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 IV 

Sammanfattning 

 

 

Uppsatsen behandlar de legala gränserna för utövande av alternativmedicin. Regleringen på 

området skiljer sig åt beroende på vilken personkrets det handlar om. Hälso- och sjukvårds-

personal är begränsad i sitt utövande av alternativmedicin genom stadgandet i PSL 6 kap. 1 

§ om att vården ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. De som inte 

tillhör hälso- och sjukvårdspersonal, och således är att beteckna som lekmän, är begränsade 

genom stadgandet i PSL 5 kap. 1 §, som innehåller en uppräkning på vissa sjukdomar, be-

handlingar etc., som lekmän inte får befatta sig med. 

Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett begrepp som har funnits i svensk rätt i över 

hundra år, men trots detta råder det osäkerhet kring vad som egentligen menas med begrep-

pet. Det finns inga ursprungliga förarbeten och de försök till definition som givits på senare 

tid är ofta vaga. Uppsatsen ger i kapitel 2 en genomgång av begreppet och sammanställer 

vissa slutsatser kring vad det betyder samt presenterar vilka sanktioner som kan bli aktuella 

vid överträdelse. 

Trots osäkerheten kring begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, finns det viss 

praxis kring hälso- och sjukvårdspersonals utövande av alternativmedicin. I kapitel 3 finns 

därför en jämförande analys mellan praxis från år 1998 och ett nyare rättsfall från 2011. 

Vissa slutsatser kan dras, men rättsläget är till viss del oklart. 

Gränserna för lekmäns utövande av alternativmedicin undersöks i kapitel 4. Bestäm-

melserna i det som tidigare var kvacksalverilagen och numer PSL 5 kap. 1 §, presenteras 

grundligt, tillsammans med de sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelse. Uppsatsen 

argumenterar mot bakgrund av en jämförelse med sociallagstiftning för en höjning av ål-

dersgränsen för behandling av barn, från åtta år till femton år. 

I kapitel 5 presenteras vissa reformförslag. Det handlar om en diskussion kring licen-

siering av lekmän och möjligheter till ökad tillsyn, frågor kring lagstiftning på det psykolo-

giska området samt huruvida begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet bör ersättas.  
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Förord 

 

 
”How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.” 

 

- A.A. Milne 
  

 

När juridikstudierna nu lider mot sitt slut, vore det kanske lägligt att reflektera över tiden 

som varit. Detta tänker jag dock strunta helt i. Det räcker med att konstatera att jag kommer 

sakna tiden i Uppsala väldigt mycket. Jag vill däremot ta tillfället i akt att tacka de, vars 

insatser varit helt avgörande för att jag överhuvudtaget tagit mig så långt som till examen 

och dessutom gjort resan dit till en, åtminstone till större delen, fantastisk upplevelse. Först 

och främst vill jag tacka mina studiekamrater, som haft det tvivelaktiga nöjet att sitta in-

stängd med mig tre veckor i slutet av varje termin och sammanställa seminarier: Rasmus, 

Micke, Niclas, Thomas, Chrille, Axel, Jossan och Fredrik. Jag vill också tacka min gode 

vän, ex-kombo och resekamrat Johan Ericsson för många och långa diskussioner om ditten 

och datten, vilka på många sätt varit direkt relevanta för detta examensarbete. Ett tack ska 

givetvis även riktas till mamma och pappa, som kanske inte hjälpt mig så mycket med stu-

dierna, men utan vars insats jag inte skulle vara där jag är idag, eller vara överhuvudtaget. 

Den person som haft störst inverkan på just den här uppsatsen är givetvis min handledare, 

Lotta Lerwall, som ska ha ett stort tack för all hjälp. Till sist vill jag allra mest tacka Fanny, 

som stått ut med mig under hela studietiden, till och med de stunder då mitt blodsocker 

närmat sig farligt låga halter. 

 

Kvarteret Observatoriet, Luthagen, Uppsala den 13 januari 2014 

 

Emil Nordin 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Den 5 oktober 2011 avled Apples grundare Steve Jobs i sviterna av en långt framskriden 

pankreascancer. Rapporter om hans sista tid i livet pekar på att han tidigt hade avsagt sig 

konventionell behandling och istället försökt bota sig själv med hjälp av olika dieter och 

naturläkemedel. Kontrafaktisk historieskrivning är en vansklig sak att ägna sig åt, men 

mycket tyder på att Jobs hade haft en mycket större chans att överleva om han fortsatt med 

den konventionella behandlingen.
1
  

Fallet med Steve Jobs är ett känt och tydligt exempel på varför det har ansetts finnas ett 

behov av en reglering kring alternativmedicinska behandlingar. Vetenskapligt baserad me-

dicin har de senaste århundradena gjort stora framsteg, t.ex. antibiotika och vaccin. Samti-

digt har alternativmedicinska behandlingar, nya och gamla, använts sida vid sida med den 

vetenskapligt baserade medicinen. Alternativmedicinen har främst utövats av lekmän, men i 

vissa fall också av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Som ska visas i denna uppsats 

är regleringen av alternativmedicinska behandlingar väldigt olika beroende på vilken per-

sonkrets det handlar om. 

 

 

1.2 Bakgrund 

Vanligtvis menar med alternativmedicin sådan verksamhet som bygger på en annan teore-

tisk grund än den vetenskapligt baserade medicinen.
2
 Listan på behandlingar som brukar 

definieras som alternativmedicin är lång men några exempel är homeopati och traditionella 

former av akupunktur och kiropraktik.  

Både då det gäller hälso- och sjukvårdspersonals utövande av alternativmedicin och 

lekmäns verksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet, regleras detta i patientsäkerhetslagen
3
 

(PSL). Hälso- och sjukvårdspersonals utövande av alternativmedicin regleras ytterst av 

stadgandet i PSL 6 kap. 1 § där det finns ett krav på att utföra sitt arbete i enlighet med ve-
                                                           
1
 Isaacson, W, Steve Jobs – En biografi, s. 512 f. 

2
 För en mer utförlig beskrivning av alternativmedicinens historik och olika former av alternativmedicin, se 

avsnitt 4.2-4.4. 
3
 SFS 2010:659. 
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tenskap och beprövad erfarenhet. Om detta krav inte uppfylls finns det påföljdsbestämmel-

ser i PSL 8 kap. bestående av prövotid och återkallelse av legitimation.  

För de som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är det som utgångspunkt tillåtet 

att verka på hälso- och sjukvårdens område. Utrymmet är dock begränsat genom reglering-

en i PSL 5 kap. 1 §, som har en uppräkning på vissa sjukdomar, tillstånd, behandlingar etc. 

som är förbjudna för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla. För klarhetens 

skull är den huvudsakliga regleringen på området schematiskt beskriven nedan: 

 

 

 

Uppsatsens kapitel 2 och 3 behandlar bildens vänstra del. Kapitel 4 behandlar den högra. 

 

 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda de legala gränserna för utövandet av alterna-

tivmedicin samt analysera regleringen utifrån dess ändamål och presentera olika reformför-
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slag. För att uppfylla huvudsyftet med uppsatsen krävs det även att ett antal syften av mer 

sekundär karaktär uppfylls. Av skäl som anges nedan är ett sådant syfte att utreda definit-

ionen av begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ett annat syfte är att utreda be-

stämmelserna kring lekmäns verksamhet på hälso- och sjukvårdens område och ett tredje är 

att se vilka bedömningspunkter det finns för att avgöra om en viss åtgärd strider mot veten-

skap och beprövad erfarenhet.  

Alternativmedicin kan tänkas utövas av två olika grupper, antingen av lekmän eller av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Regleringen kring respektive grupp skiljer sig åt 

till stor del. Vad gäller lekmäns verksamhet finns, som nämnts ovan i avsnitt 1.2, bestäm-

melser om detta i PSL 5 kap. 1 §, vilken ställer upp begränsningar för verksamheten. Än-

damålet med dessa begränsningar och om bestämmelserna uppfyller ändamålet är således 

av stort intresse för uppsatsen. Frågan om begränsningarna är tillräckliga, t.ex. vad gäller 

behandling av psykologiska besvär, kommer också att utredas.
4
 

Hälso- och sjukvårdspersonal måste enligt PSL 6 kap. 1 § arbeta efter ”vetenskap och 

beprövad erfarenhet”. Rekvisitet vetenskap och beprövad erfarenhet har sedan länge åter-

funnits i medicinrättslig reglering, men begreppet synes ändå vara relativt svårdefinierat. 

Detta ligger i begreppets natur, eftersom vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet 

ständigt utvecklas och omdefinieras. Med hjälp av förarbetsuttalanden och doktrin ämnar 

jag att se om det trots detta finns några gemensamma beröringspunkter för vad som menas 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Därutöver ska jag undersöka vad begreppet veten-

skap och beprövad erfarenhet har för betydelse för alternativmedicin utövad av hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

 

1.4 Metod och material 

Det begrepp som möjligen ligger närmast till hands att beskriva den metod jag använt mig 

av vid författandet av denna uppsats är ”rättsdogmatisk metod”. Exakt vad som innefattas i 

den rättsdogmatiska metoden synes dock vara en smula oklart.
5
 Den del av den rättsdogma-

tiska metoden som jag använt mig av kan sägas vara att jag har beskrivit gällande rätt uti-

                                                           
4
 Se avsnitt 4.6.4 och 5.3. 

5
 Se Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 648 ff. 
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från den s.k. rättskälleläran och därutöver undersökt om gällande rätt är tillfredsställande 

utformad utifrån dess ändamål. På många av de områden som behandlas i uppsatsen, kan 

det sägas att det saknas delar av rättskälleläran. I t.ex. kapitel 2 som behandlar vetenskap 

och beprövad erfarenhet saknas det ursprungliga förarbeten och praxis är sparsam kring 

själva definitionen. Stor vikt har därför lagts vid olika meningar inom doktrinen.  

Vad gäller materialet har jag till allra största del använt sedvanligt juridiskt material, 

dvs. lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. På vissa ställen har jag dock använt mig av 

material som hänför sig till praktiker på medicinska området, t.ex. Läkartidningen. Detta 

har främst gjorts för att få information kring till den historiska bakgrunden på området, eller 

för att få relevanta synpunkter på regleringen från personer som är praktiskt verksamma.  

 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar inte marknadsföringsrättsliga frågor om var gränserna går för reklam 

om alternativmedicin. Inte heller behandlas andra immaterialrättsliga frågor om medicinska 

patent eller dylikt. Någon närmare redogörelse för det straffrättsliga området utöver vad 

som kan bli aktuellt enligt PSL, t.ex. framkallande av fara för annan, vållande till kropps-

skada etc., finns inte med. Olika EU-rättsliga frågor som kan aktualiseras då det handlar om 

alternativmedicin, t.ex. principen om fri rörlighet för varor och tjänster, kommer inte att 

beröras. Inte heller behandlas den läkemedelsrättsliga regleringen kring t.ex. homeopati. 

Alla de ovan nämnda avgränsningarna har gjorts för att arbetet annars skulle bli alltför om-

fattande. 

 

 

1.6 Terminologi 

En fråga är hur man bör benämna de olika begrepp som hör till uppsatsens ämne. Den be-

handling och vård som utförts av lekmän har genom åren kallats en mängd olika saker. En 

ofta förekommande och något nedsättande term som var vanlig åtminstone förr i tiden är 

”kvacksalvare”. Den tidigare lagen på området från 1960 kallades t.ex. populärt för kvack-

salverilagen
6
 och i äldre förarbeten används i princip uteslutande ordet kvacksalvare. Jag 

                                                           
6
 Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
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har valt att behålla benämningen kvacksalverilagen eftersom denna synes vara vedertagen,
7
 

men ska inte använda ordet kvacksalvare i övrigt, p.g.a. dess onödigt negativa klang. 

Hur bör då medicinska lekmän och deras behandling benämnas? Det finns en mängd 

olika termer som används synonymt, bl.a. integrativ medicin, traditionell medicin, kom-

plementär medicin och alternativmedicin.
8
 Jag har valt att använda termen ”alternativmedi-

cin” för behandling utförd av lekmän samt ”alternativmedicinutövare” eller ”utövare av 

alternativmedicin” för själva lekmännen, i de fall då jag inte använder mig av just termen 

”lekmän”. Anledningen är dels att dessa synes vara mest vedertagna, dels att termerna 

speglar att det är fråga om ett alternativ till något annat, vilket stämmer väl överens med 

hur frågan har behandlats i lagstiftningen där alternativmedicinen fått särskilda begräns-

ningar. Om det är fråga om en särskild del av alternativmedicinen, benämner jag denna på 

vedertaget sätt, t.ex. homeopati/homeopat. 

En ytterligare fråga är hur vården som bedrivs med legitimation och som lyder under 

PSL (5 kap. 1 § undantaget) ska benämnas. Utövarna på detta område föranleder inga pro-

blem i detta hänseende, då de ju har offentliga och ofta juridiskt skyddade titlar, så som 

läkare. Själva vården synes dock ha en mängd synonyma benämningar, t.ex. skolmedicin 

eller evidensbaserad medicin. Det mest vedertagna synes dock vara ”skolmedicin” när man 

talar om behandlingar som utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
9
 För 

vården i stort kommer jag använda termen ”hälso- och sjukvården”. Den personkrets som 

jobbar inom hälso- och sjukvården och som beskrivs närmare i avsnitt 2.3, kallas av natur-

liga skäl ”hälso- och sjukvårdspersonal”. 

 

 

1.7 Disposition 

Eftersom uppsatsen behandlar två områden, hälso- och sjukvårdspersonal samt lekmän, 

med ganska vitt skiljda regleringar, är uppsatsen i den beskrivande delen ganska strikt upp-

delad. I kapitel två ges en grundläggande bakgrund till det begrepp som främst är styrande 

för alternativmedicin inom hälso- och sjukvården, vetenskap och beprövad erfarenhet. Syf-

tet med en så pass ingående utredning av begreppet är att försöka få klarhet i hur det fak-

                                                           
7
 Se t.ex. prop. 1997/98:109 s. 156. 

8
 SOU 2004:123 s. 32. 

9
 Se SOU 2004:123 s. 31 f. 
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tiskt bör tolkas, eftersom detta är en inte helt klar fråga. I kapitel tre presenterar jag de fall 

från högre instans som berört hälso- och sjukvårdspersonals utövande av alternativmedicin. 

Särskild vikt läggs vid att sammanställa vilka slutsatser som går att dra från tidigare och 

nyare praxis. I kapitel fyra redogör jag för regleringen kring utövande av alternativmedicin 

för andra än hälso- och sjukvårdspersonal. Här ges en kort historisk och sammanfattande 

bakgrund av vad som vanligtvis menas med alternativmedicin, innan jag presenterar hur 

regleringen på området ser ut.  

Även om jag löpande i texten kommer behandla vissa kritiska synpunkter som jag har 

på de nuvarande förhållandena, har jag ägnat ett särskilt kapitel fem åt att presentera de 

större områden där det antingen diskuterats kring reformbehov eller där jag personligen 

anser att det finns behov för reformer. Uppsatsens sista kapitel består av vissa avslutande 

synpunkter. 
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2 Vetenskap och beprövad erfarenhet 

2.1 Inledning  

Enligt PSL 6 kap. 1 § ska den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Begreppet förekommer även i 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
10

 3 a och 18 a §§, men har i det sammanhanget endast 

betydelse genom att patienten kan välja mellan olika behandlingsformer som omfattas av 

vetenskap och beprövad erfarenhet. I HSL 1 § stadgas bl.a. att vården ska vara av god kva-

litet. PSL har enligt 1 kap 1 § som sitt syfte att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och 

sjukvård och därmed jämförlig verksamhet, medan HSL snarare behandlar sjukvårdens 

allmänna organisation. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet synes därmed främst 

ha vikt vid frågor om patientsäkerhet och kvalitetssäkring.
11

 

Anledningen till att jag anser det vara av vikt att ha ett särskilt avsnitt ägnat åt att ut-

reda begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är att det utgör den yttersta gränsen för 

alternativmedicin utövad av hälso- och sjukvårdspersonal.
12

 För att utreda var gränserna går 

för utövande av alternativmedicin inom hälso- och sjukvården är det därför nödvändigt att 

först utreda vad som menas med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Endast utifrån en språklig tolkning, är det svårt att utröna vad den närmare innebörden 

är av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad menas egentligen med vetenskap? 

Vad är beprövad erfarenhet och när anses en behandlingsmetod vara ”beprövad”? Jag ska 

här nedan undersöka begreppets historiska tillkomst och utveckling, vilken personkrets som 

berörs av begreppet samt undersöka begreppets juridiska innebörd. 

 

 

2.2 Historik 

Det kan sägas att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet antingen är relativt gammalt 

eller relativt ungt. Svaret beror på hur man väljer att definiera den medicinska vetenskapens 

uppkomst. Å ena sidan kan sägas att den medicinska vetenskapen har rötter i antiken, å 

                                                           
10

 SFS 1982:763. 
11

 Axelsson, E, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s. 229. 
12

 Se t.ex. Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 133 f. 
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andra sidan kan sägas att medicinen blev en vetenskap först i slutet på 1800-talet.
13

 Rent 

praktiskt har det sedan urminnes tider funnits yrkesverksamma personer som fungerat som 

läkare och som gett vård till sjuka människor. Det är dock först på senare århundraden som 

det vuxit fram en teoretiskt grundad medicinsk vetenskap. Från Hippokrates dagar ca 400 

f.v.t., fram till 1800-talet, då kliniska studier började utföras på allvar, var de medicinska 

framstegen ytterst begränsade.
14

  

Den första regleringen på hälso- och sjukvårdens område i Sverige kom till år 1663. 

