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Som de flesta av er redan vet, så antar
Codex Alimentarius-kommissionen
med dess olika utskott – som är

spridda över hela världen – olika livsmedels-
standarder och riktlinjer enligt en åttastegs
betänkandeprocess och som sedan vanligtvis
antas av Codex medlemsländer. Codex 
Nutritionskommitté är bara ett av de många 
utskott som utvecklar dessa livsmedels-
standarder och riktlinjer – men det är också
en av kommittéerna med de mest kontrover-
siella frågorna.

Beundransvärt men onödigt
Bioberikning är en metod för att öka halten
av särskilda vitaminer eller mineraler hos 
stapelgrödor genom att använda det tids-
krävande, konventionella sättet med kors-
befruktning. Harvest Plus, företaget bakom
bioberikning, vill till exempel öka vitamin-

eller järninnehållet i sötpotatis, så att under-
närda populationer i utvecklingsländerna ska
bli bättre närda. Detta är i och för sig ett
mycket beundransvärt mål – även om jag vid
dessa Codexmöten har lagt fram att det
skulle kunna vara helt onödigt – om bön-
derna i stället använde rätt jordbrukstekniker
som förhindrar att jorden utarmas och där-
med även skulle förhindra att det uppstår
brister i de odlade växterna.

Enhetlig definition
Under de senaste åren har Codex Nutritions-
kommitté utformat definitionen för biobe-
rikning. Det var meningen att definitionen
skulle användas enhetligt runt om i världen
och appliceras på de livsmedel som genom
konventionell korsbefruktning hade berikats
med högre nivåer av näringsämnen, och alla
skulle då vara helt på det klara med och

förstå innebörden när termen ”bioberikning”
användes. Faktum är att National Health 
Federation (NHF) är en hälsofrihetsorgani-
sation som är ackrediterad av Codex att delta
i möten och den delegation som jag ledde där
var en tidig supporter vid Codex av denna
definition.

Tidigare Codexmöte
På tidigare Codexmöte skedde emellertid ett
högst oväntat drag, och vi bevittnade det stör-
sta försöket till märkningsbedrägeri som vi
någonsin har skådat. Stora företagsintressen
och deras dresserade marionettregeringars
tillsynsmyndigheter försökte smyga in GMO-
produkter under en ”bio”-märkning. Ordet
”bio” är ofta synonymt med ekologiskt i
Frankrike, Belgien och i större delen av 
EU. Ordet ”bioberikning” låter hälsosamt.
Snacka om att använda ett laddat ord !… 
Bioberikning skulle således inte betyda 
”naturligt” utan helt enkelt bara ”berikad”.
Man förväntar sig verkligen inte att ordet
”bioberikning” för att öka näringshalten
skulle inkludera berikning genom GMO –
eller hur? Faktiskt så var den ursprungliga
planen hos Codex att utesluta GMO, men
det fanns några spelare som hade helt andra
avsikter…

Ordförande med koppling till industrin
Vid mötet 2016 i CCNFSDU inledde 
ordföranden Pia Noble – gift med en före
detta VD för Bayer (Bayer har köpt upp
Monsanto) – diskussionen om bioberiknings-
definitionen genom att uppge sin personliga
åsikt som gick ut på att definitionen borde
vara så bred som möjligt och att rekombi-
nant genteknik borde ingå. Föga överras-
kande kunde snart Monsanto-skyddslingarna
lägga sina osmakliga små händer på defini-
tionen genom inflytande på Codex-delegater
och ordföranden, och definitionen började
förändras till en som skulle innefatta bio-
berikning av livsmedel genom genteknik,
GMO. Så kom slaget vid Codex att handla
om huruvida GMO-livsmedel skulle komma
att ingå i definitionen av bioberikning. Jag 
är säker på att Monsanto skulle vara mycket
nöjt över att kunna marknadsföra sina 
onaturliga GMO-produkter under ett namn
som började med ordet ”bio”. Så vid mötet
2017 hade den föreslagna definitionen anta-
git följande utseende: ”Bioberikning är den
process där alla näringsämnen eller besläk-
tade ämnen från alla potentiella källorga-
nismer (t.ex. djur, växter, svampar, jäst, bak-
terier) i]/[och] livsmedel ökas med en mätbar
halt [och/eller] blir mer biotillgängliga för de
avsedda syftena. Processen gäller alla produk-

National Health Federation
gör skillnad på Codexmöte
om bioberikning
Om du någonsin har varit i Berlin, Tyskland i slutet av hösten, så vet du hur elän-
digt vått, kallt och blåsigt det kan vara. Den enda verkliga tillflykten från dessa
element f inns inomhus. Men även inomhus kan det f innas händelser som direkt
förpassar dig in i samma klimat. Det känns kallt och ruggigt. Ett sådant tillfälle
var mötet i ”Codex-kommittén för näring och mat för speciella kostvanor”
(CCNFSDU), vilken höll sin 40:e session den 26-30 november 2018 i just den här
staden. Ämnet för sessionen var bioberikning/biofortif ication, vilket kan användas
för att få konsumenten att tro att en GMO-produkt är naturlig/ekologisk. 
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Codex-kommittén för näring och livsmedel för speciella kostvanor. Delegater möttes
i Berlin för att debattera definitionen av biofortif ikation vid 40:e sessionen.

tionsmetoder [och utesluter vanlig berik-
ning].” [Uteslutna fotnoter]

Ordföranden bryter mot Codexregler
Dr Noble gick i pension efter mötet 2017 –
och det var inte ett ögonblick för tidigt! 
Hon hade ett typiskt beteende att ignorera
INGO:s som NHF, för att inte tala om 
ignorerandet av själva Codexregelverket.
Hennes imperialistiska höghet tillät land-
delegaterna att pladdra på, bokstavligen i
timmar, lät dem komma med vilka kommen-
tarer som helst som poppade upp i deras 
huvuden, tjugo eller fler gånger, angående ett
ämne utan att en enda gång låta någon 
tålmodigt väntande INGO få ordet. Detta
resulterade i att INGO:s inte alls hördes
eller bara hördes kort – och ofta efter det 
att frågans aktuella tidsbegränsning sedan
länge hade passerats och frågan redan hade
avgjorts !

