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och alternativ medicin inför våra
politiker?”

KAM i Almedalen 3-5 juli 2019
Vi tackar våra sponsorer!

Irén
SvenssonNylén
hade ett
föredrag
båda
dagar
utifrån
sina
erfarenheter som
deltagare i expertgruppen, den så
kallade Asplundsutredningen.
Hennes föreläsning i Almedalen
hette ”Hur påverkar den nya
utredningen yrkesverksamma
utövare inom komplementär och
alternativ medicin?”. Monika
SwärdAlbers och
Sylvia
Agorander
höll
föredrag om
KAMs roll i
branschen
och om
implementeringen av förslag som
finns i Asplunds utredning för att
främja patientsäkerhet, t ex
branschöverenskommelse mellan
Konsumentverket och en lämplig
motpart, som man uttrycker det i

Huvudsponsor:

SFVH- Sv. Föreningen för
vetenskaplig homeopati

3-5 juli fanns delar av KAMs
styrelse på plats i Almedalen,
framför allt för att hålla egna
evenemang och nätverka. 3:e och
4:e juli hölls 3 evenemang per dag
på Lila Shala. Camilla Lodin talade
om resultaten av nyligen släppta
Novus- och Inizio-undersökningar
angående allmänt bruk och
erfarenhet
av
alternativoch komplementär
vård, samt
tilltron till,
eller
avsaknad av
tilltro till,
den vanliga
sjukvården. Föredraget hette ”Hur
lyfter vi frågan om komplementär1
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utredningen. Föredraget hette
”Behövs granskning av välutbildade
yrkesutövare inom komplementär
och alternativ medicin?”.

ideell hjälp med spridning av
information. Dessutom skapades
konkreta kontakter med
patientföreningar såsom Stolta
Magar, Fibromyalgiförbundet,
Borrelia & TBE Föreningen och
Senior Alert.

De sex föredragen drog
sammanlagt nästan 80 åhörare,
vilket kan
anses som
ett starkt
resultat
första
gången man
deltar med
evenemang i
Almedalen.
Det visar på
ett stort intresse hos allmänheten
och föreningar som berörs av
hälsorelaterade frågor.

Ett roligt inslag under dessa dagar
var Pride- och Mångfaldsparaden,
och idén skapades till att förbereda
ett eget plakat att gå under nästa
år.

Mycket givande var nätverkande
och de kreativa diskussioner våra
styrelsemedlemmar hade med
osteopatiförbundets representant
på plats och Svenska
Akupunkturförbundets ordförande
Hanna Angerud. Dessutom visade
några patientorganisationer ett
stort intresse, och KAM fick
erbjudande om professionell och
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Rapport från seminarium om hur
man i Norrbotten arbetar med
förändringar till en mer
personcentrerad vård

Närsjukvårds chef Anna Alm
Andersson: Att göra.
Socialchef Gabriella Sjöström:
Kroka arm.

Tre representanter för Region
Norrbotten ihop med Governa Dag Norén pratade om omställning
från att traditionellt ha Insatsfokus
till att arbeta utifrån en ny modell
med Individfokus.
Ett nära samarbete mellan
Landsting, Närsjukvård och
Socialtjänsten skulle leda till
”Behov+Vårdlösning= Ny styrning”.
Vården ska vara personcentrerad
och hemtjänsten individcentrerad.
De pratade om stor omställning för
många så en gemensam målbild
och gemensam uppgift var en
viktigt utgångspunkt. Samleda leda ihop. En annan iakttagelse var
”om du inte förstår de du
samarbetar med hur ska du då få
till en förändring”. Diskussionerna
med medborgare och anställda har
förts från början. Det ser olika ut
på olika orter och vårdinrättningar
därför bör samtal och förändringar
utgå från varje ort.
Det skulle i sin tur leda till ett
troligt minskande av kostnader
med 10-15%.
Femtio procent av Sveriges
befolkning idag lever med kronisk
sjukdom. Barn som föds i
Danderyd lever 8 år längre än barn
i Överkalix. Hur göra för att få till
en mer jämställd vård/omsorg?