Det var detta år som Collegium Medicorum, en sammanslutning av akademiskt utbildade 

läkare, bildades och tillgavs särskilda privilegier framför andra medicinska utövare. Det var 

dock först i samband med 1798 års instruktion utfärdad av kollegiet som läkare ålades 

några skyldigheter, varav den första var att varje dag inställa sig i sjukrummet.
 15

   

Den första gången som begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet används i offent-

liga sammanhang är genom den första allmänna läkarinstruktionen
16

 från år 1890.
17

 I den-

nas 59 § stadgades att: 

”hvarje läkare, antingen han är i tjenst anställd eller enskildt meddelar läkarevård, ålig-

ger: 1:o att åt sjuk, som af honom vårdas, meddela de råd och, så vidt möjligt är, egna 

den behandling, som den sjukes tillstånd fordrar och som med vetenskap och bepröfvad 

erfarenhet öfverensstämmer; […].”18 

 

En ny allmän läkarinstruktion utfärdades år 1963 och kravet på vetenskap och beprövad 

erfarenhet överfördes till dennas 3 §: 

”Varje läkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt utövar läkaryrket, åligger […] 

att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd 

och, såvitt möjligt, den behandling, som patientens tillstånd fordrar.”19 

                                                           
13

 Jfr. Rönnberg, L, Hälso- och sjukvårdsrätt, s 159. 
14

 Johnsson, L-Å, Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler, Läkartidningen 2012, s 1560. Hädanefter 

refererad till som ”Johnsson, L-Å, Läkartidningen 2012”. 
15

 Johnsson, L-Å, Läkartidningen 2012, s. 1560. 
16

 De allmänna läkarinstruktionerna var inte att jämställa med lag, men utfärdades ändå av kronan, till skillnad 

från den tidigare ordningen då kollegiet utfärdade läkarinstruktioner. Man kan därför säga att 1890 år 

instruktion är första gången som vetenskap och beprövad erfarenhet återfinns i en svensk föreskrift, om än 

inte i lag. Jfr. Johnsson, L-Å, Läkartidningen 2012, s. 1561. 
17

 Johnsson, L-Å, Läkartidningen 2012, s. 1561. 
18

 Kongl. Maj:ts Nådiga Instruktion för läkare, som äro för helso- och sjukvården inom visst område anställde, 

äfvensom för andre, som utöfva läkarekonsten gifven Stockholms slott den 31 oktober 1890, cit. efter 

Axelsson, E, s. 229. 
19

 Allmänna läkarinstruktionen (1963:341). En närmast identisk formulering återfanns även i allmänna 

tandläkarinstruktionen (1963:666). 



 

 9 

Läkarinstruktionerna avskaffades år 1994 i och med stiftandet av lagen om åligganden för 

personal inom hälso- och sjukvården (ÅL)
20

. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet 

överfördes till ÅL 2 § och principen infördes därmed för första gången i svensk lag. Från 

att formuleringen tidigare formellt endast berört läkare, omfattades nu all hälso- och sjuk-

vårdspersonal. Enligt förarbetena innebar detta dock ingen skillnad från tidigare gällande 

praxis.
21

 Stadgandet i ÅL 2 § lydde: 

”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstäm-

melse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”22  

 

Från principens första framträdande i svensk rätt, fram till dess införande i lagstiftningen 

har formuleringen ändrats betydligt. Någon större ändring i sak torde dock inte föreligga, 

då det främst är språkbruket som har moderniserats.  Hur tankegångarna gick när begreppet 

infördes år 1890 är svårt att få klarhet i. Om det någon gång funnits några förarbeten eller 

liknande dokument, verkar dessa inte ha bevarats.
23

  

 

 

2.3 Den berörda personkretsen 

Enligt PSL 6 kap. 1 § gäller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet hälso- och sjuk-

vårdspersonal. Som nämnts ovan är det således inte endast läkare som berörs av begreppet. 

Frågan är dock var den yttre gränsen går, dvs. vilka som inte räknas som hälso- och sjuk-

vårdspersonal och därmed inte omfattas av PSL 6 kap. 1 §.  

I PSL 1 kap. 4 § stadgas vad som menas med hälso- och sjukvårdspersonal. Först och 

främst fastslås i 1 kap. 4 § st 1 punkt 1 att detta gäller för sådan personal som har legitimat-

ion för ett yrke inom hälso- och sjukvården. En lista bestående av 21 olika yrkeskategorier 

som har rätt att inneha legitimation finns i 4 kap. 1 §. Exempel på uppräknade yrken är lä-

kare, sjuksköterska, psykolog, tandläkare och sjukgymnast.  

I 1 kap. 4 § punkt 2 stadgas att även icke-legitimerad personal som är verksam vid 

sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter 
                                                           
20

 SFS 1994:953. 
21

 Prop. 1993/94:149 s. 65. 
22

 Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. Det nuvarande stadgandet i PSL 6 

kap 1 § är i princip identiskt med ÅL 2 §.  
23

 Johnsson, L-Å, Läkartidningen 2012, s. 1562. 
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är hälso- och sjukvårdspersonal. Här inbegrips icke-medicinsk personal vars arbetsuppgifter 

indirekt påverkar patientvården eftersom den medicinskt behandlande personalen är bero-

ende av dem. Exempel kan vara medicinsk-teknisk personal och sjukhusfysiker.
24

 

Enligt 1 kap. 4 § punkt 3 är även den som i annat fall biträder legitimerad yrkesutövare 

att se som hälso- och sjukvårdspersonal. Berörda yrkeskategorier är t.ex. viss laboratorie-

personal eller personer verksamma inom äldreomsorgen, förutsatt att verksamheten leds av 

en legitimerad yrkesutövare.
25

 

Punkterna 4-6 pekar ut vissa särskilda yrkeskategorier som räknas till hälso- och sjuk-

vårdspersonal, nämligen apotekspersonal med vissa uppgifter, rådgivande personal vid 

Giftinformationscentralen samt personal vid larmcentral eller sjukvårdsrådgivningen.  

Den avslutande punkt 7 stadgar att även den som i annat fall, i enlighet med föreskrif-

ter som utfärdats med stöd av PSL, tillhandahåller tjänster under tillfälligt besök i Sverige 

utan att ha svensk legitimation, räknas till hälso- och sjukvårdspersonal. Det verkar som att 

denna punkt främst är avsedd att bli tillämplig då en person från ett EES-land tillfälligt till-

handahåller vård på någon annan plats än vid sjukhus eller annan vårdinrättning där någon 

svensk legitimerad person inte finns tillgänglig.
26

 

 

 

2.4 Innebörd 

Som nämnts ovan under 2.2 finns det inga bevarade dokument från införandet av begreppet 

vetenskap och beprövad erfarenhet i allmänna läkarinstruktionen från år 1890. Någon ur-

sprunglig legaldefinition av begreppet är således svår att finna. Det har gjorts gällande att 

begreppet är otydligt och svårt att få grepp om. Från praktikers håll har särskilt ”beprövad 

erfarenhet” ansetts svårt att definiera.
27

 Jag ska här nedan se om det går att få någon klarhet 

i hur begreppet bör definieras närmare. 

 

 

 

                                                           
24

 Prop. 1997/98:109 s. 61. 
25

 Prop. 1997/98:109 s. 61.  
26

 Axelsson, E, s. 225. 
27

 Se t.ex. Levi, R, Vad menas med beprövad erfarenhet?, Tidningen Vetenskap & Praxis 1997 och Svårt att 

definiera beprövad erfarenhet, Läkartidningen 2007, s. 198 f.  
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2.4.1 Språklig definition 

 

Ett sätt att definiera olika begrepp kan vara att se till dess lexikala och språkliga betydelse. 

För att definiera juridiska begrepp och rekvisit måste analysen oftast tas några steg längre, 

men som utgångspunkt kan det vara lämpligt att se till ett ords språkliga betydelse.
28

 

Vad först gäller vetenskap, definieras ordet på följande sätt i Norstedts ordbok: 

system av beprövade metoder som används för att så noggrant som möjligt undersöka, 

beskriva och förklara verkligheten jämte mängden av säker kunskap vunnen därmed, ibl. 

äv. med tanke på de (fackutbildade) personer som ägnar sig däråt; särsk. i fråga om stu-

diet av den yttre verkligheten med hjälp av mätningar, experiment el. mat. metoder  

 

Vetenskap handlar således om att beskriva och förklara verkligheten med hjälp av vissa 

objektiva metoder samt mot bakgrund av tidigare vunnen kunskap. Beskrivningen verkar 

innebära att vetenskap främst handlar om teori. Man studerar den yttre verkligheten. Vad 

gäller ordet beprövad definieras ordet på följande sätt i Norstedts: 

som har prövats med framgång under tillräcklig tid om metoder, medel etc 

 

Något som är beprövat har således prövats med framgång och under tillräcklig tid. Definit-

ionen kan knappast sägas vara särskilt precis. Vad gäller erfarenhet definieras det i 

Norstedts som: 

att ha utövning av ngn (praktisk) verksamhet bakom sig 

 

Till skillnad från vetenskap handlar erfarenhet alltså främst om praktiska kunskaper, som 

man tillskansat sig genom att ha utövat en verksamhet, t.ex. ett yrke.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den rent språkliga analysen av begreppet vetenskap 

och beprövad erfarenhet inte utmynnar i mycket mer än att ”vetenskap” handlar om teore-

tiskt vunnen kunskap med hjälp av objektiv metodik medan ”erfarenhet” hänför sig till 

praktiskt vunnen kunskap genom utövande av en viss verksamhet.  

 

 

                                                           
28

 Jfr. Samuelsson, J, & Melander, J, Tolkning och tillämpning, s. 118. 
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2.4.2 Juridisk definition 

 

Som nämnts finns det inga bevarade dokument från introduceringen av begreppet veten-

skap och beprövad erfarenhet i svensk rätt. I senare lagstiftningsärenden har begreppet dis-

kuterats, om än en smula knapphändigt och opreciserat. I förarbetena till HSL nämns t.ex. 

helt kort att det är av vikt att patientens vilja påverkar behandlingen, men att ”den vård och 

behandling som ges alltid skall ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Pati-

entens medverkan kan eller får aldrig innebära att dessa krav eftersätts”.
29

 Uttalandet preci-

serar inte närmare vad som menas med begreppet. 

Alternativmedicinkommittén, som hade som uppdrag att utreda frågor kring den alter-

nativa medicinens ställning,
30

 anförde i sitt huvudbetänkande att lagstiftaren tidigare inte 

hade analyserat eller beskrivit innebörden av vetenskap och beprövad erfarenhet mer i de-

talj.
31

 Kommittén hänvisade därefter till ett uttalande gjort av Socialstyrelsen som ett svar 

på en fråga till en läkare år 1976. Eftersom uttalandet har återupprepats i senare förarbeten 

och i princip all doktrin på området,
32

 och därmed synes vara den mest accepterade definit-

ionen av vetenskap och beprövad erfarenhet, förtjänar det att citeras i sin helhet här. 

Såvitt är bekant har innebörden inte definierats i vare sig propositioner eller utskottsutlå-

tanden. Med hänsyn till den snabba utvecklingen inom det medicinska fältet, föränderlig-

heten i de vetenskapliga landvinningarna samt den skiftande erfarenheten hos yrkesutö-

varna är svårigheten att söka definiera uttrycket uppenbar. Med anledning härav vill So-

cialstyrelsen i nuläget – med utgångspunkt från hittills tillämpad praxis vid användandet 

av begreppet – anföra följande. 

   Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att 

beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Författningstexten innebär sålunda ett 

”både och” – inte ett ”antingen eller”. Avvägningen mellan de båda leden i uttrycket kan 

dock variera. När exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras saknas självklart er-

farenhet, det vetenskapliga underlaget får vara grunden för att metoden accepteras, even-

tuellt efter erfarenheter vunna vid försök på djur. I andra fall kan långvarig klinisk erfa-

renhet vara det dominerande underlaget för att en behandlingsmetod accepteras medan de 

teoretiska och/eller experimentella vetenskapliga bevisen för dess effektivitet kan vara 

begränsade. 

   I vissa fall har Socialstyrelsen utfärdat anvisningar till ledning för medicinalpersonalen 

i vissa konkreta situationer t ex hur vissa sjukdomstillstånd bör diagnostiseras eller be-

handlas. I de fall särskilda anvisningar eller föreskrifter finns utfärdade innebär kravet på 

vetenskap och beprövad erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs. 

                                                           
29

 Prop. 1981/82:97 s. 50. 
30

 SOU 1989:60 s. 15. 
31

 SOU 1989:60 s. 59. 
32

 Se t.ex. prop. 1993/94:149 s. 65 samt DS 2008:47 s. 75 f. 
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---- 
 

Kravet på diagnostik och behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet 

bör leda till att den enskilde läkarens handlande grundar sig på inom läkarvetenskapen 

vunna erfarenheter och erkända metoder. Detta innebär dock inte att det i alla fall går att 

få fram en enhetlig bedömning av vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet. Rent 

”vetenskapligt” sett står ibland olika skolor mot varandra och vad som är ”beprövad erfa-

renhet” kan variera mellan olika läkare. 

   Som inledningsvis omnämnts är den kliniska försöksverksamheten ett undantag från att 

behandling bör meddelas i enlighet med beprövad erfarenhet. Under etiskt godtagbara 

former prövas härvid behandlingsmetoder och mediciner av vilka man ännu inte har be-

prövad erfarenhet. Sådan verksamhet är en självklar förutsättning för att en utveckling 

inom det medicinska fältet skall kunna ses. 

   Avslutningsvis kan sägas att kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet har syftet att 

tillförsäkra patienten bästa möjliga vård i det enskilda fallet samtidigt som en ram för lä-

karnas verksamhet uppställs. Ifrågavarande krav innebär inte att t ex nya behandlingsme-

toder utesluts utan att försöksverksamhet måste företas på ett sådant vetenskapligt sätt att 

en utvärdering kan göras. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet inrymmer dels att 

förutsättningar för en medicinsk utveckling som kommer patienten till gagn skapas, dels 

att meddelad vård alltid skall ha viss kvalitet.33 

 

Detta uttalande synes vara den tyngst vägande definitionen av vetenskap och beprövad erfa-

renhet. Ursprungligen kan dess rättskällevärde ses som relativt svagt, då det endast handlar 

om ett allmänt utlåtande från en myndighet. I och med att uttalandet har reproducerats i 

statliga utredningar och förarbeten, ligger det nära till hands att anta att lagstiftarens definit-

ion ligger nära Socialstyrelsens uttalande. Detta särskilt då förarbetena till ÅL citerar utta-

landet eftersom ”det vid beredningen efterlysts ett klargörande av vad som avses med ut-

trycket vetenskap och beprövad erfarenhet”.
34

 Jag ska här nedan, mot bakgrund av ovanstå-

ende uttalande samt meningar i doktrinen, analysera hur begreppet ska och bör tolkas.  

 

 

2.4.3 Vetenskap 

 

Det uttalande från Socialstyrelsen som citerats ovan, ger en huvudsakligen samlad definit-

ion av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet och ger ingen närmare vägledning för 

vad som menas med de båda delrekvisiten. Som ska visas nedan verkar detta också vara det 

brukliga inom doktrinen. Ett undantag är dock Johnsson, som menar att vetenskap är ”vad 

                                                           
33

 Endast st 2, som inleds med ”[u]r juridisk synvinkel…” och st 3 återfinns i SOU 1989:60. Den längre vers-

ionen som jag valt att citera här, har hämtats från Sjölenius, B, Hälso- och sjukvårdsrätt del II, s. 55 f. 
34

 Prop. 1993/94:149 s. 65. 
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kollektivet eller snarare vissa ledande företrädare för olika discipliner vid en viss tid och på 

en viss ort anser vara vetenskap”.
35

  

Johnssons definition skiljer sig betänkligt från den lexikala definition som jag presente-

rade ovan under 2.4.1. Den språkliga definitionen beskriver snarast själva den vetenskap-

liga processen, medan Johnssons definition synes vara mer praktiskt juridisk i och med att 

den beskriver hur man mest effektivt kan utröna vad som är den vetenskapliga ståndpunk-

ten är för tillfället, i slutändan inför en domstol. Jurister är inte medicinska experter och kan 

därmed rimligen inte självständigt bedöma hur stark vetenskaplig evidens det finns för en 

viss behandling. Ett expertutlåtande från en ”ledande företrädare” på området får därmed i 

praktiken anses peka starkt på vad som är vetenskap i det enskilda fallet. Den naturliga 

följdfrågan blir vad som då menas med ”ledande företrädare” – är det en professor eller 

docent? Ska personen ha skrivit ett visst antal avhandlingar på området? Liknande frågor 

synes inte ha något klart svar, varken i förarbeten eller i doktrin. 

 

 

2.4.4 Beprövad erfarenhet 

 

Likt fallet med begreppet vetenskap, ger Socialstyrelsens beskrivning ingen vägledning för 

definitionen av beprövad erfarenhet sedd för sig. Johnsson definierar begreppet som ”såd-

ana metoder som […] fortfarande tillämpas och anses vara ändamålsenliga”.
36

 Johnssons 

definition i denna del ligger närmare den lexikala definitionen. Beprövad erfarenhet handlar 

om metoder som, utan att nödvändigtvis ha vetenskaplig grund, har en viss tradition av att 

ha använts med framgång. Metoderna måste dock fortfarande anses ha viss bäring. 

Ett exempel från läkarhåll som kan belysa vad som menas med beprövad erfarenhet är 

acetylsalicylsyra, som används i smärtlindrande medel.
37

 Då substansen togs fram redan på 

1800-talet, gjordes länge inga närmare studier på dess effektivitet. Några större tvivel på 

substansens smärtlindrande effekt fanns dock inte, varför den kunde ordineras i enlighet 

med beprövad erfarenhet. Exakt vad som krävs för att något ska anses vara beprövat, samt 

hur man bedömer detta, verkar dock svårt att svara på. 

 

                                                           
35

 Johnsson, L-Å, Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter, s. 79. Hädanefter refererad till 

som ”Johnsson, L-Å, 2010”. 
36

 Johnsson, L-Å, 2010, s. 79 f. 
37

 Uttalande från Anders Rane i Svårt att definiera beprövad erfarenhet, Läkartidningen nr 4 2007, s. 199. 
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2.4.5 En samlad definition 

 

Som nämnts ovan synes både Socialstyrelsens uttalande och större delen av doktrinen utgå 

från en samlad definition av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta innebär 

inte att man överhuvudtaget inte skiljer på de båda delrekvisiten, utan är snarare ett tecken 

på att begreppet är svårdefinierat. 