Jag konfronterar doktor Noble
När jag konfronterade ordföranden om detta
vid mötet, så invände hon mot det och sade
att hon måste kalla alla länder först, men 
sanningen är att även under den dödtid i 
diskussionen där hon kunde ha kallat en
INGO som väntade på att få tala, så väntade
hon i stället medvetet till dess att ett land
tryckte på knappen och kallade sedan ome-
delbart det landet och ignorerade de INGO:s
som fortfarande stod på tur och väntade på
att få tala.
När hon slutligen tvingades att kalla

INGO:s på grund av att jag argt fördömde
hennes taktik från podiet, så inledde hon 
anförandet genom att komma med en 

genomskinlig lögn och skylla det på ”tek-
niska problem med mikrofonerna”. Denna
lögn var så uppenbar att det knappast behövs
några bevis.

Stort marknadsbedrägeri
Termen ”bioberikning” kan komma att få
enorma konsekvenser för hela världen. Om
pro-GMO-krafterna lyckas att gömma sina
genetiskt framtagna livsmedel inom defini-
tionen för bioberikning, och får använda
detta tilltalande, natur-klingande ord för att
sälja sina GMO-livsmedel, så kommer kon-
sumenterna att bli lurade på en global nivå.
Med termen ”bioberikning” – åtminstone

inom europeiska länder – riskeras det att
uppstå en förvirring bland konsumenterna,
huruvida de köper ekologiska produkter eller
något helt annat. Om Codex kan tillåta att
”alla produktionsmetoder” och ”alla källor”
ska ingå i definitionen av bioberikning, så
skulle Codex främja marknadsbedrägeri av
den värsta sorten. De flesta konsumenter vill
ha GMO-livsmedel märkta. Faktum är att
konsumentundersökningar över hela världen
har visat att detta är sant. Enbart i Förenta
staterna vill cirka 90 % av konsumenterna 
ha en sådan märkning och ändå kommer 
den nuvarande föreslagna definitionen att
maskera GMO-livsmedel under termen
”bioberikning”. Det är oärligt, skamligt och
är ett hån mot Codex och dess anspråk på att
vara trovärdig och transparent.

Ny ledare, samma berättelse
Med hjälp av både tidigare och nuvarande
kommittéordförande har pro-GMO-kraf-
terna hittills varit framgångsrika med att 

manipulera bioberiknings-definitionen. Vi
står fortfarande i kratern efter den explosion
som omvandlar något bra till någonting med-
vetet vilseledande. När Näringskommittén
vid mötet år 2018 återigen skulle editera 
definitionen av bioberikning, så leddes det
av den nya ordföranden, Dr Anja Brönstrup,
tillika tjänsteman vid Tysklands Livsmedels-
och jordbruksverk (BMEL), efter det att den
föregående ordföranden Dr Pia Noble gick i
pension. Dr Brönstrup var dessutom tidigare
chef för den tyska Codex-delegationen. 
Så med sådan erfarenhet hade vi alla höga
förväntningar om att hon skulle vara en rätt-
visare och mer opartisk ordförande än den
förra ordföranden som hanterade Codex-
mötena som om de vore hennes egna privata
domäner – utan att ens ta en gnutta hänsyn
till huruvida hon följde Codexregelverket 
enligt procedurmanualen.

Pro GMO-lobben
Dr Brönstrup assisterades starkt i sitt dikta-
toriska förhållningssätt av de delegater som
väldigt desperat ville vara säkra på att bio-
berikningsdefinitionen skulle kunna fungera
som ett skydd för genetiskt modifierade livs-
medel, så att konsumenterna lyckligt ovetan-
des kunde luras att äta dem. Australien och
Nya Zeeland som nästan alltid leder pro-
GMO-skocken var naturligtvis för, påhejade
av sina industriledare. Även Brasilien, Nigeria,
Costa Rica, Uganda, Ghana, Thailand, 
Filippinerna, Kina och USA stödde detta
GMO-bedrägeri.

Rätt att etikettera fel
Däremot motsatte sig modiga Nepal defini-
tionen och kallade den bland annat exakt för
vad det är – ett marknadsföringsbedrägeri.
Ordföranden avslöjade sin egen partiskhet
genom att hon kvickt rusade till undsättning
och avfärdade Nepals viktiga kommentar
genom att hävda att en fotnot skulle tillåta
länder att välja att inkludera GMO eller inte,
vilket hon menade skulle avvärja Nepals oro.
Det skulle emellertid vara lika meningsfullt
som att hävda att eftersom endast vissa kon-
sumenter skulle bli lurade, så var det fortfa-
rande rätt att kunna märka livsmedlen
felaktigt.

