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Remissvar ”Komplementär och alternativ medicin och vård - ny
lagstiftning (SOU 2019:28)”, dnr S209/01774/FS
Färgelanda kommun ställer sig frågande till att begränsa komplementärmedicinskt yrkesmässigt aktiva att förebygga, utreda och behandla
sjukdomar då det är för snäv formulering i lagstiftningen. Vi håller med om
att allvarliga sjukdomar inte ska utredas eller behandlas av komplementära
metoder, men det kan finnas mindre allvarliga sjukdomstillstånd där
människor kan få hjälp från komplementär medicin. För att förtydliga
lämnas ett exempel. Om en person har besvär med ett eksem och väljer att
rådfråga en komplementär yrkesutövare, t ex en homeopat och blir botad
från sitt eksem, anser vi att det skulle vara orimligt att homeopaten skulle
straffas med böter eller fängelse.
Färgelanda kommun anser vidare att det är för generellt uttryckt att förbjuda
någon annan än hälso- och sjukvården från att förebygga sjukdomar. Det
skulle då innebära att diverse dieter som t ex LCHF skulle förbjudas då den
sägs leda till viktminskning och i sin tur minska risk för sjukdomar
förknippade med övervikt. Lagförslaget begränsar människors egna
valmöjligheter att bestämma över egen kropp, liv och hälsa.
Färgelanda kommun ställer sig bakom att man inte ska behandla sjukdomar
i samband med graviditet, smittsamma sjukdomar eller hos barn under 15 år
med komplementära metoder.
För att uppnå patientsäkerhet inom komplementärmedicin föreslår vi krav
på journalföring för att kunna följa ett förlopp. Vidare anser vi att mer
forskning på området behövs då många människor upplever att de blir
hjälpta av komplementära metoder.
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Remissvar ”Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet,
kunskap och dialog (SOU 2019:15)” dnr S209/01774/FS
Färgelanda kommun håller med utredningen om att det kan uppstå negativa
effekter då vårdsökande uppmanas att avsluta behandling i hälso- och
sjukvården. Samtidigt måste det tas hänsyn till individens
självbestämmande. Varje individ äger rätt att bestämma över sig själv och
sin egen kropp. Ingen annan kan bestämma vad individen själv upplever ger
en ökad hälsa. Vi ser inte att utredningen lyfter detta tillräckligt.
Vidare håller vi med om att det är rimligt att de etiska principerna som
patientdatalagen ger uttryck för även gäller inom KAM (komplementär och
alternativ medicin). Man har som patient rätt att få reda på både för- och
nackdelar med en behandlingsmetod.
Färgelanda kommun ställer sig frågande till att bland annat debriefing och
sorgerådgivning skulle kunna ge ökad risk för negativa effekter på den
psykiska hälsan.
Vi instämmer i att det vore bra om utbildning om KAM finns med i
grundutbildningar för att kunna möta patienter med funderingar kring dessa
metoder. Det skulle kunna underlätta för patienter att fatta välinformerade
beslut om sin vård.
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