
 

 
 

 

 

 

 

Till Socialdepartementet 

 

 

 

Dnr: S2013/8560/FS 

 

Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska 

läkemedel 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. 

 

Vi välkomnar regeringens initiativ att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna 

att införliva artikel 16.2 i svensk läkemedelslagstiftning. Den ordning som är fallet nu, 

där regeringen i enskilda fall ger sitt godkännande till vissa antroposofiska läkemedel 

som inte avses i 2 b § läkemedelslagen, är inte att föredra ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

 

Ett införlivande av homeopatiska/antroposofiska produkter i läkemedelslagen måste 

vägas mot det faktum att produkter utan säkerställd effekt godkänns vilket i sin tur kan 

innebära risker för att patienter behandlas med inadekvata metoder. Vi anser inte att de 

grundläggande principer för att avgränsa användningen av homeopatiska produkter, som 

föreslås, är tillräckliga för att helt motverka risken att patienter behandlas med 

verkningslösa produkter. 

 

De fyra förslagen till regulatoriska lösningar är: 

 

1. Produkterna föreslås kunna godkännas med angivande av specifika terapeutiska 

indikationer. 

 

Förbundets kommentar: Med alternativ 1 skulle homeopatiska produkter mot svåra 

sjukdomar, exempelvis cancer, samt injektionspreparat omfattas av läkemedelslagen. 

Detta förslag leder till störst påverkan på hälso- och sjukvård. Eftersom detta förslag 

omfattar så allvarliga tillstånd som cancersjukdom etc anser vi att det aldrig kan vara 

försvarbart att riskera att vilseleda patienter vid val av behandlingsåtgärder. Vi anser att 

ett erkännande från myndighet riskerar att, i och med ett signalvärde, invagga patienter i 

en falsk trygghet. Sveriges Farmaceuter avstyrker därför detta alternativ. 

 

2. Endast produkter med terapeutiska indikationer lämpliga för egenvårdsområdet 

omfattas av läkemedelslagen. 

 



 

 

Förbundets kommentar: Med alternativ 2 kan inte homeopatiska produkter för 

behandling av svåra sjukdomar och injektionsläkemedel godkännas. Detta innebär att 

majoriteten av dagens homeopatiska produktsortiment försvinner från marknaden vilket 

ger konsekvenser för de patienter som behandlas av dessa produkter. Förslaget innebär 

att den konventionella hälso- och sjukvården påverkas i begränsad omfattning. Vi vill 

dock poängtera att apotekare och receptarier verksamma på apotek, som ju också är en 

del av hälso- och sjukvården, kommer att påverkas av följderna av ett införande av detta 

alternativa förslag eftersom dessa yrkesgrupper dagligen står i rådgivningssituationer 

som innefattar egenvårdsläkemedel.  

 

De etiska aspekter som ligger i utmaningen att informera och ge råd kring produkter där 

farmaceuten, det vill säga apotekare och receptarier, känner professionella och etiska 

betänkligheter har inte på något sätt berörts i utredningen vilket vi ifrågasätter.  

 

I de grundläggande principerna föreslås att läkaren inte är skyldig att förskriva eller 

aktivt medverka i behandling av en homeopatisk/antroposofisk produkt. Vad gäller då 

för farmaceuten på ett öppenvårdsapotek? Kan farmaceuten neka till att aktivt rådgöra 

kring och/eller rekommendera en homeopatisk/antroposofisk produkt även på direkt 

förfrågan från patient? Vi ser också risker med att patienter väljer att köpa en 

homeopatisk produkt istället för att söka konventionell vård. Den risken föreligger 

visserligen redan i dag med de idag godkända läkemedel som är avsedda för 

egenvårdsbruk.  Men det kan finnas en risk med att patienter som aktivt väljer 

homeopatiska produkter i högre utsträckning gör det på grund av en negativ inställning 

till den konventionella vården. Sveriges Farmaceuter avstyrker därför detta alternativ. 

 

3. Produkter föreslås inte kunna godkännas med angivande av någon specifik 

terapeutisk indikation. Istället föreslås en generell indikation för samtliga 

godkända produkter. 

 

Förbundets kommentar: I utredningen nämns att alternativ 3 inte har någon nämnvärd 

påverkan på den konventionella hälso- och sjukvården, eftersom produkterna antas 

användas av läkare med erfarenhet. Vi menar att detta antagande är förenat med risk. 