Stort motstånd till GMO-inkludering
EU, Norge, Schweiz, Chile, Argentina och
Indien motsatte sig en GMO-inkluderande
definition, liksom Ryssland, som förnuftigt
uttryckte att om varje medlemsstat skulle
kunna bestämma om GMO-livsmedel skulle
inkluderas i definitionen, så skulle denna
brist på harmoniserade förhållningssätt leda
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Yle anmäls till Opinionsnämnden

Yle har fört ett massivt drev mot kollo-
idalt silver, Anders Sultan och Ann-
Katrine Backman. De båda hängdes

ut offentligt som brottsliga företagare, med
namn och bild via Yle, på rikssänd television
& radio i hela landet och på Yles webbsidor.
Yle är som vårt SVT, så de når ut långt. 
Varken Anders Sultan eller Ann-Katrine är
emellertid brottsliga, de gör inget olagligt
och det finns inga ärenden eller åtal mot
dem. Drevet fortsatte sedan specifikt mot
Ann-Katrine och hon hängdes åter ut 
som en brottslig företagare. Bakgrunden var 
att Ann-Katrine i en kolloidalt-silvergrupp 
på Facebook berättade att hon hade strukit 
Blodörtssalva (Black salve) på en persons 
maligna melanom. Personen hade dessutom
tillfrisknat från sin hudcancer, utan biverk-
ningar. Ann-Katrine berättade även att hon
inte tog betalt, så hon gjorde helt enkelt inte
detta som terapeut i sin verksamhet. Faktum
är att det skedde med salva från en burk som
Ann-Katrine tidigare hade använt på sig själv
och som hade botat henne från hudcancer 
– snabbt, lätt och biverkningsfritt! Personen

hon hade hjälpt var en familjemedlem, och
det skedde innanför hemmets fyra väggar.
I det TV-reportage som Yle beskrev detta, 

så framställdes Black salve som farlig och 
frätande och att Ann-Katrine skulle ha 
behandlat en person som företagare, vilket
framställdes som klandervärt. Det framkom
inte heller i TV-reportaget att både Ann-
Katrine och hennes familjemedlem blev friska
av Black salve. Yle har således inte varit 
opartiska utan de har vinklat, ljugit och 
förvridit sanningen. I den sista uthängningen
i december så fick även NHF och NHF Sweden
vara med i Yles uthängningskampanj. Alla
andra som hängdes ut fick mejl om att de
skulle få kommentera – alla utom jag ! vilket
effektivt bevisas av skärmdumpen av Annvi
Gardberg, journalisten på Yle, när hon skulle
förklara sig. Ingen av föreningarna fick någon
chans till kommentar. Det bryter mot de
pressetiska reglerna att inte få kommentera
när man angrips. Gardberg skriver att hon
visst har skickat mejl till mig för kommentar.
Sedan säger hon svart på vitt att hon inte har
hittat min mejladress någonstans. Då kan

man verkligen undra hur hon har kunnat
skicka på en adress som hon inte har hittat. 
I stället har hon skickat på en adress som hon
uppger att hon trodde var min, för hon
trodde att jag låg bakom ett mail tillsänt
henne i våras, som hon även anger bara hade
undertecknats med initialer. Som då rimligt-
vis borde ha varit ”SB” – men det var det
inte. Utan att jag hade bett om det så skickade
hon denna persons mejladress och senare
även vederbörandes hela mail och Yle har 
därigenom brutit mot GDPR och mot jour-
nalistsekretessen. Yle kommer att anmälas 
till Opinionsnämnden i Finland. 
Läs mer om alla uthängningar på vår 

hemsida. Skriv ”Yle” i sökrutan.

Text: Sara Boo

till förvirring på marknaden. Tyvärr så hade
den högröstade Bangladeshdelegaten Dr 
S K Roy redan lämnat mötet för dagen, 
annars skulle han ha förkastat definitionen,
han med. Sammantaget var det alltså ett 
väsentligt motstånd mot den föreslagna defini-
tionen.

Kall tysk effektivitet
Dr Brönstrup höll dock i mötet med en kall,
själlös och tysk effektivitet, som i hennes fall
innebar att man skulle bortse från eller avslå
att ventilera alla synpunkter som på något
sätt kunde sakta ner spurten till mållinjen för
varje dagordningspost. Hon tilldelade dele-
gaterna endast 40 minuter för att diskutera
bioberikningsdefinitionen, vilket även inne-
bar att hon inte gav ordet till någon av de
INGO:s som hade signalerat till henne att de
ville tala. Endast den sponsrande INGO:n,
det Internationella livsmedelspolitiska forsk-
ningsinstitutet, som underligt nog öppnade
diskussionen om detta ämne, kunde tala om
definitionen – och kunde göra det länge!
Lyckligtvis hade NHF lämnat in skriftliga
kommentarer med dess ställningstagande
mot den föreslagna definitionen.

NHF fördömer ordföranden
I slutet av dagen, sade ordföranden Dr 
Brönstrup plötsligt ”Jag hänvisar denna 
definition vidare till Codex-kommittén för

livsmedelmärkning”, detta utan att ha gett
vare sig NHF eller några andra konsument-
organisationer (INGO:s) någon chans att
tala. Denna myndiga proklamation, att den
GMO-inkluderande definitionen skulle 
skickas till CCFL för dess granskning och
godkännande, gjorde mig rasande – så var
uppenbarligen även de andra ignorerade
INGO:s, men jag var den ende som stormade
fram till podiet och fördömde ordföranden
ansikte mot ansikte – inte bara för att ha 
ignorerat NHF utan även för ignoreringen
av Codex riktlinjer. Det var inte någon 
vacker ordväxling – men jag fick fram min
poäng!

Till Ottawa
Slagfältet för denna definition kommer nästa
gång att bli Ottawa i Kanada. Under hela
den andra veckan i maj 2019 kommer
CCFL-delegaterna att ta itu med den här 
förnyade striden. Nödvändigtvis kommer inte
slutrapporten från Näringskommitténs möte,
som CCFL måste utgå ifrån, att ge det 
vilseledande intrycket att det fanns ett ”brett
stöd” för den GMO-inkluderande defini-
tionen. Den sista dagen i varje Codex-möte
reserveras nämligen för ”genomläsning” av
utkastet till rapporten, som alltid är kort och
koncis och brister i detaljer. Det utgör dock
det officiella protokollet om vad som be-
slutas vid mötet. Rapportens knapphänta

formulering förstärks då med nästan alla
ord/formuleringar som delegaterna har 
kommit överens om. Tyvärr, så tar det ofta
en hel dag att gå genom formuleringen, så att
en slutrapport kan genereras.

