslensku. Höfundur telur því ekki 

ástæðu til að rekja forsögu dönsku lagasetningarinnar heldur lýsa því á hvaða hátt dönsku 

lögin eru frábrugðin þeim norsku og íslensku. Með því er þess freistað að varpa ljósi á það 

sem hugsanlega mætti betur fara í íslensku lögunum. 

  

5.3.2 Lög um skráningarkerfi þeirra er veita óhefðbundna meðferð 

Í 1. mgr. 1. gr. dönsku laganna221 er, líkt og í íslensku lögunum, tilgangi þeirra lýst sem þeim 

að koma á fót frjálsu skráningarkerfi í því skyni að auka öryggi meðferðanna í þágu neytenda. 

Græðarar hafa val um það hvort þeir skrá sig í skráningarkerfið. Þeir græðarar sem uppfylla 

ekki þær kröfur sem krafist er eða hafa ekki áhuga á skráningu hafa engu að síður heimild til 

að stunda sínar meðferðir í samræmi við gildandi reglur. Líkt og á Íslandi hafa einungis þeir 

sem eru skráðir græðarar heimild til að kalla sig skráða græðara skv. 1. mgr. 3. gr.222 

Innanríkis- og heilbrigðisráðuneytið (d. Indenrigs- og Sundhedsministeriet) veitir, að fenginni 

umsókn, þeim fagfélögum sem uppfylla skilyrði 1.-7. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna, aðgang að 

skráningarkerfinu. Það er þó ekki skilyrði að fagfélagið þurfi að vera danskt því að fagfélög 

frá öðrum löndum innan Evrópusambandsins eða Evrópska efnahagssvæðisins geta sótt um 

að gerast meðlimir í skráningarkerfinu.223 Fram kemur í 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. að fagfélag 

þurfi að hafa sérstaka kærunefnd, sem hefur það hlutverk að taka á móti kvörtunum frá 

notendum óhefðbundinna meðferða ásamt kvörtunum frá meðlimum skráningarkerfisins 

vegna starfa annarra skráðra græðara, eða ef græðara hefur t.a.m. verið neitað um skráningu 

skv. 2. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar sem sett var samkvæmt lögunum.224 

																																																													
218 BKG 2004-06-25 nr 702, En brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. 
219 LBKG 2001-04-19 nr. 272 Lægeloven. 
220 LFV 2004-05-11 nr. 164 En brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. 
221 LOV 2004-05-19 nr. 351 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. 
222 LFF 2004-02-18 nr. 164 En brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, 1. kafli,  
Formålet med lovforslaget. 
223 sama heimild, athugasemdir við 2. gr. 
224 BKG 2004-06-25 nr 702, En brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. 
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Ráðuneytið getur skv. 1. mgr. 5. gr. dönsku laganna falið sérstakri stjórn að setja nánari 

reglur samkvæmt 2. mgr. 2. gr. Ákvarðanir þessarar stjórnar eru ekki áfrýjanlegar til 

ráðuneytisins eða annars æðra stjórnvalds skv. 2. mgr. 5. gr. Málinu má á hinn bóginn vísa til 

dómstóla.225 Einnig ber að nefna að allar óhefðbundnar meðferðir heyra undir lög um 

markaðssetningu á heilbrigðisstarfsemi. 226  Danska landlæknisembættið (d. 

Sundhedsstyrelsen) fer ekki með eftirlit með græðurum.227 

 

5.3.3 Lagabreytingar eftir gildistöku 

Ekki hafa verið gerðar stórtækar breytingar á lögunum um skráningarkerfi fyrir óhefðbundna 

meðferðaraðila en þó var helsta breytingin á starfsemi græðara þegar nálastungur voru 

undanþegnar virðisaukaskatti. Þegar dönsku lögunum um heilbrigðisstarfsmenn 228  (d. 

sundhedspersoneloven) var breytt í janúar 2007 fengu þeir sem beita nálastungum undanþágu 

frá greiðslu virðisaukaskatts skv. 1. tölul. 1. mgr. 13. gr. laga um virðisaukaskatt229  (d. 

momsloven). Samkvæmt eldri reglum töldust nálastungur vera aðgerð, sem gerði það að 

verkum að nálastungur mátti einungis framkvæma af læknum eða undir þeirra handleiðslu. 

Fram að breytingunni hafði virðisaukaskattsundanþágan eingöngu gilt þegar læknir 

framkvæmdi nálastungur eða þær voru framkvæmdar undir hans handleiðslu. Með lögum um 

heilbrigðisstarfsmenn voru nálastungur ekki lengur taldar til aðgerða skv. 3. mgr. 74. gr. 

laganna230 heldur töldust þær óhefðbundnar meðferðir. Þar með var öllum frjálst að stunda 

nálastungur. Þeir sem eru undanþegnir greiðslu virðisaukaskatts eru sjúkrahús og 

heilbrigðisþjónusta ásamt hnykkjurum og annarri eiginlegri heilbrigðisþjónustu skv. 1. mgr. 

13. gr. dönsku virðisaukaskattslaganna. Þeir nálastungumeðferðaraðilar sem uppfylla kröfur 

skráningarkerfis græðara eru undanþegnir virðisaukaskatti.231 

 

5.3.4 Samanburður við íslenska löggjöf 

Helsti munurinn á dönsku og íslensku lögunum er hve skýrt dönsku lögin taka á málum og 

gefa þau góðar vísbendingar um þann rétt sem bæði græðarar og neytendur hafa, ásamt því að 

vera leiðbeining um það sem finna má í reglugerðum. Þar má helst nefna að lögin kveða skýrt 

																																																													
225 LFF 2004-02-18 nr. 164 En brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, 
athugasemdir við 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. 
226 LOV-2003-05-06-326 om markedsføring af sundhedsydelser. 
227 LFF 2004-02-18 nr. 164 En brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, 
Almindelige bemærkninger, 2. Lovforslagets indhold. 
228 LOV-2006-05-22 nr. 451 om autorisation af sundhedspersoner. 
229 LBKG 2013-01-23 nr. 106 Momsloven. 
230 LOV-2006-05-22 nr. 451 om autorisation af sundhedspersoner. 
231 SKM2007.327.SKAT Moms - lempelse af praksis - akupunktur. 
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á um kærurétt einstaklinga og annarra græðara til viðkomandi fagfélags vegna starfa skráðra 

græðara232 ásamt því að í lögunum er að finna ákvæði um heimild óskráðra græðara til að 

starfa sem slíkir 233  þrátt fyrir að vera ekki innan skráningarkerfisins. Danska 

landlæknisembættið fer ekki með eftirlit með starfsemi skráðra græðara234 og er það sama 

staða og hér á landi. Allar meðferðir græðara heyra undir lög um markaðssetningu á 

heilbrigðisstarfsemi.235 

  

																																																													
232 skv. 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. 
233 skv. 1. mgr. 1. gr. 
234 LFF 2004-02-18 nr. 164 En brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, 
Almindelige bemærkninger, 2. Lovforslagets indhold. 
235 LOV-2003-05-06-326 om markedsføring af sundhedsydelser. 
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6 Lagaleg staða græðara á Íslandi 

6.1 Almennt 

Í þessum kafla er ætlunin að skoða lagalega stöðu græðara á Íslandi eftir að lög um græðara 

tóku gildi og þá annmarka er á lögunum kunna að vera, ásamt því að skoða hvort tilgangi og 

markmiði með lagannasetningunni hafi verið náð. Telur höfundur jafnframt að forsendur 

lagasetningarinnar skipti máli við mat á því hvort tilgangi og markmiði laganna hafi verið 

náð. Í því samhengi ræddi höfundur við fagaðila er koma að málefnum græðara um reynslu 

þeirra af regluverki og lögunum. Höfundur telur það mikilvægan þátt í því að svara 

rannsóknarspurningunni hvort lagabreytinga sé þörf. 

 

6.2 Skráðir græðarar 

BÍG sem stofnað var árið 2000 er vettvangur fagfélaga heildrænna meðferðaraðila á Íslandi. 

Bandalagið hefur skv. 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. laga um græðara umsjón með skráningarkerfinu 

og er það á ábyrgð þess að tryggja að almenningur hafi greiðan aðgang að kerfinu sbr. 5. 

málsl. sömu greinar. 236  Markmiðið með stofnun BÍG á sínum tíma var að samræma 

grunnmenntunarkröfur fagfélaganna, vinna að framgangi heildrænna meðferðaforma og að 

vera opinber málsvari græðara. Skráning græðara á að tryggja að hann hafi lokið að lágmarki 

660 stunda nám í fagi sínu, líffæra-, lífeðlis- og sjúkdómafræði sbr. 1. tölul. 1. mgr. 5. gr. rg. 

nr. 877/2006. Aðildarfélög græðara gera bæði menntunarlegar og faglegar kröfur til 

félagsmanna sinna og eru fagfélögin sex. Þau fagfélög sem eru aðilar að BÍG eru: 

CranioSacral félag Íslands (CSFÍ), Cranio, félag höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara, Félag 

heilsu- og lithimnufræðinga (HLF), Organon, fagfélag hómópata, Samband svæða- og 

viðbragðsfræðinga á Íslandi (SSOVÍ) og Svæðameðferðafélag Íslands (SMFÍ). Fullgildir 

félagar fagfélaganna eru aðilar að BÍG og er sameiginlegt starfsheiti þeirra græðarar, auk þess 

sem að þeir félagsmenn sem skrá sig í skráningarkerfi græðara bera auðkennið “skráður 

græðari”, ásamt fagheiti.237 Skráðir græðarar eru í dag 162. Þar af eru 16 utan fagfélaga.238 

Þær fagstéttir sem eru aðilar að bandalaginu eru heilsu- og lithimnufræðingar, hómópatar, 

höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðilar/höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnarar og svo 

þeir fagaðilar sem kjósa að standa utan fagfélaga.239  

																																																													
236 Bandalag íslenskra græðara, „Allir skráðir græðarar í frjálst skráningarkerfi græðara“ (Bandalag íslenskra 
græðara) <http://www.big.is/page12/skradirgraedarar.html> skoðað 20. október 2015. 
237 Bandalag íslenskra græðara, „Um okkur“ (Bandalag íslenskra græðara) 
<https://bandalagislenskragraedara.wordpress.com/> skoðað 20. október 2015. 
238 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
239 Bandalag íslenskra græðara, „Allir skráðir græðarar í frjálst skráningarkerfi græðara“ (n. 236). 
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6.3 Óskráðir græðarar 

Þau félög sem standa utan BÍG en hafa græðara í sínum félögum eru Félag íslenskra 

heilsunuddara (FÍHN), Aromatherapyfélag Íslands (ATFÍ) og Shiatsufélag Íslands (SFÍ).240 

Félag íslenskra heilsunuddara dró sig úr BÍG241 en sóttist eftir því að fá löggildingu sem 

löggild heilbrigðisstétt. Nánar verður fjallað um það í kafla 6.4 um leyfisveitingar. Auk þess 

eru þó nokkrir hópar græðara sem ekki eru skráðir græðarar og má þar sem dæmi nefna 

naturópata, bowentækna, alexandertæknikennara, læknamiðla, detox ristilskolara, heilara, 

fjarheilara á facebook, stofnfrumuheilara og sveltispa.   

