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Till 
Regeringskansliet 
Socialdepartementet 
 
Angående delbetänkande SOU 2019:15 och slutbetänkande SOU 2019:28 
Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap, dialog 
Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning 
 
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 
förslaget. 
Sveriges Tandhygienistförening är en partipolitiskt obunden förening som organiserar 
landets tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare. 
STHF har cirka 3600 medlemmar och är en del av SRAT, som är ett medlemsförbund i Saco. 
 
 
STHF stödjer utredningens förslag om oberoende information både till allmänhet och hälso- 
och sjukvårdspersonal gällande komplementär och alternativ medicin (KAM) och 
komplementär alternativvård (KAV).  
 
STHF vill betona att det av informationen tydligt måste framgå vad som är hälso- och 
sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och vad som är KAM/KAV. 
 
STHF är enig med utredningen att det inte finns någon anledning till att ställa lägre krav på 
evidens för KAM/KAV än på andra metoder inom hälso- och sjukvård före en eventuell 
implementering. 
 
STHF ser ett värde i att införa vissa variabler från KAM/KAV i befintliga kvalitetsregister 
framförallt ur ett patientsäkerhetsperspektiv då skadliga interaktioner skulle kunna 
upptäckas i ett tidigare skede.  
 
STHF ser tyvärr svårigheter i att utskilja vilka variabler som skulle ingå, då KAM/KAV består 
av så vitt skilda metoder. 
 
STHF är positiv till att separera KAM/KAV från hälso- och sjukvård genom att lyfta ut 
relevanta delar ur patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) till en ny lag om vissa begränsningar 
i rätten att yrkesmässigt utöva vård. Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (PSL 6 kap. 1 §).  
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STHF anser att det även med utredningens lagförslag råder en otydlighet vad som gäller för 
legitimerade yrkespersoner som utövar KAM/KAV utanför sin ordinarie 
anställning/yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård och vilka sanktioner, annat än 
arbetsgivarens möjlighet att avsluta vederbörandes anställning, som ska vara tillämpliga vid 
överträdelser.  
 
Den nya lagen skulle ställa ökade krav på utövare av KAM/KAV att fastställa om vårdtagaren 
lider av så allvarlig sjukdom att endast symtomlindring eller förebyggande åtgärder kan ges. 
STHF ser en gränsdragningsproblematik i att särskilja vad som enbart är symtomlindring och 
vad som är behandling.   
 
STHF ser att det kan uppstå situationer där ord står mot ord om vilken vård som givits och i 
vilket skede. Det kan även uppstå problem i bevisföring huruvida det är individens fria vilja 
eller om det är påverkan från utövaren av KAM/KAV som gjort att individen avstått adekvat 
hälso- och sjukvård. Vid utredning av hälso- och sjukvårdspersonal är dokumentation i 
patientjournalen avgörande. Att ställa samma krav på utövare av KAM/KAV att föra journal, 
med sitt innehåll av känsliga uppgifter om hälsa, och att förvara dessa journaler på ett säkert 
sätt vore enligt STHF mycket svårt att genomföra. 
  
STHF är enig med utredningen om konsumentens svaga ställning gentemot utövare av 
KAM/KAV i de fall konsumenten lidit skada eller på annat sätt är missnöjd, STHF skulle därför 
välkomna en strukturerad och skärpt klagomålshantering inom KAM/KAV. STHF har ingen 
synpunkt på vilken myndighet som skulle vara huvudman för klagomålshanteringen. 
 
STHF stödjer utredningens förslag om ändring i PSL 10 kap. 4 § så att lydelsen om obehörigt 
utövande av tandläkaryrket harmoniseras med lydelsen i PSL 10 kap. 3 § om obehörigt 
utövande av läkaryrket.  
 
STHF ser, liksom utredningen, ett behov av stärkt skydd för legitimationsyrkenas titlar. 
Individen måste vara trygg i att behandlaren besitter den kompetens som titeln signalerar.  
 
Av samma anledning efterlyser STHF regleringar i patientsäkerhetslagen om obehörigt 
utövande av yrket för samtliga legitimationsyrken i de fall legitimationen återkallats eller 
behörigheten på annat sätt upphört eller begränsats. 
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STHF bedömer att ett förtydligande bör göras i Förslaget till lag om vissa begränsningar i 
rätten att yrkesmässigt utföra vård §6 rörande ”Förbud som avser vissa vårdmetoder”  

De förändringar som föreslås i PSL 11.4 ”Lagens tillämpningsområde” tydliggör att även 
tandvårdsåtgärder omfattas. Detta bör därmed avspeglas i texten rörande vad som är 
förbjudet för anda än legitimerad yrkesutövare. 

STHF föreslår följande lydelse: 
 
Det är förbjudet att 
1. att utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som inbegriper  
fullständig penetration av kroppens samtliga hud- eller slemhinnelager, och 
2. att ge allmän bedövning och injektioner, och 
3. att utföra ingrepp i tandens hårdvävnader och omgivande stödjevävnader 
 
 
 
 
För Sveriges Tandhygienistförening 
 
 
Marie Sand, ledamot STHF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