NHF gör skillnad
Den här gången hade rapporten bland annat
missvisande nämnt att det fanns ett ”brett
stöd” för definitionen av bioberikning trots
att fler länder faktiskt hade talat mot defini-
tionen än som hade stöttat den! Den Euro-
peiska unionen hade gjort ett starkt men
misslyckat försök att få bort GMO-formu-
leringen från rapporten – ordföranden lät
den vara kvar trots EU:s invändningar. 
Slutligen fick jag tala och jag påpekade 
då för kommittén att det fanns 23 länder
som motsatte sig definitionen (EU stod för
17 länder vid detta möte) och att det därför
skulle vara absolut oärligt och vilseledande
att karaktärisera stödet som ”brett” vid ett 
sådant starkt motstånd. Efter det att jag hade
talat, så blev den vilseledande frasen struken.
Den slutgiltiga rapporten kommer nu att till
den andra kommittén (CCFL) sannings-
enligt återge att det fanns en stor oenighet
bland delegaterna och inte något ”brett
stöd”. Ordval är viktigare än man kan tro.

Text och foto 1-2: Scott C Tips
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Regeringen antog den 27 april 2017 ett kommittédirektiv, dir. 2017:43, om ett
ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom komplementär och alternativ vård
och behandling. Utredningen har fått namnet KAM-utredningen och tillsattes 
således under förespeglingen att främja alternativ- och komplementär medicin och
för att bygga broar. I stället används den med största sannolikhet för att stjälpa 
alternativmedicinen ytterligare.

förbättra kunskapsläget om alternativa tera-
pier och ta vara på de terapier som visar sig
fungera. Wow! Skulle Sverige äntligen börja
ta tag i det faktum att nationen hade skrivit
på WHO:s strategidokument Traditional
Medicine Strategi 2014-2023, där syftet 
var att för medlemsländerna underlätta att
utveckla en policy och implementering som
stärker den komplementära medicinens roll
för folkhälsan?

Anar ugglor i mossen
Det tog ett tag innan jag började ana ugglor
i mossen. Det var i samband med att SHR
fyllde 100 år och vi var ombord på Homeo-
patibåten för att fira. Tidningen Hälsofrihet
skrev om eventet i Nr 2/2018. Det var då
som jag förstod att Irén Svensson-Nylén,
ordförande i KAM, var en av dem som satt i
utredningens Expertgrupp, tillika den 
enda rösten från den alternativmedicinska
branschen – och att hon var belagd med
munkavle! De hade alltså tystnadsplikt inom
denna utredning, inom den expertgrupp som
hade hand om utredningen. Detta tycks
emellertid stå i strid med den offentlighets-
princip som råder i Sverige, såvida inte nya
lagar har tillkommit. Grundlagar har dock

ändrats i rask takt de sista åren.

Ifrågasatt tystnadsplikt
När jag pratade med en tjänstekvinna på 
Socialdepartementet om tystnadsplikten, så
sa hon att de i utredningen måste få arbeta i
fred under pågående utredning, så de kunde
visst beläggas med tystnadsplikt, menade
hon. En jurist som jag pratade med gav
henne rätt men kunde inte hänvisa till lag-
stiftning. Tystnadsplikt i detta fall rimmar illa
med den lagstiftning som befäster att hand-
lingar som inkommer till eller upprättas
inom regeringen är offentliga handlingar. 
I detta sammanhang finns det inga privata
uppgifter som behöver skydd av tystnads-
plikts- och sekretesslagarna.
I stället borde utredningen handla om att

få in så mycket uppgifter som möjligt för att
komma fram till den bästa möjliga lagstift-
ningen och då behövs det så många aktörer
som möjligt som kan bidra med input och
kunskap. Varför fick exempelvis inte alla till-
verkare, vars produkter alternativa terapeuter
använder, vara med? Det finns även en upp-
sjö av terapeutförbund – varför fick inte
dessa vara med? Varför fick inte NHF 
Sweden vara med? Föreningen har djupgå-
ende kunskaper inom KAM och även dess
lagstiftning? NHF Sweden är dessutom re-
missinstans när det gäller alternativ medicin
– varför hålls vi utanför? Den enda som
släpptes in belades dessutom med munkavle
– är det korrekt i ett demokratiskt land? Att
det inte skulle råda fullständig öppenhet och
transparens i ett sådant ärende är fullkomligt
förkastligt och som vi ser det så står det även
i strid med gällande lagstiftning.

Expertgruppens sammansättning
Vi ska titta på Expertgruppens sammansätt-
ning. Först och främst så tillsattes Kjell
Asplund att leda utredningen. Asplund är
före detta generaldirektör på Socialstyrelsen
och är en välkänd antagonist till vård utanför
den etablerade vården, vilket Michael Zazzio
fick erfara redan år 2002, då det inleddes 
en klappjakt på den hörselbehandling som
Michael är världskänd för. På Socialstyrelsen
försvann ett dokument i ärendet. Detta 
JO-anmäldes och Socialstyrelsen kritiserades
även i JO:s beslut. När Kjell Asplund, som då
var generaldirektör för Socialstyrelsen, ring-
des upp av den person som hade JO-anmält
brottet, så sade han till denna person som
själv arbetade på en annan statlig myndighet:
– Du ska visa respekt för myndighetsutövare!
I KAM-utredningens expertgrupp ingår

även en annan klar antagonist till alternativ-
medicinen, Dan Larhammar från Uppsala