 

Grasalæknar á Íslandi eru ekki skráðir græðarar og kjósa að standa utan BÍG. Engin 

félagasamtök grasalækna hafa verið stofnuð á Íslandi.242 Eins og vikið er að í 2. kafla skiptast 

grasalæknar í tvo hópa sem hafa ólík viðhorf til grasalækninga.243 Annars vegar eru þeir 

grasalæknar sem hafa lokið viðurkenndu námi, þ.e. lærðir grasalæknar, en þeir vilja forðast 

að tengja starf sitt við innsæi eða yfirnáttúru en þess í stað leggja þeir áherslu á þá menntun 

sem þeir hafa ásamt vísindalegu gildi grasalækninga, en undirstöður í almennu 

læknisfræðinámi eru hluti af námi lærðra grasalækna. Hins vegar eru þeir grasalæknar sem 

hafa lært af forfeðrum sínum og vísa þeir í hefðina til að skapa sér lögmæti.244  

Þrátt fyrir að vera skilgreindir sem græðarar samkvæmt skýrslu heilbrigðisráðherra um 

græðara og starfsemi þeirra á Íslandi telja báðir hópar grasalækna sig ekki tilheyra þeirri flóru 

lækningaaðferða sem skilgreind er í lögum um græðara og halda sig því við starfsheitið 

grasalæknar en ekki græðarar.245 Ef til stofnunar félagasamtaka grasalækna kemur þá verða 

það eingöngu lærðir grasalæknar sem fengju aðild að því félagi vegna þeirra 

menntunarskilyrða sem 1. tölul. 1. mgr. 5. gr. rg. nr. 877/2006 kveður á um. Grasalæknar 

hyggjast ekki ganga í BÍG eða sækja um aðild að frjálsu skráningarkerfi þeirra. Ástæðan er 

einkum sú að lærðir grasalæknar eða nánar tiltekið þeir sem eru með B.Sc. gráðu í 

grasalækningum telja það ekki sambærilegt að vera með þriggja ára háskólanám að baki og 

svo hlutanám. Jafnframt vilja þeir ekki láta samsama sig við alla hópa innan græðara af þeirri 

																																																													
240 sama heimild. 
241 Þóra Jenný Gunnarsdóttir, dósent, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, viðtal við höfund (Reykjavík, 21. 
mars 2016). 
242 Elsa Ósk Alfreðsdóttir (n. 16) 97. 
243 sama heimild 10–11. 
244 sama heimild 92. 
245 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, Fylgiskjal V; Elsa Ósk Alfreðsdóttir (n. 16) 97. 
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ástæðu að þá væri að þeirra mati auðvelt að kalla alla starfsemi græðara kukl. Lærðir 

grasalæknar vilja tengja sig meira við vísindalega hlið grasalækninga með því að læra um 

virk efni í plöntum og svo líffærafræði.246 

 

Bowentæknar tilheyra einnig hópi óskráðra græðara en hafa þó óskað eftir því að fá 

aðild að skráningarkerfinu. Þeir uppfylla hins vegar ekki fyllilega þær kröfur um menntun 

sem gerðar eru sbr. 1. tölul. 1. mgr. 5. gr. rg. nr. 877/2006, þá geta þeir ekki orðið aðilar.247  

Lögin kveða á um að þau taki til allra skráðra græðara og eftir því sem við á annarra 

græðara, þó að þeir séu ekki skráðir sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um græðara. Því má hinsvegar 

velta fyrir sér hvað í þeim orðum felst. Lögin gefa ekki skýra mynd af því hvaða hlutverki 

þau gegna þegar óskráðir græðarar eru annars vegar. Leiða má þó líkum að því að lögin taki 

til allra græðara, nema hvað varðar  þau ákvæði er snúa að skráningarkerfinu.  

 

6.3.1 Bótaábyrgð óskráðra græðara 

Líkt og að framan greinir taka lögin til skráðra græðara og eftir því sem við á annarra 

græðara, þó að þeir séu ekki skráðir sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um græðara. Samkvæmt 1. mgr. 4. 

gr. laganna ber græðari bótaábyrgð á störfum sínum eftir almennum reglum og er þá vísað til 

almenns skaðabótaréttar.248 Maður ber ekki skaðabótaábyrgð á tjóni nema það verði rakið til 

sakar hans en eins og orðalag gefur til kynna þá er sök ófrávíkjanlegt skilyrði bótaskyldu. 

Þessi almenna skaðabótaregla, saknæmisreglan, culpareglan eða sakarreglan eins og hún er 

jafnan nefnd, er meginreglan um bótagrundvöll í íslenskum rétti og gildir hún um 

bótagrundvöll, nema að lög mæli á annan veg eða sérstakar ástæður.249 Sakarreglan er 

almennt skilgreind sem svo:  

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og 
ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar 
hagsmunum, sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði, að 
sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða 
skortur á andlegu heilbrigði.250 
 

																																																													
246 Elsa Ósk Alfreðsdóttir (n. 16) 109. 
247 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
248 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 257 - 246. mál, frumvarp til laga um græðara, athugasemd við 4. gr. 
249 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 137–138; Arnljótur Björnsson, 
Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (3. útg., Bókaútgáfan Codex 2004) 58. 
250 Arnljótur Björnsson (n. 249) 58. 
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Öll skilyrðin þurfa að vera fyrir hendi til þess að maður verði dæmdur bótaskyldur 

samkvæmt sakarreglunni.251 Brot gegn lögum um græðara eða reglum settum samkvæmt 

þeim, framin af ásetningi eða vítaverðu gáleysi, varða sektum eða fangelsi allt að þremur 

mánuðum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum skv. 1. málsl. 1. mgr. 9. gr. 

laganna en um hlutdeild fer eftir ákvæðum 22. gr. almennra hegningarlaga skv. 2. málsl. 1. 

mgr. 9. gr. þeirra.  

 

6.4 Leyfisveitingar  

6.4.1 Umsókn og leyfisveitingar vegna starfsemi græðara 

Líkt og að framan greinir hefur BÍG umsjón með frjálsu skráningarkerfi græðara. Ef græðari 

óskar eftir því að verða skráður græðari þá þarf hann að vera félagi í fagfélagi sem er aðili að 

skráningarkerfinu sbr. 1. málsl. 3. mgr. 3. gr. laga um græðara. Þegar um er að ræða umsókn 

um aðild fagfélags að frjálsu skráningarkerfi fyrir græðara, þá er það í höndum ráðherra að 

ákveða, að fenginni umsögn landlæknis og BÍG, hvort fagfélag fær aðild að skráningarkerfinu 

skv. 4. mgr. 3. gr. laganna. Það er einnig í höndum ráðherra með reglugerð að kveða á um 

þær kröfur sem fagfélög þurfa að uppfylla til að eiga aðild að skráningarkerfinu skv. 1. málsl. 

5. mgr. 3. gr. laga um græðara. Engar nýjar umsóknir hafa borist frá fagfélögum græðara um 

aðild að frjálsa skráningarkerfinu frá árinu 2007252, en 9 fagfélög voru skráð þegar mest lét.253  

Lögum um græðara er fyrst og fremst ætlað að stuðla að gæðum heilsutengdrar 

þjónustu græðara og öryggi þeirra sem nýta sér þjónustuna og er megináhersla lögð á 

neytendavernd. Fagstéttir græðarar telja þó að lögin gagnist þeim einungis upp að vissu marki 

þar sem þau eru stíluð inn á neytandann. Þar með er lítill hvati fyrir nýja græðara til að skrá 

sig í skráningarkerfið. Ef horft er til þess fjölda græðara sem útskrifast á hverju ári þá er mjög 

lítið um nýjar skráningar. Jafnframt telja græðarar að neytendur þekki ekki til laga um 

græðara eða hvað í skráningunni felst og geri þ.a.l. ekki greinarmun á því hvort um skráðan 

eða óskráðan græðara er að ræða.254  

 

																																																													
251 sama heimild. 
252 Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
viðtal við höfund (Reykjavík, 22. mars 2016); Guðrún W. Jensdóttir, lögfræðingur, velferðarráðuneyti, 
tölvupóstur til höfundar (12. apríl 2016). 
253 Heilsuhvoll, „Bandalag íslenskra græðara – fyrir hvað stendur það?“ (Heilsuhvoll) <http://heilsuhvoll.is/big/> 
skoðað 23. mars 2016. 
254 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
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6.4.2 Umsókn og leyfisveiting til starfsréttinda sem heilbrigðisstarfsmenn 

Lögum um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012,  er ætlað að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu 

og öryggi sjúklinga með því að skilgreina kröfur um menntun, kunnáttu og færni 

heilbrigðisstarfsmanna og starfshætti þeirra skv. 1. mgr. 1. gr. laganna. Um réttindi þeirra og 

skyldur  gilda lög um heilbrigðisstarfsmenn, lög um réttindi sjúklinga, lög um landlækni og 

lýðheilsu, lög um sjúkraskrár og önnur lög eftir því sem við á sbr. 2. mgr. 1. gr.  Sum þessara 

laga gilda einnig um aðra starfsmenn í heilbrigðisþjónustu en heilbrigðisstarfsmenn. 

Löggiltar heilbrigðisstéttir eru tilgreindar í 1. mgr. 3. gr. laganna en ráðherra getur með 

reglugerð ákveðið að fella undir lögin heilbrigðisstéttir sem ekki eru taldar upp í 1. mgr. 

Fagfélag viðkomandi starfsstéttar þarf þá að sækja um löggildingu til ráðherra og er honum 

skylt að leita umsagnar landlæknis um umsóknina skv. 2. mgr. 3. gr. sömu laga. Þegar tekin 

er ákvörðun um hvort fella eigi nýja starfsstétt undir lögin skal sérstaklega líta til þess hvort 

löggilding sé nauðsynleg með tilliti til öryggis og hagsmuna sjúklings, þarfar sjúklings fyrir 

þjónustu starfsstéttar, innihalds og markmiðs menntunar og hvort hún byggist á traustum 

fræðilegum grunni sbr. 3. mgr. 3. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn.  