Socialstyrelsens uttalande inleds med ett konstaterande av att det ligger i sakens natur 

att begreppet är svårt att definiera. Som exempel nämns den snabba utvecklingen inom me-

dicinen, vetenskapens ständiga föränderlighet samt den skiftande erfarenheten hos yrkesut-

övarna. På vilket sätt erfarenheten skiftar preciseras inte närmare, men det är rimligt att anta 

att t.ex. specialistläkare på vissa områden har andra erfarenheter än allmänläkare och läkare 

som är specialister på andra områden.  

Vidare ger yttrandet uttryck för att vetenskap och beprövad erfarenhet är ett kumulativt 

rekvisit; hälso- och sjukvårdspersonal måste beakta såväl vetenskap som beprövad erfaren-

het i sin yrkesutövning. Detta verkar dock endast gälla som utgångspunkt. Då det handlar 

om en ny behandlingsmetod saknas ju av naturliga skäl erfarenhet, varför det vetenskapliga 

underlaget får större betydelse. På samma sätt kan långvarig klinisk erfarenhet innebära att 

en behandlingsmetod är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, trots 

att vetenskapligt underlag saknas.
38

 Enligt min mening synes uttalandet ge stöd för en av-

vägningsprincip, dvs. ju mer vetenskapligt stöd en behandling har, desto mindre klinisk 

erfarenhet krävs, och vice versa. 

Socialstyrelsen anser att kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet ”naturligtvis” in-

nebär att särskilt utfärdade anvisningar från Socialstyrelsen ska följas. Detta synes dock 

inte vara så självklart. I doktrinen har det hänvisats till ett JO-uttalande där det anförs att 

det är HSAN och de allmänna domstolarna som i samband med frågor om fel eller för-

summelse av läkare (numera all hälso- och sjukvårdspersonal) ytterst utformar vad som 

utgör vetenskap och beprövad erfarenhet.
39

 I avsaknad av särskilt författningsstöd saknar 

Socialstyrelsen, enligt JO, befogenhet att meddela föreskrifter som är ägnade att förhindra 

användandet av en viss läkemedelsmetod, endast för att Socialstyrelsens egen bedömning 

visar att metoden strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. I författningskommenta-

                                                           
38

 SOU 1989:60 s. 59. 
39

 JO 211/75, beslut 1976-01-15, via René, N, Odontologiska ansvarsfrågor, s. 10 f. 
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ren till ÅL 2 § sägs dock att kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet bl.a. att persona-

len är skyldig att känna till och iaktta de föreskrifter och allmänna råd som kan ha utfärdats 

av socialstyrelsen.
40

 Dylika föreskrifter och råd verkar således ha en betydande roll vid 

tolkningen av vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, men ytterst är 

det domstolarna och HFD som fastställer innebörden.
41

 

Socialstyrelsen fortsätter med att konstatera att det inte alltid är fallet att endast en be-

handling är att anse som i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller 

oavsett vilket led i begreppet man riktat in sig på. Inom vetenskapen finns ofta olika skolor 

som står mot varandra och vad gäller beprövad erfarenhet kan denna som nämnts skifta 

mellan yrkesutövarna. Detta har också numera kommit till uttryck i lag genom HSL 3 a och 

18 a §§, där det sägs att om det finns flera olika behandlingar som står i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten ha möjlighet att välja behandling.
42

 

Efter att ha uttalat sig om klinisk försöksverksamhet, som jag ämnar återkomma till 

nedan under 2.6, avslutar Socialstyrelsen skrivelsen med att uttrycka syftet med kravet på 

vetenskap och beprövad erfarenhet, nämligen att tillförsäkra patienten bästa möjliga vård i 

det enskilda fallet samtidigt som en ram för läkarens verksamhet uppställs. Kravet på ve-

tenskap och beprövad erfarenhet har således ett tudelat syfte: att på ett större plan reglera 

verksamheten samt verka kvalitetssäkrande i individuella fall. 

I förarbetena till ÅL hänvisas det till Alternativmedicinskommitténs huvudbetänkande 

och socialstyrelsens uttalande från 1976 eftersom ”det vid beredningen efterlysts ett klargö-

rande av vad som avses med uttrycket vetenskap och beprövad erfarenhet”.
43

 Det anförs 

också att det bör ställas olika högt ställda krav på yrkesutövarna som faller under begreppet 

hälso- och sjukvårdspersonal och därmed omfattas av kravet på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (se om personkretsen ovan under 2.3). De krav som ställs på var och en måste 

enligt departementschefen nyanseras mot bakgrund av utbildning och erfarenhet. 

René ger i sin avhandling, som handlar om odontologiska
44

 ansvarsfrågor men som 

ändå torde ha betydelse i detta sammanhang, en övergripande definition av vetenskap och 

                                                           
40

 Prop. 1993/94:149 s. 118. 
41

 Jfr. Rynning, E, s. 130. 
42

 HSL 3 a och 18 a §§ kom till genom en lagändring i slutet av 90-talet (SFS 1998:1660), medan 

Socialstyrelsens uttalande som nämnts är från 1976.  
43

 Prop. 1993/94:149 s. 65. 
44

 Odontologi = läran om tänderna och deras sjukdomar. Se Nationalencyklopedin. 
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beprövad erfarenhet. René anför att med vetenskap och beprövad erfarenhet menas ”den för 

tillfället och för landet gemensamma och samlande banken av vetande och synen på detta 

vetandes praktiska konsekvenser i det enskilda fallet” samt att begreppet kan liknas vid ”en 

sfär som hela tiden växer och rör sig i olika riktningar under påverkan av olika krafter”.
45

 

Renés definition kan knappast sägas vara särskilt preciserad.  

I senare doktrin har Renés definition kommenterats av Westerhäll. Hon menar att det är 

svårt att konkretisera begreppet mer, med hänsyn till disciplinernas mångfald samt till be-

greppets dynamiska karaktär.
46

 Vidare anför Westerhäll att det är uteslutet att begreppet 

vetenskap och beprövad erfarenhet skulle ha något specifikt juridiskt innehåll som inte 

samtidigt motsvaras av ett medicinskt innehåll. Eftersom jurister inte har någon sakkunskap 

på området, skulle hänvisningar till juridisk-tekniska omständigheter medföra att begreppet 

förlorar i trovärdighet. Enligt Westerhäll måste dock vägledande uttalanden från medicinskt 

sakkunniga överensstämma med intentionerna i den rättsliga regleringen.  

Rynning menar att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet verkar ”innefatta ett 

rent medicinsk-tekniskt ställningstagande till vilken metod som anses godtagbar för att 

uppnå ett visst resultat, oberoende av om resultatet i sig är eftersträvansvärt av medicinska, 

etiska eller andra skäl”.
47

 En behandlingsåtgärd behöver således inte vara medicinskt moti-

verad för att inte strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet, t.ex. saknar rituell omskä-

relse av pojkar och kosmetisk kirurgi någon medicinsk indikation, men åtgärderna anses 

ändå inte strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Rynning anför även att begreppet 

vetenskap och beprövad erfarenhet ansetts innebära en etisk dimension och tar upp palliativ 

vård av icke-beslutskompetenta patienter som exempel. Även om en åtgärd varken kan bota 

eller lindra, och därmed kan anses vara meningslös ur medicinsk synpunkt, kan den te sig 

meningsfull för patienten. För att en åtgärd i sådana fall ska anses vara motiverad utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet, krävs det en omdömesgill avvägning mellan åtgärdens 

kortsiktiga och långsiktiga effekter.
48

 

Johnsson anför att, med hans ordval, den nästan mytiska formuleringen vetenskap och 

beprövad erfarenhet är avgörande för kvaliteten på hälso- och sjukvården och för avgräns-

                                                           
45

 René, N, s. 180. 
46

 Westerhäll, L, Den svenska socialrätten, s. 320 f. 
47

 Rynning, E, s. 137 f. 
48

 Rynning, E, s. 137 f. 



 

 18 

ningen mot alternativmedicinska metoder.
49

 Som nämnts ovan under 2.4.3 och 2.4.4 defini-

erar Johnsson delrekvisiten för sig, men ger också en samlad definition. Praktiskt sett inne-

bär kravet, enligt Johnsson, att varje yrkesutövare ska använda de kunskaper som förvärvats 

under utbildningen och som inte hunnit bli passé samt utnyttja den erfarenhet som vunnits i 

praktiskt arbete. Enligt Johnsson innefattar begreppet också att patienten kan förvänta sig 

att bli behandlad på ett professionellt sätt, vilket bl.a. innebär att en läkare inte kan lägga 

ansvaret för att patientens besvär utreds på patienten själv.
50

  

 

 

2.4.6 Vetenskap och/eller beprövad erfarenhet? 

 

Som visats i ovanstående avsnitt verkar det vara oklart i vilken mån delrekvisiten vetenskap 

och beprövad erfarenhet ska anses vara kumulativa eller alternativa. Lagtextens formule-

ring ger en entydig bild av att de båda leden är kumulativa. Förarbetsuttalandena verkar 

innebära att rekvisiten ska tolkas kumulativt åtminstone som en utgångspunkt, medan det i 

doktrin har hävdats att detta många gånger är praktiskt omöjligt och att praxis snarast pekar 

på att kravet vore formulerat som ”vetenskap eller beprövad erfarenhet”.
51

 

I Socialstyrelsens skrivelse från 1976, anförs det att ”[f]örfattningstexten innebär […] 

ett ’både och’ – inte ett ’antingen eller’”. Ordalydelsen lämnar lite utrymme för någon an-

nan tolkning än att vetenskap och beprövad erfarenhet är två kumulativa rekvisit, som båda 

måste vara uppfyllda vid hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning. I meningen efter 

detta klargörande sägs dock att avvägningen mellan de båda leden i uttrycket kan variera. 

Detta öppnar upp för en klart mindre strikt tolkning. Som exempel nämner Socialstyrelsen 

att nya behandlingsmetoder är godtagbara om det vetenskapliga underlaget är tillräckligt 

samt att behandlingsmetoder som, av en eller annan anledning, saknar vetenskapligt evi-

densunderlag kan accepteras om det finns långvarig klinisk erfarenhet. Av Socialstyrelsens 

inledande klargörande som pekade mot en relativt strikt kumulativ tolkning, kvarstår nu en 

avvägning som närmast pekar mot en alternativ tolkning, åtminstone då antingen det ena 

eller andra ledet framstår som särskilt starka. 

                                                           
49

 Johnsson, L-Å, 2010, s. 79 f. 
50

 Johnsson, L-Å, 2010, s. 79 f. 
51

 Författarens kursivering. Se SOU 1989:60 s. 59 och Johnsson, L-Å, 2010, s. 85.  
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Johnssons tolkning av begreppet får anses gå ett steg längre. Han menar att det får an-

ses finnas ett ”tyst förbehåll” intaget i lagtexten, med innebörden att de båda delrekvisiten 

ska tolkas kumulativt ”såvitt det i varje situation är praktiskt möjligt”.
52

 Exempel på situat-

ioner som kan påverka bedömningen av om det är praktiskt möjligt att använda en behand-

ling som uppfyller båda kriterierna är enligt Johnsson då det saknas samtycke från patienten 

(patienten kanske inte vill bli behandlad, vilket inte ska ligga läkaren till last) samt då det 

finns begränsningar i de resurser som vårdgivaren tillhandahåller. Johnsson pekar också på 

att det fram till de allmänna läkarinstruktionernas upphävande i och med införandet av kra-

vet på vetenskap och beprövad erfarenhet i lagstiftning 1994, fanns en formulering om att 

behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet skulle ske ”såvitt möjligt”.  

Trots att lagtexten ger en entydig bild av att de båda delrekvisiten är kumulativa, pekar 

förarbeten och praktiska skäl på att detta endast är en utgångspunkt. De kumulativa delrek-

visiten är således försedda med undantag. Enligt min mening vore det i och för sig önskvärt 

att detta kom tydligare till uttryck i lagtexten, men övervägande skäl talar för att en avväg-

ning är det mest lämpliga förhållningssättet. Detta ter sig särskilt starkt om man betänker att 

nya behandlingsmetoder inte skulle kunna användas om begreppet vore helt utan undantag. 

 

 

2.4.7 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att doktrinen i stort sett är enig om att vetenskap och beprö-

vad erfarenhet är ett svårdefinierat begrepp. René, Westerhäll och Rynning synes ha analy-

serat begreppet främst som ett samlat rekvisit, medan Johnsson ser begreppet som två olika 

delrekvisit. Rynning anför att begreppet främst verkar handla om ett medicinsk-tekniskt 

ställningstagande till själva behandlingen, som inte innefattar huruvida syftet med behand-

lingen är medicinskt motiverat. En etisk dimension synes dock inbegripas. Johnsson menar 

att begreppet även innefattar ett ansvar för professionell vård. Förarbetena ger stöd för att 

begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet åtminstone som utgångspunkt är ämnat att 

tolkas kumulativt. Sannolikt ska en avvägning göras mellan de två delrekvisiten samt att 

det finns undantagssituationer då det inte är möjligt av praktiska, t.ex. ekonomiska, skäl att 

tillgodose både vetenskap och beprövad erfarenhet. Ytterst är det domstolarna som avgör 

                                                           
52

 Johnsson, L-Å, 2010, s. 85. 
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vad som ingår i begreppet, men Socialstyrelsen har åtminstone en rådgivande roll. Syftet 

med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet är dels regulatoriskt och dels kvalitets-

säkrande i det enskilda fallet. Slutligen bör det ställas olika högt ställda krav på olika yr-

kesutövare mot bakgrund av deras utbildning och erfarenhet. 

 

 

2.5 En dynamisk tolkning 

Av det föregående avsnittet torde det framgå att vetenskap och beprövad erfarenhet är ett 

begrepp som ska tolkas dynamiskt, dvs. begreppet förändras över tid genom att nya veten-

skapliga rön utvecklar vad som anses vara etablerat. Vad som tidigare ansetts vara förenligt 

med vetenskap och beprövad erfarenhet behöver inte vara det vid en senare tidpunkt och 

vice versa. Med tanke på vetenskapens natur, torde detta vara ofrånkomligt. Renés bild av 

en sfär som hela tiden växer i olika riktningar, är en god om än vag beskrivning.
53

  

Ett exempel på begreppets föränderlighet är akupunktur. Som ska beskrivas närmare 

nedan under 4.4.3 bygger stor del av den klassiska teoribildningen bakom akupunktur på 

element som saknar vetenskaplig evidens. Sedan år 1982 är det dock tillåtet för hälso- och 

sjukvårdspersonal att använda akupunktur i smärtlindrande syfte.
54

 Den akupunktur som 

utövas inom hälso- och sjukvården har ansetts vara i linje med vetenskaplig evidens
55

, men 

följer inte den traditionella akupunkturens teoribildning.
56

  

Att uppmärksamma är att den dynamiska tolkningen av vetenskap och beprövad erfa-

renhet innebär att inget är hugget i sten. Om det således framkommer tillräckligt med ny 

vetenskaplig evidens som pekar på att den akupunktur som utövas inom hälso- och sjuk-

vården inte fungerar, kan metoden likt alla andra metoder exkluderas från att vara i över-

ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  
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 Se René, N, s. 180. 
54

 SOU 1989:60 s. 192. 
55

 Evidens har många olika betydelser, men definieras bäst i detta sammanhang som ”bästa tillgängliga bevis” 

på hur något förhåller sig. Se SBU:s webbplats http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Varfor-behovs-

evidens-och-utvardering/, besöksdatum 11-11-2013.  
56

 Sjukvårdrådgivningens webbplats http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Akupunktur/, 29-11-
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2.6 Forskning 

Ett viktigt undantag från kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet är etikprövad och 

klinisk forskning.
57

 Den forskning som är aktuell i detta sammanhang är den som bedrivs 

genom försöksbehandling av patienter. Denna behandling kan av naturliga skäl ofta inte 

anses vara i överensstämmelse med vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet, eftersom 

metoderna varken är vetenskapligt bevisade eller beprövade under någon längre tid. Att den 

kliniska forskningen måste tillåtas torde dock stå klart, eftersom vetenskapen annars skulle 

få svårigheter att forska fram nya metoder och behandlingar.
58

 

Undantaget för forskning har dock inte något generellt lagstöd. Inte någonstans i PSL 6 

kap. 1 § eller närliggande lagstiftning stadgas det att försöksbehandling av patienter inte 

behöver bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns bestämmel-

ser om viss form av forskning, t.ex. lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 5 kap., samt 

etisk reglering kring hur forskningen ska bedrivas, t.ex. lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor, men i övrigt är undantaget baserat på sedvana.
59

 

Med beaktande av hur svårdefinierat begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet an-

ses vara, är det enligt min mening mindre önskvärt att de undantag som finns från rekvisi-

tets tillämpningsområde enligt gällande rätt bygger på sedvana och inte är mer tydligt be-

lysta i lagstiftning. Oavsett den praktiska betydelsen av en sådan lagändring, borde det vara 

principiellt viktigt att vara så tydlig som möjligt i en i övrigt så pass komplicerad fråga. 

 

 

2.7 Sanktioner 

2.7.1 Inledning 

 

Det finns inget särskilt straffstadgande för det fall någon som tillhör hälso- och sjukvårds-

personalen utför behandling som bryter mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Däremot 

kan ett sådant förfarande leda till att allmänna straffstadganden blir tillämpliga, t.ex. vål-

lande till annans död och vållande till kroppsskada, BrB 3 kap. 7-8 §§.
60

 Den frågan går 
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dock utöver syftet med uppsatsen, varför jag inte ska utreda saken närmare. Som ska visas i 

avsnitt 4.7 är saken annorlunda för lekmän, eftersom det är straffsanktionerat att bryta mot 

bestämmelserna i PSL 5 kap. 1 §.  

