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Medicinsk eller politisk legitimering
av alternativ- och komplementärmedicinska yrkesgrupper?

❙ ❙ Användningen av alternativ och kom-
plementär medicin väcker principiella
frågor om hur hälso- och sjukvården ska
organiseras för att tillförsäkra medbor-
garna en god och säker vård. Vem ska
bestämma vilka yrkesgrupper som ska
legitimeras och erkännas som behöriga,
och på vilka grunder? Vilka terapeuter
ska få utöva vilka terapier? Enligt vilka
kriterier ska behandlingsmetoder bedö-
mas som säkra, effektiva och adekvata
att använda och rimliga att berättiga till
ekonomisk ersättning? Att det inte själv-
klart är företrädare för medicinsk veten-
skap som fattar beslut i dessa och här-
med relaterade frågor belyses av utveck-
lingen på det alternativ- och komple-
mentärmedicinska området. Även det
faktum att graden av olika behandlings-
formers »alternativitet« varierar inom
och mellan olika länder har bidragit till
intensifierade försök att på politisk väg
reglera området med syftet att öka pati-
entsäkerheten.

David M Eisenberg och medarbetare
har gjort en genomgång av aktuella re-
gelverk för utövare av alternativ och
komplementär medicin i USA. I avsak-
nad av nationell lagstiftning för andra
yrkesgrupper än läkare, osteopater och
sjuksköterskor fastställer varje delstat
egna och varierande krav på bl a utbild-
ning och examen för att en terapeut ska
anses behörig. 

Utövare av akupunktur som inte är lä-
kare är legitimerade (licensierade) i fler-
talet delstater. I 31 delstater innefattar
läkar- och osteopatlegitimationen även
akupunktur, medan andra delstater an-
tingen kräver kompletterande utbild-
ning, saknar regelverk eller anger att det
inte är tillåtet att utöva akupunktur. En-
dast Hawaii ställer samma utbild-
ningskrav på läkare och icke-läkare som
vill använda akupunktur. Kiropraktorer
är legitimerade i samtliga delstater, och
det finns cirka 70 000 legitimerade kiro-
praktorer verksamma i USA. Utbild-
ningskraven omfattar 4–5 års utbildning
och examination från National Board of
Chiropractic Examiners. Olika delstater
har olika bestämmelser för i vilken ut-
sträckning kiropraktorer får begagna sig
av kompletterande behandlingsformer
som naturläkemedel, homeopati eller
akupunktur. I tre delstater är läkar- eller
osteopatlegitimation en förutsättning för

att få utöva homeopati, och där kan en lä-
kare eller osteopat också få legitimation
som homeopatisk läkare. I övrigt finns
uppskattningsvis 6 000 icke-legitimera-
de utövare av homeopati runt om i USA.
Härutöver finns såväl behöriga som obe-
höriga utövare av en rad olika alternativ-
och komplementärmedicinska behand-
lingsformer. 

Eisenberg och medförfattare konsta-
terar att ett socialt och rättsligt erkän-
nande av vissa behandlingsformer, för
att öka medborgarnas tillgång till dem,
åsidosätter och föregriper ofta en be-
dömning av det eventuella medicinska
värdet, »det rättsliga erkännandet över-
trumfar det medicinska erkännandet«.

En nationell standard för legitimering
och certifiering av utövare av alternativ
och komplementär medicin skulle ytter-
ligare kunna underlätta samarbetet med
läkare och annan vårdpersonal och mini-
mera marknaden för okvalificerade be-
handlare, anser artikelförfattarna. Infö-
randet av en sådan standard skulle även
i viss mån standardisera behandlingsar-
senalen, underlätta vetenskaplig pröv-
ning samt ge bättre beslutsunderlag för
politiker och vårdfinansiärer. Författar-
na framhåller vissa nackdelar med en
standardisering. Ändå föreslår de att be-
hörighetskraven på utövare av alternativ
och komplementär medicin bör närma
sig kraven på konventionell hälso- och
sjukvårdspersonal och omfatta licens/le-
gitimation baserad på nationellt god-
känd examen, ansvarsförsäkring och do-
kumentation av eventuella tidigare fel-
behandlingar och disciplinärenden. Vi-
dare föreslås att de vanligaste diagnos-
tiska och terapeutiska metoderna för
varje yrkesgrupp dokumenteras; detta
för att utesluta metoder som de flesta an-
ser är inadekvata eller olämpliga att an-
vända. 

Denna utveckling överensstämmer
med Världshälsoorganisationens (WHO)
aktuella uppmaning till sina medlemslän-
der om att verka för ökad tillgång till sä-
ker, effektiv och rationell användning av
traditionell, alternativ och komplemen-
tär medicin [WHO Policy perspectives,
2002]. Nationella diskussioner om en
ökad reglering av den medicinska mark-
naden pågår även i exempelvis Storbri-
tannien [Select Committee on Science
and Technology, Session 1999–2000,
6th Report, 2000]. I Sverige föreslog Al-
ternativmedicinkommittén år 1989 en
registrering av alternativmedicinska yr-
kesutövare som genomgått godkända

prov i medicinska ämnen. Ansvaret för
registret skulle läggas på Socialstyrelsen
[SOU 1989:60]. Förslaget väckte mot-
stånd hos bl a nämnda myndighet och re-
aliserades aldrig. I stället auktoriserar
idag branschorganisationen Kommittén
för alternativ medicin (KAM) de med-
lemmar som uppfyller vissa krav med av-
seende på framför allt utbildning och an-
svarsförsäkring [http://www.kam.se].
Härutöver finns fortfarande utövare av
alternativ eller komplementär medicin
som inte är auktoriserade av KAM.

En legitimation anses av Socialsty-
relsen vara det viktigaste beviset på en
yrkesutövares kompetens. Med detta
menas att personen står under samhällets
tillsyn och har godkänts för yrkesutöv-
ning inom sitt område med hänsyn till
kunskaper och personliga egenskaper.
Tillsynen syftar främst till att bevaka pa-
tientsäkerheten. Flera av de idag legiti-
merade yrkesgrupperna i Sverige – nu
17 – har tidigare tillhört en alternativme-
dicinsk sektor, t ex kiropraktorer och
naprapater. 

Beslut om vilka yrkesgrupper som ska
ges möjlighet till legitimation är, precis
som i USA och andra länder, resultatet
av en politisk bedömning av den relativa
nyttan med en legitimering för patient-
säkerhetens skull. Först efter beslut om
legitimering omfattas de därmed behöri-
ga terapeuterna av den svenska lagens
[SFS 1998:531] krav på en verksamhet i
överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet. De politiska och de
medicinska bedömningarna har inte all-
tid ansetts kompatibla. Frågan är om de
inomnationella dispyterna kring regle-
ringen av hälso- och sjukvårdens områ-
de i framtiden kommer att åsidosättas
och föregripas av internationella ratifi-
ceringar i riktning mot att ett internatio-
nellt erkännande övertrumfar den natio-
nella lagstiftningen.
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