 

Samkvæmt fyrirspurn höfundar til velferðarráðuneytisins255 og viðtali við starfsmann 

landlæknisembættisins óskar engin stétt græðara að svo stöddu eftir löggildingu sem 

heilbrigðisstétt. Eftir að lögin tóku gildi hefur starfsstétt þeirra sem stunda nálastungur sótt 

um að gerast löggilt heilbrigðisstétt.256 Það fagfélag græðara sem síðast sótti um löggildingu 

var fagfélag heilsunuddara þ.e. Félag íslenskra heilsunuddara (FÍHN).257 Má hér einnig nefna 

að Landlæknisembættinu var falið af velferðarráðuneytinu að vinna þarfagreiningu á fjölgun 

heilbrigðisstétta. Í samanburði við önnur Norðurlönd er Ísland með langflestar löggiltar 

heilbrigðisstéttir. Það er því mat landlæknisembættisins að ekki sé þörf fyrir fleiri löggiltar 

heilbrigðisstéttir á Íslandi, þvert á móti þyrfti að fækka þeim.258  

Eins og áður segir sóttist FÍHN eftir löggildingu sem heilbrigðisstétt.259 Var ástæðan 

einkum sú að þeir vildu fá virðisaukaskatt felldan niður af starfsemi sinni.260 Að sögn 

landlæknisembættisins kjósa heilsunuddarar að bera sig saman við sjúkranuddara en vilja 

																																																													
255 Guðrún W. Jensdóttir, lögfræðingur, velferðarráðuneyti, tölvupóstur til höfundar (12. apríl 2016). 
256 sama heimild. 
257 Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
viðtal við höfund (Reykjavík, 22. mars 2016). 
258 sama heimild. 
259 Víðir Þór Þrastarson, „Bandalag íslenskra græðara 10 ára, Heilsunudd“ [2010] Bandalag íslenskra græðara 
14. 
260 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 



	 54 

hinsvegar aðgreina sig frá almennum nuddurum, bæði vegna menntunar sinnar og einnig þar 

sem þeir telja að hluti þeirra nuddara sem ekki hafa fulla menntun sem heilsunuddarar stundi 

starfsemi sem gæti flokkast undir jaðarstarfsemi. Þessi rök þóttu ekki nægjanleg til að veita 

heilsunuddurum löggildingu sem heilbrigðisstétt og fékk umsókn þeirra því neikvæða 

umsögn frá embætti landlæknis og var umsókninni hafnað.261  

 

6.5 Eftirlit og tilkynningarskylda 

6.5.1 Ákvæði í lögum um eftirlit og tilkynningarskyldu 

Engin skýr ákvæði eru í lögum um græðara sem kveða á um eftirlit með störfum þeirra. Þó 

segir í skýrslu heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á Íslandi að með 

lagasetningu sé græðurum sjálfum falið aðhald og eftirlit með starfseminni í gegnum fagfélög 

sín og BÍG.262 Tilgangur löggjafar um græðara samkvæmt frumvarpinu var að setja ramma 

um starfsemi þeirra og koma á virku eftirliti og stuðla þannig að öryggi og gæðum þeirrar 

þjónustu sem græðarar veita.  

Í 3. mgr. 3. gr. frumvarpsins var gert ráð fyrir að BÍG og landlæknir hefðu eftirlit með 

þeim græðurum sem óska eftir skráningu en kjósa um leið að standa utan fagfélags. 

Niðurstaðan varð hinsvegar sú að eftirlit með þeim sem standa utan fagfélaga skyldi vera hjá 

BÍG en ekki hjá landlækni þar sem eftirlit landlæknis takmarkast við heilbrigðisstéttir, auk 

þess eftirlits sem ákvæði læknalaga um skottulækningar, sem voru í gildi á þeim tíma, fólu í 

sér.263 Ákvæðin sem um ræðir er 4. mgr. 18. gr. og 22. gr. læknalaga, nr. 53/1988 en ákvæðin 

féllu brott þegar lög um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012, tóku gildi.  

 

Þrátt fyrir framangreint þá virðast ákvæði um eftirlit ekki hafa náð fram að ganga. Í 

lögunum er ekki með beinum hætti kveðið á um eftirlit né tilkynningarskyldu með starfsemi 

græðara og samkvæmt viðtali við BÍG er ekki um virkt eftirlit af hálfu fagfélaga né BÍG að 

ræða.264 Auk þess berast engar tilkynningar eða ábendingar er varða starfsemina til BÍG. Þess 

er þó getið í reglugerð um frjálst skráningarkerfi að fagfélag þarf að hafa staðfest samþykktir 

sem mæla fyrir um siðareglur sem félagar eru skuldbundnir til að hlíta í starfi sínu sbr. 2. 

tölul. 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar ásamt samþykktum þar sem kæruréttur skjólstæðinga 

																																																													
261 Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
viðtal við höfund (Reykjavík, 22. mars 2016). 
262 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, samantekt. 
263 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1173 - 246. mál, nefndarálit um frumvarp til laga um græðara. 
264 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
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gagnvart faglegu starfi félagsmanna er tryggður. Fjalla skal um slíkar kærur í siðanefnd 

fagfélagsins eða sérstakri kærunefnd sem sett er á stofn sbr. 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. 

reglugerðarinnar. Sem dæmi má nefna að samkvæmt siðareglum Cranio, félags höfuðbeina- 

og spjaldhryggsjafnara, er það hlutverk siðanefndar að tilkynna félagsmanni ef nefndinni 

berst kvörtun vegna hans og að hún hafi kvörtunina til umfjöllunar. Við umfjöllun sína skal 

nefndin rannsaka allar hliðar málsins og að umfjöllun lokinni getur siðanefnd lagt til við 

stjórn að þeim félagsmanni sem hefur gerst brotlegur verði veitt tiltal eða að honum verði 

vikið úr félaginu skv. 5. gr. reglna siðanefndar.265 

 

6.5.2 Eftirlit landlæknis og tilkynningar vegna starfsemi græðara 

Velferðarráðuneytið fer með málefni græðara sbr. 10. tölul. 1. mgr. 8. gr. forsetaúrskurðar um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr. 71/2013. Heilsutengd 

þjónusta græðara fellur þó ekki undir heilbrigðisþjónustu sbr. 1. og 2. mgr. 2. gr. grl. og er 

ekki undir eftirliti landlæknis líkt og löggiltir heilbrigðisstarfsmenn sbr. e. lið 1. mgr. 4. gr. 

laga um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007. Jafnframt eru engin ákvæði í lögum um græðara 

er varða tilkynningarskyldu vegna starfa þeirra eða vegna þess sem þeir verða uppvísir að í 

störfum sínum en slíkt ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn er að finna í 10. gr. laga um 

landlækni og lýðheilsu. Í 1. mgr. 10. gr. segir, að heilbrigðisstofnunum, sjálfstætt starfandi 

heilbrigðisstarfsmönnum og öðrum sem veita heilbrigðisþjónustu ber að tilkynna landlækni 

án tafar um óvænt atvik sem valdið hefur eða hefði getað valdið sjúklingi alvarlegu tjóni. 

Landlækni er einnig skylt að sinna erindum er varða samskipti almennings við veitendur 

heilbrigðisþjónustu og leiðbeina þeim sem til hans leita um málefni heilbrigðisþjónustunnar 

sbr. 1. mgr. 12. gr. laganna, og heimilt er að beina kvörtunum til landlæknis vegna meintrar 

vanrækslu eða mistaka við veitingu heilbrigðisþjónustu sbr. 2. mgr. 12. gr. sömu laga.  

 

Embætti landlæknis í núverandi mynd starfar samkvæmt lögum um landlækni og 

lýðheilsu, nr. 41/2007, og er markmið laganna að stuðla að heilbrigði landsmanna með því að 

efla lýðheilsu og tryggja gæði heilbrigðisþjónustunnar skv. 1. mgr. 1. gr. laganna. Á meðan 

læknalög voru í gildi var það hlutverk embættis landlæknis að hafa eftirlit með 

skottulækningum því til embættisins átti að tilkynna um skottulækningar.266 Samkvæmt 

ákvæðinu bar lækni að tilkynna það landlækni eins fljótt og við væri komið, yrði hann var við 
																																																													
265 Cranio Félag höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara, „Siðareglur Cranio“ (Cranio Félag höfuðbeina- og 
spjaldhryggsjafnara) <http://craniofelag.is/log-og-sidareglur/sidareglur-cranio/> skoðað 24. mars 2016. 
266 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 1011 - 598. mál, frumvarp til laga um breytingu á læknalögum, nr. 53/1988, 
með síðari breytingum., athugasemdir við 1. gr. 
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skottulækningar sbr. 22. gr. laganna, skv. 4. mgr. 18. gr. læknalaga, nr. 53/1988.267 Þegar lög 

um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, tóku gildi, var þetta ákvæði fellt brott. Fyrir þessa 

lagabreytingu var það því hlutverk landlæknis að sinna málefnum græðara og þeim erindum 

sem bárust. Embættið reyndi  eftir bestu getu að hafa áhrif í þeim málum. Mikill tími fór í að 

sinna þeim erindum, án þess þó að það skilaði miklum árangri.268  

 

Höfundur spurðist fyrir hjá embætti landlæknis hvort ábendingar um starfsemi græðara 

kæmu inn á þess borð. Þrátt fyrir að græðarar séu ekki háðir eftirliti landlæknis þá berast 

embættinu iðulega tilkynningar/ábendingar frá almenningi og heilbrigðisstarfsfólki um 

starfsemi græðara. Ekki hafa verið teknar saman nákvæmar tölur um tilkynningar til 

embættisins né heldur hefur verið gerður greinarmunur á því hvort um skráða eða óskráða 

græðara var að ræða. Kvartanirnar snúa oftar en ekki að því þegar verið er að bjóða upp á eða 

ota að fólki efnum, undir formerkjum náttúrulyfja, sem hugsanlega geta valdið skaða, og/eða 

vegna auglýsinga græðara um ágæti meðferða, sem eiga ekki við rök að styðjast. Þar sem það 

er ekki hlutverk landlæknis að hafa eftirlit með græðurum sbr. 4. gr. laga um landlækni og 

lýðheilsu, nr. 41/2007, og í ljósi þeirra verkefna sem landlækni ber að sinna, þá hefur 

embættið ekki tök á að fara djúpt í þessi mál eða að bregðast við þeim með markvissum 

hætti.269  

Embættið hefur þó í einstaka tilfellum bent á Neytendastofu þegar ábendingar berast 

um efni eða náttúrulyf sem standast hugsanlega ekki lög og reglur um neytendavernd. Þó hafa 

komið upp tilvik þar sem embætti landlæknis hefur fundið sig knúið til að bregðast við 

tilkynningu. Í einu slíku máli barst embættinu ábending um græðara sem hafði haft barn til 

meðhöndlunar, en græðarinn staðhæfði að barnið væri m.a. haldið hjartagalla. Landlæknir 

sendi í þessu tilviki ábendingu til viðkomandi græðara og áréttaði að hann þyrfti að fara 

varlega í meðhöndlun skjólstæðinga þegar börn væru annars vegar.270  

Embætti landlæknis útilokar ekki að einhverjar heilsutengdar meðferðir græðara geti 

haft slæmar afleiðingar, en ef auka ætti eftirlit þá þyrfti fyrst að gera hagkvæmnismat og 

þarfagreiningu þar sem alltaf sé þetta spurning um forgangsröðun. Auk þess sé óvíst hver ætti 

að taka að sér eftirlitshlutverk með starfsemi græðara ef til þess kæmi.271  

																																																													
267 sama heimild, inngangur; Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 120 - 116. mál, frumvarp til læknalaga. 
268 Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
viðtal við höfund (Reykjavík, 22. mars 2016). 
269 sama heimild. 
270 sama heimild. 
271 sama heimild. 
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Landlæknisembættið telur ekki að auka þurfi eftirlit með græðurum að svo stöddu. 

