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Yttrande över remiss, 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)
Region Västernorrland lämnar härmed synpunkter på delbetänkande av utredningen,
Komplementär och alternativ medicin och vård – Säkerhet, kunskap, dialog (SOU
2019:15) samt slutbetänkande av utredningen Komplementär och alternativ medicin och
vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28).
Regionen vill sammanfattningsvis framhålla:
(SOU 2019:15)
-

Vi ser positivt på avsikten att ge medborgarna bättre underlag för enskilda val
när man överväger att anlita komplementär och alternativ vård. Likaså att man
även avser att förbättra tillgången till obunden information för medborgaren
samt att man avser att stärka konsumentens ställning när det gäller KAV, på så
sätt stärks möjligheten till inflytande och delaktighet för patienten när det gäller
att själv ta ställning.

-

Regionen välkomnar förslaget att innefatta 1-2 högskolepoäng i aktuella
vårdutbildningar för att på så sätt ge sjukvårdspersonal bättre insikt om KAV
och KAM. Här ser man det särskilt viktigt att lyfta fram läkemedelsområdet där
det kan finnas interaktioner mellan komplementär och icke komplementär
behandling.

-

Regionen ser även positivt på att utredningen föreslår att SBU utvärderar de
komplementära metoder som skulle kunna vara behandlingsmetoder inom hälsooch sjukvården.
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(SOU 2019:28)
-

-

Regionen ser mycket positivt på att bestämmelserna nu samlas i en ny lag som
särskiljs från patientsäkerhetslagen (2010:659, 5 kap. och 10 kap.).
Regionen välkomnar inrättandet av ett generellt förbud för att behandla
allvarliga sjukdomar men att vi även ser patientsäkerhetsrisker då det är tillåtet
att utföra symtomlindrande åtgärder.
Regionen ser positivt på att åldersgränsen för att utreda och behandla sjukdomar
hos barn höjs från 8 till 15 år.

7:4
Utredningens övervägande kring frågan om särskilda bestämmelser på det
psykiatriska området
Psykiatriska sjukdomar behandlas i den generella översynen och särskiljs inte från andra
områden, vilket Region Västernorrland tycker är bra då det annars kan uppkomma
problem i gränsdragning i allvarlighetsgraden.
9:2
Symtomlindrande åtgärder
Region Västernorrland ser det som en möjlig patientsäkerhetsrisk att den som utreder
för att symtomlindra eller förebygga sjukdom inte har rätt kompetens och därför missar
symtom som kan vara av allvarlig grad. I rätten att utreda ser vi det som att det finns en
rätt att ställa diagnos.
11:6
Förbud att behandla allvarliga sjukdomar:
Här ser Region Västernorrland att skrivelsen är bra men kan även se en svårighet att
bedöma ”tillstånd som medför eller kommer att medföra en mycket omfattande
funktionsnedsättning” man kan exempelvis fundera över om det finns en
patientsäkerhetsrisk i att bedöma skillnaden på allvarlig hjärtsvikt och hjärtsvikt som
beskrivs i exempellistan i bilaga 4.
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