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Autorisationsloven (kvaksalveri) 

Lov nr. 451 af 22. maj 2006 

Erstatter den tidligere Lægelovs afsnit vedr. kvaksalveri 

Afsnit I  

Fælles bestemmelser om autorisation af sundhedspersoner  

 

Kapitel 1  

Formålet med autorisationsordninger  

 § 1. Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af 

sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af 

sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan 

være forbundet med særlig fare for patienter.  

 Stk. 2. En autorisation efter denne lov giver indehaveren ret til at anvende en bestemt titel, 

jf. afsnit II.  

 Stk. 3. For læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske tandteknikere, optikere og 

kontaktlinseoptikere samt tandplejere forbeholdes den autoriserede endvidere ret til at 

udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, jf. afsnit II. 

Afsnit IV 

Øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed 

Kapitel 26  

 § 73. En person, der ikke har autorisation efter denne lov, kan behandle syge, jf. dog § 1, 

stk. 3, og § 74. Den pågældende må dog ikke i den forbindelse udsætte nogens helbred for 

påviselig fare.  

 § 74. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke behandle en person for 

veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom.  

 Stk. 2. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke, medmindre andet er særligt 

lovhjemlet, foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde 

fødselshjælp, anvende lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept, eller 

anvende røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske 

apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede personer Sundhedsstyrelsen har nedlagt 

forbud på grund af behandlingens farlighed. 

 

 Stk. 3. Nåleakupunkturbehandling er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2.  
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Afsnit V 

Straffebestemmelser 

Kapitel 27  

 § 78. En person, der uden autorisation anvender en betegnelse, der er forbeholdt 

autoriserede personer, eller betegner sig eller handler på anden måde, der er egnet til at 

vække forestilling om at pågældende har en sådan autorisation, jf. § 27, stk. 2, § 47, stk. 2, 

§ 52, stk. 2, § 54, stk. 2, § 55, stk. 2, § 58, stk. 2, § 59, stk. 2, § 60, stk. 2, § 61, stk. 2, § 62, 

stk. 2, § 63, stk. 3, § 64, stk. 2, § 65, stk. 2, § 67, stk. 2, § 68, stk. 2, og § 70, stk. 2, straffes 

med bøde.  

 § 79. En person, der uden autorisation udøver virksomhed på et sundhedsfagligt område, 

der er forbeholdt autoriserede personer, jf. § 27, stk. 3, § 47, stk. 3, § 52, stk. 3, § 55, 

stk. 3, § 64, stk. 3, § 65, stk. 3, § 67, stk. 3, og § 68, stk. 3, straffes med bøde eller fængsel 

i indtil 4 måneder.  

 § 87. En person, der uden autorisation efter denne lov behandler syge og i den forbindelse 

udsætter nogens helbred for påviselig fare, jf. § 73, straffes med bøde eller fængsel i indtil 

4 måneder.  

 Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, såsom hvis pågældende har forårsaget væsentlig 

skade på legeme eller helbred, eller hvis pågældende tidligere er dømt for overtrædelse af 

§§ 73 og 74, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år. Det samme gælder, hvis patienten er 

umyndig som følge af mindreårighed eller på grund af sindssygdom eller hæmmet psykisk 

udvikling eller anden form for alvorligt svækket tilstand er ude af stand til at varetage sine 

anliggender.  

 Stk. 3. Hvis en person, der tidligere er idømt frihedsstraf for overtrædelse af §§ 73 og 74, 

på ny idømmes sådan straf for overtrædelse af en af de nævnte bestemmelser, kan der ved 

dommen gives vedkommende pålæg om helt at afholde sig fra at behandle syge. 

Overtrædelse af sådant pålæg straffes med bøde eller fængsel i indtil 3 måneder.  

 § 88. En person, der uden autorisation som læge behandler en person for veneriske 

sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom, jf. § 74, 

stk. 1, straffes med fængsel i indtil 1 år, under formildende omstændigheder med bøde.  

 Stk. 2. At den pågældende som følge af sin manglende lægekyndighed ikke har været i 

stand til at erkende sygdommens natur, fritager ikke pågældende for straf.  

 § 89. En person, der uden autorisation som læge foretager operative indgreb, iværksætter 

fuldstændig eller lokal bedøvelse, yder fødselshjælp, anvender lægemidler, der kun må 

udleveres fra apotekerne mod recept, eller anvender røntgen- eller radiumbehandling eller 

behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede 

personer Sundhedsstyrelsen har nedlagt forbud på grund af behandlingens farlighed, jf. 

§ 74, stk. 2, straffes med fængsel i indtil 1 år, under formildende omstændigheder med 

bøde.  


