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Svar på remiss om Komplementär och alternativ medicin och
vård - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och
Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning
(SOU 2019:28)
Regionen har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill lämna
följande synpunkter.
Regionen tillstyrker i huvudsak KAM-utredningens förslag i de båda
betänkandena. Betänkandena är välskrivna och de förändringar som föreslås
är väl motiverade. Om förslagen genomförs kommer patientsäkerheten inom
den komplementära och alternativa vården att stärkas. Utredningen betonar
vikten av att vetenskap och beprövad erfarenhet måste gälla som princip för
att KAMV ska kunna införlivas i den traditionella hälso- och sjukvården och
föreslår att SBU ska ansvara för saklig utvärdering, vilket regionen ser som
positivt.
Några specifika synpunkter och invändningar redovisas nedan.
Delbetänkandet SOU 2019:15

I kapitel 5 redogörs för Inspektionens för vård och omsorg (IVO) relativt
begränsade möjligheter till tillsyn avseende KAM. Enligt regionen bör man
se över om IVO:s uppdrag kan ändras i syfte att förbättra patientsäkerheten
inom KAM.
I kapitel 21 framförs förslag om en KAM-portal som görs tillgänglig av
1177 Vårdguiden. Regionen anser att det finns risk för att KAM-utbudet ses
som en del av hälso- och sjukvården om samma informationsportal används
och föreslår att man överväger en alternativ plattform för informationen.
KAM-utredningen belyser inte behovet av dokumentationskrav och
systematiskt patientsäkerhetsarbete på KAM-området, vilket är en brist. Det
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saknas även en analys av behovet av en försäkring motsvarande
patientförsäkringen för patienter som felbehandlats inom KAM och behöver
ekonomisk ersättning.
Slutbetänkandet SOU 2019:28

Regionen uppmärksammar en risk för gränsdragningsproblem i den
föreslagna nya lagen som å ena sidan förbjuder behandling av allvarlig
sjukdom men å andra sidan tillåter symtomlindrande åtgärder vid allvarlig
sjukdom. I kapitel 7 behandlas särskilt frågan om vård av personer med
psykisk ohälsa. Att undanta symtomlindring från förbudet att behandla
allvarliga sjukdomar kommer att göra lagen svår att tillämpa om inte
ytterligare förtydliganden görs. Behandling av allvarlig psykisk sjukdom
handlar till stor del just om att få symtomkontroll.
Den föreslagna lagen innehåller förbud att både utreda och behandla
sjukdomar i samband med graviditet eller förlossning samt sjukdomar hos
barn under 15 år medan det endast är behandling som är förbjudet vid
allvarliga sjukdomar. För regionen framstår det inte tydligt varför man ska
göra skillnad på dessa fall. Enligt utredningen finns det inte skäl att tillåta en
utövare av KAV att utreda sjukdomar som han eller hon inte får behandla
när det gäller barn, graviditet och förlossning. Regionen menar att samma
resonemang bör gälla vid allvarlig sjukdom och att förbudet därmed även då
bör avse såväl utredning som behandling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl (SIV)
Ordförande
Tobias Kjellberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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