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Komplementär 
medicin 



Komplementär…?





Definitioner

Integrativ

Komplementär

Alternativ



Definitioner

Integrativ = I samråd med, baserat på 
tillgänglig forskning

Komplementär = Samtidigt, men utan 
dialog (parallellt)

Alternativ = Istället för



Definitioner

Integrativ = P6-akupressur vid 
cytostatika behandling

Komplementär = Healing touch under 
pågående radioterapiperiod

Alternativ = Mistelextrakt istället för 
kirurgi



Definitioner

Integrativ = P6-akupressur vid 
cytostatika behandling

Integrativ cancervård: Patientcentrerat, evidensinformerat område inom 

cancervård som bygger på metoder som involverar kropp och själ, naturliga 

produkter och/eller livsstilsförändringar från olika traditioner vid sidan om 

konventionella cancerbehandlingar. Det syftar till att optimera hälsa, livskvalitet 

och kliniska utfall inom hela cancervården och möjliggöra för människor att 
förebygga cancer och bli aktiva före, under och efter cancerbehandlingen.



Vilka terapier…?



3-grenklassificering av KAM

Kropp-själ 
metoder

Naturpreparat

Övriga KAM
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Mångfaldsklassificering av KAM



”Hjälper KAM mot cancer?”
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”Hjälper KAM mot cancer?”

Det finns idag ingen forskning eller klinisk 
erfarenhet som visar att KAM kan bota 

cancer!



”Så då har KAM ingen plats alls 
i cancervården och borde 
förbjudas?”



”Så då har KAM ingen plats alls 
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Nja…



”Så då har KAM ingen plats alls 
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”Så då har KAM ingen plats alls 
i cancervården och borde 
förbjudas?”

KAM är egenvald



”Så då har KAM ingen plats alls 
i cancervården och borde 
förbjudas?”

KAM är patientens möjlighet att påverka sin 
situation



”Så då har KAM ingen plats alls 
i cancervården och borde 
förbjudas?”

KAM göra det möjligt att hantera situationen



”Så då har KAM ingen plats alls 
i cancervården och borde 
förbjudas?”

KAM kan användas i handläggning av 

symtom



Symtom

• Smärta/Smärtupplevelsen

• Illamående

• Klåda

• Fatigue (=onormal trötthet)

• Rörlighet

• Sömnstörningar

• Nedstämdhet

• …



Symtom

• Smärta/Smärtupplevelsen

• Illamående

• Klåda

• Fatigue (=onormal trötthet)

• Rörlighet

• Sömnstörningar

• Nedstämdhet

• …



”Vilka är riskerna med KAM?”
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Patient delay
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Patient delay

Patient neglect

Therapist seducation
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”Vilka är riskerna med KAM?”

Patient delay

Patient neglect

Therapist seducation

Utnyttjande i utsatt situation

Interaktioner



”Behöver jag som 
sjukvårdspersonal ta ställning 
till KAM?”



”Behöver jag som 
sjukvårdspersonal ta ställning 
till KAM?”

JA!



”Behöver jag som 
sjukvårdspersonal ta ställning 
till KAM?”

Det är en demokratisk fråga…
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Cancer patients’ use of complementary and alternative medicine in Sweden: a crosssectional study
BMC Complementary and Alternative Medicine (2019) 19:62 Wode, Henriksson, Sharp, Stoltenberg, Hök Nordberg

Terapier
➢ Naturpreparat
➢Avslappningstekniker

Orsak
➢ Förbättra AT
➢Öka kroppens möjlighet 

att bekämpa cancer
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2/3 avslöjade/diskuterade INTE sin 

KAM användning med vårdgivare
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”Men hur skall jag som 
vårdpersonal tänka kring 
KAM?”

+ Ta upp frågan om användning = skapa forum

+ Var tydlig med att detta inte är ditt 
kunskapsområde 

+ Döm inte! Patienten försöker bara hitta sätt att 
överleva!

+ Rekommendera inte om det inte finns evidens!

+ Hänvisa till informationsmaterial



”Behöver jag som 
sjukvårdspersonal ta ställning 
till KAM?”



”Behöver jag som 
sjukvårdspersonal ta ställning 
till KAM?”



”Behöver jag som 
sjukvårdspersonal ta ställning 
till KAM?”



❑Informationssida

❑Broschyr

❑Film

❑Konferens och utbildning



https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-
oss/nyheter/2019/oktober/svenskt-forum-for-integrativ-cancervard/

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/2019/oktober/svenskt-forum-for-integrativ-cancervard/




KAM-utredningen
(SOU 2019:28)



KAM-utredningen

• Bättre underlag för välinformerade val vid 
övervägande att anlita komplementär och
alternativ vård

• Förbättra allmänhetens tillgång till obunden
information om komplementär och alternativ
vård



KAM-utredningen

• Tillgodose säkerheten vid användning av 
komplementär och alternativ vård

• Policy för införande av behandlingsmetoder i 
hälso- och sjukvården; SBU kan ha ansvaret



KAM-utredningen

• Förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i 
KAM, motsvarande minst 1–2 högskolepoäng

• Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 
ska kunna föra samtal om KAM-metoder och 
därmed underlätta för patienter att fatta 
informerade beslut om sin vård. 



KAM-utredningen

• Översyn av de avsnitt i Patientsäkerhetslagen 
som rör komplementär och alternativ vård;

• Vem skall få utföra

• Vilka indikationer (symtom eller sjukdom)



Summerat

• Vet skillnaden på Alternativ, Komplementär och Integrativ

• KAM botar inte cancer, men är en del av egenvården

• Prata med patienterna om KAM, hänvisa till informationskanaler

• Följ utvecklingen i Integrativ cancervård

• Framtiden: KAM-utredningens utfall




