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Interpellation av Lena-Maj Anding (mp) om landstingets fortsatta
hantering av komplementär- och alternativmedicinska frågor, tm/cam
Intresset för komplementär- och alternativmedicinska frågor, tm/cam är stort
och i ökande hos allmänheten i hela västvärlden. Användningen är nu så
spridd att man inte kan bortse från området vare sig inom vetenskapssamhället eller inom hälso- och sjukvården.
Ur patientsäkerhetssynpunkt är det dessutom viktigt att både hälso- och
sjukvårdspersonalen och de komplementär-/alternativmedicinska utövarna
känner till vilka behandlingar som den enskilde patienten får. Det kan finnas
såväl negativa som positiva samverkanseffekter. Idag vågar patienten inte
alltid berätta om användandet av eventuella komplementär-/alternativa
behandlingsmetoder för sin läkare.
WHO uppmanar sedan ett antal år tillbaka sina medlemsländer att ta fram
policies på området. Man efterlyser en struktur för samverkan och tydliga
regelverk.
Miljöpartiet anser att det är ett politiskt ansvar att verka för ett ökat
samarbete och en större öppenhet för patientens bästa. Utgångspunkten för
denna dialog menar vi ska vara en respektfull attityd utifrån patientens fria
val.
I vårt landsting startade förra mandatperioden ett flerårigt projekt vars syfte
var att stödja och öka samverkan genom dialog- och kunskapsutbyte mellan
tm/cam utövare och anställda inom hälso- och sjukvården. Projektet, som
leddes av en politisk styrgrupp, lade även fram ett förslag till policy på
området. Förslaget återremitterades av landstingsfullmäktige i september
2006.
I budgeten för hälso- och sjukvården minskade majoriteten anslaget för
komplementärmedicin med en miljon, och det har också kommit till vår
kännedom att projektet har upphört.
Jag vill med anledning av detta ställa sjukvårdslandstingsrådet Filippa
Reinfeldt (m) följande frågor:
1. Vad är anledningen till att projektet om komplementär-/alternativmedicin
lades ned?
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2. Kommer den nya majoriteten att hörsamma WHO:s uppmaning och
arbeta med dessa frågor och i sådana fall, hur?
3. Kan medborgare som väljer behandlingsmetoder inom tm/cam och tar
upp detta med sin läkare vara säkra på att få ett respektfullt och kunnigt
bemötande i hälso- och sjukvården?
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