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Vetenskap & Allmänhets yttrande över 

Läkemedelsverkets redovisning av 

regeringsuppdrag avseende homeopatiska 

läkemedel (Dnr: S2013/8560/FS) 

	  

Vetenskap & Allmänhet, VA, tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på 
Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel.  

Vi översänder härmed vårt remissvar. 

 

Cissi Billgren Askwall 

Generalsekreterare 

 

 

 

 

Remissvaret har utarbetats av Cissi Billgren Askwall och Fredrik Brounéus.  



Vetenskap & Allmänhet är en ideell förening, vars ändamål är att främja dialog och öppenhet 
mellan forskare och det omgivande samhället. Vårt remissvar omfattar följaktligen de frågor som 
har med föreningens ändamål och verksamhet att göra. 

Vi lämnar inga synpunkter på vilket av de fyra föreslagna alternativen som ska förordas, eller 
huruvida artikel 16.2 ska införlivas i det svenska läkemedelsdirektivet. Men i linje med 
föreningens ändamål vill vi betona vikten av att konsumenter och patienter har tillgång till 
lättfattlig, oberoende information om homeopatiska och antroposofiska läkemedels ställning när 
det gäller vetenskaplig bevisning – och avsaknad därav – för medlens säkerhet och medicinska 
effekt. Oavsett vilket godkännandeförfarande som gäller för homeopatiska och antroposofiska 
preparat måste detta tydligt framgå i all information gällande medlen, såväl muntlig som skriftlig, 
och i alla kontakter med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ett eventuellt införande av artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet måste därtill noga analyseras 
avseende vilka kommunikationsbehov införandet medför, så att det tydligt kommuniceras till 
samtliga målgrupper att den regulatoriska förändringen, och vad den medför i form av 
exempelvis receptbeläggning, inte är följden av en ändrad syn på homeopatiska och 
antroposofiska medels effekt och plats i behandlingen.  

Vetenskap & Allmänhet instämmer till fullo i Läkemedelsverkets bedömning att en oreserverad 
användning av homeopatiska eller antroposofiska läkemedel står i strid med kraven på 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals skyldighet att utföra sitt arbete i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

I syfte att främja patientsäkerheten efterlyser vi en ökad dialog mellan vetenskap, myndigheter, 
hälso- och sjukvård och allmänheten för att öka kunskapen om, och förståelsen för, skillnaden 
mellan terapier som vilar på vetenskaplig grund och homeopatiska/antroposofiska 
behandlingsalternativ.  