Att det inte finns något särskilt straffstadgande betyder dock inte att det saknas konse-

kvenser. Tillsynsmyndigheten på hälso- och sjukvårdsområdet, Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), har enligt PSL 7 kap. 29-30 §§ vissa befogenheter. Enligt 7 kap. 29 § ska 

IVO, om det framkommer att hälso- och sjukvårdspersonal inte fullgör sina skyldigheter, 

vidta åtgärder för att se till så att skyldigheterna fullgörs. Åtgärderna kan bestå t.ex. i att 

IVO kontaktar arbetsgivaren och påpekar vikten av råd och stöd.
61

 Vidare ska IVO enligt 7 

kap. 30 § göra en anmälan till HSAN om man anser att det finns skäl för bl.a. prövotid eller 

återkallelse av legitimation. 

Tidigare fanns det i disciplinpåföljdslagen
62

 4-6 §§, och senare LYHS
63

 5 kap. 3 §, 

möjlighet för HSAN att ålägga disciplinpåföljder som varning eller erinran. Disciplinpå-

följd kunde beslutas om en legitimerad yrkesutövare uppsåtligen eller av oaktsamhet undlå-

tit sig att uppfylla sina skyldigheter enligt vissa lagrum, bl.a. LYHS 2 kap. 1 § som då re-

glerade kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Disciplinpåföljderna avskaffades i 

och med införandet av PSL. Anledningen var att existensen av disciplinansvaret verkade 

inverka på personalens benägenhet att rapportera negativa händelser.
64

 De påföljder som 

främst aktualiseras vid handlande i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet är numera 

prövotid och återkallelse av legitimation, som behandlas nedan. I avsnitt 3.4 diskuterar jag 

om avskaffandet av disciplinpåföljderna kan vara en av anledningarna till att det åtminstone 

vid en första anblick föreligger viss diskrepans vad gäller bedömningen och utgångarna 

mellan äldre och nyare praxis på området. 

 

 

2.7.2 Prövotid 

 

I PSL 8 kap. finns bestämmelser om prövotid och återkallelse av legitimation. Vad först 

gäller prövotid regleras detta i 8 kap. 1-2 §§ och har som syfte att förebygga en framtida 
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återkallelse av legitimationen.
65

 Prövotiden är således tänkt att fungera som ett första steg, 

för att så tidigt som möjligt kunna rätt till fel utan att detta nödvändigtvis behöver innebära 

att legitimationen återkallas. Prövotiden löper under tre år och ska
66

 föreskrivas om något 

av fyra kriterier är uppfyllda.  

Det första kriteriet är då någon har varit oskicklig vid sin yrkesutövning och detta kan 

befaras få betydelse för patientsäkerheten. Tidigare krävdes endast att man varit oskicklig, 

men i och med införandet av PSL betonades att det centrala då prövotid övervägs är risken 

för patientsäkerheten.
67

 Det räcker således inte endast med att yrkesutövaren varit oskick-

lig, utan denna oskicklighet måste ha inneburit någon sorts fara. 

Det andra kriteriet hänför sig till brott begångna i samband med yrkesutövningen. 

Detta blir troligen sällan aktuellt då det handlar om ifall någon har handlat i strid med ve-

tenskap och beprövad erfarenhet. Exempel på brott som kan begås i samband med yrkesut-

övningen är stöld av läkemedel, misshandel av patient eller narkotikabrott.
68

 

Det tredje kriteriet är då någon har, uppsåtligen eller av oaktsamhet, brutit mot någon 

föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten. Att betydelsen för patentsä-

kerheten ska vara väsentlig, innebär att kausalsambandet mellan överträdelse av föreskrif-

ten och uppkommen fara för patientsäkerheten ska vara tydligt.
69

 

Det fjärde kriteriet är formulerat som en generalklausul och hänför sig till andra om-

ständigheter än de ovan behandlade som pekar på att yrkesutövaren kan befaras vara 

olämplig att utöva yrket. Någon närmare beskrivning på hur bedömningen ska gå till har 

inte gjorts i förarbetena.
70

  

Utöver de nämnda fyra kriterierna kan prövotid också föreskrivas om det kan befaras 

att yrkesutövaren på grund av sjukdom eller liknande omständigheter inte kommer att 

kunna utföra sitt arbete tillfredsställande, PSL 8 kap. 1 § st 2. Den yttersta konsekvensen av 

att det beslutas om prövotid är att yrkesutövarens legitimation kan återkallas om personen 
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under prövotiden på nytt visat sig vara olämplig för sitt yrke eller underlåtit att följa en prö-

votidsplan, 8 kap. 4 § punkt 2 och 3. 

 

 

2.7.3 Återkallelse av legitimation 

 

Återkallelse av legitimation regleras i PSL 8 kap. 3-7 §§. Att få sin legitimation indragen 

är, förutom det allmänna straffansvaret, den mest ingripande åtgärd som finns till hands då 

det handlar om fel begångna av legitimerade yrkesutövare. Utan legitimationen kan perso-

nen inte längre vara verksam i yrket eller åtnjuta den kompetensgaranti som legitimationen 

ger.
71

 Det yttersta syftet med bestämmelserna om återkallelse är inte att bestraffa den en-

skilde yrkesutövaren, utan att skydda patienter mot att bli behandlade av olämpliga perso-

ner.
72

 Om de relevanta rekvisiten för återkallelse är uppfyllda, ska legitimationen återkallas. 

Reglerna om återkallelse är således, liksom numera reglerna om prövotid, obligatoriska. 

För att det ska bli aktuellt med återkallelse av legitimation, krävs det enligt PSL 8 kap. 

3 § att något av tre kriterier är uppfyllda. För det första ska legitimationen återkallas om 

den legitimerade varit grovt oskicklig vid yrkesutövningen. Skillnaden mot motsvarande 

bestämmelse om prövotid i 8 kap. 1 § punkt 1 är att oskickligheten ska ha varit grov samt 

att det inte ställs upp några krav på att patientsäkerheten ska ha påverkats, se ovan 2.7.2. 

Enligt förarbetena krävs det vanligtvis att den legitimerade varit ”exceptionellt oskicklig 

eller olämplig” för att återkallelse ska aktualiseras.
73

 

Det andra kriteriet är att den legitimerade ska ha begått ett så pass allvarligt brott att det 

påverkar förtroendet för honom eller henne. Det är endast i undantagsfall som händelser 

utanför tjänsten kan leda till återkallelse av legitimationen.
74

 

Det tredje kriteriet motsvarar den generalklausulsliknande punkten om prövotid i PSL 

8 kap. 1 § punkt 4. Skillnaden då det gäller återkallelse är att den legitimerade ska ha visat 

sig uppenbart olämplig, det räcker således inte endast med att det befaras att den legitime-

rade är olämplig.  
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 Se prop. 1993/94:149 s. 94 f. samt Axelsson, E, s. 344. 
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I PSL 8 kap. 4 § finns ytterligare grunder för återkallelse. Det handlar härvidlag om fall 

då sjukdom eller liknande hindrar den legitimerade från utöva sitt yrke tillfredsställande, 

fall då prövotid har föreskrivits men ingen bättring skett samt fall då den legitimerade själv 

begärt att få legitimationen återkallad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

3 Alternativmedicin och hälso- och sjukvårdspersonal 

3.1 Inledning 

Jag har ovan i kapitel 2 utrett begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, hur man defi-

nierar det och vilka sanktioner som finns att tillgå om en behandling inte utförs i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. I detta avsnitt ska jag undersöka hur praxis ser ut 

på området och vilka slutsatser man kan dra kring detta. De huvudsakliga ämnena för ka-

pitlet är vad som krävs för att en behandling ska anses bryta mot vetenskap och beprövad 

erfarenhet och om det utöver det krävs någon eller några ytterligare omständigheter för att 

någon sanktion ska utdömas. Förhoppningen är att gränserna för hälso- och sjukvårdsper-

sonals utövande av alternativmedicin på så sätt kan preciseras närmare. 

 

 

3.2 Tidigare utgångspunkter 

I Alternativmedicinkommitténs utredning från år 1989 påpekades att det är mycket vansk-

ligt att dra slutsatser om gränserna för hälso- och sjukvårdspersonals möjligheter att an-

vända alternativmedicinska metoder i sin verksamhet.
75

 Anledningen till detta var bristen 

på prejudicerande avgöranden. Kommittén lade ändå fram några principer som kunde antas 

tillmätas betydelse vid hälso- och sjukvårdspersonals utövande av alternativ medicin: 

 Alternativbehandlingen måste föregås av eller ges parallellt med konventionell te-

rapi, den får således inte vara ett förstahandsval 

 Den alternativa behandlingen får inte vara skadlig eller farlig för patienten 

 Hälso- och sjukvårdspersonal har alltid rätt att vägra medverka till alternativmedi-

cinsk behandling.
76

 

 

Alternativmedicinkommitténs principer bygger på dåvarande existerande praxis från 

HSAN och kammarrätten. Jag kommer att behandla utredningens principer som en ut-

gångspunkt, för att se om rättsläget förändrats sedan år 1989.  
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 SOU 1989:60 s. 60. Alternativmedicinkommitténs förslag ledde inte till lagstiftning, men resonemangen 

som fördes i denna del kan ändå tjäna som grund för en inledande vägledning. Se även Axelsson, E, s. 237. 
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På senare tid har utövande av alternativmedicin och dess överensstämmelse med veten-

skap och beprövad erfarenhet prövats av högre instanser, framförallt genom de kombine-

rade målen RÅ 1998 ref. 41 I och II. 

I RÅ 1998 ref. 41 I hade Socialstyrelsen uppmärksammat att en legitimerad sjukgymnast, 

Å.O., som sedan ett halvår tillbaka helt slutat att utöva traditionell sjukgymnastik, istället 

börjat ägna sig åt reflexologi och zonterapi. Vid sin praktik skyltade hon om att hon var 

legitimerad sjukgymnast för att hon ville tala om för allmänheten att hon hade gedigna 

medicinska kunskaper. Socialstyrelsen anförde inför HSAN att man inte kan vara legiti-

merad yrkesutövare och arbeta enligt kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet och 

samtidigt ägna sig åt alternativa behandlingsmetoder. Å.O. var enligt Socialstyrelsen le-

gitimerad sjukgymnast ”hela dygnet” och kan inte frånträda denna egenskap och ansvaret 

som följer, endast genom att utöva alternativa metoder i en annan lokal än den hon utövar 

sjukgymnastik i. Socialstyrelsen yrkade på att Å.O:s legitimation skulle återkallas. 

HSAN ålade Å.O. en varning, ett beslut som inte ändrades i kammarrätten. 

Efter att ha redogjort för bakgrunden till målet, påpekade HFD77 att legitimerade yr-

kesutövare ska utöva sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att 

kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet har betydelse för att kvaliteten i vården ska 

kunna tryggas och är grundat på hänsyn till patientsäkerheten. Därefter konstaterades att 

Å.O:s verksamhet inte kunde anses överensstämma med hennes skyldigheter enligt ve-

tenskap och beprövad erfarenhet. Därutöver var det i målet ”inte fråga om någon alldeles 

speciell undantagssituation som med hänsyn till humanitetens krav kan tänkas ge visst ut-

rymme för en legitimerad yrkesutövare att använda alternativmedicinska åtgärder”. Å.O:s 

handlande ansågs vara uppsåtligt eller oaktsamt och hade inte varit av tillfällig karaktär 

och inte heller ringa eller ursäktligt. Den ålagda varningen skulle därför kvarstå. 

 

HFD:s domskäl behandlar överhuvudtaget inte frågan om Å.O:s behandlingsmetoder varit 

skadliga eller farliga för hennes patienter. Om Alternativmedicinkommitténs förslag på 

principer som redogjorts för ovan ska anses ha någon betydelse, var felet som Å.O. gjort sig 

skyldig till att den alternativa behandlingen inte föregåtts av eller givits parallellt med kon-

ventionell vård. Då HFD i sin inledande beskrivning av omständigheterna nämner att Å.O. 

slutat helt med att utöva traditionell sjukgymnastik, ligger detta nära till hands eftersom 

någon konventionell vård därmed inte givits parallellt. 

HFD nämner även att Å.O:s handlande inte varit av tillfällig karaktär som en av anled-

ningarna till att hon ålades varning. Domstolen synes således ha lagt vikt vid omfattningen 

av verksamheten.
78

 Hur stor betydelse detta hade för utgången är svårt att säga, men det är 

av intresse vid en jämförelse med nyare praxis, se nedan under 3.3. 
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 Högsta Förvaltningsdomstolen hette tidigare Regeringsrätten (RegR). Jag kommer för konsekvensens skull 
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Vad som mer är av intresse är att HFD:s domskäl öppnar upp för att det finns vissa un-

dantagssituationer, som är motiverade av humanitära skäl. Någon närmare utveckling av 

vilka dessa undantag är eller vad som är att hänföra till ”humanitetens krav” ges dock inte. I 

doktrinen har det hävdats att alternativa metoder skulle kunna anses tillåtna, om inga eta-

blerade metoder står till buds för att rädda patienten.
79

 Då frågan innan målets avgörande 

diskuterats i doktrinen, är det rimligt att anta att det är en sådan ”nödsituation” som HFD 

syftar till, men resonemanget utvecklas som nämnts inte. 

I RÅ 1998 ref. 41 II handlade det om en legitimerad sjuksköterska, K.O., som sedan 1981 

inte varit verksam som sjuksköterska utan istället bedrivit alternativmedicinsk verksam-

het innefattande zonterapi, akupunktur och naturterapi. Socialstyrelsen yrkade inför 

HSAN att K.O:s legitimation skulle återkallas eftersom hon, genom att använda sig av 

behandlingsmetoder som stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet (och dessutom 

inte svarat på frågor ställda av Socialstyrelsen) var uppenbart olämplig att utöva yrket. 

Anledningen till att K.O. inte svarat på Socialstyrelsens frågor var att hon inte ansåg sig 

vara ställd under Socialstyrelsens tillsyn, då hon inte längre arbetade som sjuksköterska. 

HSAN fann att K.O. allvarligt åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen genom att 

använda alternativmedicinska metoder och återkallade därför legitimationen. Kammarrät-

ten avslog K.O:s överklagande 

HFD uttalade att ”mot bakgrund av vad som framkommit om K.O:s verksamhet med 

alternativmedicinska metoder måste anses att hon inte har handlat i överensstämmelse 

med vad som enligt nämnda lagrum ålegat henne såsom legitimerad sjuksköterska”. Där-

efter påpekades att rättsläget länge varit delvis oklart i fråga om hälso- och sjukvårdsper-

sonals möjligheter att använda alternativmedicin. Det fanns dock skäl att anta att utrym-

met för alternativmedicinska behandlingar minskat, i och med införandet av vetenskap 

och beprövad erfarenhet i författningstext genom ÅL 2 §. Trots detta upphävde HFD 

kammarrättens dom och avslog Socialstyrelsens talan om återkallelse. Motiveringen var 

att osäkerheten om rättsläget som förelegat gjorde att ”det inte nu finns tillräckliga skäl 

att anse att K.O. enbart genom att använda de aktuella behandlingsmetoderna har visat 

sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården”. 

 

 

Vid en första anblick kan det te sig märkligt att det i detta fall inte blev någon påföljd, till 

skillnad från det snarlika fallet RÅ 1998 ref. 41 I. Det ska dock påpekas att det här, till 

skillnad från det första fallet, inte fördes någon talan om disciplinpåföljd utan endast om 

återkallande av legitimationen. Frågan var således inte om K.O. inte hade fullgjort sina 

skyldigheter enligt ÅL utan om hon visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke inom 

hälso- och sjukvården. 
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 29 

HFD framhöll att det legala utrymmet för alternativmedicinska metoder minskat för le-

gitimerad personal i och med att vetenskap och beprövad erfarenhet införts i lagtext genom 

ÅL 2 §. Rättsläget ansågs dock fortfarande så oklart att det inte fanns tillräckliga skäl att 

återkalla K.O:s legitimation. 

 

 

3.3 Ändrad praxis? 

3.3.1 Bakgrund – HFD 2011 ref. 70 

 

År 2011 kom ett uppmärksammat
80

 rättsfall från HFD som berörde hälso- och sjukvårds-

personals utövande av alternativmedicin.
81

 Att liknande frågor prövas av högsta instans hör 

till ovanligheterna, då senaste gången var de ovan refererade målen från år 1998. Omstän-

digheterna i målet var följande: 

Socialstyrelsen hade efter att ha granskat läkaren AP:s verksamhet och det framkommit 

att AP använt sig av homeopatiska medel anmält honom till HSAN och yrkat att han i 

första hand skulle föreskrivas prövotid och i andra hand disciplinpåföljd. Utöver före-

skrivningen av homeopati fanns även brister i AP:s dokumentation. HSAN beslutade att 

AP skulle föreskrivas en prövotid om tre år. AP överklagade därefter till länsrätten och 

kammarrätten utan framgång innan målet avgjordes av HFD. 

AP yrkade i HFD att HSAN:s beslut skulle upphävas. Som grund till yrkandet anförde 

han att det saknas internationell medicinsk konsensus om att homeopati är en overksam 

metod. Samtliga av AP:s patienter hade diagnostiserats på skolmedicinskt sätt. De fall då 

han behandlat med homeopati hade detta skett på patientens initiativ och antingen hade 

homeopatin ordinerats jämte skolmedicinsk behandling eller så hade någon sådan be-

handling inte funnits. Homeopati har inga negativa biverkningar och om inte annat så ger 

det en viss placeboeffekt. Någon risk för patientsäkerheten hade aldrig funnits. 

Socialstyrelsen bestred bifall till överklagandet. Som grund för bestridandet anförde 

styrelsen att behandling med homeopatiska medel inte är i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och kan endast accepteras i undantagsfall som komplement till 

skolmedicinen, ej som systematisk behandling eller behandling av minderåriga. Styrelsen 

höll visserligen med om att homeopatiska medel inte utgör en direkt patientsäkerhetsrisk, 

men menade att utebliven skolmedicinsk behandling som konsekvens av homeopatisk 

behandling utgör en påtaglig risk. 

 
HFD inledde med en beskrivning av de möjliga sanktionerna vid fall som det aktuella. Vad 

gäller vilka krav på bevisning som ställs i mål om disciplinpåföljder, hänvisade domstolen 
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bl.a. till RÅ 1990 ref. 108 där det uttalas att det krävs att full bevisning föreligger i den me-

ningen att de faktiska omständigheter som är föremål för bedömning ska vara styrkta.  

