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Socialdepartementet

Remissyttrande avseende Komplementär och alternativ
medicin och vård
Sammanfattning
Region Uppsala instämmer helt i utredningens förslag gällande SOU 2019:28
Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM)- ny lagstiftning samt SOU
2019:15 KAM- säkerhet, kunskap och kommunikation.
Gällande SOU 2019:28 instämmer Region Uppsala i utredningens lagförslag.
Bestämmelser om utövande av Komplementär och alternativ medicin och vård är idag
infogade i patientsäkerhetslagen. Utredningen föreslår att de samlas i en ny lag, lagen
om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.
Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer,
epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och
omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Symtomlindrande åtgärder ska
vara tillåtna trots förbudet att behandla dessa sjukdomar i sig.
Det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under femton år och
sjukdomar i samband med graviditet oavsett sjukdomens svårighetsgrad.
Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock vara tillåten.
Det ska vara förbjudet att behandla vissa smittsamma sjukdomar, att utföra kirurgiska
ingrepp och provtagningar som medför fullständig penetration av kroppens samtliga
hudlager samt att ge allmän bedövning och injektioner utanför hälso- och sjukvården.
Vissa förbud i dagens lagstiftning ter sig föråldrade och kan utmönstras.
De straffbestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen överförs väsentligen till den
nya lagen. Dock ska det i den nya lagen ingå en bestämmelse om straffansvar för den
som inte bara uppsåtligen utan även av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada.
Bristande kunskaper eller erfarenheter ska inte befria från ansvar.
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Gällande SOU 2019:15 instämmer Region Uppsala i utredningens förslag.
Gemensamt för flera av utredningens förslag är att de ska ge medborgarna bättre
underlag för välinformerade val om de överväger att anlita komplementär och alternativ
vård. Flera av förslagen rör också utredningens uppdrag att tillgodose säkerheten vid
användning av Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM).
En policy för att införa nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården bör vara
ursprungsneutral, det vill säga komplementära metoder bör tas upp i hälso- och
sjukvården på samma villkor som andra metoder. Utredningen föreslår att SBU får ett
regeringsuppdrag att utvärdera de komplementära metoder som skulle kunna vara
aktuella.
För att förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i KAM föreslår utredningen att
utbildning om KAM införs på vissa vårdutbildningar. Syftet är att patienter och hälsooch sjukvårdspersonal ska kunna föra samtal om KAM-metoder och därmed underlätta
för patienter att fatta informerade beslut om sin vård. Utredningen föreslår att
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet får ett uppdrag att arbeta för att detta
införs. Socialstyrelsen ska även ta fram ett eget utbildningsmaterial om KAM för hälsooch sjukvårdspersonal.
Utredningen har flera förslag för att förbättra allmänhetens tillgång till obunden
information om KAM, bland annat en särskild flik på 1177 Vårdguiden med
Socialstyrelsen som källägare till informationen. Information med ett mer
konsumenträttsligt fokus föreslås även läggas ut på Konsumentverkets sida ”Hallå
konsument”.
För Region Uppsala

Björn-Owe Björk
Ordförande

Åsa Himmelsköld
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Remissyttrande avseende Komplementär och alternativ
medicin och vård
Beslut
Utskottet för hälso- och sjukvårds beslut
Remissyttrande till Socialdepartementet avseende Komplementär och alternativ
medicin och vård lämnas enligt ärendets bilaga.
Ärendebeskrivning
Region Uppsala har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)
och säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15).
I SOU 2019:28 föreslås en ny lagstiftning gällande komplementär och alternativ
medicin och vård (KAM) och vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra
vård. I lagen samlas sådana bestämmelser som är nödvändiga för att motverka
risker för skador som kan uppkomma då vård utförs av personer som inte utgör
hälso- och sjukvårdspersonal.
SOU 2019:15 omfattar säkerhet, kunskap och kommunikation gällande
komplementär och alternativ medicin och vård. De kartläggningar utredningen
gjort utgör underlag för att öka kunskapen om KAM. Underlaget kan komma att
bidra till en ökad förståelse mellan hälso- och sjukvården och KAM i syfte att
öka patientsäkerheten.
Region Uppsala instämmer helt i utredningens förslag.
Utskottet beslutar om yttrande i enlighet med regionstyrelsens
delegationsordning 7.3 Remissyttrande.
Kostnader och finansiering
Förslagen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Uppsala.
Konsekvenser
Förslagen bedöms inte få några verksamhetsmässiga konsekvenser för Region
Uppsala.
Beredning
Ärendet har beretts i samråd med Folktandvården samt Nära vård och hälsa,
Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.
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Utskottet för hälso- och sjukvård

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-10-15

Yrkanden
Utskottets ordförande Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till föreliggande
förslag.
Ordföranden finner att utskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kopia till
Socialdepartementet
Chefstandläkare Folktandvården
Chefsläkare Nära vård och hälsa
Chefsläkare Lasarettet i Enköping
Registrator Akademiska sjukhuset
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