I nnan regeringen lägger fram ett lagför-
slag tillsätts ofta en särskild utredare
eller en kommitté som får i uppdrag att

utreda en viss fråga. Resultatet samlas i 
en rapport som kallas betänkande och som
publiceras i serien SOU, Statens offentliga
utredningar. Detta kommittédirektiv låter
som ljuv musik och regeringen beskriver 
syftet på sin hemsida: ”Patientens rätt att
själv välja vilken vård och behandling man
vill ha för sina besvär måste i största möjliga
utsträckning respekteras. Denna rätt måste
dock vägas mot intresset av att upprätthålla
en hög patientsäkerhet. För att den som söker
vård ska kunna göra ett välinformerat val av
vårdgivare och vårdmetoder måste det vara
möjligt att också få information om behand-
lingsmetoder som finns utanför den etable-
rade hälso- och sjukvården, vård som även
kallas alternativ, komplementär och integra-
tiv medicin, även i de fall sådan vård inte 
finansieras av det allmänna, samt informa-
tion om evidens om metodernas effekt.”

Felaktig förespegling
KAM-utredningen kom således helt enkelt
till under förespeglingen att den skulle verka
för att ta till vara patientens vårdalternativ,

KAM-utredningen som 
tappade bort sitt syfte
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Är du nöjd /missnöjd med alternativmedicinen respektive skolmedicinen?

A = alternativmedicin O = offentlig sjukvård  0 = negativ 100 = positiv

Totalsumman är större än 100 %, eftersom en del patienter har sökt för flera olika sjukdomstillstånd.

detta ”kvacksalverilagen”? När jag grävde i
detta, så stod det klart för mig hur det 
hela måste ha gått till. Det vackra direktivet 
som verkade stå i samklang med patienters 
önskemål om att i ökad utsträckning själva
få välja vård och kunna välja alternativ vård
och behandling var förstås inget som var
svårt för regeringen att ge bifall åt. När 
väl utredningen var igång, så var det en 
enkel match för de drivande att vädja till 
regeringen om att ge bifall till ett tilläggsdi-
rektiv, och det gjorde regeringen 5 juli 2018.
I det direktivet fick Asplund, Larhammar &
kompani fritt fram och kunde sätta sina 
klåfingerfärdiga händer i arbetet med att
revidera bestämmelserna i det 5:e och 10:e 
kapitlet i Patientsäkerhetslagen, det vill säga
den före detta ”Kvacksalverilagen” samt de
straffbestämmelser som gäller om någon
skulle bryta mot lagen.
Vi har anledning att tro det blir en rejäl

uppstramning om vem som får söka alterna-
tiv vård, kanske barn fråntas rätten helt, 

kanske inskränks möjligheten för människor
med olika sjukdomar att uppsöka alternativ
vård. Bland annat så ingår det i direktivet
”att överväga om rätten att behandla vissa
allvarliga psykiska sjukdomar och störningar
för den som inte är hälso- och sjukvårdsper-
sonal bör begränsas och omfattas av behand-
lingsförbud”. Risken är överhängande att
man lägger till fler behandlingsförbud på 
listan och att straffbestämmelserna stramas
upp ytterligare. Om man tittar på alternativ-
medicinen utifrån ett säkerhetsperspektiv, så
borde lagstiftningen i stället liberaliseras.
NHF Sweden förmodar dock att resultatet
den 31:e mars kan komma att visa på det
motsatta.

Alternativen får bättre omdöme
SCB, Statistiska centralbyrån, gjorde en
KAM-utredning som visade att alternativ-
medicinen lyckades att hjälpa patienterna
dubbelt så ofta som den offentliga sjukvården
nådde framgång med sina vårdinsatser. När
det gäller hur patienterna uppfattar vården,
så har den offentliga sjukvården inga möjlig-
heter att konkurrera med alternativmedi-
cinsk vård. Som man kan se i grafen högst
upp till höger på den här sidan, så har 
alternativmedicinen enligt SCB fått bättre
omdöme än skolmedicinen. Reumatikerför-
bundet gjorde en gång också en utvärdering
bland sina medlemmar och den pekade åt
precis samma håll.

Alternativmedicinen är säker
Med tanke på att lagstiftare och politiker till-

universitet som verkade för att Zetterlingska
fondens kapital skulle överföras till Uppsala
universitet. Tolv miljoner, vilka enligt dona-
torn skulle användas till föreläsningar/utbild-
ning i homeopatisk hälsolära, stals till slut av
universitetet.
Övriga som enligt Socialdepartementet 

sitter med är Maria Arman – Vårdförbundet,
Torkel Falkenberg – Karolinska institutet,
Anders Berg – Socialstyrelsen, Monica Hult-
krantz – SBU, Thomas Schneider – Bräcke
Diakoni, Katarina Lagerstedt – IVO, Per
Claesson – Läkemedelsverket, Olle Olsson –
SKL (Sveriges kommuner och landsting),
Jonas Ludvigsson – Karolinska institutet,
Irén Svensson Nylén – KAM-kommittén
samt Anna Weinholt och Hans Hagelin från
Socialdepartementet.
Alternativmedicinen hade således bara en

enda representant i expertgruppen – bara en
enda person som faktiskt arbetar med alter-
nativ metoder och har personlig erfarenhet
därav. Eftersom det var belagt med tystnads-
plikt, så kunde Irén inte involvera andra från
sin bransch och hon satt således ensam med
hela bördan. Hon kände sig även totalt över-
körd på dessa expertmöten. Hon talade för
”döva öron”. Inga argument som hon lade
fram verkade bita på ”experterna”. NHF
Sweden befarar nu det värsta när resultatet
läggs fram den 31 mars 2019. Alternativ-
medicinen kan komma att inskränkas i
patientsäkerhetens namn!

