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Svar på remiss från Socialdepartementet: Komplementär
och alternativ medicin och vård, SOU 2019:15 och SOU
2019:28 avseende diarienummer S2019/01774/FS
Omsorgsnämndens remissvar

Det är bra att lagen ses över när ny lag ska upprättas . Detta ingick tidigare i patientsäkerhetslagen.
Den nya lagen föreslås bli en separat, modifierad lag för vård utförd utanför hälso- och sjukvården.
Kommunens hälso- och sjukvård, hemsjukvård och sjukvård på särskilda boenden, sträcker sig inte
utanför hälso- och sjukvårdens ansvar. Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Ur utredningsdirektivet kan man läsa att något utrymme för hälso- och sjukvårdspersonal finns att
använda behandlingsmetoder enbart på den grunden att det ska styrkt att metoderna i sig är
oskadliga.
Det ska bli förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar men symtomlindrande åtgärder tillåtas. När
det gäller de symtomlindrande åtgärderna kommer det att innebära utökade möjligheter till
behandling i några förslag och i andra förslag innebära tydligare begränsningar. Avsikten är att
förbättra säkerheten för personer som önskar använda sig av KAM-tjänster (Alternativ medicin) och
för KAM-aktörer.
Nuvarande beslut att om förbud att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt
förbud att behandla allvarliga sjukdomar samt även psykiska sjukdomar.
Konsekvenser för kommunens fortsatta hälso- och sjukvårdsarbete påverkan inte . Aktörer som utför
alternativ medicin (KAM) och vård (KAV) utanför hälso- och sjukvården får inte utföra behandlingar
till allvarliga sjukdomar men vissa symtomlindrande behandlingar.
IVO s (Inspektion för vård och omsorg) roll kommer att bli den samma, men det kan innebära mer
krav på information. Läkemedelsverket har i dag omfattande information om homeopatiska
mediciner men utredningen bedömer att det till vissa delar behöver anpassas till den nya
lagstiftningen.
Straffbestämmelser som tidigare i patientsäkerhetslagen blir väsentligen oförändrade. Straffansvar
för uppsåt samt oaktsamhet som orsakar skada eller fara för skada. Bristande kunskaper eller
erfarenhet ska inte befrias från ansvar.
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