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Remissvar Komplementär och alternativ medicin 
och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 
2019:15) och Komplementär och alternativ 
medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28) 
 

1. Bakgrund 

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog 
(SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård – ny 
lagstiftning (SOU 2019:28) 

 

2. Sveriges Tandläkarförbunds remissvar 

Sveriges Tandläkarförbund anser att de båda utredningarna berör 
angelägna frågor. Förbundet ställer sig positivt till den ansats till samlat 
grepp om komplementär och alternativ medicin (KAM) som regeringen 
avsett med utredningarna.  

 

 2.1. Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, 

dialog (SOU 2019:15) 

Sveriges Tandläkarförbund ställer sig bakom utredningens förslag att det 
ska ställas samma krav på KAM-metoder när sådana metoder ska införas i 
hälso- och sjukvården. Förbundet ser även positivt på förslaget att Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering ska få uppdrag att 
sammanställa evidens inom KAM-området.  
 
Sveriges Tandläkarförbund står bakom utredningens förslag att KAM-
branschens medlemsorganisationer bör avsätta egna medel till FoU-
verksamhet och att ansvaret inte kan vara statens, regionernas eller 
kommunernas. 
 
Förbundet ställer sig inte bakom förslaget att stimulera införandet av så 
kallade KAM-variabler i befintliga kvalitetsregister. Det torde vara 
självklart att det är upp till respektive kvalitetsregister att göra en neutral 
och saklig bedömning av vilka variabler som lämpar sig till respektive 
register. 
 



                                                                                  

. 

 
2 

 

Sveriges Tandläkarförbund ställer sig bakom utredningens förslag att 
stärka information om KAM-metoder till befolkningen. Utredningen 
föreslår att 1177 Vårdguiden ska användas som informationskanal. 
Sveriges Tandläkarförbund ser vissa problem med det eftersom det 
innebär att 1177 Vårdguiden breddas till att inkludera metoder som inte 
kan klassas som hälso- och sjukvård. Det innebär att 1177 Vårdguiden 
öppnas upp och att andra områden som angränsar till hälso- och sjukvård 
kan ställa krav på att synliggöras via kanalen. 
 
Sveriges Tandläkarförbund ställer sig inte bakom utredningens förslag att 
inkludera högskolepoäng rörande KAM i befintliga utbildningar inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. Förbundet ser inte att det i exempelvis 
tandläkarprogrammet finns utrymme till fler ämnen. 
 
2.2. Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning 
(SOU 2019:28) 
Sveriges Tandläkarförbund är positivt till förslaget att tillskapa en särskild 
lag för komplementär och alternativ medicin.  
Förbund ställer sig även bakom förslaget att reglera möjligheten till 
behandling vid allvarlig sjukdom. Dock ser Sveriges Tandläkarförbund en 
risk med att det inte finns en tydlig definition av begreppet allvarlig 
sjukdom och ser att det kan medföra gränsdragningsproblem. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är positivt till behandlingsförbudet för 
personer under 15 år. Förbundet ställer sig även bakom 
behandlingsförbundet för personer med nedsatt beslutsförmåga samt 
förbudet för KAM-utövare att behandla anmälningspliktiga smittsamma 
sjukdomar. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är positivt till förslaget om straffansvar för den 
KAM-utövare som vid utövning av verksamhet och som omfattas av lagen, 
av oaktsamhet eller uppsåtligen tillfogar en klient skada eller framkallar 
fara för en sådan skada. Förbundet ställer sig även bakom förslaget att det 
ska vara otillåtet att utföra kirurgi och provtagning som inbegriper 
fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager samt att ge allmän 
bedövning och injektioner.  
 
Förbundet vill lyfta det faktum att det inte finns några förslag som 
synliggöra behovet av och ger förslag till tystnadspliktsbestämmelser.  
 
3. Behov av uppföljning och utvärdering 
Sveriges Tandläkarförbund anser att en transparent och övergripande 
uppföljning och utvärdering av de utredningsförslag som införs är 
avgörande. En uppföljning och utvärdering bör genomföras av den 
myndighet som regeringen finner mest lämpad. Sveriges 
Tandläkarförbund anser att berörda yrkesgrupper och de organisationer 
som organiserar dessa yrkesgrupper måste ges möjlighet att delta i en 
uppföljning och utvärdering. Sveriges Tandläkarförbunds bidrar gärna i det 
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framtida arbete som är kopplat till utredningens förslag och i en 
kommande uppföljning och utvärdering. 

 
 

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  

 
Chaim Zlotnik 
Ordförande  
 
 
 