Jurist deklarerar jäv
När jag tog upp detta med en advokat, som
har haft många mål i EU-domstolen, så sade 
hon utan tvekan att det är en jävssituation.
Hälften av gruppens sammansättning ska 
utgöras av renodlade alternativmedicinare.
Dessutom ska övriga i Expertgruppen vara
neutrala. Vi kan se att utredningen har totalt
misslyckats i dessa hänseenden.

Uppstramad ”Kvacksalverilag”?
Hur lyckades Asplund & kompani med
konststycket att få sätta fingrarna i den före
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låter att läkemedel, som rätt förskrivna och
rätt intagna enligt FASS respektive Gøtzsche
ändå är den fjärde, alternativt den tredje
största orsaken, så finns det ur säkerhets-
aspekt inte någon anledning att inskränka 
alternativmedicinen. Sjukvården hade enligt
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag,
LÖF, 16 400 anmälda vårdskador år 2017.
Antalet arbetande läkare under samma år var
28 978. Det betyder att det går 0,57 anmäl-
ningar per läkare och år. Det sker bara en-
staka vårdskador inom alternativmedicinen,
där motsvarande siffra är runt 0,0015. Det
betyder att den offentliga sjukvården är 380
gånger farligare/skadligare än alternativ 

behandling. Att ett barn skulle ha skadats 
av alternativ behandling har aldrig någonsin
anmälts till det försäkringsbolag som försäk-
rar runt 2 000 kliniker. Alternativmedicinen
är således mycket säker och det finns inte fog
för några inskränkningar. Dessutom så finns
det flera lagar och konventioner som ger in-
dividen rätt att göra val som angår privatlivet,
utan inblandning från det allmänna.

Ny lag om två år
Expertgruppen röstade två gånger i februari.
Sedan ska Asplund slutföra sin samman-
ställning och hans utredning läggas fram för
Regeringen den 31 mars – då den även blir

offentlig. Sedan kan det dröja ett par år
innan det blir en formulerad lag som kan 
röstas igenom av Riksdagen. Vi i NHF 
Sweden kommer göra allt som står i vår makt
för att kunna påverka denna blivande lag-
stiftning, så att den blir till det bästa för 
hälsofriheten. Vi vädjar till dig att om du
har någon vän som vill vara med och
kämpa, så tipsa dem om NHF Sweden och
uppmana dem att bli medlemmar. Om var
och en lyckas att värva en ny medlem, så gör
det att vi får dubbla resurser att lägga på detta
för att kunna nå ut vitt och brett. Låt oss 
bli en folkrörelse att räkna med!

Referenser:
Kommittédirektiv: Ökat patientinflytande
och patientsäkerhet inom annan vård och 
behandling än den som bedrivs inom den
etablerade vården:
https://tinyurl.com/y8pfvlq3

Tilläggsdirektiv:
https://tinyurl.com/yagb6ohd

Text: Sara Boo

Foto 1, 2, 4: Pixabay

Grafik 3: Michael Zazzio
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Angela är en kämpe. Sedan hon fick
bröstcancerdiagnosen år 2012 så
hade den spridit sig till skelettmeta-

staser vilket hon fick veta i augusti 2017.
Sedan dess har hon haft svåra smärtor. Fen-
tanylplåster, olika morfinderivat, Tampen-
tadol (opioid) har Angela fått utskrivet men
ingenting som läkaren satte in hjälpte.
”Opioider är den största orsaken till ohälsa i
världen, och sjukvården vill göra mig till
opioidmissbrukare genom att propsa det på
mig”, förklarar Angela. När hon prövade att
ta medicinsk cannabis, så försvann emellertid
hennes smärta till 50 %. Följaktligen ville
hon få det utskrivet av läkare i Sverige, men
de har totalvägrat, förutom att hon har fått
utskrivet Sativex vid något enstaka tillfälle
som innehåller THC och CBD.

Översittarfasoner på Sahlgrenska
Överläkaren på Sahlgrenska i Göteborg som
troligtvis var van vid att ta kommandot
måste ha känt sig i underläge, eller så var han
inte van vid patienter som kunde säga ifrån.
Angela har nämligen skinn på näsan, och
hon har kraft i rösten. Jag skulle ge bra 

mycket för att höra det samtal där Angela
ställde läkaren mot väggen och ifrågasatte
varför han menade att cannabis skulle vara 
beroendeframkallande och att hon därför
inte ska ha det, medan läkaren i samma 
andetag sade att han kunde ordinera henne
opioider eller metadon (heroin). Ja, opioider
och metadon var det tydligen helt okej för dr
Eckerdahl att skriva ut, men inte medicinsk
cannabis som inte bara är ett lagligt läke-
medel som kan skrivas ut på licens i Sverige
utan som Angela även visste fungerade för
just henne. Från den stunden verkade läka-
ren se henne som en drogmissbrukare, och
han satte käppar i hjulet för hennes vårdkon-
takter, uppger Angela. ”Han skickar remisser
som talar om att jag bara vill ha cannabis,
så jag får inte träffa någon annan läkare”,
säger Angela.