Hinsvegar sé óskýrt hver eigi að taka á þeim málum sem upp koma, en landlæknir telur þó 

ekki að það eigi að vera á könnu embættisins þar sem starfsemi græðara heyrir ekki undir 

almenna heilbrigðisþjónustu. Hugsanlegur eftirlitsaðili væri þó Neytendastofa ef horft er á 

málið út frá neytendasjónarmiðum.272  

 

6.5.3 Eftirlit BÍG og tilkynningar vegna starfsemi græðara 

Þær tilkynningar/ábendingar sem berast embætti landlæknis og varða starfsemi græðara hafa 

ekki borist inn á borð BÍG og hafði BÍG ekki vitneskju um að landlækni bærust tilkynningar 

um starfsemina. 273  Það eitt og sér bendir til þess að óljóst sé, hvert skuli beina 

ábendingum/tilkynningum er varða málefni græðara, skráðra eða óskráðra. Það vekur einnig 

upp spurningar um það hvort embætti landlæknis ætti ekki að vísa til BÍG þeim ábendingum 

sem berast til embættisins. 

BÍG hefur hinsvegar aðeins borist ein kvörtun vegna starfsemi græðara, en sú kvörtun 

sneri að starfsemi heilsunuddara. Heilsunuddarar höfðu á þeim tíma sagt sig úr Bandalagi 

íslenskra græðara. Málinu var því vísað til fagfélags viðkomandi heilsunuddara, en þar sem 

ekki var um formlega kvörtun að ræða fór málið ekki í ferli. Þrátt fyrir háværar 

neikvæðniraddir í fjölmiðlum um starfsemi græðara, þá telur BÍG líklegt að formlegar 

kvartanir berist ekki þar sem það eru ekki neytendur þjónustunnar sem kvarta heldur séu það 

þeir sem hafa skoðun á hlutunum og tjá sig um það í fjölmiðlum. BÍG telur jafnframt að 

siðareglur fagfélaga sem skráðum græðurum ber að fylgja séu skýrar og að vandamálið liggi 

ekki þar, heldur séu það óskráðir græðarar sem þurfi að hafa áhyggjur af og þurfi eftirlits 

með. 274  

Aðspurður taldi talsmaður BÍG að Neytendastofa væri hugsanlega rétti aðilinn til að 

taka að sér eftirlitshlutverk með starfsemi skráðra græðara þar sem lögin séu fyrst og fremst 

hugsuð sem neytendavernd. Ef BÍG yrði falið að sinna eftirliti með starfsemi skráðra græðara 

og taka á móti ábendingum/tilkynningum og fjalla um þær, þá gæti það ekki starfað í 

núverandi mynd, t.a.m. vegna þess að öll starfsemi bandalagsins er í sjálfboðavinnu. Efla 

þyrfti starfsemina til muna ef svo ætti að vera og skilgreina starfsemina upp á nýtt. Þrátt fyrir 

																																																													
272 sama heimild. 
273 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
274 sama heimild. 
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að græðarar heyri undir velferðarráðuneytið, þá er samvinna á milli græðara og ráðuneytisins 

lítil og telja græðarar sig mæta bæði áhugaleysi og virðingarleysi af hálfu ráðuneytisins.275 

 

6.5.4 Eftirlit með óskráðum græðurum 

Engar reglur hafa verið settar um starfsemi óskráðra græðara umfram þær reglur sem almennt 

gilda um atvinnustarfsemi. Í ljósi þeirrar aukningar sem orðið hefur á framboði heilsutengdrar 

þjónustu græðara og svo umræðu um meinta skaðsemi meðferðanna þá er af mörgum talið að 

einhverskonar eftirlit með starfseminni sé nauðsynlegt líkt og vikið verður að síðar. Í Noregi 

og Danmörku er ekki kveðið á um eftirlit með óskráðum græðurum auk þess sem ekki var 

fjallað um þann þátt í frumvörpum landanna. Samanber framangreint má leiða líkur að því að 

ekki hafi þótt ástæða til eftirlits með starfseminni umfram það sem almennt þekkist.  

 Í áfangaskýrslu nefndar um óhefðbundnar lækningar kemur fram að nefndin telji það 

æskilegt að sérstakt skipulag gildi um alla sem stunda óhefðbundna meðferð og mikilvægt að 

slíku fyrirkomulagi verði komið á fót. Ekki er þó kveðið á um eftirlit með starfsemi óskráðra 

græðara en líkt og vikið er að í skýrslunni þá er það öllum frjálst að stunda þá atvinnu sem 

þeir kjósa samkvæmt 75. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944.276 Í ljósi þess má 

ætla að frá upphafi hafi ekki staðið til að sérstakt eftirlit yrði með starfsemi óskráðra græðara 

umfram aðra atvinnustarfsemi. 

 

6.5.5 Samantekt um eftirlit og tilkynningarskyldu 

Líkt og áður greinir koma lög um græðara ekki inn á eftirlit með starfsemi þeirra nema sbr. 3. 

mgr. 3. gr. grl. þar sem segir í 2. málsl.: óski græðari sem ekki á aðild að fagfélagi eftir 

skráningu er skráning hans heimil að því tilskildu að hann uppfylli menntunarkröfur þess 

fagfélags sem hann ella ætti að tilheyra og önnur skilyrði skráningar og sæti eftirliti BÍG. BÍG 

er ekki virkur eftirlitsaðili með starfsemi skráðra græðara, né heldur sá aðili sem tekur á móti 

tilkynningum vegna starfa þeirra. Þrátt fyrir ákvæði 5. mgr. 3. gr. laga um græðara þar sem 

segir að ráðherra skuli með reglugerð kveða á um þær kröfur sem fagfélög þurfa að uppfylla 

til að fá skráningu og þær kröfur sem einstakir græðarar þurfa að uppfylla til að fá skráningu, 

þá eru ákvæði um eftirlit og tilkynningarskyldu vegna starfsemi græðara, skráðra sem 

óskráðra sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna óskýr, og gefur neytandanum litlar sem engar upplýsingar 

um hvert hann á að snúa sér ef hann telur á sér brotið og/eða að græðari hafi farið út fyrir 

verksvið sitt samkvæmt ákvæðum laganna.  
																																																													
275 sama heimild. 
276 Alþt. 2003-2004, A- deild, þskj. 97 - 97. mál, áfangaskýrsla nefndar um stöðu óhefðbundinna lækninga. 
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6.6 Endurskoðun löggjafar  

6.6.1 Endurskoðun löggjafar í samræmi við 1. mgr. 10. gr. laga um græðara 

Eins og fram kemur í  1. mgr. 10. gr. laga um græðara skyldi endurskoða lögin eigi síðar en 

fimm árum eftir gildistöku þeirra. Lögin eru nú ellefu ára gömul og engin endurskoðun verið 

gerð. Þær breytingar sem hafa verið gerðar á lögunum frá gildistöku þeirra eru einungis 

lítilsháttar og til komnar vegna annarra lagabreytinga, s.s. nýrri laga um landlækni277 nr. 

41/2007 og nýrra laga um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012. Vegna þessara nýju laga voru 

gerðar smávægilegar orðabreytingar/nafnabreytingar á lögunum um græðara.  

Höfundur spurðist fyrir hjá BÍG um hvort leitað hafi verið til BÍG vegna 

endurskoðunarákvæðis laganna. Það hafði ekki verið gert ef frá er talinn óformlegur fundur í 

velferðarráðuneytinu árið 2010 þar sem endurskoðun laganna var einungis lauslega rædd. 

Ekki komu fram neinar ábendingar um lagabreytingar hvorki af hálfu ráðuneytisins né 

BÍG.278 Í fyrirspurn til velferðarráðuneytisins spurðist höfundur fyrir um hvers vegna lög um 

græðara hafi ekki verið endurskoðuð líkt og 1. mgr. 10. gr. grl. kveður á um. Í svari 

velferðarráðuneytisins sagði:  

Ekki hafa komið fram ábendingar um að endurskoða þurfi lögin eða ábendingar 

um einstakar breytingar sem þyrfti að gera. Ráðuneytið hefur ekki haft frumkvæði 

af endurskoðun laganna. Í ljósi verkefnastöðu og mannafla í ráðuneytinu hefur 

þessu verkefni ekki verið forgangsraðað.279 

 
Um árabil hefur staðið til að setja reglugerð um meðferð sjúkraskýrslna í samræmi við 

ákvæði 1. mgr. 6. gr. grl. en það hefur þó ekki verið gert þrátt fyrir ítrekaðar 

fyrirspurnir/beiðnir BÍG til velferðarráðuneytisins og eru svör iðulega á þá leið að málið sé til 

skoðunar.280  

 

6.6.2 Tillaga til þingsályktunar um heildræna meðferð græðara 

Seinni hluta árs 2012 var lögð fram þingsályktunartillaga um heildrænar meðferðir græðara 

og fólst í henni að fela velferðarráðherra að skipa starfshóp til að kanna hvort niðurgreiða ætti 

heildrænar meðferðir græðara líkt og aðra heilbrigðisþjónustu og/eða undanþiggja þær 

greiðslu virðisaukaskatts. Í greinargerð með þingályktunartillögunni segir, að þjónusta 

																																																													
277 Heiti laganna var síðar breytt í lög um landlækni og lýðheilsu. 
278 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
279 Guðrún W. Jensdóttir, lögfræðingur, velferðarráðuneyti, tölvupóstur til höfundar (21. mars 2016). 
280 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
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græðara feli í sér meðferð, með það að markmiði að efla heilsu fólks, lina þjáningar, draga úr 

óþægindum og stuðla að heilun. En með aukinni notkun á heildrænum meðferðum væri hægt 

að minnka lyfjakostnað ríkisins til muna.281 

Sjúkratryggingar Íslands taka ekki þátt í kostnaði vegna heildrænnar meðferðar græðara 

og er þjónustan ekki undanþegin greiðslu virðisaukaskatts líkt og heilbrigðisþjónusta og eru 

heildrænar meðferðir því dýrar. Með niðurgreiðslu þjónustunnar gætu fleiri nýtt sér hana. 

