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❙❙ I LT 18/2004 (sidorna 1582-3) har An-
ders Rane skrivit en medicinsk kommen-
tar om naturläkemedel för barn. På en
och en halv sida får vi veta hur det ser ut
i USA och England och att det är viktigt
med information från myndigheter och
vårdpersonal om naturläkemedels egen-
skaper och risker, särskilt vid behandling
av barn. Apoteket uppmanas göra sin
plikt och informera, »även om det skulle
påverka försäljningen negativt«.

Moment 22
Anders Ranes medicinska kommentar är
ett utmärkt exempel på moment 22. Hur
ska svensk vårdpersonal (inklusive An-
ders Rane) kunna informera om natur-
läkemedel när man inte har fått någon ut-
bildning om produkterna?

Rane går själv i fällan när han oroar
sig över hur det ser ut i USA och England,
två länder som inte reglerar sina naturlä-
kemedel alls utan tillåter deras försälj-
ning som s k dietary supplements utan
någon kontroll. I Sverige är natur-
läkemedel däremot ett väl definierat juri-
diskt begrepp inom gällande läkeme-
delslagstiftning. De svenska naturläke-
medlen godkänns av Läkemedelsverket
efter ingående granskning av dokumen-
tation avseende kvalitet, säkerhet och ef-
fekt. Produkterna tillverkas av företag
som är godkända som läkemedelstillver-
kare av läkemedelsinspektionen. De
godkända produkterna återfinns på Läke-
medelsverkets hemsida (www.mpa.se)
bland alla andra läkemedel.

De godkända produkterna kan skri-
vas ut på recept men omfattas ej av läke-
medelsförmånen. Användningsområde-
na och produkternas märkning är också
reglerade av Läkemedelsverket, som en-
dast undantagsvis godkänner naturläke-
medel för barn. 

Missvisande jämföra med USA
Inom all egenvård med receptfria läke-
medel, och dit räknas våra naturläkeme-
del, finns mörkertal av biverkningar och
interaktioner. Men att ifrågasätta de av
Läkemedelsverket godkända produkter-
na med hänvisning till den totalt okon-
trollerade amerikanska marknaden är
inte godtagbart. Anders Rane borde
istället ha ifrågasatt varför man får sälja
paracetamol receptfritt i Sverige, när vi
vet att många tonåringar missbrukar
värktabletter, ofta tillsammans med al-
kohol, med många förgiftningar/döds-
fall som följd. 

Hearing 
Hösten 2003 genomförde Apoteket och
Hälsokostrådet tillsammans en hearing

för att få klarhet i vad som gäller vid re-
kommendation av naturläkemedel från
vårdens sida. Detta skedde mot bak-
grund av att Ansvarsnämnden fällt en lä-
kare som rekommenderat ett av Läke-
medelsverket godkänt preparat! Vid
hearingen framkom att både Socialsty-
relsen och Läkemedelsverket anser att
rekommendation och förskrivning av
naturläkemedel kan vara baserat på ve-

tenskap och beprövad erfarenhet. I In-
formation från Läkemedelsverket Nr
1/2004 finns ett klargörande av detta
som borde ha fått större uppmärksamhet.

Ökat intresse
Undertecknad har under många år
grund- och vidareutbildat farmaceuter
och hälsokostpersonal om naturläkeme-
del. De senaste åren har jag också före-
läst för ett stort antal läkare och sjukskö-
terskor samt några framsynta läkeme-
delskommittéer. Detta arbete bedrivs i
samverkan med både Apoteket och Häl-
sokostrådet. Men var är läkarnas grund-
utbildning om naturläkemedel? An-
vändningen av komplementärmedicins-
ka metoder och produkter i vårt samhäl-
le ökar. Även vårt läkemedelssortiment
har blivit mångkulturellt.

Om vården skall kunna kommunice-
ra med alla patienter så fordras det att
man håller sig ajour. Man kan därför frå-
ga sig om det inte rent av är en skyldig-
het för läkare att känna till vilka natur-
läkemedel som är godkända av Läkeme-
delsverket?
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Missuppfattningar om naturläkemedel 

❙ ❙ »Naturläkemedel till barn är inte risk-
fritt!« Så lyder rubriken till min medi-
cinska kommentar, som jag blivit om-
bedd av Läkartidningen att skriva. 

Hävdar att påståendet är riktigt
Jag hävdar på nytt att påståendet i rubri-
ken är riktigt! Detta trots Jan Bruhns in-
lägg – som handlar om naturläkemedel i
allmänhet – om att de omfattas av läke-
medelslagstiftningen, om att deras kva-
litet på så sätt står under Läkemedels-
verkets tillsyn och om att vi behöver mer
utbildning och kunskap om naturläke-
medel. Detta gör dem inte på något vis
säkrare att använda på barn eftersom det
för nästan alla naturläkemedel saknas
dokumentation om användningen på
barn. Precis som för de flesta (70–80
procent) av våra vanliga läkemedel!

Jan Bruhn har tydligen fått uppfatt-
ningen att jag ifrågasätter naturläkeme-
del, vilket är helt fel. Jag instämmer i att
vi behöver mer skolkunskap om denna
del av egenvården särskilt som området
fått mycket negativ uppmärksamhet i
samband med beskrivningar av interak-
tioner mellan vanliga läkemedel och na-
turläkemedel, t ex Johannesört.

Jag utgår från att Jan Bruhn inte har
uppdrag i naturläkemedelsbranschen
som innebär jäv.
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Replik:

Naturläkemedel till barn är inte riskfritt!

Bör läkare vara skyldiga att känna till vilka
naturläkemedel som är godkända av
Läkemedelsverket?
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