Frånvaron av specifik indikation förefaller vara mest relevant för egenvårdsprodukter 

och mindre för receptbelagda produkter. Detta alternativ torde därmed vara behäftat 

med samma konsekvenser som alternativ 1 och 2. Sveriges Farmaceuter avstyrker 

därför detta alternativ. 

 

4. På produkter som är avsedda att marknadsföras för egenvårdsområdet tillämpas 

alternativ 2 och för andra produkter tillämpas alternativ 3 eller nuvarande 

lagstiftning. 

 

Förbundets kommentar: I kommentar till detta alternativ omnämns att produkter, som 

inte är avsedda för egenvård, görs tillgängliga för antroposofiskt/homeopatiskt 

verksamma läkare. Denna skrivning kan förvilla i det att det inte i lagtext på något sätt 

avgränsas vilken subtyp av läkare som får förskriva produkterna i fråga. Produkterna 

görs tillgängliga för alla läkare men man antar att det endast är 

antroposofiskt/homeopatiskt verksamma läkare som kommer att inkludera produkterna i 

sin läkemedelsarsenal. Vi vill också poängtera att även om produkterna förskrivs av 

läkare med erfarenhet av antroposofiska/homeopatiska läkemedel, är det långt ifrån 

uteslutet att andra behandlande läkare tvingas ta medicinska ställningstaganden som rör 

patienter som behandlas med denna typ av produkter. För övrigt kan våra kommentarer 

rörande alternativ 2 och 3 appliceras även på alternativ 4. Sveriges Farmaceuter 

avstyrker därför detta alternativ. 



 

 

Vi saknar ett resonemang rörande ett alternativ som införlivar 

antroposofisk/homeopatiska produkter under samma effekt- och säkerhetskrav som 

konventionella läkemedel. Vi har idag en välfungerande läkemedelslag och det finns 

ingen anledning att särbehandla vissa produktgrupper. Vi vill fortsatt se en 

läkemedelslag som omfattar alla läkemedel oberoende av vilka vetenskapliga eller 

livsåskådande bevekelsegrunder som ligger bakom, med samma krav på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Detta är det alternativ som Sveriges Farmaceuter förespråkar. 

 

Det är ett faktum att homeopatiska/antroposofiska produkter används av ett mindre antal 

patienter och vi bejakar den etiska utmaningen i att ett införande av krav som 

säkerställer effekt medför att dessa patienter fråntas möjligheten att använda dessa 

produkter. Vår övertygelse ligger dock i att det är andra komponenter såsom det 

holistiska vårdperspektivet i den antroposofiska vårdsituationen som ger effekt, snarare 

än de produkter som förskrivs till patienterna.  

 

Vi anser inte att staten ska ge verktyg för att effektlösa läkemedel förekommer på 

marknaden med potential att invagga patienter i en falsk trygghet. 

 

Bedömning av konsekvenser av författningsförslagen 

 

Vi vill starkt ifrågasätta det faktum att utredningen inte inkluderar farmaceuter på 

öppenvårdsapotek såsom hälso- och sjukvårdspersonal utan under rubrik Apotek och 

annan detaljhandel. Receptarier och apotekare på apotek är legitimerade och är därmed 

att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal. Därmed kan man förvänta sig att de 

resonemang rörande konflikter mellan vetenskap och beprövad praxis är lika relevant 

för dessa yrkesgrupper som för annan hälso- och sjukvårdspersonal. Om 

antroposofiska/homeopatiska produkter omfattas av läkemedelslagen skulle detta 

innebära att apoteken blir skyldiga, enligt lag, att tillhandahålla dessa och 

apoteksfarmaceuten har inte någon valmöjlighet så som annan hälso- och 

sjukvårdspersonal har. Detta är betydelsefullt inte minst ur ett egenvårdsperspektiv där 

farmaceuten har en viktig roll för att säkra att patienten använder sitt läkemedel på rätt 

sätt. Vi hade önskat ett mer utförligt resonemang kring konsekvenser av detta. 

 

Vi vill också lyfta frågan om huruvida antroposofiska/homeopatiska produkter skulle 

omfattas av läkemedelsförmånssystemet eller inte? Om krav på effektdata frångås 

väcker detta i en förlängning även frågan om TLV ska frångå sina principer rörande 

värdebaserad prissättning, vilken av naturliga skäl har sin grund i ett effektresonemang. 

Vi är medvetna om att detta inte ingick i uppdraget men tycker att frågan är väsentlig ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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