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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativeller komplementärmedicin (SOU 2004:123)

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag och
landstingsdirektörens utlåtande.

Ingela Nylund Watz

Bengt Cedrenius

Anders Lönn

Bilagor
1 Sammanfattning
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2005-04-07
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 11 maj 2005 yttra sig
till Socialdepartementet över betänkandet Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 april 2005 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att tillstyrka utredningens förslag, att utöver landstingsdirektörens tjänsteutlåtande anföra
följande:
”Vi välkomnar att ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin inrättas.
I utredningen framhålls att det övergripande ändamålet med registret är att öka patientsäkerheten och att kunskap i basmedicin är viktig, framförallt för att en utövare ska veta
om han eller hon ska behandla patienten eller istället hänvisa vidare till hälso- och sjukvården. Vi menar därför att frågan om högre och mera preciserade krav än de 20
veckors heltidsstudier i basmedicin som utredningen föreslår, bör övervägas, vilket också framhålls i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kommittén för Alternativmedicin (KAM), en av de svenska branschorganisationerna,
har tagit fram en målbeskrivning motsvarande 40 högskolepoäng i basmedicin med utgångspunkt från patientsäkerhet och med hänvisning till att utövarna arbetar med ett
egenansvar. Denna nivå rekommenderas av KAM vid olika former av s. k. orala terapier (exempelvis örtmedicin, homeopati, näringsmedicin) och vid akupunktur. KAM´s
målbeskrivning är indelad i två block, det första med tonvikt på anatomi och fysiologi
och det andra med tonvikt på diagnostik och sjukdomslära.
Stockholms läns landsting ser komplementär-/alternativmedicinen som
ett viktigt utvecklingsområde och planerar insatser för att öka samverkan mellan utövare
av komplementära-/alternativa terapier och personal inom hälso- och sjukvården. Målsättningen är att uppnå en integrering av synsätten, s k integrativ medicin. I detta arbete
är det viktigt att båda parter har en gedigen grundmedicinsk utbildning. Goda basmedicinska kunskaper är även viktiga utifrån det faktum att komplementär-/alternativmedicin
är en ”hälso- och sjukvårdsinriktad verksamhet”.
Förutom ytterligare överväganden angående ökade utbildningskrav anser
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vi att staten bör fatta beslut om att ett nationellt prov för basmedicinsk kunskapskontroll
inrättas.
Slutligen vill vi också lyfta fram angelägenheten av en skyndsam översyn av lagstiftningen. Utredningen framhåller att Danmark, Norge och Island har infört/skall införa lagstiftning som underlättar samverkan och integrering mellan komplementär/alternativmedicinen och skolmedicinen. Utredningen har inte haft som uppdrag att göra
en sådan översyn, men pekar på behov av detta. Vi delar utredningens analys i detta
avseende.”
Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att föreslå landstingsstyrelsen
besluta i sitt yttrande till Socialdepartementet enbart tillstyrka utredningens förslag.
M- och kd-ledamöterna deltog inte i beslutet.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 april 2005 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 april 2005.