Innan löggiltra heilbrigðisstétta eru dæmi um einstaklinga sem beita óhefðbundnum 

meðferðum í starfi sínu til viðbótar við þjónustu sína, bæði innan almenna 

heilbrigðiskerfisins og í einkageiranum. Töldu flutningsmenn tillögunnar að 

heilbrigðisstarfsmenn stæðu betur að vígi en græðarar í þeim efnum, þar sem að um 

viðurkennda löggilta starfssemi er að ræða auk þess sem þjónusta þeirra er undanþegin 

virðisaukaskatti.282  

Í athugasemdum við tillöguna er bent á mikla aukningu á notkun almennings á þjónustu 

græðara og í því sambandi vísað til landskönnunarinnar, Heilbrigði og aðstæður Íslendinga I, 

árið 2006.283  Var talin ástæða til að kanna með heilstæðum hætti, hvort rétt væri að 

Sjúkratryggingar Íslands kæmu að niðurgreiðslu þjónustu græðara, með sama hætti og við 

heilbrigðisþjónustu. Lagt var til að það yrði gert með sérsamningum við Sjúkratryggingar 

Íslands eða þá á grundvelli lagabreytinga sem myndi leiða til þess að viðurkenndir græðarar 

stæðu jafnfætis öðrum heilbrigðisstéttum.284  

 

6.6.2.1 Umsagnir við þingsályktunartillögu um heildrænar meðferðir græðara 

Þingályktunartillagan féll í grýttan jarðveg eins og sjá má í umsögnum/ályktunum og var hún 

ekki samþykkt af Alþingi heldur dagaði uppi. Í einni umsögn kom fram að ,,með samþykkt 

tillögunnar væri Alþingi að leggja að jöfnu hefðbundna, viðurkennda og gagnreynda 

heilbrigðisþjónustu annars vegar og þjónustu með ósannaða gagnsemi hinsvegar”.285 Bent var 

á að heilbrigðiskerfið hefur þurft að þola mikinn niðurskurð fjárveitinga og skerta þjónustu 

við sjúklinga og of lítið fjármagn fari í rekstur heilbrigðiskerfisins sem leiðir til þess að 

sjúklingar þurfa að greiða háar fjárhæðir fyrir alla þjónustu. Auk þess sem þjónusta 

																																																													
281 Alþt. 2012-1013, A-deild, þskj. 566 - 452. mál, þingsályktunartillaga um heildrænar meðferðir græðara. 
282 sama heimild. 
283 Björg Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir, „Notkun óhefðbundinnar 
heilbrigðisþjónustu á Íslandi | Læknablaðið“ (2010) 96 Læknablaðið 267. 
284 Alþt. 2012-1013, A-deild, þskj. 566 - 452. mál, þingsályktunartillaga um heildrænar meðferðir græðara. 
285 Alþt. 2012-2013, A-deild, 452. mál, umsögn Læknafélags Íslands við þingsályktunartillögu, erindi nr. Þ 
141/1521 aðgengilegt á vef Alþingis. 
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sálfræðinga og tannlækna sé að mestum hluta án greiðsluþátttöku ríkisins þá væri bæði 

ástæðulaust og rangt að taka upp þessar breytingar.286  

 

Samkvæmt stefnuskrá er niðurfelling á virðisaukaskatti ásamt því að þjónusta græðara 

verði niðurgreidd af hinu opinbera eitt af markmiðum BÍG.287 Þrátt fyrir framangreint var 

ekki haft samráð við BÍG varðandi framlagningu þingsályktunartillögunnar. Að mati BÍG var 

tillagan ekki  nægjanlega vönduð og ekki lögð fram á réttum forsendum. BÍG vill ekki tengja 

starfsemi græðara við alvarlegra sjúkdóma svo sem krabbamein á þann hátt sem 

flutningsmaður tillögunnar gerði en hann hafði á þeim tímapunkti er þingsályktunartillagan 

kom fram, nýlokið krabbameinsmeðferð og hafði góða reynslu af óhefðbundnum lækningum 

í meðferð sinni og var tillagan sett fram undir þeim formerkjum.288 

 

6.6.3 Lagabreytingar eftir gildistöku 

Líkt og að framan greinir þá hafa lög um græðara ekki verið endurskoðuð. Auk þess hafa 

sáralitlar breytingar verið gerðar á lögunum og er þær eingöngu tilkomnar vegna annarra 

breytingalaga. Þó má nefna að áður var í gildi ákvæði 2. mgr. 9. gr. um að með brot gegn 

lögunum skyldi fara skv. lögum um meðferð opinberra mála. Það ákvæðið var fellt brott skv. 

233. gr. laga um meðferð sakamálalaga, nr. 88/2008 (sml.). Ekki hefur komið nýtt ákvæði inn 

í lögin sem segir að með brot gegn lögunum fari samkvæmt lögum um meðferð sakamála. 

 

6.7 Samþætting við heilbrigðisþjónustu 

6.7.1 Hlutverk Heilsustofnunar NLFÍ í samræmi við tillögur nefndar 

Í áðurnefndri skýrslu heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra var lagt til að 

HNLFÍ yrði falið formlegt hlutverk við að kynna aðferðir græðara fyrir starfsfólki 

heilbrigðisþjónustunnar og stuðla að samþættingu þessara sviða í samráði við BÍG. Samstarf 

skráðra græðara við heilsustofnunina hófst formlega í september 2012 fyrir tilstuðlan Haralds 

Erlendssonar, yfirlæknis og forstjóra HNLFÍ. Var samstarfið talið mikilvægur liður í því að 

styrkja samband skráðra græðara og annarra fagstétta sem sinna heilsutengdri þjónustu. Með 

																																																													
286 sama heimild. 
287 Bandalag íslenskra græðara, „Lög bandalags íslenskra græðara“ (Bandalag íslenskra græðara) 
<http://big.is/> skoðað 24. mars 2016. 
288 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
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samstarfinu var stefnt að því að bjóða upp á fræðslu og meðferðir skráðra græðara, samhliða 

þjónustu sem fyrir er veitt hjá HNLFÍ.289 

 

Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands (HNLFÍ) tók til starfa árið 1955 og var 

það Jónas Kristjánsson læknir, brautryðjandi náttúrulækningastefnunnar, sem stjórnaði 

undirbúningi og uppbyggingu Heilsuhælis NLFÍ eins og stofnunin var upphaflega nefnd. Sú 

stefna sem heilsustofnunin aðhyllist er byggð á heildrænum lækningum þar sem heilsuvandi 

einstaklinga er skoðaður í samhengi og vinnur stofnunin að því að koma á og viðhalda 

eðlilegum og heilbrigðum tengslum á milli einstaklingsins og umhverfis hans í 

forvarnarskyni við sjúkdómum og er stefnan í samræmi við markmið WHO um bætt 

heilbrigði og heilsufarsþróun í heiminum.290  

 

Haraldur, ásamt stjórn Náttúrulækningafélagsins, hafði líkt og ofan greinir frumkvæði 

að samstarfinu við BÍG. Nefnd sem stofnuð var um samstarfið ber nafnið Heilsubrú, en hún 

er ekki starfandi í dag. Samstarfið fólst í því að græðurum var boðið að koma á HNLFÍ þar 

sem þeim var boðin aðstaða til að stunda starfsemi sína ásamt fræðslu og fyrirlestrum tengdri 

starfsemi sinni. Mikil ánægja var með samstarfið á sínum tíma en það reyndist þó þyngra í 

vöfum heldur en gert hafði verið ráð fyrir og lagðist samstarfið að mestu af. Það er þó von 

BÍG að samstarfið geti hafist að nýju.291 Að mati Haraldar voru samstarfsörðugleikar einkum 

vegna þess að BÍG vildi ekki vinna með óskráðum græðurum en samstarfið var eingöngu 

ætlað skráðum græðurum. Auk þess telur hann nauðsynlegt að BÍG sé opið öllum græðurum, 

hvort sem þeir eru skráðir eða ekki því annars geti BÍG aldrei staðið undir skyldum sínum. 

Það séu margir græðarar sem eru tilbúnir til samstarfs, en þar sem að þeir uppfylla ekki þær 

kröfur sem lögin setja um menntun þá sé það ekki gerlegt, en hann telur að menntunarkröfur 

Bandalagsins séu of strangar. Til þess að hægt verði að sameina alla græðara undir einum 

samtökum leggur hann til að stigskipta græðurum eftir menntun og haga skráningunni út frá 

því.292  

 

																																																													
289 Bandalag íslenskra græðara, „Fréttir“ (Bandalag íslenskra græðara, september 2012) 
<http://big.is/page15/frettir.html> skoðað 4. nóvember 2015. 
290 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands (n. 82). 
291 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
292 Haraldur Erlendsson, MD, DCN, MDc, MRCP sych, Yfirlæknir og forstjóri Heilsustofnunar NLFÍ, 
símaviðtal við höfund (Reykjavík, 5. apríl 2016). 
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6.7.2 Aðkoma fagdeildar um viðbótarmeðferð í hjúkrun að samþættingu 

Hjúkrunarfræðingar bera faglega ábyrgð á hjúkrunarþjónustu landsins og eru þeir 

fjölmennasta heilbrigðisstéttin á Íslandi. Gæði hjúkrunar hafa mikil áhrif á notendur 

heilbrigðisþjónustunnar.  Kjarni hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing 

fyrir lífi hans, frelsi og mannhelgi. Í hjúkrun felst t.a.m. umönnun, meðferð, eftirlit og 

stuðningur við skjólstæðinga. Skyldur hjúkrunarfræðinga eru við einstaklinginn sem þarfnast 

hjúkrunar og aðstandendur hans. Hugmyndafræði hjúkrunar miðar að því að horfa heildrænt á 

einstaklinginn í hans eigin umhverfi og höfða til ábyrgðar hans á eigin heilsu. Sífellt flóknari 

heilbrigðisþjónusta krefst aukinnar sérþekkingar hjúkrunarfræðinga en sú sérþekking er 

nauðsynleg við stefnumótun og innleiðingu nýjunga innan sjúkrahúsa. Þar sem það hefur sýnt 

sig að Íslendingar vilja nýta sér óhefðbundna meðferð í auknum mæli sem viðbót við 

hefðbundna heilbrigðisþjónustu hafa hjúkrunarfræðingar svarað því kalli með því að veita 

viðbótarmeðferð. Samkvæmt stefnu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) er lögð áhersla 

á að notendur heilbrigðisþjónustu hafi möguleika á því að nýta sér viðbótarmeðferð í hjúkrun 

sem byggist á gagnreyndri þekkingu og að meðferðin sé veitt af hjúkrunarfræðingum sem 

hafa aflað sér menntunar í viðbótarmeðferðum.293 

Fagdeild um viðbótarmeðferð í hjúkrun var stofnuð 23. september 2010 en samkvæmt 

lögum FÍH vinna fagdeildir þeirra að framgangi hjúkrunar á viðkomandi sviði í samvinnu við 

fagsvið félagsins. Óhefðbundnar meðferðir (e. alternative therapies) hafa verið nefndar 

viðbótarmeðferðir (e. complementary therapies) þegar þær eru notaðar innan 

heilbrigðiskerfisins en viðbótarmeðferð vísar til þess að ekki sé um að ræða meðferð sem er 

hluti af almennri heilbrigðisþjónustu en rannsóknir hafa sýnt fram á að nýtist samhliða 

hefðbundinni meðferð.294 Mikilvægt er að efla frekari þekkingu meðal heilbrigðisstarfsmanna 

og almennings um gagnsemi viðbótarmeðferða og hvetja til aukinnar notkunar þeirra innan 

heilbrigðiskerfisins til að styðja við hefðbundna þjónustu.295 

Fagdeild viðbótarmeðferða í hjúkrun er ekki í samvinnu við BÍG og kýs að láta ekki 

samsama sig við starfsemi þeirra. Þær viðbótarmeðferðir sem fagdeild leitast við að koma inn 

í heilbrigðikerfið eru skaðlausar og viðurkenndar meðferðir sem nýtast samhliða 

																																																													
293 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Þekking í þín þágu, Stefna félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í 
hjúkrunar- og heilbrigðismálum 2011-2020“ (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011) 
<http://hjukrun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=70fc7079-adca-4670-a462-a8bb64e93425> skoðað 8. apríl 2016. 
294 National center for complimentary and integrative health, „NCCAM Third Strategic Plan: 2011–2015, 
Strategic Objective 3“ (National center for complimentary and integrative health, 27. desember 2011) 
<https://nccih.nih.gov/about/plans/2011/objective3.htm> skoðað 8. apríl 2016; Félag íslenskra 
hjúkrunarfræðinga, „Viðbótarmeðferð/fagdeild um viðbótarmeðferð í hjúkrun“ (Félag íslenskra 
hjúkrunarfræðinga) <http://hjukrun.is/fagsvid/fagdeildir/vidbotarmedferdir/> skoðað 24. janúar 2016. 
295 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (n. 294). 
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hefðbundinni meðferð. Mikilvægt er að heilbrigðisstofnanir móti sér ákveðna stefnu um 

hvaða viðbótarmeðferðir eru leyfilegar og hverjar ekki þar sem þeirra hlutverk sé að 

leiðbeina. Á árinu 2006 vann formaður að undirbúningi stefnumótunar þess efnis fyrir 

heilbrigðisstofnanir. Verkefnið var þó fellt niður en vonast er til að hægt verði að taka upp 

