
Ruotsin hallitus päätti 27.4.2017 antaa erityiselle selvitysmiehelle tehtäväksi
selvittää useita kysymyksiä, jotka koskevat virallisen terveydenhuollon ulkopuolella toimivia 
hoitomuotoja eli täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM). (Dir. 2017:43)
Selvityksen pitää olla valmis viimeistään 31.3.2019.
Alla Ruotsin hallituksen kanslian toimeksiantoa koskeva tiedote.

Potilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja potilasturvallisuuden lisääminen virallisen terveydenhuollon 
ulkopuolella toimivien hoitomuotojen keskuudessa

Potilaan oikeutta valita itse haluamansa hoito ja hoitomenetelmä on kunnioitettava niin laajasti, kuin se 
suinkin on mahdollista. Tätä oikeutta on kuitenkin punnittava suhteessa korkean potilasturvallisuuden 
vaatimuksiin. Jotta hoitoon hakeutuva pystyy oikeaan tietoon perustuen valitsemaan itselleen hoidon 
antajan ja hoitomenetelmän, hänellä täytyy myös olla mahdollisuus saada informaatiota virallisen 
terveydenhuollon ulkopuolella olevista hoitomenetelmistä, joita myös kutsutaan nimellä vaihtoehtoinen, 
täydentävä tai integratiivinen lääketiede, silloinkin kun näitä hoitoja ei korvata julkisista varoista, sekä 
informaatiota näiden hoitomenetelmien toteennäytetystä tehosta. 

Virallisen terveydenhuollon ulkopuolisten hoitojen menetelmistä on riittämätöntä tietoa. Sama koskee 
näihin hoitomenetelmiin liittyviä jo tehtyjä ja meneillään olevia tutkimuksia. Nämä menetelmät, joilla tällä 
hetkellä annetaan hoitoa virallisen terveydenhuollon ulkopuolella, voivat tulevaisuudessa, tutkimusten ja 
arviointien jälkeen, olla arvokas osa virallista terveydenhuoltoa. Tätä kehitystä edistäisi, jos virallisessa 
terveydenhuollossa ja sen ulkopuolella toimiville henkilöille luotaisiin paremmat mahdollisuudet 
keskinäisille kontakteille ja kokemusten vaihtoon, mikä myös lisäisi potilasturvallisuutta. 

Selvitysmiehen toimeksiantoon kuuluu kartoittaa virallisen terveydenhuollon ulkopuolella toimivia 
hoitomenetelmiä koskevat tutkimustulokset ja meneillään olevat tutkimukset. On myös kartoitettava, 
millaisia arviointimetodeja näiden hoitomenetelmien suhteen käytetään. 

Selvitysmiehen tulee myös selvittää, missä määrin vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä tutkitaan virallisen 
lääketieteen kliinisin kokein ja millaisia mahdollisia esteitä sellaisille kokeille ilmenee. Selvittäjän on myös 
jätettävä esitys menettelytavoista, joilla voidaan arvioida ja säädellä hoitomenetelmiä, jotka tällä hetkellä 
eivät kuulu viralliseen terveydenhuoltoon, mutta jotka arvioinnin jälkeen voisivat olla tämän 
terveydenhuollon arvokas osa. 

Selvitysmiehen on myös annettava ehdotus järjestelmäksi, jolla varmistetaan, että potilaat saavat 
välttämättömän informaation hyvin perustellun hoitovalinnan tekemiseksi ja vähemmän luotettavien ja 
vaarallisten hoitovaihtoehtojen välttämiseksi. 

Selvittäjän tulee myös selvittää, pitääkö oikeutta hoitaa tiettyjä vakavia psyykkisiä sairauksia ja häiriöitä 
rajoittaa henkilön kohdalla, joka ei kuulu terveydenhuoltohenkilökuntaan. 

Selvittäjä voi antaa muita sosiaalis-taloudellisia esityksiä, joiden tarkoituksena on potilasturvallisuuden 
lisääminen virallisen terveydenhuollon ulkopuolella toimivan terveyden- ja sairaanhoidon keskuudessa. 

Selvitys on annettava viimeistään 31.3.2019.

(Käännös Elina Hytönen 12.12.2018. Huom. en ole laillistettu kääntäjä, joten tekstiä ei voi sellaisenaan 
käyttää virallisissa yhteyksissä.)