Kuratorn anmäler till Socialen
När man är så svårt sjuk som Angela är så har
man rätt att gå till en kurator för att prata
och att få hjälp. När Angela berättar om sin
situation, och förklarar att hon i stället måste
vända sig till läkare i Danmark för att kunna

få medicinsk cannabis utskrivet, så svarar 
kuratorn Gabriella Odell ”Du förstår väl att
jag måste anmäla detta till Socialen?”. För
hur skulle Angela kunna klara av att ta hand
om sitt barn när hon medicinerar sig med
Cannabis, ifrågasatte kuratorn (fast hon 
använde en mer uppstyltad terminologi i sin
orosanmälan förstås). Angela behandlades
som om hon vore en drogmissbrukare, precis
som överläkaren hade behandlat henne.
Konstigt nog så ifrågasatte emellertid inte
kuratorn hur Angela skulle klara av att ta
hand om sitt barn om hon i stället medici-
nerades med opium eller metadon (heroin)
som är ännu mer beroendeframkallande, 
vilket var sjukvårdens alternativ.
Inte bara kuratorn skickade in en orosan-

mälan till Socialen – det gjorde även pappan
till Angelas barn. Nu fanns det ett överhäng-
ande hot att Angela skulle kunna förlora sin
dotter. Detta enbart på grund av sitt ställ-
ningstagande att hon tackade nej till morfin,
opium, metadon, cellgifter och strålning, det
vill säga tackade nej till sjukhusets behand-
ling och i stället efterfrågade den enda 
behandling som hon kände verkligen hade
hjälpt henne i hennes intensiva smärtor 
– nämligen medicinsk cannabis, men även för
att hon såg till att få det! Bedrocan skrivs 
enkelt ut av läkare i Danmark – varför inte här?

Känd för att motverka alternativen
År 2016 då klappjaken på Vidarkliniken var
som störst så biföll Sjukhusläkarnas fullmäk-
tige en motion som gick ut på att ”Sjukhus-
läkarna ska arbeta för att landstingen
avslutar sina avtal med Vidarkliniken samt
att endast läkemedel som uppvisar säkerhet
och effekt enligt gällande metodik och regel-
verk godkänns inom den svenska läkemedels-
marknaden”. Citatet är från en artikel på
Sjukhusläkarnas hemsida. Gissa vem den
motionen var skriven av – jo ingen mindre
än samme Gunnar Eckerdal som förvägrar
medicinsk cannabis till Angela. Angela har
varit på Vidarkliniken, och tycker att 
behandlingen har varit ypperlig. 

Det som inte förgör – stärker
Motgångarna fick Angela att kämpa ännu
mer. Hon organiserade sig, startade en för-
ening, gick ut i offentligheten och gjorde sig
hörd. En festlig sak var att hon startade
”Gröna Bussen” – hon arrangerade helt 
enkelt möjligheten för människor att i 
gemensam trupp kunna åka till läkaren Tina
Horstedt i Köpenhamn och få utskrivet 
medicinsk cannabis. För att allt skulle gå 
riktigt till så ansökte Angela om att få ett 
införselintyg. Läkemedelsverket ville emeller-

Svårt cancersjuka Angela tar
fighten för medicinsk cannabis
Angela de Cabo har ett holistiskt synsätt på hälsa och sjukdom. Det betyder att 
Angela vill ha en så naturlig behandling som möjligt med så lite biverkningar som
möjligt. Hon vill stärka sin kropp och bejaka det friska. Hon är därför öppen för 
alternativa behandlingar. Med den inställningen så är det lätt att bli kallad 
foliehatt och att man håller på med humbug. Angela vill ha medicinsk cannabis,
men medicinsk cannabis är just humbug enligt Dr Gunnar Eckerdal på onkologen
(cancerkliniken) på Sahlgrenska – nej han vill förstås bara ge ”riktig” medicin 
– vilket betyder opioider och metadon (heroin) vilket inte alls passar i en holistisk
kropp. Undra på att det blir konfrontation… men Angela är inte den som ger sig!
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tid inte alls ge henne något sådant intyg, 
de hävdade att det var ”nolltolerans” mot
narkotika. Förvisso, men detta var ju ett 
godkänt läkemedel. Angela tyckte att 
myndigheten skulle hjälpa henne. ”Det är 
er skyldighet att hjälpa patienter”, argumen-
terade hon.
När hon sedan äntligen fick lov till att fylla

i blanketten för intyget så var ribban för
”synnerliga skäl” som hon måste uppnå för
att få intyget hela tiden högre, vad hon 
än skrev. Att läkare inte ville skriva ut det i
Sverige räckte inte, att hon hade svåra 
smärtor, räckte inte. Att vara obotligt cancer-
sjuk och dödsjuk med metastaser i skelettet
levde inte heller upp till ”synnerliga skäl” 
– man kan med fog undra vad ”synnerliga
skäl” då är. Nästa stepp då ligger man död
och begraven, och då behöver man synner-
ligen inget införselintyg… Angela avgjorde
att det då inte fanns några synnerliga skäl. 

Skamlig myndighet
Angela skrädde heller inte orden, hon talade
om för myndigheten att detta är ett skamligt
beteende, och berättade vad hon verkligen
tyckte, att det faktiskt är kriminellt. Myndig-
heten föreslog då att hon kunde låta göra en
licensansökan. Men hallå, det var ju just på
grund av att ingen läkare ville göra en sådan
som Angela var tvungen att i stället vända sig
till Danmark och på grund av det hon nu 
behövde införselintyget och därför vände sig
till Läkemedelsverket. Det enda myndigheten
alltså gjorde i detta läge var att skyffla henne
tillbaka till ”Gå” – tillbaka till ruta ett ! Gå 
till en läkare i Sverige! När jag frågar Angela
varför hon trodde att Läkemedelsverket inte
ville ge henne införselintyget, så svarade hon
”jag tror de är rädda – i så fall skulle ju hela
Sverige åka över till Danmark”, resonerade
hon. Angela meddelade dock att hon tänker
överklaga Läkemedelsverkets beslut att inte
ge henne något införselintyg. Angela säger
bestämt att hon kommer att åka i vilket fall
– med eller utan intyg. Bussen går på fredag,
om tre dagar ! Eventet filmas och journalister
är med. Heja! Det kan bli fler bussresor – om
det finns efterfrågan! 

