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Socialdepartementet

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)
Strömsunds Kommun har inbjudits att lämna yttrande över remisserna
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)
Regeringens särskilda utredare har kartlagt och lämnat förslag i frågor
som avser komplementär och alternativ medicin och vård (KAM 1) och
(KAV 2) för ökat patientinflytande och patientsäkerhet i annan vård och
behandling än den som bedrivs inom etablerade vården.
Kommunen stödjer den lagmässiga regleringen som föreslås i SOU
2019:28 om att utövningen av komplementär alternativ medicin och vård
skiljs från patientsäkerhetslagen och hälso- och sjukvård och samlas i en
ny lag om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag omfattar även hälsooch sjukvårdande åtgärder som utförs av annan än hälso- och sjukvårdspersonal. Det innefattar inte tillsynsuppdrag enligt kap. 7 § 1 i patientsäkerhetslagen (PsL). IVO ska dock vidta vissa åtgärder vid kännedom om
missförhållanden hos en KAM eller KAV aktör enligt PsL , kap. 5 §§ 1-7
som avser begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder.
Tillsyn ingår i Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO) grunduppdrag.
Kommunen anser att det saknas en tydlig diskussion om hur tillsyn, tillståndsplikt och uppföljning av verksamhet inom områdena komplementär
alternativ medicin och vård kommer att hanteras i ny lagstiftning och utifrån IVO´s uppdrag. Kommunen anser vidare att IVO´s åtagande behöver
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utvidgas och att uppdraget som avser utövning och tillsyn över KAM och
KAV samt klagomålshantering inom området förtydligas i kommande
lagstiftning. Föreslagna lagändringar vid brister i utövningen inom området avseende sanktioner och straffansvar enligt Brottsbalken (BrB) bedöms
ändamålsenliga. Utredningen beskriver Konsumentverkets roll och ansvar
för information och samverkan med branschen. Kommunen saknar en
tydlig diskussion om hur Konsumentverkets samarbete med IVO kommer
att se ut.
Kommunen stödjer de formuleringarna som avser ett generellt förbud att
behandla allvarliga sjukdomar såväl somatiska och psykiatriska, vilket inkluderar ett vidare begrepp. Nuvarande formulering med inriktning på
specifika diagnosgrupper får anses för snäv. Gränsdragningen mellan behandling och symtomlindring är inte tydlig (§7 sidan 34). Det kan vara
svårt att dra en skarp gräns för vilka sjukdomar som är så allvarliga att de
ska omfattas av förbudet för behandling. Frågan om symtomlindrande åtgärder vid allvarlig sjukdom behöver ske i nära dialog med den enskilde
utifrån dennes önskemål och erhållen information från KAM utövaren.
Kommunen anser vidare att utövare av komplementär alternativ medicin
och vård har ett ansvar att arbeta för att erbjuda säkra tjänster. I detta ingår enligt kommunens mening att avstå behandling och symtomlindring
om det finns risk för skada på den enskilde.
I utredningen förutsätts att den enskilde har egen beslutsförmåga att göra
egna val kring alternativ behandling. Det framgår inte i utredningen hur
intresset tillvaratas för personer med kognitiv svikt och nedsatt beslutsförmåga. Kommunen anser att denna fråga behöver utredas ytterligare och
förtydligas i kommande lagstiftning.
Utveckling av former för att öka säkerheten, evidens och kunskapsbaserade metoder via 1177 samt informationsportal emotses. Dock poängteras
att det måste finnas en tydlighet mot gängse hälso- och sjukvård i den
publika informationen via 1177 för att minska risk för oklarheter.
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ser över hur kunskapen om komplementär och alternativ medicin kan tillgodoses inom vissa vårdutbildningar på universitets och högskolenivå. Kommunen vill dock poängtera
att hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att utöva hälso- och sjukvård inom ram för legitimation. I utredningen och i eventuellt kommande
utbildningar behöver det vara tydligt var gränsen går för vad legitimerad
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hälso- och sjukvårdspersonal ska informera om och hur dessa yrkesgrupper ska hantera frågan.
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