þráðinn síðar. Að mati formanns fagdeildar er sú stefnumótun sem frumvarpið kveður á um 

og varðar fræðasetur ekki endilega rétta lausnin í ljósi þess hve við erum fámenn þjóð og vel 

hægt að halda umræðunni lifandi án þess að umbúðirnar séu stórar.296 

 

6.8 Fræðsla um starfsemi og meðferðir græðara í samræmi við tillögur nefndar 

Hjúkrunarfræðingar lenda iðulega í erfiðri stöðu þegar skjólstæðingar nota óviðurkennd 

náttúrefni í góðri trú og koma jafnvel með þau inn á heilbrigðisstofnanir. Ekki er heimilt að 

taka þann rétt af skjólstæðingum. Hinsvegar er mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn hvetji 

sjúklinga til að greina frá því ef þeir nota önnur lyf samhliða meðferð því það getur skapað 

hættuá víxlverkun eða milliverkun lyfja. Flestar rannsóknir sýna að sjúklingar segja ekki 

læknum sínum frá notkun náttúrulyfja. Hjúkrunarfræðingar þurfa að geta upplýst sjúklinga 

um hvað er gagnlegt og hvað þarf að forðast og því þarf að auka umræðuna á faglegum 

nótum og upplýsa heilbrigðisstarfsfólk og almenning svo að fólk viti hvert það á að leita og 

hvaða réttindi það hefur. Það sem fyrst og fremst vantar eru faglegar leiðbeiningar um 

hvernig á að taka á þessum málum.297  

 

Líkt og fram kemur í starfsreglum fagdeildar er það eitt af markmiðum deildarinnar að 

hvetja til aukinnar menntunar hjúkrunarfræðinga á sviði viðbótarmeðferða, og það sé meðal 

annars gert með því að efla hlut slíkrar menntunar í hjúkrunarnámi.298 Formaður fagdeildar 

sinnir einnig kennslu við hjúkrunarfræðideild Háskólans Íslands, og þótt það sé ekki í 

kennsluskrá þá kemur hún inn á viðbótarmeðferð í kennslu sinni en leggur fyrst og fremst 

áherslu á faglega umræðu og umfjöllun um viðbótarmeðferð því mikilvægt sé að 

hjúkrunarfræðingar geti tekið upplýstar ákvarðanir og viti hvert á að leita þegar á hólminn er 

komið.299  

																																																													
296 Þóra Jenný Gunnarsdóttir, dósent, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, viðtal við höfund (Reykjavík, 21. 
mars 2016). 
297 sama heimild. 
298 Stjórn fagdeildar um viðbótarmeðferð í hjúkrun, „Ársskýrsla fagdeildar um viðbótarmeðferð 2014“ (Fagdeild 
um viðbótarmeðferð í hjúkrun, 31. mars 2014) 
<http://www.hjukrun.is/library/Skrar/Adalfundir/2014/arsskyrslur/ArsskyrslaVidbotarmedferd2014.pdf> skoðað 
9. apríl 2016. 
299 Þóra Jenný Gunnarsdóttir, dósent, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, viðtal við höfund (Reykjavík, 21. 
mars 2016). 
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Líkt og áður greinir telja græðarar að lögin gagnist fyrst og fremst neytendum en ekki 

græðurum. Lögin veiti skráðum græðurum ekki aukin réttindi og er ávinningur lítill og því 

vanti hvatann fyrir nýja græðara að skrá sig. Skráning í skráningarkerfið ætti að vera eftirsótt 

þar sem markmið skráningarinnar er að vera viðurkenning á því að um alvöru starfsemi sé að 

ræða. Jafnframt telur BÍG að neytendur geri ekki greinarmun á skráðum eða óskráðum 

græðurum sem bendir til þess að þeir þekki ekki til laga um græðara, en það er fátítt að 

neytendur spyrji græðara hvort þeir séu skráðir eða ekki. Skráðir græðarar vilja leggja áherslu 

á menntun sína og vilja aukna viðurkenningu á því að skráður græðari er fagmanneskja að 

störfum. Því sé mikilvægt að uppfræða almenning um starfsemi skráðra græðara og þá 

neytendavernd sem því fylgir til að hægt sé að greina á milli og forðast að samsama allar 

stéttir græðara og tengja þær þeim græðurum sem beita óhefðbundnum meðferðum, líkt og 

notkun jónaðs vatns í lækningarskyni, sem koma óorði á alla græðara. Óskráðir græðarar hafa 

ekki starfsábyrgðartryggingu og geta í raun gert það sem þeim sýnist undir formerkjum 

græðara, ásamt því að engar siðareglur gilda um starfsemina og er eftirlit með henni ekkert. 

Einhverskonar utanumhald með starfsemi óskráðra græðara er því nauðsynlegt að mati 

BÍG.300  

BÍG heyrir undir velferðarráðuneyti líkt og áður greinir en græðarar segja samskipti við 

ráðuneytið lítil og erfitt hafi reynst að fá ráðuneytið til samstarfs. Er fagstétt græðara á þeirri 

skoðun að þeir séu eins konar “bastarður” innan ráðuneytisins. Skráðir græðarar vilja fyrst og 

fremst fá virðingu sem fagstétt líkt og aðrar starfstéttir og telja að meðferðir þeirra komi 

sterkt inn í forvarnir og styðji við bata og heilsu en ekki í þeim tilgangi að lækna. Til þess að 

það sé gerlegt þarf að mati græðara að auka fræðslu og kynna lögin fyrir landsmönnum og 

hvaða þýðingu það hefur að vera skráður græðari því lögin missa marks ef enginn veit af 

tilvist þeirra. Það þarf að vera hægt að skiptast á skoðunum á faglegum grundvelli og leggja 

áherslu á að heilsutengd þjónusta græðara er val neytandans og taka þarf mið af því.301  

 

Innan löggiltra heilbrigðisstétta eru margir sem vilja að landlæknir komi fram 

opinberlega til að vara við starfsemi græðara og jafnvel banni hana. Embætti landlæknis hefur 

þó ekki hug á að lasta heilsutengda þjónustu græðara en telur þó að það sé ýmislegt sem þurfi 

að varast. Áhyggjur embættis landlæknis snúa fyrst og fremst að því þegar grunur er um að 

verið sé að hafa peninga af veiku fólki með loforðum um lækningarmátt hinna ýmsu tóla, 

																																																													
300 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
301 sama heimild. 
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tækja og efna. Það er staðreynd að mikið veikt fólk er tilbúið til að ganga lengra en ella í leit 

að lækningu. Í ljósi þess að töluverð aukning hefur verið á hinum ýmsu meðferðum sem 

flokkast undir óhefðbundnar lækningar og í ljósi þess hve aðgengi hefur aukist með tilkomu 

veraldarvefsins þá vill embættið leggja áherslu á að mikilvægt sé að umræðan sé opin og fari 

fram á faglegum nótum. Eðlilegt sé að græðarar vilji selja sína þjónustu og auglýsa hana en 

vanda þurfi til verka. Einnig sé mikilvægt í ljósi þessarar aukningar að læknar og annað 

heilbrigðisstarfsfólk beini því til sjúklinga sinna að tjá sig um notkun á ólyfseðilsskyldum 

lyfjum eða náttúrulyfjum sem þeir hugsanlega nota samhliða öðrum lyfjum, í ljósi hættunnar 

á víxlverkunum/milliverkunum lyfja.302  

Notkun á náttúrulyfjum til sjálfslækninga, forvarna gegn sjúkdómum og til þess að 

bæta heilsuna hefur aukist mikið og er talið að tilfellum fjölgi þar sem rekja megi orsakir 

aukaverkana og milliverkana til þeirra. Almenningur telur oft að náttúrulyf valdi ekki 

aukaverkunum, sem gefur auga leið að getur haft slæmar afleiðingar í för með sér. 

Milliverkanir náttúruefna við lyfseðilsskyld lyf geta valdið vandamálum ásamt því að 

náttúruefni geta seinkað áhrifum hefðbundinnar meðferðar.303  

Höfundur telur þó mikilvægt vegna aukningar á starfsemi græðara, skráðra og óskráðra 

að fræðsla verði aukin, jafnt fyrir almenning og heilbrigðisstarfsfólk. Þrátt fyrir tillögur 

nefndar um stefnumótun heilbrigðisyfirvalda í þessum málum og tillögur um aðkomu 

menntastofnana í því skyni að uppfræða heilbrigðisstarfsfólk þá virðist það ekki hafa náð 

fram að ganga.  

 

6.9 Takmörkun á þjónustu græðara í samræmi við 1. og 5. mgr. 7. gr.  

Lögin kveða á um að meðferð vegna alvarlegra sjúkdóma skuli einungis veitt af löggiltum 

heilbrigðisstarfsmönnum en það gildir þó ekki ef sjúklingur óskar eftir þjónustu græðara eftir 

samráð við lækni skv. 1. mgr. 7. gr. Jafnframt er heilbrigðisstofnun heimilt að koma til móts 

við óskir sjúklinga sem vilja nýta sér heilsutengda þjónustu græðara þar, sé það í samræmi 

við stefnu stofnunarinnar og ber þá að skrá það í sjúkraskrá sjúklings skv. 5. mgr. 7. gr. 

laganna. Ef skoðuð eru lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997  eiga lögin að tryggja 

sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi og styrkja 

þannig réttarstöðu þeirra gagnvart heilbrigðisþjónustunni og styðja trúnaðarsambandið sem 

																																																													
302 Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
viðtal við höfund (Reykjavík, 22. mars 2016). 
303 Ólöf Þórhallsdóttir, „Aukaverkanir og milliverkanir“ (Lyfja - Lifið heil) 
<http://www.lyfja.is/fraedsla/fraedslugreinar/naering-og-vellidan/aukaverkanir-og-milliverkanir> skoðað 25. 
mars 2016. 
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ríkja ber milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna skv. 1. mgr. 1. gr. laganna og á 

sjúklingurinn rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma völ er á skv. 1. mgr. 

3. gr. Heilbrigðisstarfsmaður skal leitast við að koma á traustu sambandi á milli sín og 

sjúklings skv. 2. málsl. 2. mgr. 3. gr. laganna. Sjúklingur hefur jafnframt rétt á upplýsingum 

um heilsufar sitt og meðferð ásamt upplýsingum um önnur hugsanleg úrræði sem í boði eru 

sbr. c. lið 1. mgr. 5. gr. laganna.   

