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Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, 
kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och 
alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28) 
(dnr S2019/01774/FS) 
 
 
Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28) 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker förslaget till ny lag.  
 
IVO anser att den föreslagna förändringen om ett generellt förbud mot att behandla allvarliga 
sjukdomar är mer ändamålsenligt än det nuvarande förbudet.  
 
5 §  
IVO är positiv till att åldersgränsen för behandling av barn höjs då barn är en särskilt 
skyddsvärd grupp. Det är en grannlaga uppgift att fastställa en åldersgräns. IVO anser 
dock att barnkonventionen bör beaktas när en sådan åldersgräns fastställs.  
 
6 § 
IVO noterar att det i förslaget till bestämmelsen i 6 § ska vara förbjudet att ge allmän 
bedövning och injektioner för andra än hälso- och sjukvårdspersonal. Ett observandum är 
att det i förslag till förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar, som presenteras i DS 2019:20 – Stärkt skydd för den enskilde vid 
estetiska behandlingar, undantas ett antal injektionsbehandlingar från det föreslagna 
förbudet mot injektionsbehandlingar i förslaget till lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar. IVO anser att de föreslagna bestämmelserna bör ses över 
så att de harmonierar med varandra. 
 
7 § 
IVO konstaterar att undantaget avseende symtomlindrande behandling kan medföra 
patientsäkerhetsrisker eftersom det kan vara svårt att göra en distinktion mellan 
symtomlindrande behandling och behandling av allvarlig sjukdom.   
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Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog 
(SOU 2019:15)  
IVO har inga invändningar mot uppdraget att tydliggöra myndighetens roll avseende 
klagomålshantering på KAM-området.  
 
IVO har inga synpunkter på förslagen i övrigt.  
 
 
____________________________  
Beslut i detta ärende har fattats av stf generaldirektören Patric Winther. I den slutliga 
handläggningen har avdelningschefen Marie Åberg, t.f. avdelningschefen Peder Carlsson 
och chefsjuristen Linda Almqvist deltagit. Juristen Katarina Lagerstedt har varit 
föredragande.  
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