Efter en genomgång av de relevanta yrkandena och grunderna i målet, återkopplade 

HFD till beviskravens betydelse i målet. Domstolen uttalade att endast styrkta omständig-

heter kan beaktas i mål rörande sanktion mot en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården för vissa vidtagna behandlingsåtgärder. Detta innebär enligt HFD att ”om det 

påstås att en behandlingsåtgärd inneburit fara för patientsäkerheten får det därmed anses 

ankomma på Socialstyrelsen att förebringa ett rimligt mått av utredning om att sådan fara 

faktiskt uppkommit genom yrkesutövarens agerande”. Socialstyrelsen hade i det aktuella 

målet inte gjort gällande att AP hade utsatt sina patienter för fara genom tvivelaktiga dia-

gnoser eller underlåtenhet att vidta skolmedicinska åtgärder. Att själva den homeopatiska 

medicinen var ofarlig var dessutom ostridigt. 

Det som enligt Socialstyrelsen låg AP till last var att behandling enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet skulle kunna utebli som konsekvens av alternativ homeopatisk behand-

ling. Då det inte påvisats att någon av AP:s patienter gått miste om eller riskerat att gå miste 

om skolmedicinsk behandling, fanns det inga konkreta och styrkta omständigheter som 

visade att hans behandling inneburit en fara för patientsäkerheten. Den risk som enligt So-

cialstyrelsen förelåg var enligt HFD alltför oklar och hypotetisk för att kunna beaktas. HFD 

upphävde därmed beslutet om prövotid. 

 

 

3.3.2 Analys av HFD 2011 ref. 70 

 

Den ovan refererade domen, HFD 2011 ref. 70, skiljer sig från tidigare praxis på området 

såtillvida att det handlar om en person som fortfarande var verksam inom hälso- och sjuk-

vården samt att det handlar om en läkare. I de tidigare refererade fallen, RÅ 1998 ref. 41 I 

och II, handlade det om personer som inte längre var verksamma inom hälso- och sjukvår-

den och som inte heller var läkare. Att det handlar om en läkare är relevant eftersom det i 

doktrinen har antagits att läkare bör bedömas annorlunda, möjligen strängare, eftersom de 

har en avsevärt större kompetens att ställa diagnos och bedöma om möjligheterna till verk-

sam behandling är uttömda.
82

 Detta stämmer också väl överens med förarbetsuttalanden om 
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att det bör ställas olika krav på personal mot bakgrund av deras utbildning och erfarenhet 

(se ovan under 2.4.5).
83

 

Som nämnts ovan under 2.7.2 krävs det sedan PSL:s ikraftträdande år 2011 att det före-

legat fara för patientsäkerheten för att prövningstid ska vara aktuellt, se PSL 8 kap. 1 §. 

Frågan är om detta har påverkat domen. Då målet anhängiggjordes hos HSAN innan PSL:s 

ikraftträdande, avgjordes målet visserligen enligt den tidigare gällande LYHS. I domskälen 

hänvisar dock HFD till propositionen till PSL där det uttalas att fokus bör förflyttas från en 

bedömning av om yrkesutövarens handlande varit tillräckligt allvarligt till en bedömning av 

om yrkesutövaren på grund av det inträffade kan befaras utgöra en fara för patientsäkerhet-

en.
84

 HFD synes således ha lagt stor vikt vid patientsäkerheten. 

Enligt Alternativmedicinkommittén var principerna, som nämnts ovan under 4.2, vid 

hälso- och sjukvårdspersonals utövande av alternativmedicin att 1) behandlingen inte får 

vara ett förstaval, 2) att behandlingen inte får vara farlig samt 3) att hälso- och sjukvårds-

personal alltid har rätt att vägra medverkan till alternativmedicinsk behandling.
85

 Vid en 

första anblick kan domen verka ge uttryck för att principen om att behandlingen inte får 

vara farlig har fått större vikt. Detta skulle då innebära att hälso- och sjukvårdspersonal har 

större utrymme att ordinera alternativmedicinska behandlingar, så länge dessa saknar bi-

verkningar. Enligt min mening är det dock en väl långtdragen tolkning. Då det var ostridigt 

i målet att A.P:s patienter fått homeopatisk behandling parallellt med skolmedicinsk be-

handling, var principen om att den alternativmedicinska behandlingen inte får vara ett 

förstaval aldrig aktuell. Om en legitimerad yrkesutövare underlåter att ge lämplig skolme-

dicinsk behandling i samband med alternativmedicinsk behandling, borde det således fort-

farande vara aktuellt med sanktioner, förutsatt att detta anses vara en fara för patientsäker-

heten. I förarbetena till PSL framhävs att det inte är det inträffade i sig som avgör om prö-

votid bör beslutas, utan behovet av skydd mot att yrkesutövaren i framtiden orsakar vård-

skador.
86

 

Innan avgörandet i HFD 2011 ref. 70 anfördes det att en förutsättning för att hälso- och 

sjukvårdspersonals utövande av alternativmedicin ska vara godkänd, är att den alternativa 
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metoden ”används i en omfattning och under former som kan godtas”.
87

 Detta kom i viss 

mån till uttryck i det i avsnitt 3.2 refererade rättsfallet RÅ 1998 ref. 41 I, då HFD påpekade 

att en av anledningarna till att Å.O. inte kunde undgå disciplinpåföljd var att hennes verk-

samhet inte varit av tillfällig karaktär. I HFD 2011 ref. 70 var frågan om omfattningen av 

A.P:s utövande aldrig aktuell, trots att A.P. rutinmässigt ordinerat homeopati under flera år. 

Domstolen uttalade istället att frågan om en viss behandlingsåtgärd stått i överensstäm-

melse med vetenskap och beprövad erfarenhet måste bedömas ”mot bakgrund av omstän-

digheterna i varje enskilt fall”. Enligt min mening ska det dock påpekas att fallen skiljer sig 

åt såtillvida att sjukgymnasten i 1998 års fall uteslutande utövade alternativmedicin, medan 

A.P. i 2011 års fall, som nämnts ovan, utövade homeopati parallellt med skolmedicinsk 

behandling. Eftersom HFD i 1998 års fall tar upp frågan om verksamhetens omfattning 

efter att man konstaterat att sjukgymnasten inte uppfyllt sina åligganden, är det rimligt att 

anta att verksamhetens omfattning bör ses som en ursäktande omständighet istället för en 

omständighet som pekar på ansvar. Först ser man om den legitimerade yrkesutövaren upp-

fyllt sina åligganden och om detta inte är fallet ser man till om verksamhetens omfattning 

varit ringa eller tillfällig. 

Det man kan konstatera utifrån fallet är att om en läkare ställt rätt skolmedicinsk dia-

gnos och gett rätt skolmedicinska behandling, så kan enbart det faktum att läkaren dessu-

tom gett alternativ behandling inte anses innebära att det visats en sådan konkret patientrisk 

som behövs för att prövotid ska bli aktuellt. Att patienterna möjligen missförstår värdet av 

den skolmedicinska behandlingen och därmed undgår skolmedicinsk behandling, är inte en 

tillräckligt konkret risk. Det måste tillkomma någon annan, styrkt, omständighet som pekar 

på att läkaren kan komma att utgöra en fara för patientsäkerheten. Att säga att fallet innebär 

en praxisändring är enligt min mening en långtgående tolkning, men HFD har i någon mån 

förtydligat rättsläget. 

 

 

3.4 Slutsatser 

De tre rättsfall jag analyserat här ovan, RÅ 1998 ref. 41 I och II samt HFD 2011 ref. 70, är i 

princip de enda fallen i modern tid då frågan om hälso- och sjukvårdspersonals utövande av 
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alternativmedicin har prövats av högsta instans.
88

 Jag ska här se vilka slutsatser som kan 

dras utifrån de olika domarna. 

Troligen är det fortfarande så att hälso- och sjukvårdspersonal inte får ordinera uteslu-

tande alternativmedicin. Den frågan var överhuvudtaget inte aktuell i HFD 2011 ref. 70, 

eftersom A.P. hade behandlat sina patienter med både skolmedicin och homeopati. I de 

båda fallen från 1998 fanns ingen koppling till skolmedicinsk behandling. Att underlåta att 

ge skolmedicinsk behandling borde fortfarande ses som en risk för patientsäkerheten. Detta 

särskilt då HFD i 2011 års fall påpekar att någon talan om underlåtenhet att föranstalta om 

skolmedicinsk behandling inte är aktuell i målet. 

Vad gäller frågan om att den alternativmedicinska behandlingen måste vara ofarlig, 

torde även detta fortfarande gälla. Likt frågan om underlåtenhet att ordinera skolmedicin, 

nämner HFD i 2011 års fall att de homeopatiska preparatens ofarlighet var ostridig. Att 

ordinera potentiellt farliga preparat torde oavsett, av naturliga skäl, utgöra en risk för pati-

entsäkerheten.   

Omfattningen av verksamheten är ett kriterium där rättsläget får anses vara svårtolkat. I 

RÅ 1998 ref. 41 I nämner HFD att felen som Å.O. begått inte varit av ”tillfällig karaktär”. I 

HFD 2011 ref. 70 var frågan överhuvudtaget inte aktuell, trots att A.P. rutinmässigt ordine-

rat homeopati under flera år. Vid en första anblick verkar det föreligga viss diskrepans. I 

2011 års fall gjorde HFD dock inte någon bedömning av verksamhetens omfattning, ef-

tersom en sådan bedömning inte var relevant för frågan om A.P. varit oskicklig i sin yrkes-

utövning. Frågan om verksamheten varit av tillfällig karaktär uppkommer snarare på ett 

senare stadium som förmildrande omständighet då man konstaterat att påföljd kan vara ak-

tuellt. En alternativ tolkning är att 1998 års fall bedömdes enligt den då gällande disciplin-

påföljdslagen vilken i 4 § stadgade att disciplinpåföljd skulle åläggas den som ”inte fullgör 

vad som åvilar honom eller henne” enligt bl.a. vetenskap och beprövad erfarenhet. För att 

prövotid ska utdömas enligt nuvarande PSL 8 kap. 1 § krävs att yrkesutövaren ”varit 

oskicklig vid utövningen av sitt yrke”. Som nämnts i avsnitt 2.7.1 finns möjligheten att ut-

döma disciplinpåföljd inte längre kvar. I förarbetena till LYHS nämns att kraven för prövo-

                                                           
88

 För äldre rätt, se t.ex. RÅ 1978 2:41, där en sjukgymnast avvikit från en remiss och behandlat en patient 

med akupunktur. Sjukgymnasten ansågs ha gjort sig skyldig till oförstånd i yrkesutövningen. 
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tid bör vara högre än för disciplinpåföljd.
89

 Diskrepansen mellan den då gällande och nu 

gällande påföljdslagstiftningen borde därför spela in. 

HFD:s uttalande i RÅ 1998 ref. 41 I om undantagssituationer på grund av humanitära 

skäl, borde fortfarande vara gällande. I 2011 års fall blev frågan aldrig aktuell eftersom 

A.P. friades helt. Vilka dessa undantagssituationer är och när de blir aktuella är dock fortfa-

rande oklart, eftersom det inte gavs några exempel på vilka situationer som kan komma i 

fråga.
90

 

Från 2011 års fall kan slutsatsen dras att den fara för patientsäkerheten som uppkommit 

inte får vara för hypotetisk. Endast ett antagande om att patienten eventuellt missförstår 

värdet av skolmedicinsk behandling är inte tillräckligt. Fara för patientsäkerheten bör i vil-

ket fall föreligga om ingen skolmedicinsk behandling ges parallellt eller om den alternativa 

behandlingen är farlig för patienten. Det är möjligt att fler omständigheter kan spela roll för 

bedömningen, men de ovan nämnda är de som blivit prövade i högsta instans. 

För att sammanfatta det nuvarande rättsläget kan det vara lämpligt att återkoppla till 

Alternativmedicinkommitténs principer och baserat på de slutsatser jag kommit fram till i 

texten här ovan konstruera en liknande lista för att tydligare se vad som tillkommit eller 

tagits bort sedan 1989: 

 

 Alternativbehandlingen måste föregås av eller ges parallellt med konventionell te-

rapi. Den får således inte vara ett förstahandsval. 

 Den alternativa behandlingen får inte vara skadlig eller farlig för patienten. 

 Hälso- och sjukvårdspersonal har alltid rätt att vägra medverkan till alternativmedi-

cinsk behandling.
91

 

 Den alternativmedicinska verksamhetens omfattning spelar endast roll som ursäk-

tande eller förmildrande omständighet. 

 Det finns vissa undantagssituationer där det är tillåtet att ordinera alternativmedicin 

på grund av humanitära skäl. 
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 Prop. 1997/98:109 s. 111. 
90

 Jfr. Axelsson, E, s. 238 f. 
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 Denna princip har inte diskuterats närmare i det föregående, men är allmänt accepterad både i doktrin i 

förarbeten. Bl.a. kan hänvisas till prop. 1981/82:97 s. 50 där det sägs att ”den vård och behandling som ges 

alltid skall ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientens medverkan kan eller får aldrig 

innebära att dessa krav eftersätts”. 
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 För att den alternativmedicinska behandlingen ska vara otillåten måste det ha upp-

kommit konkret fara för patientsäkerheten. 

 

Den ovanstående listan är inte tänkt att vara fullständig och det ska sägas att rättsläget 

fortfarande får anses vara osäkert på vissa punkter. Något som bidrar till det osäkra rättslä-

get är skillnaden mellan ansvarsregleringen som gällde 1998 och den som gäller idag. Ef-

tersom disciplinpåföljd inte längre är en möjlig påföljd kan det antas att det krävs mer flag-

ranta felaktigheter för att prövotid ska utdömas än vad som krävdes för disciplinpåföljd.  
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4 Alternativmedicin utförd av lekmän 

4.1 Inledning 

I kapitel 2 och 3 har jag behandlat alternativmedicinens gränser på hälso- och sjukvårdens 

område. Turen har nu kommit till alternativmedicinens gränser då den utövas av lekmän. 

Frågan om och i vilken utsträckning det ska förekomma vård och behandling utförd av 

lekmän har diskuterats under lång tid både i Sverige och utomlands. Jag ska i detta kapitel 

undersöka hur det har sett ut historiskt sett samt vari problematiken ligger på området. Där-

utöver ämnar jag kritiskt analysera om den nuvarande regleringen är utformad på bästa sätt 

utifrån dess syften och andra lämplighetsavvägningar. För att få en fullständig bild av än-

damålen bakom regleringen består avsnitt 4.2-4.4 av beskrivningar av hur alternativmedicin 

ska definieras, historiken bakom alternativmedicin samt några exempel på typiska alterna-

tivmedicinska metoder. Avsnitt 4.5 behandlar den konstitutionella bakgrunden och proble-

matiken kring begränsning av alternativmedicin kontra valfrihet och näringsfrihet. Avsnitt 

4.6 och 4.7 behandlar den nuvarande regleringen och dess sanktioner. 

 

 

4.2 Definition av alternativmedicin 

En definition av alternativmedicin kan göras på olika sätt. Ett sätt är att räkna upp de teori-

bildningar eller metoder som man anser vara alternativmedicin.
92

 Ett annat är att ge en ge-

nerell definition av vad som menas med alternativmedicin. 

Frågan får olika svar beroende på vilken personkrets det handlar om; personal inom 

hälso- och sjukvården eller lekmän. Som visats i det föregående i kapitel 2, har det inom 

hälso- och sjukvården gjorts en generell avgränsning genom en negativ bestämning.
93

 Vad 

som inte vid en given tidpunkt och på en given plats anses tillhöra den etablerade medici-

nen, och därmed strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, utgör alternativmedicin.  

Då det handlar om lekmän, blir definitionen något annorlunda. Alla som inte tillhör 

hälso- och sjukvårdspersonal
94

 och utför åtgärder som är att hänföra till botande och vår-
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 Några sådana exempel presenteras nedan under avsnitt 4.4. 
93

 SOU 1989:60 s. 66. 
94

 Se ovan 2.3. 
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dande verksamhet, är att se som en utövare av alternativmedicin i vid bemärkelse.
95

 Även 

behandlingar som i och för sig är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfaren-

het, lyder under samma reglering som sådana som inte gör det om de utförs av lekmän. 

Vanligtvis handlar dock alternativmedicin om sådan verksamhet som bygger på en annan 

teoretisk grund än den vetenskapligt baserade medicinen.
96

 Genom att alternativmedicin 

typiskt sett definieras genom en negativ bestämning, som ett alternativ till hälso- och sjuk-

vården, rymmer begreppet en mängd heterogena behandlingsmetoder. 

 

 

4.3 Historik 

Som nämnts ovan under avsnitt 2.2 var det först under 1800-talet som den medicinska 

verksamheten började arbeta utifrån en vetenskaplig grund. Innan dess bestod nästan all 

form av medicinsk eller vårdande verksamhet av folkmedicin eller traditionell medicin.
97

 

Folkmedicinen utövades både av läkare som huvudsakligen var verksamma inne i städerna 

och framför allt de lokala botare, ”kloka gubbar och gummor”, som fanns ute i byarna och 

behandlade sjuka med metoder härstammande från folktro och vidskepelse.
 98

 

På grund av den medicinska vetenskapens framgångar under de senaste 100 åren, för-

lorade den gamla folkmedicinen under 1900-talet nästan all relevans.
99

 Vid sidan av den 

vetenskapliga medicinen växte istället fram en mängd alternativa behandlingsformer från 

utlandet. Homeopatin som kom från Tyskland hade redan utövats i Sverige sedan länge, 

men fick nu sällskap av olika former av örtmediciner, kiropraktorer, helbrägdagörare och 

senare framåt 1970-talet olika former av s.k. New Age-inspirerade behandlingsformer.
100

 

Läkarna hade sedan 1600-talet haft i princip formell ensamrätt på invärtes behandling-

ar, något som i och för sig inte hindrade folkmedicinens utövande.
101

 Detta ändrades i och 

med 1915 års behörighetslag, vilken innebar att lekmän fick rätt att behandla sjuka, om än 

med vissa begränsningar. År 1960 delades behörighetslagen upp i två olika lagar, varav den 

ena reglerade läkares behörighet och den andra, den s.k. kvacksalverilagen, stadgade om 
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 SOU 1989:60 s. 67. 
96

 SOU 2004:123 s. 32. 
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 SOU 1989:60 s. 167. 
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 Prop. 1960:141 s. 107 f. 
99

 SOU 1989:60 s. 167. 
100

 SOU 1989:60 s. 172 ff. 
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 Eklöf, M, Kvacksalveriet – hett debattämne under hela seklet, Läkartidningen 2004, s. 116. 
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förbud mot viss verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. I och med detta lagstift-

ningsärende blev läkartiteln skyddad och en tydligare gräns drogs mellan de två områ-

dena.
102

 Bestämmelserna i kvacksalverilagen flyttades sedan till LYHS 4 kap. och återfinns 

nu, i något förändrat skick, i PSL 5 kap. 1 §. 

