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Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2013/8560/FS 
 
Remiss avseende Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel 
 
Apotekarsocieteten har beretts tillfälle att besvara ovanstående remiss. 
 
Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som oavsett profession är intresserade 
av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Inom ramen för detta är föreningens 
mål en bra utveckling och användning av läkemedel. Utifrån detta avger föreningen följande remissvar. 
 
Apotekarsocieteten säger nej till att införa artikel 16.2 i svensk lagstiftning.  
 
Antroposofiska läkemedel kan även fortsättningsvis hanteras enligt artikel 14.2 utan indikation och endast för oralt 
eller utvärtes bruk och som egenvårdpreparat. Produkter för injektion och utan indikation har ingen plats i svensk 
sjukvård.  Många antroposofiska produkter består av en kombination av substanser från växt- och djurdelar och ofta 
i mycket låga doser. Ofta i så låga doser att de inte kan detekteras och med en grundsyn att de anses än kraftfullare 
ju mer utspädda de er.  
 
Produkter som ska få kallas läkemedel och/eller är avsedda för injektion ska ha samma krav som konventionella 
läkemedel, dvs krav på dokumentation på effekt och säkerhet. 
 
Patienter i svensk sjukvård ska känna sig trygga med att de preparat som används av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal uppfyller de krav som finns i svensk läkemedelslagstiftning vad gäller krav på effekt. Även den 
legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ska veta att de produkter de använder har fått ett godkännande. Både 
allmänhet och professioner inom hälso- och sjukvård ska veta att ordet läkemedel står för produkter som uppfyller 
de krav som finns i svensk lagstiftning och som bygger på en avvägning mellan effekt och säkerhet. 
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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