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Remissvar:
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet,
kunskap och dialog (SOU 2019:15) och
Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning
Dnr: S2019/01774/FS, S2019/02695/FS
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har den 1 juli 2019 beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade remisser.
LIF:s medlemmar utgörs av forskande läkemedelsföretag i Sverige som inte berörs direkt av
de i remissen lämnade förslagen. LIF vill ändå lämna nedanstående kommentarer.
LIF stödjer de förslag som innebär att konsumenternas tillgång till obunden information om
komplementär och alternativ vård förbättras. Förslaget att vårdpersonal ska få ökad
utbildning om komplementär och alternativ vård för att bättre kunna bemöta patienter är
positivt. Det är viktigt att den konventionella vården kan möta patienters frågor om sådana
behandlingar med korrekt information.
Vidare anser LIF att det är positivt att åldersgränsen för att utreda och behandla barns
sjukdomar höjs till 15 år. LIF anser dock att förbudet även borde omfatta förebyggande och
symtomlindrande åtgärder. Enligt förslaget kan visserligen straffansvar aktualiseras om
vårdutövaren orsakar skada som inte är ringa eller framkallar fara för sådan skada. Mot
bakgrund av att barn är en särskilt sårbar patientgrupp anser LIF att detta inte utgör ett
tillräckligt skydd.
LIF ser vidare en generell svårighet i gränsdragningen mellan förbjudna behandlingar och
tillåtna åtgärder för att förebygga, utreda och lindra. Det finns en risk att förbudet kringgås
genom anpassningar av påståenden i marknadsföringen.
LIF har inga synpunkter i övrigt på de förslag som lämnas i rapporten.
Med vänlig hälsning

Anders Blanck
Generalsekreterare
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