 

 

4.4 Några exempel på alternativmedicinska behandlingar 

För att ge en bild av vad som utgör alternativmedicin samt visa hur heterogent begreppet är, 

ska nedan kortfattat presenteras och beskrivas vissa alternativmedicinska behandlingar.  

 

 

4.4.1 Homeopati 

 

Homeopatin utvecklades i slutet av 1700-talet av den tyske läkaren Samuel Hahnemann.
103

 

Grundtanken inom homeopati är att lika botar lika, dvs. att om en sjukdom ger vissa symp-

tom så botas den genom att ordinera medel som ger liknande symptom i en frisk kropp. 

Liknande tankegångar återfinns historiskt sett hos t.ex. Hippokrates och Paracelsus. 

En annan grundtanke inom homeopatin är att verkan av ett läkemedel är starkare ju 

mer potentierat, dvs. utspätt, det är.
104

 Detta innebär att ett ämne som anses botande späds 

ut i omgångar. I Europa anges utspädningsgraden med bokstaven D, vilket innebär en tion-

del, och en siffra som anger antalet gånger ämnet har potentierats. En vätska med beteck-

ningen D1 innehåller således 1/10 av det ursprungliga ämnet, en vätska med beteckningen 

D2 innehåller 1/10 av D1 osv. Ju högre potentiering desto mer verksamt anses medlet vara. 

 

 

4.4.2 Akupunktur 

 

Akupunktur bygger på den flera tusen år gamla traditionella kinesiska medicinen.
105

 Meto-

den går ut på att nålar sticks in i kroppen på vissa utvalda punkter. Teorin bakom behand-

lingen är kortfattat att vissa punkter i kroppen är sammanbundna med ledningsbanor, s.k. 
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 Se prop. 1960:141 s. 31 f. 
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 SOU 1989:60 s. 184. 
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 SOU 1989:60 s. 184. 
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 SOU 1989:60 s. 181 f. 
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meridianer. Genom meridianerna strömmar livsenergin eller chi. Hälsa uppstår då chi kan 

strömma fritt genom kroppen. Genom att påverka meridianerna med bl.a. nålar kan man 

korrigera störda energijämvikter och på så sätt få chi att strömma på önskvärt sätt. 

Själva akupunkturmetoden, inte den ursprungliga teoribildningen, är idag accepterad 

av den etablerade medicinen som en metod för smärtlindring.
106

 Man kan således tala om 

två olika akupunkturmodeller; den inom hälso- och sjukvården som bygger på smärtlind-

ring och den alternativmedicinska modellen som utövas av lekmän och som bygger på de 

traditionella kinesiska medicinerna. Utanför hälso- och sjukvården används akupunktur för 

att behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. 

 

 

4.4.3 Kiropraktik 

 

Kiropraktiken utvecklades i slutet av 1800-talet av amerikanen Daniel David Palmer och 

kom till Sverige på 1910-talet.
107

 Palmer ansåg att alla sjukdomar har sin orsak i störningar 

i ryggraden, s.k. subluxationer.
108

 Störningar i ryggraden, så som fixerade eller förskjutna 

kotor kan, enligt Palmer, leda till en energiblockering som sedan leder till en sjukdom. Alla 

sjukdomar kan därför behandlas genom manipulation av ryggraden, t.ex. kotjustering. 

Precis som i fallet med akupunktur, kan man tala om två olika kiropraktikmodeller. 

Dels finns det utövare som fortfarande är anhängare till Palmers teorier om subluxationer, 

dels finns det utövare som använder sig av kiropraktik mot framför allt ryggsmärtor, vilket 

har visat sig ha viss effekt.
109

 Den senare formen av kiropraktik är numer integrerad med 

den evidensbaserade vården. 

 

 

4.5 Näringsfrihet och det fria valet kontra skydd för individen 

Enligt RF 2 kap. 17 § får begränsningar i näringsfriheten endast göras för att skydda ange-

lägna allmänna intressen. Bestämmelsen är inte föremål för en sådan proportionalitetsbe-
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 SOU 1989:60 s. 182 f. 
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 Prop. 1960:141 s. 103 f. 
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 SBU:s webbplats http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Akut-rygg--och-nacksmarta/#5, 19-11-2013. 
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dömning som anges i RF 2 kap. 20-24 §§. Skyddet omfattar endast ett krav på angelägna 

allmänna intressen samt ett krav på likabehandling.
110

 

Den svenska regleringen är inte uppbyggd utifrån ett totalförbud mot lekmäns verk-

samhet på hälso- och sjukvårdsområdet. Istället måste lekmän som utför vårdande eller 

botande åtgärder underkasta sig vissa begränsningar. Att begränsningar i lekmäns möjlig-

heter att fullt ut bedriva sin verksamhet är en inskränkning av deras näringsfrihet står dock 

klart. Att hälso- och sjukvården är ett angeläget allmänt intresse står också klart.
111

 I den 

lagstiftning som funnits på området sedan 1915 års behörighetslag har syftet för begräns-

ningarna varit att värna skyddet för patienten.
112

 I förarbetena till kvacksalverilagen sägs 

t.ex. att riktpunkten för lagstiftningen bör vara att så långt som möjligt eliminera de risker 

för liv och hälsa, som osakkunniga personers hälso- och sjukvårdsverksamhet innebär.
113

 

Frågan är vilka risker för liv och hälsa som åsyftas och om dessa är tillräckliga för att 

motivera begränsningarna. Två olika riskmoment kan tänkas.
114

 Det ena är att patienter 

råkar ut för skador på grund av att behandlaren saknar sakkunskap, dvs. att själva den al-

ternativmedicinska behandlingen är en risk. Det andra är att patienter söker sig till alterna-

tivmedicinska behandlingar framför den vetenskapliga hälso- och sjukvården och därige-

nom går miste om korrekt vård och förvärrar sina skador, dvs. att avsaknaden av adekvat 

vård är en risk. Som ska visas nedan under 3.6, är det främst den sistnämnda tanken som 

ligger bakom dagens reglering. Endast begränsningen gällande att undersöka eller behandla 

någon under allmän bedövning m.m. i PSL 5 kap. 1 § punkt 3 samt begränsningen gällande 

att prova ut kontaktlinser i punkt 7 kan sägas grunda sig endast i en farhåga för att skada 

kan uppkomma i och med själva den alternativmedicinska behandlingen.
115
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114

 Jfr. Rönnberg, L, s. 178. 
115

 Prop. 1981/82:60 s. 11 f. 
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4.6 Begränsningar av lekmäns verksamhet – PSL 5 kap. 1 § 

4.6.1 Kort bakgrund 

 

Regleringen av lekmäns verksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet finns i PSL 5 kap. 1 §. 

Som nämnts ovan i avsnitt 4.5, är utgångspunkten att det är tillåtet för vem som helst att 

bedriva näring inom hälso- och sjukvård, men att man då måste underkasta sig vissa be-

gränsningar. I förarbetena till kvacksalverilagen anförde departementschefen att han inte 

var oförstående till ”tanken på ett totalförbud mot kvacksalveri” men att man till dess tiden 

var mogen är ”tydligtvis hänvisad till att genom förbud och andra inskränkningar minska 

riskerna för skador till följd av kvacksalvares verksamhet”.
116

 Något allvarligt menat för-

slag om totalförbud synes inte ha kommit upp i senare lagstiftningsärenden. 

Den nedanstående framställningen bygger till stor del på de äldre förarbetena till 

kvacksalverilagen. Detta beror på att bestämmelserna knappt berörts i senare lagstiftningsä-

renden, förutom vissa frågor som behandlades i anledning av att bestämmelserna flyttades 

till LYHS.
117

 Förarbetena till PSL hänvisar i princip endast till tidigare förarbeten.
118

 

 

 

4.6.2 Att yrkesmässigt undersöka eller behandla 

 

Begränsningarna i PSL 5 kap. 1 § gäller för den som yrkesmässigt undersöker någon an-

nans hälsotillstånd eller behandlar någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt till-

stånd. Angående vad som menas med undersökning, anför förarbetena att detta inte torde 

kräva någon närmare förklaring. Endast en utfrågning om den hjälpsökandes hälsotillstånd 

är dock inte att se som en undersökning. Det krävs att någon sorts fysisk åtgärd vidtas.
119

 

Vad som avses med behandling är närmare beskrivet i 5 kap. 1 §. Behandling inbegriper 

vidtagande av åtgärd i förebyggande, botande eller lindrande syfte samt föreskrivande av en 

sådan åtgärd, t.ex. föreskrivande av medicinering, diet, kroppsövningar, m.m. Lagrummet 
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är tillämpligt oavsett om behandlingen har effekt och om den hjälpsökande faktiskt lider av 

den aktuella sjukdomen som behandlingen ges för.
120

  

Att verksamheten ska vara yrkesmässig betyder att behandlingen skall ske mot ersätt-

ning samt att verksamheten bedrivs relativt stadigvarande.
121

 Av förarbetena till kvacksal-

verilagen, framstår syftet med denna begränsning av lagens tillämpningsområde vara att 

bestämmelserna annars skulle bli för vidsträckta. Det anförs att släktingars, vänners och 

grannars ömsesidiga hjälp vid sjukdom och olycksfall inte bör omfattas av lagen.
122

 

Begränsningen gällande att verksamheten måste ske yrkesmässigt innebär att de alter-

nativmedicinska utövare som bedriver sin verksamhet endast av ideella skäl och utan eko-

nomisk vinning, inte omfattas av bestämmelserna i PSL 5 kap. 1 §. Så som visats ovan i 

avsnitt 4.5 är syftet med regleringen att minska riskerna för skador som uppstår som en 

direkt eller indirekt följd av alternativmedicinsk behandling. Mot den bakgrunden framstår 

det, åtminstone som utgångspunkt, som mindre ändamålsenligt att ideell verksamhet inte 

omfattas av bestämmelserna.
123

 Om syftet med lagen bestått i att motverka bedrägligt bete-

ende, hade begränsningen framstått som mer motiverad. Detta synes dock inte vara fallet. 

Samtidigt är det förståeligt att lagens tillämpningsområde inte bör vara alltför vidsträckt. I 

förarbetena till LYHS diskuterades möjligheten att lösa problemet genom att ta bort an-

knytningen till arvodering eller yrkesmässighet och i lagtexten göra undantag för anhörig-

vård eller liknande.
124

 Att i lagtext precisera en undantagen personkrets ansågs dock inte 

vara en god lösning. För egen del kan jag förstå resonemanget bakom att ha kvar kravet på 

yrkesmässighet, eftersom det torde vara svårt att i praktiken lösa problemet på lämpligt sätt. 

En undantagen personkrets riskerar att antingen bli alltför smal för att täcka in alla önsk-

värda situationer eller alltför bred så att ändringen i praktiken gör liten skillnad. 
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4.6.3 Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar 

 

Enligt PSL 5 kap. 1 § punkt 1 är det förbjudet att behandla sådana sjukdomar som är an-

mälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168), t.ex. HIV eller fågelinfluensa. Det är 

endast behandling av sjukdomarna som är otillåten, inte undersökning, eftersom det rim-

ligtvis ofta krävs en undersökning innan man kan fastställa, eller misstänka, vilken sjukdom 

det handlar om och om den i så fall är anmälningspliktig.
125

 Då smittskyddslagen har som 

syfte att skydda allmänheten, inte endast enskilda individer, mot smittsamma sjukdomar, 

har det ansetts ändamålsenligt att förena skyldigheten för personer med nu aktuella sjuk-

domar att låta sig behandlas av läkare, med ett förbud för andra att behandla sjukdomar-

na.
126

 

 

 

4.6.4 Vissa särskilda sjukdomar 

 

Förutom de anmälningspliktiga sjukdomarna är det enligt PSL 5 kap. 1 § punkt 2 även för-

bjudet att behandla vissa särskilt uppräknade sjukdomar. Det är dels cancer, diabetes och 

epilepsi samt dels sjukliga tillstånd i samband med graviditet. Gemensamt för dessa sjuk-

domstillstånd är att de är allvarliga och att behandlingsmetoderna är riskfyllda.
127

 Detta kan 

i och för sig sägas om många andra sjukdomar som varken är anmälningspliktiga och där-

med förbjudna enligt punkt 1 eller förbjudna enligt den nu aktuella punkt 2, t.ex. multipel 

skleros eller ALS. Vad de olika sjukdomstillstånden ytterligare har gemensamt är dock att 

de är relativt enkla att diagnostisera för en lekman.
128

 Om alltför många sjukdomar hänför-

des under förbudet i punkt 2, skulle bestämmelserna enligt förarbetena inte ha större verkan 

än en regel om straff för framkallande av fara, likt BrB 3 kap. 9 §. Den sjukdom som möjli-

gen är mer svårdiagnostiserad än de andra torde vara diabetes, som kan ha svårtolkade sym-

tom. Departementschefen anförde dock att diabetes är en allvarlig och vanlig sjukdom och 

om behandling av diabetessjuka förbjöds skulle ”kvacksalvarna [bli] tvingade att sätta sig 

in i sockersjukans symtombild”.
129

 Enligt min mening lämnar motiveringen en del att 
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 44 

önska. Att de alternativmedicinska utövarna tvingas lära sig mer om en sjukdom för att på 

så sätt undgå risk för straffansvar, kan användas som argument både för att ta in fler svårdi-

agnostiserade sjukdomar än diabetes eller för att ta bort diabetes helt och hållet från lag-

rummet. 

Att märka är att de uppräknade sjukdomarna och tillstånden är uteslutande somatiska, 

dvs. hänför sig till kroppsliga besvär. Det är således fritt för vem som helst att behandla 

psykologiska besvär. Det har diskuterats om det vore lämpligt att begränsa det förbjudna 

området till att även innefatta vissa allvarliga psykiska störningar.
130

 En längre diskussion 

om detta förhållande återfinns i avsnitt 5.3. 

 

 

4.6.5 Vissa undersöknings- och behandlingsmetoder 

 

Enligt PSL 5 kap. 1 § punkt 3 och 4 är vissa uppräknade undersöknings- och behandlings-

metoder förbjudna, t.ex. allmän bedövning och hypnos. I det här fallet är inte det primära 

syftet att se till att de hjälpsökande får adekvat vård, utan snarare att själva metoderna riske-

rar att vara till skada om de utförs av en osakkunnig.
131

 Vid bestämmelsens tillkomst anför-

de departementschefen att det var viktigt att noggrant följa utvecklingen av nya metoder, 

för att se om det fanns skäl att lägga till ytterligare metoder till den förbjudna listan.
132

 Re-

gleringen är dock oförändrad i dagens läge. 

 

 

4.6.6 Råd utan föregående undersökning 

 

Förbudet i PSL 5 kap. 1 § punkt 5 mot att ge skriftliga råd och anvisningar för behandling 

utan föregående undersökning, kom till för att få bukt med det s.k. brevkvacksalveriet.
133

 

Risken för att en feltolkning av symtomen skulle inträffa ansågs vid lagens tillkomst som 

avsevärt större om behandlingen endast byggde på den, medicinskt okunnige, hjälpsökan-
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 Se t.ex. Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU22, s. 18. 
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 Brevkvacksalveri är en ålderdomlig, men vad det verkar accepterad term för en verksamhet som innan 

kvacksalverilagen förekom i ”ganska stor utsträckning”. Det hela gick ut på att man annonserade om att 

folk kunde, mot ersättning, skicka brev med beskrivning av sina besvär, varpå den hjälpsökande fick svar 

om lämplig behandling. Att brevkvacksalveriet ansågs vara en viktig fråga vid kvacksalverilagens tillkomst 

illustreras med följande förarbetsuttalande: ”[e]n sådan avart av kvacksalveri tjänar såvitt vi kunna bedöma 

knappast annat syfte än att bereda en samvetslös kvacksalvare ekonomisk vinning”. SOU 1956:29 s. 106 f. 
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des subjektiva beskrivning. Rådgivning i samband med försäljning av preparat är dock tillå-

tet, om inte rådgivningen sker mot särskild ersättning.
134

 

Vid tillkomsten av LYHS föreslogs det att förbudet att lämna skriftliga råd eller anvis-

ningar utan föregående undersökning skulle slopas.
135

 Då mycket hänt sedan bestämmel-

sens tillkomst år 1960 ansågs brevkvacksalveriet inte längre var något vanligt förekom-

mande fenomen.
136

 I den färdiga lagen fanns dock förbudet kvar eftersom det ansågs vara 

viktigt att en undersökningsplikt ålades de alternativmedicinska utövarna.
137

 

 

 

4.6.7 Barn under 8 år 

 

Ett av de mest omdebatterade förbuden i PSL 5 kap. 1 § är förbudet mot att behandla barn 

under åtta år som återfinns i sjätte punkten. Anledningen till åldersgränsen är enligt förarbe-

tena till kvacksalverilagen att de risker som gör sig gällande då vuxna behandlas med alter-

nativmedicin framträder med än större tydlighet då det handlar om barn.
138

 Detta dels då 

barn inte helt självständigt kan avbryta behandlingen, utan är utlämnade till föräldrarnas 

bedömning av behandlingens effekt, dels att skador som barn råkar ut för är särskilt tra-

giska då de kan leda till livslånga handikapp. Anledningen till att gränsen sattes vid åtta år 

är att då barnet börjar skolan kommer det under regelbunden läkarkontroll. I den åldern är 

också barnet moget nog för att själv redogöra för symptom och behandlingens effekt.
139

 

I diverse remissbehandlingar har ett helt spektrum av åsikter framkommit, från dem 

som vill ta bort åldersgränsen helt och hållet, till dem som vill höja åldersgränsen till 15 

eller 18 år.
140

 I förarbetena till LYHS diskuterades dels en 15-årsgräns då socialtjänstlag-

stiftningen tycktes ge barn viss bestämmanderätt i den åldern, dels en 18-årsgräns då FN:s 

barnkonvention stadgar att med barn avses varje människa under 18 år.
141

 En åldersgräns 

sammanfallande med myndighetsåldern var enligt utredningen i och för sig en tänkbar lös-
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ning, men man stannade vid att föreslå en gräns vid 15 år, eftersom barn i regel ansågs vara 

mogna och kapabla att ta ställning till en behandling och bedöma en behandlings effekter 

något tidigare än vid 18 års ålder. I den slutliga propositionen presenterades skälen varför 

en åldersgräns bör behållas, såsom barns omognad och svårigheter att uttrycka känslor 

kring en alternativ behandling.
142

 Argumenten för en höjning av förbudsåldern berördes 

överhuvudtaget inte. 