Í nefndaráliti með frumvarpi til laga um græðara var lagt til við heilbrigðisstofnanir að 

þær mótuðu sér stefnu um hvenær skuli orðið við slíkum óskum og að kveðið verði skýrt á 

um það að kostnaður við þjónustuna greiðist af sjúklingi sjálfum.304 Slíkt virðist ekki hafa 

náð fram að ganga og hafa heilbrigðisstofnanir ekki mótað sér stefnu um þjónustu græðara 

inni á heilbrigðisstofnunum ef frá er talin stefna um viðbótarmeðferðir á lyflækningasviði II á 

Landspítala.305 Samkvæmt viðtali höfundar við BÍG er þetta ákvæði í lögunum ekki mikið 

nýtt, en iðulega vísa heilbrigðisstofnanir í að það sé ekki í samræmi við stefnu stofnunarinnar 

að heimila starfsemi græðara, líkt og í ákvæðinu greinir. Þó séu undantekningar og eru 

einstaka læknar tilbúnir til að hleypa græðurum inn á heilbrigðisstofnanir. Græðarar vilja 

fyrir alla muni auka samstarfið en telja að samfélagið sé ekki tilbúið til þess en auk þess verði 

erfitt eða jafnvel sé ómögulegt að bjóða fram samstarf vegna vanþekkingar á störfum græðara 

og þeirra fordóma sem græðarar verða fyrir af hendi heilbrigðisstarfsmanna.306  

 

Í viðtali við formann fagdeildar um viðbótarmeðferðir í hjúkrun spurðist höfundur út í 

nýtingu heimildar 5. mgr. 7. gr. laga um græðara þar sem heilbrigðisstofnun er gefin heimild 

til að koma til móts við óskir sjúklings um að nýta sér heilsutengda þjónustu græðara. Fram 

kom að það er ekki gert og stendur ekki til en strangar reglur gilda um hvaða meðferðir eru 

leyfðar innan Landspítalans. Ef hinsvegar til þess kæmi að græðarar yrðu kallaðir inn á 

Landspítalann í samræmi við ákvæði 5. mgr. 7. gr. telur formaður fagdeildar að sú þjónusta 

eigi hvorki að vera niðurgreidd af ríkinu né undanþegin greiðslu virðisaukaskatts líkt og 

heilbrigðisþjónusta. Það þurfi að forgangsraða þegar horft er til niðurgreiðslu á 

heilbrigðisþjónustu og einskorða sig við þær meðferðir þar sem vísindaleg þekking liggur að 

																																																													
304 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1173 - 246. mál, nefndarálit um frumvarp til laga um græðara. 
305 Þóra Jenný Gunnarsdóttir, dósent, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, viðtal við höfund (Reykjavík, 21. 
mars 2016); Björg Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir (n. 283). 
306 Freygerður Anna Ólafsdóttir, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferðaraðili, formaður Bandalags íslenskra 
græðara og Guðrún Tinna Thorlacius, hómópati B.Sc (Hons), viðtal við höfund (Reykjavík, 30. mars 2016). 
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baki. Heilbrigðisstarfsemi og heilsutengdar meðferðir græðara ættu að mati formanns 

fagdeildar að vera aðskildar í kerfinu.307 

 

6.10 Viðhorf til starfsemi græðara  

6.10.1 Viðhorf og notkun almennings á heilsutengdri þjónustu græðara 

Þegar frumvarp til laga um græðara var unnið voru ekki gerðar rannsóknir á viðhorfum og 

notkun almennings á heilsutengdri þjónustu græðara þar sem það var ekki talið tímabært að 

leggja í umfangsmiklar úttektir eða rannsóknarvinnu, heldur var tekin sú ákvörðun að nýtast 

við áðurnefndar kannanir á vegum landlæknisembættisins, sem gerðar voru á fimm ára fresti 

á árunum 1985 – 2000.  

Með könnununum var gerð úttekt á notkun almennings á heilsutengdri þjónustu 

græðara, sem í könnuninni eru nefndar hjálækningar, og sýndu þær að áhugi almennings á 

óhefðbundnum meðferðum hafði bersýnilega aukist á milli ára en 76 – 80% svarenda höfðu á 

tímabilinu notið þjónustu löggiltra heilbrigðisstarfsmanna og 10 – 18% höfðu leitað til 

óhefðbundinna meðferðaraðila.308 

Í fræðilegri samantekt frá árinu 2010 á rannsóknum á notkun óhefðbundinnar 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi kemur fram að flestir þeir sem nota óhefðbundna þjónustu séu 

þeir sem telja sig ekki fá fullnægjandi þjónustu í hinu almenna heilbrigðiskerfi og nota 

þjónustu græðara til viðbótar við hina almennu heilbrigðisþjónustu. Í samantektinni var notast 

við landskönnunina Heilbrigði og aðstæður Íslendinga I, frá árinu 2006 en samkvæmt henni 

höfðu tæp 32% svarenda nýtt sér þjónustu óhefðbundins aðila síðastliðna 12 mánuði sem var 

um 6% aukning frá könnun sem gerð var árið 1998 og voru konur næstum helmingi líklegri 

til að nýta sér þjónustuna en karlar eða 41,3% konur á móti 22,6% karla.309 

Landlækni ber skv. 4. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, að stuðla að 

rannsóknum á sviðum embættisins og er iðulega veittur aðgangur að gögnum úr gagnasöfnum 

landlæknis í því skyni. Gagnasöfnin innihalda t.a.m. heilbrigðisskrár landlæknis í samræmi 

við 8. gr. laganna og svo gagnasöfn sem til hafa orðið vegna þeirra kannana sem 

framkvæmdar hafa verið. Í rannsókn Embættis landlæknis Heilsa og líðan Íslendinga er 

reglubundin könnun á heilsufari fullorðinna Íslendinga sem veitir mikilvægar upplýsingar um 

heilsu, líðan og lífsgæði fólks en embættið stýrði þriðju umferð gagnaöflunar vegna 
																																																													
307 Þóra Jenný Gunnarsdóttir, dósent, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, viðtal við höfund (Reykjavík, 21. 
mars 2016). 
308 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 731 - 477. mál, skýrsla heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á 
Íslandi, 4.1. Viðhorf almennings; sama heimild, kafli 5.2. Reglubundnar kannanir á notkun heilsutengdrar 
þjónustu græðara. 
309 Björg Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir (n. 283). 
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rannsóknarinnar í lok árs árið 2012. Fyrsta gagnaöflunin var framkvæmd árið 2007 af 

Lýðheilsustöð og fór önnur umferð gagnaöflunarinnar fram árið 2009. Með þessum 

könnunum var lagður grunnur að reglubundnum mælingum á heilsu og lífsgæðum fólks og 

helstu áhrifaþáttum heilbrigðis. Rannsókninni var stýrt af embættinu í samstarfi við 

Vinnueftirlit ríkisins, Krabbameinsfélag Íslands, Landspítala, Háskóla Íslands, Háskólann í 

Reykjavík og Háskólann á Akureyri og er henni ætlað að nýtast í opinberri stefnumótun í 

heilbrigðismálum og til eflingar á rannsóknum á sviði heilbrigðismála. 310  Mörg 

rannsóknarverkefni hafa verið unnin úr gögnunum en þó engin er snúa að viðhorfum eða 

notkun á heilsutengdri þjónustu græðara.311 

Ekki eru til margar rannsóknir á viðhorfum heilbrigðisstétta til heilsutengdrar þjónustu 

græðara en þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum heilbrigðisstétta til 

viðbótarmeðferða í heilbrigðisþjónustu en ekki er ætlunin að fjalla frekar um þær í þessari 

ritgerð. 

 

6.10.2 Umfjöllun fjölmiðla og annarra netmiðla 

Óhefðbundnar lækningar eru umdeildar og má sjá helstu birtingarmyndir þess í fjölmiðlum 

og öðrum netmiðlum þar sem gagnrýnisraddir eru háværar. Umfjallanir eru nær 

undantekningarlaust neikvæðar þar sem allir græðarar eru settir undir einn hatt.  

Oft á tíðum á neikvæð umfjöllun fyllilega rétt á sér og er henni hugsanlega ætlað að 

vera öðrum víti til varnaðar, líkt og umfjöllun Kastljóss um þá sölumennsku sem beint er að 

veiku og jafnvel dauðvona fólki. Í þættinum er sýnd upptaka af því þegar sölumaður reynir að 

selja dauðvona manni jónað vatn. Samkvæmt rannsókn var um að ræða venjulegt kranavatn 

og svokallaða jarðtengingaról ásamt því að nota pendúl til að stilla orkuflæðið í líkama 

sjúklingsins. Sölumaðurinn fullyrti að sjúklingurinn, sem er bundinn hjólastól, yrði farinn að 

hlaupa fyrr en varir. Gunnar Bjarni Ragnarsson, krabbameinslæknir, sem einnig kom fram í 

þættinum sagði krabbameinssjúklinga verða fyrir miklu áreiti af hendi einstaklinga sem beita 

óhefðbundnum lækningum og áréttaði þær skaðlegu afleiðingar sem óhefðbundnar lækningar 

geta haft í för með sér.312  

Félagið Vantrú heldur úti heimasíðu þar sem markmiðið er að veita mótvægi við boðun  

hjátrúar líkt og skottulækningum og gervivísindum og vinna gegn áhrifum þess í samfélaginu 
																																																													
310 Embætti landlæknis, „Heilsa og líðan Íslendinga“ (Embætti landlæknis) <http://www.landlaeknir.is/tolfraedi-
og-rannsoknir/rannsoknir/heilsa-og-lidan-islendinga/> skoðað 9. apríl 2016. 
311 Anna Björg Aradóttir, Hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
tölvupóstur til höfundar (11. apríl 2016). 
312 Freyr Gígja Gunnarsson, „Maður grípur í allt sem hægt er“ (Kastljós, RÚV, 3. mars 2015) 
<http://www.ruv.is/frett/madur-gripur-i-allt-sem-haegt-er> skoðað 10. apríl 2016. 
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með því að stuðla að gagnrýninni umræðu.313 Á síðunni er að finna greinar þar sem stafsemi 

græðara er m.a. nefnd „viðurkennt kjaftæði græðara“ og aðferðirnar kallaðar „húmbúkk og 

kjaftæði„ sem byggir á „óskhyggju, sjálfsblekkingu og valkvæmri hugsun“.314  

Líkt og áður greinir virðast margir vera á þeirri skoðun að embætti landlæknis eigi að 

taka sig til og banna allar meðferðir græðara. Samkvæmt landlæknisembættinu er það ekki 

hlutverk embættisins, auk þess sem ekki sé hægt að taka frjálsan vilja af fólki og banna því að 

leita óhefðbundinna leiða ef það kýs að gera svo, heldur vill embættið hvetja til faglegrar og 

gagnlegrar umræðu.315 Vegna mikillar umræðu um hjálækningar vill embætti landlæknis 

árétta að það sé skiljanlegt að fólk sem greinist með illvíga sjúkdóma leiti allra leiða í von um 

bata. Þeir sem þiggja slíka meðferð ættu fyrst að ræða það við lækni sinn vegna hættunnar á 

því að meðferðin trufli hefðbundna læknismeðferð. Mikið framboð sé af hjálækningum og 

ættu sjúklingar að vera gagnrýnir og vera á varðbergi gagnvart gylliboðum.316  

Magnús Jóhansson læknir317er einn þeirra sem vinnur ötullega að því ýta undir faglega 

umræðu.318 Í desember 2012 var stofnaður vinnuhópur sjálfstæðs fagfólks sem hefur það 

markmið að vekja athygli á og berjast gegn staðreyndavillum sem tengjast heilsu. Það sem 

hópurinn tekur sérstaklega til athugunar eru aðferðir og söluvara sem stríða gegn lögum og 

reglugerðum um neytendavernd, svo sem órökstuddar fullyrðingar um áhrif á heilsufar sem 

koma fram á umbúðum matvæla og fæðubótarefna.319 

 

6.11 Staðan í dag 

Eins og umfjöllunin hér að framan ber með sér eru lög um græðara ekki nægjanlega skýr og 

staða græðara því oft á tíðum óljós. Má þar helst nefna að ekki er kveðið skýrt á um hvort 

virðisaukaskattur skuli endurgreiddur þegar græðarar koma inn á heilbrigðisstofnanir skv. 

beiðni sjúklinga. Lögin kveða auk þess ekki á um eftirlit með starfsemi græðara og gefa ekki 

til kynna að í reglugerð um frjálst skráningarkerfi sé að finna ákvæði um kærurétt 

einstaklinga vegna starfsemi skráðra græðara.  

