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Homeopati och antroposofi hör inte hemma i sjukvården 

 Användning av homeopatiska och antroposofiska läkemedel har inget utrymme i hälso- 

och sjukvården. Det föreslår hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) 

ska bli Stockholms läns landstings remissvar på utredningen att införliva sådana s k 

alternativa mediciner i läkemedelslagen. 
  

- Som patient ska jag kunna lita på sjukvården. Läkemedel som godkänns måste ha höga krav 

på effekt och säkerhet. Det finns stora risker med att luckra upp dessa stränga krav – risker för 

patienter och risker för förtroendet för sjukvården, säger hälso- och 

sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP). 
  

- All sjukvård i Stockholm och Sverige ska ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Läkarlegitimationens styrka och läkarens trovärdighet får inte undermineras genom att man 

antyder vetenskaplighet i ovetenskapliga sammanhang. Därför säger vi nej till alla förslag att 

genom läkemedelslagen släppa in homeopatiska och antroposofiska preparat i sjukvården, 

berättar Anna Starbrink (FP). 

  

- Kunskap om alternativa behandlingar måste finnas i sjukvården för att kunna svara på 

intresserade patienters frågor. Likaså ska alternativmedicin kunna godkännas som receptfria 

läkemedel i vissa fall, men längre än så kan vi aldrig sträcka oss, understryker Anna 

Starbrink (FP). 
  

Fakta och bakgrund 
Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att utreda hur homeopatiska och 

antroposofiska läkemedel ska kunna omfattas av läkemedelslagen, genom att införliva artikel 

16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning. 

Landstingsstyrelsen föreslås i remissvaret avvisa homeopatiska och antroposofiska läkemedel 

i sjukvården. Sjukvården ska kunna besvara patienters frågor om alternativmedicin på ett 

respektfullt sätt. Homeopatiska och antroposofiska läkemedel bör kunna godkännas som 

receptfria läkemedel, där individen gör sina egna val, under förutsättning att det finns 

indikation och om de använts utan allvarliga biverkningar. 

  

FÖR MER INFORMATION kontakta Anna Starbrink via Rasmus Jonlund enligt ovan. 
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Följ Anna Starbrink: 
annastarbrink.se 

facebook.com/anna.starbrink 

twitter.com/AnnaStarbrink 

http://instagram.com/annastarbrink 
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