Enligt min mening kan det ifrågasättas om den nu gällande åldersgränsen är den mest 

lämpliga. Att det överhuvudtaget ska finnas en åldersgräns synes inte från lagstiftarens håll 

vara ifrågasatt. På grund av barns känslighet och brist på mognad instämmer jag med att en 

åldersgräns bör bibehållas. Frågan är om den valda åttaårsgränsen är den mest ändamålsen-

liga. Som nämnts ovan har det huvudsakliga argumentet för en åttaårsgräns varit att barn i 

den åldern börjar skolan och kommer under regelbunden läkarkontroll. Utredningen som 

låg till grund för LYHS anförde att de läkarundersökningar som föreskrivs i skollagen inte 

behöver genomföras med någon större frekvens.
143

 Då utredningen utfördes stadgades det i 

dåvarande skollagen (1985:1100) 11 kap. 3 § att varje elev i grundskolan ska genomgå all-

män hälsokontroll en gång på varje stadium och att den första hälsokontrollen ska äga rum 

under första läsåret. I den nu gällande skollagen (2010:800) 2 kap. 27 § stadgas att varje 

elev i grundskolan ska erbjudas minst tre allmänna hälsobesök, vilka ska vara jämnt förde-

lade under skoltiden. Sedan 1997 får den första hälsokontrollen äga rum under förskoleti-

den, om eleven går i förskolan.
144

 Utredningens uttalande om att de läkarundersökningar 

som föreskrivs enligt skollagen inte behöver genomföras med någon större frekvens gäller 

således fortfarande, med ändringen att undersökning kan äga rum på ett tidigare stadium. 

Det andra argumentet för en åttaårsgräns är att barnet i den åldern är tillräckligt moget 

för att själv redogöra för symptom och behandlingens effekt. Utredningen bakom LYHS 

anförde i denna fråga att det varierar från person till person vid vilken ålder ett barn nått en 

sådan mognad att det själv kan ta ställning till en behandling samt att detta kan bero på hur 

komplicerad behandlingen är. Att ett barn under åtta år kan ta ett sådant ansvar får anses 

höra till undantagen, men även äldre barn torde, enligt utredningen, ofta ha svårt att be-
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döma olika behandlingsmetoder.
145

 Enligt min mening är det svårt att sätta en generell ålder 

där barn kan anses ha uppnått en mognad då de självständigt kan bedöma värdet och effek-

terna av en viss behandling. Ett sätt att få vägledning är att se till annan lagstiftning som 

uppställer åldersgränser för barn baserat på deras mognad och förmåga till beslutsfattande. 

Utredningen till LYHS hänvisade till den då gällande socialtjänstlagen (1980:620) vil-

ken stadgade en 15-årsgräns i två situationer. Dessa var att kontaktperson fick utses till barn 

som fyllt 15 år endast om barnet samtyckt till detta (10 §) samt att barn som fyllt 15 år har 

rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt socialtjänstlagen (56 §).
146

 Dessa be-

stämmelser återfinns numera i den nu gällande socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 6 b § 

(kontaktperson) och 11 kap. 10 § (talerätt). Därtill har en mängd andra 15-årsgränser införts 

i den nu gällande socialtjänstlagen. Exempel på detta är att enligt 3 kap. 6 a § får social-

nämnden besluta om öppna insatser för ett barn som fyllt 15 år, endast om barnet samtyckt 

till detta. Enligt 6 kap. 11 a § krävs både föräldrarnas och barnets samtycke för att social-

tjänsten ska godkänna att utländsk myndighet placerar ett barn som fyllt 15 år i Sverige och 

enligt 11 kap. 4 c § ska socialnämnden underrätta barn som fyllt 15 år om beslut att inleda 

eller avsluta en uppföljning av ett barns situation. Om man ser till bestämmelserna i social-

lagstiftningen framstår det således som att lagstiftaren på det området ansett att barn vid 15 

års ålder uppnått en tillräcklig mognadsgrad för att själva kunna tillvarata viktiga intressen. 

I förarbetena till socialtjänstlagen 3 kap. 6 a §, om öppna insatser, anförs det att ”barn som 

fyllt 15 år som regel uppnått en sådan ålder och mognad att deras önskemål bör ha avgö-

rande betydelse vid en avvägning mellan vårdnadshavarens ansvar och rätt att bestämma 

vad som är bäst för deras barn och barnets bestämmanderätt”.
147

 

En jämförelse mellan olika rättsområden låter sig inte alltid göras, men i detta fall an-

ser jag att det finns relevanta beröringspunkter. Åttaårsgränsen i PSL 5 kap. 1 § och de 

olika 15-årsgränserna i sociallagstiftningen är baserade på vid vilken ålder barn uppnår en 

sådan mognad att de självständigt kan bedöma konsekvenser av vissa beslut. Likt utred-

ningen bakom LYHS anser jag därför att det vore lämpligt att höja åldersgränsen i PSL 5 

kap. 1 § punkt 6 till 15 år. 
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4.6.8 Utprovning av kontaktlinser 

 

Den sjunde och sista punkten i PSL 5 kap. 1 § tillkom genom en lagändring år 1982. Bak-

grunden var att det vid bärande av kontaktlinser framkommit biverkningar som krävde om-

fattande insatser från ögonläkare för att kunna åtgärdas. Det ansågs därför vara nödvändigt 

att endast kvalificerad personal tilläts hantera kontaktlinser.
148

  

Tidigare var det förbjudet att både prova ut och tillhandahålla kontaktlinser. I samband 

med införandet av PSL togs förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att tillhan-

dahålla kontaktlinser bort, eftersom förbudet ansågs vara otidsenligt med hänsyn till att det 

numera är både möjligt och vanligt att köpa kontaktlinser via internet.
149

 Nuförtiden är det 

därför endast förbjudet att prova ut kontaktlinser, om man inte tillhör hälso- och sjukvårds-

personalen. 

 

 

4.7 Sanktioner och tillsyn 

4.7.1 Sanktioner 

 

I PSL 10 kap. 6-7 §§ finns bestämmelser om straff för den som i strid med bestämmelserna 

i 5 kap. 1 § utövar alternativmedicin. 10 kap. 6 § är utformad som ett straffbud och kan ge 

böter eller fängelse i sex månader om en av tre alternativa förutsättningar är uppfyllda. Till 

skillnad från vad som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal som utövar alternativmedicin 

och därmed bryter mot vetenskap och beprövad erfarenhet, finns således ett särskilt straff-

stadgande för lekmän som utövar alternativmedicin i strid med begränsningsreglerna i PSL 

5 kap. 1 §. Som visats ovan i avsnitt 2.7 finns dock andra sanktioner att tillgå då det gäller 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Den första förutsättningen i 10 kap. 6 § punkt 1 är om någon som bedriver yrkesmässig 

verksamhet utan att tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen bryter mot begränsningarna 

som ställts upp i 5 kap. 1 § punkt 1-7. Begränsningarna har presenterats ovan under avsnitt 

4.5, och bestämmelsen är i denna del okomplicerad. 
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Den andra och tredje förutsättningen regleras i 10 kap. 6 punkt 2 och innebär att den 

som bedriver yrkesmässig verksamhet på hälso- och sjukvårdens område utan att tillhöra 

hälso- och sjukvårdspersonalen riskerar straffansvar även utan att man överskridit begräns-

ningarna i 5 kap. 1 § punkt 1-7. Om den alternativmedicinska utövaren vid behandling eller 

undersökning a) tillfogar den hjälpsökande skada som ej är ringa eller b) framkallar fara för 

sådan skada, ska påföljd utdömas. Både skada eller fara till följd av olämplig behandling 

och till följd av att läkarvård har avbrutits eller försenats är straffbelagt, 10 kap. 6 § st 2. 

Den alternativmedicinska utövarens bristande insikt på grund av att han eller hon har otill-

räcklig utbildning eller erfarenhet är inte ansvarsbefriande enligt st 3. Ger man sig in på 

hälso- och sjukvårdens område ansvarar man således själv för att man har de kunskaper 

som krävs för att undkomma straffansvar. 

Att det är straffbelagt enligt PSL att orsaka skada eller framkalla fara väcker frågan hur 

dessa bestämmelser förhåller sig till de allmänna brottsbestämmelserna i BrB om t.ex. 

misshandel, vållande till skada och framkallande av fara. I PSL 10 kap. 7 § har därför tagits 

in en bestämmelse med innebörden att om ett handlande som i och för sig skulle anses vara 

brottsligt enligt 10 kap. 6 § är belagd med ett strängare straff enligt annan lag, har den 

strängare lagen företräde. 

En ytterligare sanktion är IVO:s möjligheter att utfärda förbud och vite enligt PSL 10 

kap. 8 §. Om någon gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 6 §, kan IVO besluta om för-

bud för den alternativmedicinske utövaren att bedriva sådan verksamhet som avses i 5 kap. 

1 §, dvs. behandla eller undersöka hjälpsökandes sjukdomar eller liknande. Förbudet kan 

därtill förenas med vite. 

Förutom de ovan nämnda sanktionerna, kan även civilrättsligt skadestånd bli aktuellt. 

Utövande av alternativmedicin omfattas inte av patientskadelagens (1996:799) bestämmel-

ser (se 3 § jämförd med 5 §). Bedömningen bör således grunda sig på allmänna skade-

ståndsprinciper enligt skadeståndslagen (1972:207). 

 

 

4.7.2 Tillsyn 

 

Det finns ingen egentlig tillsynsmyndighet för alternativmedicinska utövare. I PSL 7 kap. 

stadgas vad IVO har tillsyn över, bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal (1 §) och personer som 
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tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården för provtagning m.m. (2 §). Lekmän som är 

verksamma på hälso- och sjukvårdens område nämns inte, vilket e contrario bör innebära 

att IVO inte utövar någon tillsyn på detta område. Några andra bestämmelser som klart 

utpekar någon tillsynsmyndighet för utövare av alternativmedicin finns inte. 

I doktrinen har anförts att PSL:s portalstadgande i 1 kap. 1 § kan få oväntade konse-

kvenser vad gäller tillsynen av utövare av alternativmedicin.
150

 I PSL 1 kap. 1 § stadgas att 

lagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och därmed jäm-

förlig verksamhet. Enligt författningskommentaren till bestämmelsen innebär uttrycket 

”därmed jämförlig verksamhet” bl.a. att utövare av alternativmedicin enligt 5 kap. 1 § inne-

fattas.
151

 Patientsäkerheten inom alternativmedicinsk verksamhet ska således främjas ge-

nom PSL, men det finns ingen myndighet som utövar tillsyn på området. Enligt PSL 7 kap. 

23 § ska IVO vidta åtgärder om myndigheten får kännedom om att någon har brutit mot 

begränsningarna för lekmän i 5 kap 1 §. I lagkommentaren till 7 kap. 23 § sägs att de åtgär-

der som kan komma ifråga vid en liknande situation på hälso- och sjukvårdens område är 

att föra en dialog eller förelägga om rättelse. Då det gäller lekmän som brutit mot 5 kap. 1 § 

bör dock ”alltid övervägas att anmäla det inträffade till åtal”.
152

 Att uppmärksamma på är 

dock att detta ska göras endast om IVO får kännedom om brott mot 5 kap. 1 §, myndighet-

en har inget självständigt utredningsansvar. Det kan ifrågasättas om denna form av indi-

rekta tillsyn är tillräcklig för att ändamålet att främja hög patientsäkerhet kan anses vara 

uppfyllt. 

Genom åren har förslag lagts fram för att införa ett register över alternativmedicinska 

utövare. År 1989 föreslog Alternativmedicinkommittén att ett register skulle införas för 

alternativmedicinska utövare som genomgått en av kommittén föreslagen basmedicinsk 

utbildning.
153

 Förslaget innebar alltså att det skulle finnas två grupper av alternativmedi-

cinska utövare: registrerade utövare med utbildning samt oregistrerade utövare utan utbild-

ning. Socialstyrelsen skulle utöva tillsyn över den senare gruppen. År 2004 föreslog AKM-

registerutredningen
154

 att en lag om nationellt register över alternativmedicinutövare skulle 
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införas.
155

 Någon särskild tillsynsmyndighet förutom tillsyn över registret verkar dock inte 

ha övervägts. År 2010 kom Behörighetsutredningen med ett nytt förslag om ett register.
156

 

Att utöka tillsynen avråddes dock ifrån.
157

 Inget av förslagen har hittills lett till lagstiftning. 

I doktrinen har det anförts att det vore önskvärt att alternativmedicinska utövare stod 

under någon form av tillsyn.
158

 För att uppfylla ändamålen om främjad patientsäkerhet en-

ligt PSL 1 kap. 1 §, är det enligt min mening rimligt att utöka tillsynen. Detta kommer att 

diskuteras närmare i avsnitt 5.2. 
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5 Reformbehov? 

5.1 Inledning 

Jag har ovan i avsnitt 2-4 utrett gränserna för utövande av alternativmedicin både då det 

gäller hälso- och sjukvårdspersonal och lekmän. I vissa delar har jag riktat kritik mot den 

nuvarande regleringen, men i detta avsnitt ämnar jag närmare behandla vissa särskilt ut-

valda områden. De frågor som tas upp är sådana som debatterats ingående eller sådana där 

jag anser att reformer är nödvändiga. 

 

 

5.2 Licensiering/registrering av alternativmedicinska utövare 

Som nämnts ovan under 4.7.2 har det genom åren kommit en inte oansenlig mängd förslag 

om att skapa ett register för utövare av alternativmedicin som inte tillhör hälso- och sjuk-

vårdspersonalen. År 1989 kom Alternativmedicinkommittén med sitt förslag i och med 

SOU 1989:60, 2004 var det AKM-registerutredningens tur med SOU 2004:123 och 2010 

kom det senaste förslaget från 2009 års behörighetsutredning, SOU 2010:65.  

I Alternativmedicinkommitténs förslag från 1989 handlar det närmast om en form av 

licensiering av vissa alternativmedicinska utövare som genomgått en basmedicinsk utbild-

ning och därmed införs i ett register.
159

 Syftet med reformförslaget var att höja kunskapsni-

vån hos de alternativmedicinska utövarna och på så sätt förbättra säkerheten för patienterna. 

AKM-registerutredningens förslag från 2004 skulle ha inneburit att alternativmedi-

cinska utövare som fullgjort en basmedicinsk utbildning motsvarande minst 20 veckors 

heltidsstudier och var medlem i en godkänd alternativmedicinsk organisation på begäran 

skulle få ansluta sig till ett frivilligt register.
160

 Alternativt kunde den godkända organisat-

ionen ansluta sig och därmed föra in sina medlemmar i registret.
161

 Ändamålet med försla-

get var precis som 1989 års förslag att förbättra säkerheten för patienterna genom att för-

bättra utövarnas kompetens.
162
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Förslaget från 2009 års behörighetsutredning från 2010 var i allt väsentligt identiskt 

med AKM-registerutredningens förslag från 2004. Den huvudsakliga regleringen skulle 

enligt förslaget dock läggas på förordningsnivå. Skillnader fanns även i kravet på utbild-

ningsnivå, där behörighetsutredningens förslag stadgade att tillräcklig utbildning skulle 

vara för handen, istället för ett krav på en viss längd på utbildningen.
163

 Huvudsyftet med 

ändringarna var liknande de tidigare förslagen att ”öka patienternas säkerhet och trygghet 

genom att ställa vissa krav för registrering och tydliggöra vad som är hälso- och sjukvård 

och vad som inte är det”.
164

 

Inget av förslagen har lett till lagstiftning och i de respektive remissomgångarna har 

kritik framkommit mot förslagen. En återkommande anledning till att förslag om register 

avstyrkts har varit att det finns farhågor för att registret kan komma att uppfattas av allmän-

heten som en sorts godkännande eller legitimation av de registrerade alternativmedicinska 

utövarna.
165

  

Enligt min mening är det önskvärt med ökad tillsyn för alternativmedicinska utövare, 

som ju i dagsläget knappast har något tillsynselement alls över sig, förutom stadgandet i 

PSL 7 kap. 23 § om att IVO ska vidta åtgärder om myndigheten får kännedom om att be-

gränsningsreglerna i 5 kap 1 § har överträtts. De olika lagförslag som här presenterats synes 

dock ha det gemensamt att det inte är primärt ökad tillsyn som eftersträvas. Det primära 

syftet har istället varit att öka utövarnas kompetens, genom att tillhandahålla ett frivilligt 

register där man kan registrera sig om man bl.a. har genomgått en viss basmedicinsk ut-

bildning.  

