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Yttrande om Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag
avseende homeopatiska läkemedel (S2013/8560/FS)
Kungl. Vetenskapsakademien har anmodats inkomma med yttrande angående rubricerad
redovisning.
Läkemedelsverkets redovisning gäller homeopatiska preparat som ingår bland antroposofiska
produkter. I remissdirektivet (S2013/8560/FS) benämns båda dessa kategorier läkemedel. De
homeopatika som inte är antroposofiska registreras enligt läkemedelsdirektivets artikel 14.1
vilket innebär ett förenklat förfarande. Det är viktigt att notera att sådan ”registrering” görs utan
krav på kliniska studier av effekt, till skillnad från ”godkännande”. Produktkategorierna
homeopatiska läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel, som alltså är registrerade
och inte godkända, ska endast användas för egenvård, dvs. enklare besvär av tillfällig eller
lindrig karaktär där det är lätt för patienten att själv ställa diagnos. Homeopatiska läkemedel får
ej ange effekt och/eller indikation.
Uppdraget till Läkemedelsverket var ”att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att
för svensk del författningsreglera prekliniska studier och kliniska prövningar för homeopatiska
läkemedel i enlighet med […] artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv”. Skälet för
regeringens beslut om uppdraget var att det stora flertalet antroposofiska medel inte är
registrerade eller godkända i enlighet med läkemedelslagen utan har beviljats dispenser sedan
1993. Syftet var således att bedöma handläggning av de antroposofiska produkter som är ”andra
homeopatika än sådana som avses i artikel 14.1”.
Läkemedelsverkets rapport diskuterar fyra alternativ att enligt artikel 16.2 införa särskilda
bestämmelser för antroposofiska homeopatiska medel.
Kungl. Vetenskapsakademien anser att inget av dessa alternativ är lämpligt utan
förordar att regeringen avstår från att införliva antroposofiska homeopatiska
medel i svensk lagstiftning.
Kungl. Vetenskapsakademiens ställningstagande är baserat på följande:
Utspädning av produkter enligt det homeopatiska tänkesättet (mycket kraftiga utspädningar)
lanserades i slutet av 1700-talet innan det var känt att växter och andra farmakologiskt aktiva
produkter består av molekyler. Sedan dess har den vetenskapliga medicinen gjort enorma
framsteg som revolutionerat sjukdomsbehandling, diagnostik och profylax. Homeopatin har
inte gjort några framsteg under denna långa period.
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Många homeopatiska preparat är så utspädda att inget alls finns kvar av utgångsmaterialet.
Således har förpackningar för sådana preparat felaktig information när de räknar upp
ingredienser som fanns initialt men inte längre finns i det färdiga preparatet.
Antroposofisk medicin som utformades i början av 1920-talet bygger på resonemang om
andlighet och ockulta (antroposofernas eget ordval, dvs. fördolda) ”forskningsresultat”.
Sjukdomar anses ha sin orsak i andliga och själsliga krafter. Läkning anses bestå i behandling av
”den eteriska organismen”. Dessa utgångspunkter är fjärran från evidens- och
vetenskapsbaserad medicin där effekterna av behandlingar undersöks i empiriska studier.
Bevekelsegrunderna för antroposofisk medicin beskrivs i boken ”Grunderna för hur
antroposofin berikar läkekonsten” av läkaren Ita Wegman (1876-1943). Stor tonvikt läggs där
vid andliga aspekter snarare än fysiologi och patologi: ”När ande och själ verkar så upphäver de
kroppens vanliga funktioner och förvandlar dem i något motsatt”, ”Orsakerna till sjukdomen får
man alltså söka i andliga och själsliga krafter”, ”Läkning måste [därför] bestå i en behandling av
den eteriska organismen”.
Det undantag som senast beslutades av regeringen 131205 gäller antroposofiska produkter från
tillverkarna Weleda och Wala. Här kommenterar vi tre exempel ur Weledas katalog:
Preparatet Arnica används som smärtlindrande och anti-inflammatoriskt medel mot
bland annat muskelsmärta och blåmärken, även efter allvarliga psykologiska upplevelser
och som uppföljande behandling efter stroke och hjärtattack. Preparatet består av växten
Arnica montana, dvs. slåttergubbe, även kallad hästfibbla och är avsett att ges som
injektion. En av beredningarna är i ”styrkan” D30, dvs. den är utspädd 1030 gånger. Detta
innebär att även sedan den sista molekylen från slåttergubbe späddes bort har
tillverkaren fortsatt spädda ut vattnet ytterligare mer än 1 miljon gånger.
Preparatet Colchicum autumnale används mot struma och gikt. Det består av skelört,
tidlösa, arsenikoxid, tvättsvamp, sköldkörtelextrakt från ko och extrakt från bålgeting.
Den maximala dygnsdos som rekommenderas av Weleda innebär en total mängd arsenik
som p.g.a. av den homeopatiska spädningen är 50 gånger lägre än den mängd som får
finnas i 1 liter kranvatten utan att det bedöms påverka hälsan. De övriga fem
ingredienserna är komplexa blandningar där varje enskild komponent förekommer i
extremt låg koncentration. Många av dem är proteiner som kommer att brytas ned i
magtarmkanalen eftersom preparatet ska intas via munnen. Det förefaller därför ytterst
osannolikt att någon effekt överhuvud skulle kunna uppstå.
