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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande - "Läkemedelsverkets 
redovisning av regeringsuppdrag 
avseende homeopatiska läkemedel” - 
Dnr S2013/8560/FS 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att godkänna föreliggande 

yttrande som remissvar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig 

över ovan rubricerade promemoria. 

 

Region Jönköping ställer sig bakom Socialstyrelsens synpunkter i PM 

2014-05-1902 och föreslår att alternativ 2 väljs. 

Bakgrund 
Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för och konsekvenserna av att införliva artikel 16.2 i  

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

Artikel16.2 ger medlemsstater möjlighet att införa nationella 

bestämmelser om prekliniska studier och kliniska prövningar (effekt- och 

säkerhetsdokumentation) för godkännande av homeopatiska läkemedel. 

Bestämmelserna ska vara i  enlighet med de principer och särdrag som 

utmärker homeopatin i landet. Enligt läkemedelsdirektivet ska 

antroposofiska läkemedel, i fråga om godkännande för 

marknadsföringstillstånd, under vissa förutsättningar behandlas som 

homeopatiska läkemedel. Regeringsuppdraget innebär således att 

Läkemedelverket ska ge förslag till ett svenskt regelverk för godkännande 

av homeopatiska/antroposofiska läkemedel samt bedöma konsekvenserna 

av detta. 

 

Läkemedelsverket anser att det finns fyra olika alternativ: 
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Alternativ 1: Produkterna föreslås kunna godkännas med angivande av specifika 

terapeutiska indikationer.  

 

Alternativ 2: I strikt analogi med regelverket för traditionella växtbaserade 

läkemedel omfattar alternativ 2 endast produkter med terapeutiska indikationer 

lämpliga för egenvårdsområdet.  

 

Alternativ 3: Produkterna föreslås inte kunna godkännas med angivande av 

någon specifik terapeutisk indikation. Istället föreslås en generell indikation för 

samtliga godkända produkter.  

 

Alternativ 4: Som alternativ 4 föreslås en kombination av alternativen 2, 3 och 

nuvarande lagstiftning på följande sätt: För produkter avsedda att marknadsföras 

till allmänheten, dvs. för egenvårdsområdet, tillämpas alternativ 2 och för alla 

andra produkter tillämpas alternativ 3 eller nuvarande lagstiftning för 

konventionella läkemedel. 

 

Alternativ Egenvårds-

indikationer 

Avancerade 

specifika 

indikationer 

Generell 

indikation 

Jämförelseland 

1  Rf  Rx  -  Tyskland  

2  Rf  -  -  Storbritannien  

3  -  -  Rx  Finland  

4  Rf  -  Rx  -  

 

Gemensamt för de fyra alternativen är att de endast föreslås omfatta produkter 

som inte kan registreras enligt det förenklade registreringsförfarandet för 

homeopatiska läkemedel (artikel14 i läkemedelsdirektivet). Som grundläggande 

kriterium i samtliga alternativ omfattas endast produkter som har använts under 

minst 30 år inom homeopatin/antroposofin, varav minst 15 år inom EU/EES, utan 

att skadliga effekter uppstått eller misstänkts. Istället för effektdokumentation i 

form av resultat från kliniska prövningar krävs dokumentation avseende lång och 

säker användning. Säkerheten för produkterna bedöms enligt de principer som 

tillämpas för traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel i 

det förenklade registreringsförfarandet. Godkända produkter kommer även att 

omfattas av läkemedelsdirektivets farmakovigilanslagstiftning. 

 

Samtliga alternativ bedöms leda till en högre grad av patientsäkerhet än dagens 

situation, men alternativen kan förväntas få skilda konsekvenser för olika 

intressenter. De förväntade konsekvenserna av de olika alternativa 

konstruktionerna diskuteras relativt utförligt i utredningen. 

 

Läkemedelsverket gör bedömningen att huruvida artikel 16.2 över huvud taget ska 

införlivas i svensk lagstiftning, och vilket alternativ som i så fall kan komma i 

fråga, i första hand är en politisk fråga och inte en vetenskaplig eller regulatorisk 
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fråga. Frågan innefattar i första hand en avvägning av olika intressenters önskemål 

och återförs därför till uppdragsgivaren, det vill säga regeringen. 

 

Telefonkonferens arrangerades av SKL 2015-03-23 med 12 landsting 

representerade för att diskutera utformning av remissvar. Enighet fanns för att i 

svaret referera till Socialstyrelsens intern-pm ”Svar på Läkemedelsverkets 

underhandsdelning av förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 

16.2 i läkemedelsdirektivet” med dokumentbeteckning 2014-05-1902.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Region Jönköpings län Telefon: 036-32 40 01 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11 Jönköping      

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Yttrande över ”Läkemedelsverkets 
redovisning av regeringsuppdrag 
avseende homeopatiska läkemedel" - 
Dnr S2013/8560/FS 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade rapport. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande 

yttrande. 

Aktuella synpunkter 
Region Jönköpings län ställer sig bakom Socialstyrelsens intern-pm ”Svar på 

Läkemedelsverkets underhandsdelning av förutsättningar för och konsekvenser av 

att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet” med dokumentbeteckning 

2014-05-1902 och föreslår att alternativ 2 väljs. 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 


























































































