																																																													
313 Vantrú, „Um Vantrú“ (Vantrú) <https://www.vantru.is/um-vantru/> skoðað 10. apríl 2016. 
314 Vantrú, „Viðurkennt kjaftæði græðara“ (Vantrú) <https://www.vantru.is/2004/10/12/14.31/> skoðað 10. apríl 
2016. 
315 Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
viðtal við höfund (Reykjavík, 22. mars 2016). 
316 Magnús Jóhansson, læknir, „Um hjálækningar“ (Embætti landlæknis) <http://www.landlaeknir.is/um-
embaettid/frettir/frett/item26444> skoðað 9. apríl 2016. 
317 dr.med. og prófessor emeritus í lyfjafræði (líflyfjafræði). 
318 Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræðingur, RN, MSc, sviðsstjóri, eftirlit og frávik, Landlæknisembættið, 
viðtal við höfund (Reykjavík, 22. mars 2016). 
319 Upplýst, „Um Upplýst“ (Upplýst, 25. október 2011) <http://upplyst.org/um/> skoðað 25. mars 2016. 
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Eins og staðan er í dag eru lögin ekki þannig uppbyggð að þau hvetji græðara til að skrá 

sig, auk þess sem margt bendir til þess að neytendur þekki ekki til laga um græðara eða þeirra 

réttinda sem lögin veita. Því má leiða líkur að því að tilgangi og markmiði laganna sé ekki 

náð. Auka þarf fræðslu og er nauðsynlegt að stjórnvöld móti sér ákveðna stefnu, bæði hvað 

varðar fræðsluna ásamt því að móta sér stefnu um hvernig ber að taka á slíkum málum til að 

tryggja öryggi neytenda í samræmi við tilgang og markmið laganna. 
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7 Samantekt 

7.1 Niðurstöður 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða lagalega stöðu óhefðbundinna lækninga á Íslandi og 

svara rannsóknarspurningunni: Lagaleg staða óhefðbundinna lækninga: Er lagabreytinga 

þörf?  

Samanburður á löggjöf Noregs og Danmerkur annars vegar og Íslands hins vegar má 

sjá að um sömu uppbyggingu er að ræða og er þróun löggjafar í hverju landi fyrir sig frá 

setningu laganna að mestu leyti tilkomin vegna annarra lagabreytinga, ef frá er talin 

niðurfelling á greiðslu virðisaukaskatts á starfsemi skráðra græðara í Noregi og Danmörku. 

Norsku og dönsku lögin eru þó að mati höfundar bæði skýrari og afdráttarlausari í 

framsetningu.  

Samkvæmt norska frumvarpinu þótti nauðsynlegt að setja sérstök lög um þá 

meðferðaraðila sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn til að tryggja að skjólstæðingar gætu 

leitað réttar síns, ef þeir teldu á sér brotið. Norsku lögin kveða þó ekki á um sérstakt eftirlit 

með starfsemi skráðra græðara sem slíkri en þó fer umboðsmaður neytenda með eftirlit með 

markaðssetningu skráðra græðara ásamt markaðsráði í þágu neytenda. Í Danmörku heyra 

allar meðferðir græðara undir lög um markaðssetningu á heilbrigðisstarfsemi. Í dönsku 

lögunum er einnig kveðið á um þann kærurétt sem einstaklingar og aðrir fagaðilar hafa til 

viðkomandi fagfélags. 

Í íslenskum lögum er slíkt ákvæði ekki að finna. Hinsvegar er kveðið á um slíkan 

kærurétt í reglugerð um frjálst skráningarkerfi. Samkvæmt reglugerðinni skulu þau fagfélög 

sem leitast eftir skráningu útbúa samþykktir sem meðal annars kveða á um kærurétt 

einstaklinga til fagfélaganna vegna skráðra græðara . Lögin gefa þó á engan hátt vísbendingar 

um að slíkan kærurétt einstaklinga né annarra fagaðila varðandi störf græðara sé að finna í 

reglugerð.  

 

Þegar skoðuð eru ákvæði um eftirlit í íslenskri löggjöf um græðara má sjá í 

athugasemdum með frumvarpi að upprunalega var áætlað að BÍG myndi annast eftirlit með 

starfsemi skráðra græðara. Það náði þó ekki fram að ganga og er enginn skilgreindur 

eftirlitsaðili með starfseminni auk þess sem ekki er kveðið á um tilkynningarskyldu vegna 

starfa græðara líkt og áður gilti í læknalögum.  

Ef horft er til reynslu og sjónarmiða fagaðila af lagasetningu ásamt þeim fjölda 

tilkynninga vegna starfa þeirra þá eru lagabreytingar ekki aðkallandi. Því má hins vegar velta 

fyrir sér hvort tilkynningar vegna starfsemi græðara séu svo fáar þar lögin taka hvorki á því 
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né gefa vísbendingar um hvert skuli beina þeim. Lögin gefa auk þess ekki vísbendingar um 

hver það er sem tekur ábyrgð á málefnum græðara. Græðarar heyra undir velferðarráðuneytið 

en í reynd kemur ráðuneytið lítið að málaflokknum og svo virðist vera sem ráðuneytið láti sig 

málefni græðara litlu varða.  Ábendingar um starfsemi græðara hafa borist til 

landlæknisembættisins sem bendir til þess að nauðsynlegt sé að kveðið sé skýrt á um það í 

lögum hver slíkur móttakandi skuli vera. 

 

Samkvæmt skýrslu heilbrigðisráðherra frá 11. október 2004 kemur fram að það er 

tilgangur og markmið laganna að stuðla að öryggi þeirra sem leita eftir eða nýta sér 

heilsutengda þjónustu græðara og að tryggja gæði þjónustunnar eftir því sem kostur er og skal 

því markmiði m.a. náð með því að koma á fót frjálsu skráningarkerfi fyrir græðara. Þar kemur 

einnig fram að lagasetningin eigi að vera rammi um starfsemi græðara og eigi 

skráningarkerfið sem slíkt að vera hvatning fyrir græðara að skrá sig þar sem skráningunni 

var ætlað að vera einskonar viðurkenning á starfsemi þeirra. Að mati þeirra græðara sem 

uppfylla skilyrði til skráningar færir skráningin þeim ekki aukin réttindi fram yfir aðra 

græðara. Skráning er því ekki eftirsóknarverð líkt og sjá má þegar bornar eru saman tölur um 

útskrifaða græðara og svo skráða græðara. Einnig eru vísbendingar um að neytendur þekki 

ekki til laga um græðara eða hvaða réttindi það hefur í för með sér að velja þjónustu skráðra 

græðara framyfir óskráða. Má því leiða líkum að því að tilgangur og markmið laganna hafi 

ekki náð fram að ganga og kallar það eitt og sér til þess að lögin verði endurskoðuð. 

Niðurfelling á virðisaukaskatti væri þó ein leið til að hvetja græðara til skráningar líkt og kom 

fram í viðtali höfundar við BÍG en höfundur tekur þó ekki afstöðu hvað það varðar. 

 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Lagaleg staða óhefðbundinna 

lækninga: Er lagabreytinga þörf? Eins og að framan hefur verið rakið þá mælir 1. mgr. 10. gr. 

laga um græðara fyrir um það að endurskoða skyldi lögin eigi síðar en fimm árum eftir 

gildistöku þeirra. Þó skoðun höfundar á framkvæmd laga um græðara hafi leitt í ljós að hún 

hafi gengið að mestu vel og ekkert í framkvæmdinni kalli sérstaklega á endurskoðun laganna 

þá er það engu að síður skoðun höfundar að endurskoðunar sé þörf. Hvort sú endurskoðun 

leiði til lagabreytinga er á hinn bóginn ekki víst. Ljóst er af ákvæðinu að það átti að 

endurskoða lögin, það var ekki valkvætt. Það veldur því furðu að það hafi ekki verið gert og 

svar velferðarráðuneytisins sem vísað er til hér að framan er ekki viðunandi að mati höfundar. 

Þegar löggjafinn setur jafn fortakslaust ákvæði í lög um endurskoðun og gert er með 1. mgr. 

10. gr. laga um græðara þá hljóta stjórnvöld að þurfa að bregðast við slíkum fyrirmælum 
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hvort sem eftir því er kallað eða ekki. Líklega má halda því fram að sú afstaða ráðuneytisins 

sem birtist í svarinu endurspegli þá upplifun sem BÍG lýsir, að málefni græðara séu 

málaflokkur sem enginn vilji í raun skipta sér af. 

Höfundur telur eftir þá athugun sem hann hefur gert vegna ritgerðar þessarar að ýmsum 

ákvæðum laganna megi breyta. Um það  er fjallað í næsta kafla og tillögur settar fram.  

 

7.2 Tillögur til úrbóta 

Almennt er æskilegt að lög sem fjalla um þjónustu við neytendur gefi neytandanum 

lágmarksleiðbeiningar um réttindi sín. Slík ákvæði vantar í lög um græðara. Fyrsta tillaga 

höfundar er því sú að sett verði skýrt ákvæði í lög um græðara sem segi til um kærurétt 

einstaklinga til fagfélaga. Slíkt ákvæði er í dönskum lögum um óhefðbundna meðferð, eins 

og vikið er að hér að framan. Höfundur leggur því til að eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. 

laganna: 

Við 5. mgr. 3. gr. bætist nýr málsliður er verður 3. málsliður, svohljóðandi: 

Í reglugerð skal einnig kveða á um kærurétt einstaklinga til fagfélaga vegna starfsemi 

skráðra græðara. 

 

Í ljósi þeirrar aukningar sem orðið hefur á starfsemi græðara á Íslandi er það mat 

höfundar að auka þurfi fræðslu um óhefðbundnar lækningar. Önnur tillaga höfundar er því sú 

að bætt verði í lögin ákvæði um fræðslu um óhefðbundnar lækningar.  

Þriðja tillaga höfundar kallar ekki á breytingu á lögum um græðara. Þó er æskilegt að 

stjórnvöld beini því til heilbrigðisstofnana að móta sér stefnu um hvernig taka beri á 

óhefðbundnum lækningum innan þeirra. Um þetta er fjallað í frumvarpinu en það náði þó 

ekki fram að ganga. 
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