Behöver vara frisk för att orka vara sjuk
Som så många andra säger i samma situation
– så hade man behövt vara frisk för att klara
av att vara sjuk. Det är på så många fronter
man tampas, olika myndigheter, ansökningar
och avslag, överklagande omvartannat. De
som har ens liv i sina händer är omänskliga,
de fattar ogrundade, osakliga och godtyckliga
beslut. Det finns något som dyker upp att
gråta över varje dag, menar Angela. Det finns

en ständig oro, man måste stå parat att klara
av allt man ställs inför, när man kanske
egentligen bara hade behövt lägga all energi
på att bara få ta hand om sig och fokusera på
att bli frisk. Angela har dock anlitat De Basso
”Sveriges bästa advokat”, inflikar hon, och
som hjälper henne i kampen. Angela får snart
lite av den vila hon så väl behöver och för-
tjänar, då hon kommer att tillbringa någon
vecka på Santa Monica, i Falköping för att
bygga upp sig till kropp och själ.

Trött på förlöjligandet
Det som Angela tycker är så tröttsamt är 
bemötandet, att antingen vara en ”foliehatt”
eller antas vara narkoman, hon är trött 
på förlöjligandet. I stället tycker hon att
myndighets- och vårdpersonal borde utbildas,
gå kurs om cannabis, lära sig vad det är. 
De borde lära sig om det endocannabinoida
systemet, hur hampa kan användas som mat.
Hur cannabinoider är näringsämnen som
passar som pusselbitar i det endocanna-
binoida systemet och där hjälper till att 
reglera kroppsprocesser – få oss att må bättre,
slippa smärta med mera. För övrigt så är
detta något eleverna borde lära sig i skolan,
inom biologin menar Angela. Vi har hållits
ifrån hampan i så många år, men det fanns
en tid då varje bonde var tvungen att odla
hampa – annars så fick de böta – för hampan
var så viktig ur många olika aspekter, inte
bara medicinska. Samhället måste upplysa
om narkotika och informationen måste vara
sann. Vi ska upplysa ungdomarna inte för-
neka och straffa anser Angela. Ingen ska
behöv leva med smärta när det finns god-
kända läkemedel som lindrar.

Sanningen måste komma ut
”Jag har levt med smärta sen 2017, för 
att sjukvården inte vill skriva ut medicinsk 
cannabis till mig”, säger Angela, men jag
vägrar att gå in i det helvete som det innebär
att bli beroende av opium eller metadon. När
jag berättade för Angela att jag hade läst att
cannabis räknades vara mindre beroende-
framkallande än koffein, medan nikotin 
sitter lika hårt som heroin, så sa Angela att
det skulle inte förvåna henne om det var så.
Vi måste få fram sanningen, inte längre tro
på den propaganda vi har matats med, ansåg
hon. Cannabis har många läkande förmågor,
och förmodligen till bråkdelen av biverk-
ningar jämfört med opium och metadon 
– i synnerhet om man lyckas reglera THC-
intaget mot CBD-intaget. Därför bör de som
tar en hög dos av THC – även inta en CBD-
olja, för att balansera och minska biverkning-
arna av THC – vilket även minskar biverk-

ningarna av eventuella cellgifter. 

Ett kall
Samtidigt som vägen är extremt tuff så 
känner Angela att det här är meningen, detta
är hennes fight, det är menat så, och det
känns rätt att ta den. Hon ska igenom det
här. Hon tycker att som patient måste man
bli respekterad av läkaren man går till. 
Man ska inte bli behandlad som hon blir,
mer eller mindre idiotförklarad. En patient
måste bli lyssnad på och inte känna sig 
förlöjligad eller känna att det är ens eget fel
och känna sig anklagad. Inte heller får en 
patient skuldbeläggas. Avslutningsvis så säger
Angela, att sjukvårdseliten vinner på ensam-
heten. Vi står ensamma och kämpar, vi måste
bli många och kämpa tillsammans. Läkaren
Tina Horstedt, som har jobbat med medi-
cinsk cannabis i fem år välkomnar oss 
svenskar till henne i Danmark. Tina hjälper
patienter med smärta, ångest, depression,
fibromyalgi med mera. Tack vare Angelas
busslass med folk så har hon fått kalla 
in extra läkare.”Det blir bråda tider för 
Danmark – om inte Läkemedelsverket lägger
om rodret”, säger Angela utmanande.

Epilog
I efterhand fick jag veta att ungefär 25 
personer åkte med Gröna bussen och 16 av
de 17 patienter som gjorde besök hos Tina
Horstedt fick cannabis utskrivet. Man skulle
ju kunna tro att Läkemedelsverket hade 
ordnat med så att tullen stod klara att stoppa
hela skaran. Jag såg att det fanns en viss risk
att det skulle ses som införsel av olagliga 
läkemedel/narkotika med juridiska efterspel.
”Det är just denna oro som hämmar männi-
skor svarade” Angela. ”Vi hade ju alla papper
i ordning, schengenintyg och vi hade recept
utskrivet av läkare och vad Läkemedelsverket
anbelangar så finns det uppenbarligen inga
synnerliga skäl.” Alla på Gröna bussen var
överens om en sak – det var härligt att stå 
tillsammans, att slippa att stå ensam i detta,
att vara med andra i samma sits och göra 
gemensam sak, och att få ta sig den rätten
som man har rätt till – att få vara smärtfri !
Gröna bussen som idé kommer att fortsätta,
även om det kanske blir med annat färdsätt.
Den åker igen den 8 mars.

Se Angelas video där hon berättar om detta:
https://tinyurl.com/y7z5l3ml

Läs på Facebook om Gröna bussen:
https://tinyurl.com/y9279uw8

Text: Sara Boo

Foto: Angela de Cabo


