
REMISSYTTRANDE 1 (1) 
Datum Vår beteckning 
2019-09-17 008815-2019 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Komplementär och alternativ medicin och vård – 
säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och 
komplementär och alternativ medicin och vård – ny 
lagstiftning (SOU 2019:28)  
(S2019/01774/FS och S2019/02695/FS) 

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 

Allmänna synpunkter 
Försäkringskassan är positiva till de utvärderingar som föreslås att SBU ska 
genomföra och den patientinformation som planeras på bland annat 1177. 
Informationen skulle ge ett bra stöd och underlätta vid utredning om vilken vård den 
alternativa vården är avsedd att ersätta eller komplettera.  

21.1 Målgrupper för information 
Eftersom Försäkringskassan ser att vi skulle vara behjälpta av informationen önskar 
vi läggas till förteckningen över mottagare.   

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Ulrika Havossar i närvaro av 
verksamhetsutvecklare Erika Kjellstrand, den senare som föredragande. 

Ulrika Havossar 

Erika Kjellstrand 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 0
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		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning
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		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar
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		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
