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SOU 2019:28 SLUTBETÄNKANDET AV KAM-UTREDNINGEN
KHY är positivt till att bestämmelser om utövandet av komplementär och
alternativ medicin samlas i en ny lag.
Angående lagtexter:
§3
Vi förordar att det i paragraf 3 skrivs in:
Förbudet gäller inte behandling som syftar till att lindra symtom.
§4
Vi förordar att det i paragraf 4 skrivs in:
Förbudet gäller inte att utreda och behandla symtom.
§5 Vi förordar att åldersgränsen tas bort. Därmed bör § 5 strykas.
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SOU 2019:15 DELBETÄNKANDE AV KAM-UTREDNINGEN
Ökad patientsäkerhet genom ett statligt register
Utredningens uppdrag var att se över hur säkerheten för patienter kan öka. Till
skillnad från KAM-utredningen anser vi att den säkraste vägen för att öka
patientsäkerheten är ett register över yrkesverksamma terapeuter som har
motsvarande 60 högskolepoäng i basmedicin.
Vår bedömning är att ett samlat register som garanterar att terapeuter har
gedigen medicinsk utbildning väger tyngre än branschöverenskommelser, när
Konsumentverket fungerar som oberoende kontrollorgan.
Se tidigare utredningar SOU 1989:60, samt SOU 2004:123.
KHYs medlemmar har minst 600 timmars utbildning i homeopati, samt
motsvarande 60 högskolepoäng i basmedicin. Merparten av medlemmarna går
kontinuerligt internationella och svenska vidareutbildningar. Vi vill även
understryka att KHYs medlemmar har förbundit sig att följa yrkesförbundets
etiska regler. Att råda patienter att avbryta skolmedicinska åtgärder etcetera är
främmande för KHYs medlemmar enligt den yrkeskodex medlemmarna följer.
Utredningens begränsade kunskap om komplementär och alternativ medicin
Vi vill påpeka att i utredaren Kjell Asplunds expertgrupp på 17 personer fanns
endast en (1) representant för KAM-fältet.
Det skolmedicinska förhållningssättet dominerar utredningen och präglar
utredningens negativa ordval, tonfall och förhållningssätt. Utredningens kunskap
är genomgående bristfällig om alternativa och komplementära terapier.
Förståelse mellan skolmedicin och komplementär och alternativ medicin
I utredningens uppdrag ingick att lämna förslag på hur förståelsen kan öka
mellan skolmedicinen och komplementär och alternativ medicin. Med
expertgruppens begränsade kunskap om alternativa terapier har utredningen blivit
väldigt ensidig:
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 Utredningen visar ingen ambition eller vilja att förstå och respektera
yrkeskunskapen inom alternativa terapier. Detta präglar också
slutresultatet och vi beklagar djupt att utredningen inte verkat för ökad
förståelse.
 När det gäller homeopati är underlaget negativt vinklat.
 Utredningen lägger genomgående stor vikt vid vetenskap och beprövad
erfarenhet men använder sig av ett partiskt styrt urval (bias) i utredningens
urval av källor.
 Vi menar att det är ytterst oetiskt att ta in en uttalad aktivist i en statlig
utredning. Dan Larhammar har sedan årtionden aktivt motarbetat
alternativmedicin, särskilt homeopati och antroposofi. Detta som
ordförande för skeptikerrörelsen i Sverige som kännetecknas av
vetenskaplig ohederlighet och aggressiva kampanjer mot
alternativmedicinen.
Förslaget om 1177
I utredningen ingick direktivet att öka patienters inflytande. Asplund föreslår att
patientens möjlighet att göra välavvägda vårdval ska underlättas genom
information på 1177.
Vi vill understryka att informationen om olika alternativterapier måste vara
objektiv och korrekt. Eftersom objektivitet och kunskap om alternativterapier
saknats i själva utredningen har vi svårt att se att 1177-informationen kommer att
bli korrekt!
Därför menar vi att information måste granskas av alternativbranschen som har
kunskapen om terapimetoderna.
Den homeopatiska läkekonsten behövs för att möta behoven
Klassisk homeopati är en 200-årig medicinsk behandlingsmetod som utövas i hela
världen. Våra läkemedel är välbeprövade och deras effekter noggrant
dokumenterade. KAM-utredningen har missat att se möjligheter. Klassisk
homeopati är en läkemetod som framgångsrikt kan utövas för att möta de behov
som finns idag.
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Till exempel så visar RCT-studier att homeopati är effektivt vid öron-, näsa- och
halsinfektioner, samt vid urinvägsinfektioner. Med den homeopatiska läkekonsten
kan vi behandla både bakterie- och virusinfektioner. Vi bidrar till att
antibiotikaanvändningen minskar.
Den psykiska ohälsan i Sverige ökar. En schweizisk läkargrupp har visat goda
effekter av att homeopatiskt behandla barn och ungdomar inom
autismspektrumtillståndet.
Det här är några exempel på den samhällsnytta klassisk homeopati kan bidra till.
Vi vill även lyfta fram att det är tillåtet att behandla gravida och barn med
homeopati i alla länder utom i Sverige. Varför ska Sverige förbli det enda
undantaget inom EU – och världen?!
Klassisk homeopati kan avlasta den konventionella vården och i grunden förbättra
människors hälsa.
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