Någon form av register kan vara behjälpligt, kanske till och med nödvändigt, då det 

gäller tillsynsreglering, eftersom den förordnade tillsynsmyndigheten då kan utgå från re-

gistret när den ska vidta åtgärder så som inspektioner eller utredningar. Jag är därför inte 

emot att införa ett register per se. De invändningar jag har mot de presenterade lagförslagen 

hänför sig till utformningen av den föreslagna regleringen. En fråga är hur en basmedicinsk 

utbildning kommer öka patientsäkerheten, om personkretsen som regleringen riktar sig till 

inte nödvändigtvis håller med om att det som lärs ut under utbildningen stämmer. Att de 
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registrerade utövarna genomgått en viss utbildning, säger egentligen inget annat än just att 

de genomgått utbildningen. Det finns inget krav på att de registrerade faktiskt ska använda 

sig av de tillämpade kunskaperna i sin yrkesutövning. I det senaste förslaget sägs visserli-

gen att den basmedicinska utbildningen kommer innebära att de alternativmedicinska yr-

kesutövarna med större lätthet kommer kunna avgöra vilka patienter som bör hänvisas till 

hälso- och sjukvården samt att de anslutna alternativmedicinska organisationerna skulle ha 

ett yrkesetiskt regelverk med krav på yrkesutövningen.
166

 Som redan nämnts ovan i avsnitt 

4.6.4 är de sjukdomar som är förbjudna för lekmän att behandla till stor del utvalda just 

därför att de är lätta att diagnostisera för någon utan medicinsk bakgrund.
167

 Vad den bas-

medicinska utbildningen skulle tillföra är därmed oklart, om inte förbudskatalogen i PSL 5 

kap. 1 § utökas ytterligare med mer svårdiagnosticerade sjukdomar. De krav som ställs på 

de yrkesetiska regelverken hänför sig snarast till att utövarna ska följa lagregler samt ge 

information eller liknande.  

Enligt min mening finns det fog för farhågorna att registreringen skulle ses som något 

av en statlig certifiering av de registrerade utövarna. I det senaste förslaget anförs att ett 

obligatoriskt registreringsförfarande skulle uppfattas som att staten går i god för de registre-

rade utövarna.
168

 Varför denna farhåga inte föreligger vid ett frivilligt registreringsförfa-

rande sägs dock inte. Om registreringen skulle fungera som ett tillsynsverktyg, borde det 

enligt min mening snarare krävas att registreringen är obligatorisk. Detta kan dock ses som 

en långtgående begränsning av den grundlagsstadgade näringsfriheten i RF 2 kap. 17 §. Att 

det bedrivs en effektiv tillsyn av lekmäns verksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet bör 

vara ett sådant angeläget allmänt intresse som tillåter begränsningar av näringsfriheten. Ett 

obligatoriskt registreringsförfarande vore därför enligt min mening önskvärt, men närings-

friheten bör särskilt beaktas om frågan utreds i framtida lagstiftningssammanhang. 

 

 

5.3 Psykologer och psykoterapi 

En fråga som berör lekmäns verksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet är behandling av 

psykologiska besvär. Bestämmelserna om lekmäns utövande av hälso- och sjukvård i PSL 5 
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kap. 1 § stadgar endast om förbud för behandling av vissa sjukdomar av somatisk natur. 

Således kan lekmän i stor utsträckning behandla psykiska besvär utan begränsningar. 

Både titlarna ”psykolog” och ”psykoterapeut” är skyddade enligt PSL 4 kap. 1 § och 

kan således endast användas av personer som genomgått erforderlig utbildning och blivit 

legitimerade, se PSL 4 kap. 5 §. Det är även förbjudet att använda sig av en titel som är 

förväxlingsbar med psykolog eller psykoterapeut, PSL 4 kap. 6 §. Att bryta mot bestäm-

melserna i 4 kap. 5-6 §§ är straffbelagt med böter enligt 10 kap. 5 §. 

Trots skyddet för de respektive titlarna, har det i lagstiftningssammanhang uppkommit 

kritik mot att bestämmelserna är lätta att komma runt. Exempelvis kan man döpa ett företag 

till ”Institutet för psykoterapi” utan att det finns legitimerade psykoterapeuter i personalen 

eller kalla sig för ”diplomerad samtalsterapeut” utan att vara legitimerad enligt PSL 4 kap. 

1 §, eftersom vem som helst får kalla sig terapeut.
169

 Detta förhållande gör att patienter kan 

vilseledas att tro att yrkesutövarna står under IVO:s tillsyn som tillhörande hälso- och sjuk-

vårdspersonalen, när de istället är lekmän som står utan tillsyn och är begränsade endast 

enligt PSL 5 kap. 1 § (som endast förbjuder undersökning och behandling av vissa soma-

tiska besvär). 

Frågan om lekmäns behandling av psykologiska besvär har utretts och debatterats fli-

tigt genom åren. I remisser till lagförslag har det påpekats från psykologhåll att faran med 

att inte få professionell behandling kan vid självskadebeteende och depression vara livsfar-

ligt och vid tvångssyndrom och paniksyndrom leda till ett livslångt lidande.
170

 I en utred-

ning från 2001 pekade Socialstyrelsen ut främst två omständigheter som av legitimerade 

psykologer setts som problem om lekmän agerar på hälso- och sjukvårdens område: oseriös 

användning av psykologiska metoder samt behandling av patienter med allvarliga psykiska 

problem.
171

 Socialstyrelsen kom fram till att det sannolikt förekommer verksamhet på det 

psykologiska och psykoterapeutiska området som bedrivs av lekmän på sådant sätt att den, 

ur patientsäkerhetssynpunkt, är olämplig.
172

 Möjligheterna till begränsning behandlades 

från tre olika utgångspunkter, nämligen förbud mot att: 
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a) behandla olika diagnoser, 

b) använda vissa metoder samt 

c) behandla vissa patientgrupper.
 
 

 

Socialstyrelsen avstod dock från att föreslå ny lagstiftning eftersom det var problematiskt 

att hitta en entydig förbudsdefinition, det inte gick att säga hur vanligt förekommande häl-

sofarlig terapi var samt att det fanns osäkerhet kring vilka behandlingar som borde förbju-

das.
173

 Den förbudsdefinition som främst sågs som aktuell var ”allvarlig psykisk störning” 

som redan finns intaget i lagtext genom LPT
174

 3 §. Detta skulle dock enligt Socialstyrelsen 

inte få någon betydelse i praktiken, eftersom den som redan bedömts vara i behov av 

tvångsvård kan förväntas bli omhändertagen inom hälso- och sjukvården.
175

 

Ändamålet för begränsningsregleringen bakom lekmäns utövande av vård och behand-

ling är, som nämnts ovan i avsnitt 4.5, att så långt som möjligt eliminera de risker till liv 

och hälsa som osakkunnigas behandling innebär för hjälpsökande.
176

 De risker som blir 

aktuella kan delas upp i att själva behandlingen är en risk för skada eller att avsaknaden av 

adekvat vård innebär en risk för skada.
177

 Utifrån diskussionen kring lekmäns behandling 

av psykologiska besvär synes den senare risken, avsaknaden av adekvat vård, vara mest 

aktuell.  

I ett juridiskt arbete, som detta, torde det vara mindre lämpligt att bedöma farligheten 

hos en viss behandlingsmetod. Sådant bör rimligtvis göras bättre vid en utredning av perso-

ner med fackkunskaper på området. Utifrån de synpunkter som lämnats i debatten och som 

presenterats här ovan, anser jag dock att det finns behov för skärpande lagstiftningsåtgär-

der, åtminstone då det gäller behandling av vissa patientgrupper. De särskilda somatiska 

sjukdomar som undantagits lekmäns behandling enligt PSL 5 kap. 1 § punkt 2 har det ge-

mensamt att de är farliga för liv och hälsa, men också relativt lätta för lekmän att upptäcka 

och diagnostisera. Då behandling av psykologiska besvär rimligen innebär någon form av 

undersökning i samtalsform för att utreda vilka besvär patienten har, borde det vara relativt 
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enkelt för en lekman att upptäcka om personen har allvarliga tvångssyndrom eller så pass 

grav depression att suicidrisk föreligger.
178

 Enligt min mening borde det mot bakgrund av 

ändamålen med regleringen vara lämpligt att åtminstone som inledande åtgärd lägga till en 

punkt 8 i PSL 5 kap. 1 §, med innebörden att det är förbjudet att behandla sådana psykiska 

besvär som medför att den hjälpsökande personen innebär en uppenbar fara för sig själv 

eller sin omgivning. En sådan definition skulle ta sikte endast på de klara fallen och är inte 

heller kopplad till LPT, så som är fallet med begreppet ”allvarlig psykisk störning”. 

 

 

5.4 Avskaffa begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet? 

5.4.1 Problembeskrivning 

 

Jag har i avsnitt 2 försökt definiera begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet så utför-

ligt som möjligt och i avsnitt 3 beskrivit vad som enligt praxis krävs för att man ska anses 

ha överskridit sina skyldigheter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vissa fasta punk-

ter går att urskilja, så som att vetenskap och beprövad erfarenhet ska tolkas dynamiskt, men 

exakt hur den dynamiska tolkningen ska gå till är svårt att säga. Begreppet upplevs som 

svårt att definiera av många, särskilt frågan om vad som egentligen menas med ”beprövad 

erfarenhet”.
179

 

Mycket av oklarheten kan, enligt min mening, förklaras med att det ingår i områdets 

natur, med tanke på vetenskapens ständiga föränderlighet och vad som kan räknas in under 

begreppet i takt med att nya rön framkommer. En del av förklaringen kan dock bero på att 

begreppet vid sitt införande i svensk rätt inte blivit tillräckligt definierat i lagstiftnings-

sammanhang. Som nämnts i avsnitt 2.2 infördes begreppet genom 1890 års allmänna läkar-

instruktion, till vilken det inte finns några förarbeten bevarade. Den enda definition som 

givits genom förarbeten som lett till en färdig lag, återfinns i propositionen till ÅL, vilken 

hänvisade till ett uttalande från Socialstyrelsen från 1976.
180

 Något tydligt självständigt 
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ställningstagande från lagstiftarens sida om hur man ämnat att begreppet ska tolkas saknas 

således. 

Enligt min mening finns det skäl för att reformera lagstiftningen och ersätta kravet på 

vetenskap och beprövad erfarenhet med någon annan modernare term. Omständigheter som 

talar för en reform är avsaknaden av reella förarbeten samt osäkerheten kring hur begreppet 

faktiskt ska tolkas. Omständigheter som talar mot en reform är att begreppet funnits i 

svensk rätt i mer än hundra år och verkar anses ha fungerat väl, eftersom aktiviteten från 

lagstiftarens sida att reformera begreppet får sägas vara minst sagt låg. För att ändra på ett 

så pass gammalt begrepp inom svensk lagstiftning torde det krävas att det nya begreppet är 

betydligt mer ändamålsenligt och tydligare. I nästa avsnitt presenterar jag mitt förslag. 

 

 

5.4.2 Evidensbaserad vård 

 

Ett begrepp som redan används inom vården är ”evidensbaserad vård”. Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, SBU, definierar begreppet som ”en medveten och systematisk 

strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens)”.
181

 Begreppet 

”evidens” betyder i detta sammanhang ”det sammanvägda resultatet av systematiskt insam-

lade och kvalitetsgranskade vetenskapliga observationer, vilka ska uppfylla bestämda krav 

på tillförlitlighet så att de sammantaget kan anses utgöra ’bästa tillgängliga bevis’ i en viss 

fråga”.
182

 I doktrinen har det anförts att evidensbaserad sjukvård med denna utgångspunkt 

blir en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaun-

derlag tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens önskemål.
183

 

I doktrinen har även anförts att definitionen av ”evidensbaserad vård” visserligen har 

en större konkretionsgrad än definitionen av ”vård enligt vetenskap och beprövad erfaren-

het”, men att båda begreppen i allt väsentligt är att se som försök att ge bättre precision till 

likartade kvalitetsnormer.
184

 Detta torde i och för sig vara riktigt. En fördel med begreppet 

evidensbaserad vård är dock, enligt min mening, att det lägger större vikt vid att det veten-

skapliga underlaget bör vara en utgångspunkt inom vården, något som stämmer väl överens 
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med det övergripande syftet med PSL. Enligt PSL 1 kap. 1 § är syftet med lagen att främja 

patientsäkerheten. Patientsäkerhet definieras i 1 kap. 6 § som skydd mot vårdskada. Vård-

skada definieras i sin tur i 1 kap. 5 § som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjuk-

dom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid pati-

entens kontakt med hälso- och sjukvården. Att som jurist utan medicinsk bakgrund bedöma 

vilka åtgärder som kan anses vara ”adekvata”, är förmodligen inte att rekommendera. Jag 

tror inte heller att det i alla situationer är den läkare som har bäst kunskaper om det veten-

skapliga underlaget som nödvändigtvis vidtar de mest adekvata åtgärderna. Yrkeserfarenhet 

torde, som i alla yrken, vara nog så viktigt och i vissa fall finns inga åtgärder med tillräck-

ligt evidensunderlag att tillgå. En evidensbaserad åtgärd torde dock, i de fall det är möjligt, 

ses som adekvat.
185

 

En fråga är hur införandet av begreppet evidensbaserad vård skulle påverka läkares ut-

övande av alternativmedicin. Svaret blir förmodligen inte särskilt mycket. Fördelarna med 

ett begreppsbyte vore att lagstiftaren får en möjlighet att självständigt definiera begreppet 

samt att begreppet evidensbaserad vård redan är välkänt inom hälso- och sjukvården. Efter 

HFD 2011 ref. 70 torde det stå klart att det krävs konkret fara för patientsäkerheten för att 

någon av de nuvarande påföljderna ska bli aktuell (se ovan avsnitt 3.3-3.4). En ändring i 

denna del bör därmed kräva en ändring i påföljdsregleringen. 

Som nämnts ovan under 5.5.2 är vetenskap och beprövad erfarenhet ett välkänt be-

grepp med lång historia. Att ersätta begreppet, om detta överhuvudtaget bör göras, med ett 

annat som redan är bekant för hälso- och sjukvårdspersonal vore därför lämpligt. Evidens-

baserad vård är just ett sådant begrepp.  
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6 Avslutande synpunkter 

Det står klart att det i svensk rätt finns gränser för utövande av alternativmedicin, för att 

återknyta till uppsatsens titel. Hälso- och sjukvårdspersonal måste hålla sig till behandling i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet för att inte riskera att få påföljd i 

form av prövotid eller återkallelse av legitimation. Lekmän måste se till att de följer be-

gränsningsreglerna i PSL 5 kap 1 §, t.ex. inte behandla cancerpatienter eller barn under 8 

år, för att inte riskera straffansvar. 

Utöver de ovan nämnda, ganska grundläggande, slutsatser som kan dras utifrån uppsat-

sen, har dock alternativmedicinens gränser visat sig vara något suddiga. Vad gäller hälso- 

och sjukvårdens område, ger utredningen av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet i 

kapitel 2 en osäker bild av vad som faktiskt innefattas i begreppet. Vad som överhuvudtaget 

anses, och bör anses, vara alternativmedicin inom hälso- och sjukvården är till viss del 

oklart. Genomgången av praxis som rör hälso- och sjukvårdspersonals utövande av alterna-

tivmedicin i kapitel 3 ger vissa svar på vad som krävs för att utövandet ska anses vara olov-

ligt. I många delar, t.ex. vad som menas med ”humanitära skäl”, får dock rättsläget anses 

oklart.  

På området utanför hälso- och sjukvården, som behandlats i kapitel 4, får rättsläget an-

ses vara mindre komplicerat. Bestämmelserna i vad som tidigare var kvacksalverilagen och 

numera PSL 5 kap. 1 § ger inte upphov till samma teoretiska svårigheter som t.ex. tolk-

ningen av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. På lekmännens område är det 

snarast gränserna i praktiken som får anses otillräckliga, vilket beror på bristen på kontinu-

erlig tillsyn, eller tillsyn överhuvudtaget. Utan någon tydlig tillsynsmyndighet på området 

uppkommer vissa farhågor kring hur bestämmelserna faktiskt följs i praktiken.  

Som slutord kan det vara lämpligt att beröra om det verkligen behövs någon reglering 

kring alternativmedicin i framtiden. Frågor kring alternativmedicin och dess utövande och 

hur, eller överhuvudtaget om, det ska regleras, är något som det torde finnas en mängd åsik-

ter kring. Om man tror att en viss alternativmedicinsk behandling har effekt, är det naturligt 

att man vill att behandlingen ska kunna utövas utan restriktioner både inom hälso- och 

sjukvården och av lekmän. Liknande åsikter är naturliga om man av ideologiska skäl före-

språkar ett huvudsakligen liberalt synsätt till frågor kring människors fria val. Ytterst är det 
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en politisk fråga, något som jurister vanligtvis är försiktiga att uttala sig om. Med det sagt, 

anser jag att risken för hjälpsökande lider skada skulle öka betänkligt om det inte fanns 

några restriktioner. Att vården inom hälso- och sjukvården ska utövas inom vissa veten-

skapliga ramar, kan ses som en av anledningarna till att överhuvudtaget ha reglering kring 

hälso- och sjukvård. Patienter ska kunna räkna med en viss kvalitet, effekt och säkerhet när 

de söker hjälp inom hälso- och sjukvården. Utanför hälso- och sjukvården är risken för att 

adekvat behandling skulle utebli, enligt min mening, tillräcklig för att det ska finnas re-

striktioner. Hur restriktionerna ska vara utformade är en annan fråga. Jag har i denna upp-

sats argumenterat för att det vore rimligt att skärpa regleringen på vissa punkter. Ett ”total-

förbud för kvacksalveri” som departementschefen öppnade för vid tillkomsten av kvacksal-

verilagen 1960,
186

 vore dock ett alltför stort avsteg från principer om näringsfrihet och val-

frihet. Med tanke på att det fortfarande inträffar dödsfall till följd av att människor nekar till 

skolmedicinsk vård framför alternativmedicin, likt fallet med Steve Jobs som presenterades 

i inledningen till uppsatsen, anser jag att det fortfarande är aktuellt att upprätthålla gränser-

na kring utövandet av alternativmedicin. 
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 Se avsnitt 4.6.1. 
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