Preparatet Mercurius vivus naturalis används mot inflammationer. Det består av
kvicksilver i koncentrationen D6, dvs. spätt sex tiopotenser (= 1 miljon gånger) jämfört
med utgångsmaterialet. Dygnsdosen kvicksilver blir därför (dessbättre) lägre än den
mängd som finns i 1 liter kranvatten med högsta tillåtna koncentration. Preparatet finns
även som lösning i koncentrationen D30 vilket innebär att Weleda fortsatt späda i ett
antal steg efter att det ursprungliga kvicksilvret blivit helt bortspätt.
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Det saknas evidens från relevanta studier för att dessa preparat har effekt. De kraftiga
spädningarna gör att de inte skulle kunna ha effekt via några kända mekanismer.
Det är också på sin plats att notera att de företag som tillverkar dessa produkter har ansenlig
storlek (både många anställda och många produkter) men verkar ha blygsamma ambitioner att
undersöka evidensläget för sina preparat eller reda ut deras verkningsmekanismer.
Liksom de flesta fysiologiskt verksamma (eller overksamma) preparat kan även antroposofiska
homeopatika ha placeboeffekter. Men att registrera ett medel som läkemedel vars enda kända
effekt är placeboeffekt skulle strida mot grundläggande medicinsk-etiska principer om
information till patienten. Placeboeffekten kan påverka inte bara patienten utan även den
behandlande läkaren.
Det antroposofiska tänkesättet och bristen på dubbelblinda randomiserade studier av
antroposofiska homeopatiska preparat gör Läkemedelsverkets tankegång besynnerlig att
”behandlande läkare bör ha erfarenhet av användning av homeopatiska/antroposofiska
läkemedel”.
Artikel 16.2 ger medlemsstater ”möjlighet att införa nationella bestämmelser” som ”ska vara i
enlighet med de principer och särdrag som utmärker homeopatin i landet”. Sveriges långa
tradition av, och goda erfarenheter av, evidens- och vetenskapsbaserad behandling av
sjukdomar har inneburit att homeopatin fört en mycket undanskymd tillvaro. Antroposofin är
likaledes en mycket begränsad företeelse i Sverige. Det kan därför inte sägas finnas någon
tradition av vare sig homeopati eller antroposofi inom den svenska sjukvården som skulle
föranleda särskilda nationella bestämmelser, allra minst för den mycket speciella kategorin
antroposofiska homeopatiska produkter.
Nederländerna har beslutat att antroposofiska homeopatiska preparat ska behandlas som övriga
homeopatiska läkemedel. De får därmed ej ange indikation. Denna ordning godkändes av EUdomstolen 2007. Om preparaten ska få ange indikation måste terapeutisk effekt visas med ”i
stort sett samma dokumentation som för konventionella läkemedel” (se sidan 13 i
Läkemedelsverkets rapport).
Ordet ”läkemedel” förknippas hos allmänheten och i det grundläggande regelverket med
substanser som (ensamma eller i kombination) bevisats ha klara effekter på att bota, lindra eller
diagnosticera sjukdom eller symptom på sjukdom och som dessutom kontrollerats vad gäller
säkerhet. Om ordet läkemedel används även för produkter som saknar vetenskapligt
dokumenterade effekter kan detta över tid få mycket allvarliga konsekvenser för hur bona fide
läkemedel används och kan leda till både överanvändning och underanvändning. Kungl.
Vetenskapsakademien är därför principiell motståndare till användning av ordet läkemedel för
substanser utan vetenskapligt dokumenterad effekt.
Vi är inte medvetna om några invändningsfria studier som påvisar effekt hos antroposofiska
homeopatiska preparat. Följaktligen bör man, i den händelse antroposofiska produkter skulle
komma att införlivas i svenska läkemedelslagstiftning, inte under några omständigheter tillåta
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att antroposofiska produkter får ange en specifik indikation. Inte heller bör det tillåtas att i
annonser till allmänheten ange specifik användning.
Enligt svensk lagstiftning får veterinärer ej behandla sjuka djur med homeopatiska preparat
eftersom detta strider mot principen att behandla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det
vore en märklig ordning om läkemedelslagstiftningen skulle inkludera sådana produkter för
användning på människor.
Sammantaget finner Kungl. Vetenskapsakademien att ett införlivande av
antroposofiska homeopatiska produkter i den svenska läkemedelslagstiftningen
skulle gå stick i stäv med flera av de grundläggande principerna för läkemedel och
evidensbaserad sjukvård. Sverige bör därför avstå från ett sådant införlivande då
den minimala administrativa vinsten inte står i någon rimlig proportion till de
negativa signaleffekterna av ett sådant beslut. I den mån någon antroposofisk produkt
skulle kunna anses ha dokumenterad effekt som berättigar till behandling av sjukdom bör den
granskas enligt samma regelverk som gäller för andra läkemedelskandidater.
Beslut i detta ärende har fattats av ständige sekreteraren efter förberedande arbete av Dan
Larhammar och Lena Kjellén, ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademiens klass för biologiska
vetenskaper, samt Bertil Fredholm och Katarina Le Blanc, ledamöter i Kungl.
Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper.
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