Anette Ivarsson, SFRF

Paneldebatt
Statens medicinska etiska råd
ordnade paneldebatt i ämnet
”Alternativ medicin - alternativ
etik?” på Almedalen angående
utredningen ”Komplementär och
alternativ medicin och vård –
säkerhet, kunskap och dialog” samt
”Komplementär och alternativ
medicin och vård- ny lagstiftning”.
I panelen deltog Kjell Asplund,
utredningsledare, Jonas
Ludvigsson, barnläkare Örebro och
forskare på KI, Hanna Angerud
Svenska Akupunkturförbundet,
Dan Larhammar, professor, och
Ursula Flatters, allmänläkare
Vidarkliniken.
Alla presenterade sig utifrån deras
professioner. Ursula och Hanna
presenterade sig mer ingående, och
med var sitt mycket bra anförande.

Slutord från Lisbeth Löpare
Johansson, Landstingsråd: Sätt ut
riktning, rigga lärande.
3
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Dan presenterade sig som lärare i
alternativ medicin för Läkare, och
Jonas med erfarenhet från
alternativmedicin, genom en
händelse då ett barn hade fått en
felmärkt produkt som han mötte
på sin klinik.
Lokalen var liten och helt full med
folk. Flera frågor framfördes som
belyste alternativ etik, både positivt
och negativt, Jonas frågade halvt
skämtsamt om det finns ”fulKam”
och ”finKam”. Man talade om IVOs
roll vid eventuella felbehandlingar.
En åhörare ställde en fråga till
panelen om hur de med sina fina
titlar kan köra över ”oss, folket”
och vår självbestämmande rätt.
Mannen sa att han själv var
akademiker och pensionär. Vår
Monika S-A påpekade att
utredningen skulle handla om
alternativmedicinska metoder men
uppenbarligen skiljer den inte på
produkter och behandlingar.

Personen ifråga ska vara:
*Yrkesverksam i minst 3 år
*Medlem i ett av KAMs
medlemsförbund
Beskriv gärna varför ni tycker att
just den här personen ska
nomineras Sedan kommer juryn
att utse 1a, 2a och 3e pris.
Förslag på grunder till nominering:
1. Unikum – något som gjort
deras affärsidé unik.
2. Personen – att personen kan
uppvisa något som kan
motivera och inspirera
andra.
3. Förebild för KAM i Sverige.
4. Affärsidén – sticker ut och
ger utmaningar. Lyckad
marknadsföring.
5. Medieintresse – att de synts i
media och främjat
branschen.

Vid pennan: Anette Ivarsson, samt
Irén Svensson-Nylén

Årets Kammare 2020 –
uppmaning till att nominera
KAMs styrelse vill kröna ÅRETS
KAMMARE 2020 på KAM-båten
(22-23 mars 2020). Det är värt att
hylla de terapeuter som arbetar på
sina privata kliniker i stora och
små städer. Så vem vill ni
nominera till den hyllande titeln?
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Välkomna till KAM-båten
Kommitén för Alternativ Medicin bjuder in till gemenskap, kunskapsutbyte,
lärande, upplevelser och förmåner för hälsa.
När: 22-23 mars 2020

Var: Birka Cruises

Pris: i priset ingår hytt, buffé inkl. valfri dryck (även alkohol), frukost,
föreläsningar, utställare, upplevelser och mingel. Obs lunch ingår ej.
•
•

Standardhytt 2 personer som delar 995 kr/person för medlemmar i
KAM, övriga 1.295 kr /person.
Standard egen hytt 1.300 kr/person för medlem i KAM, övriga 1.600
kr.
Medlemspriset gäller även KAM:vän som kostar 200 kr per år.

Program
DAG 1
18.00
20.15
DAG 2

Båten avgår kl 17.00. Samling i lobbyn kl 16.00 för
utlämnande av hyttnycklar, utställare får gå på kl
15.00.
Mingel i stora salen i konferensavdelningen.
Presentation av Årets Kammare. Leverantörer
presenterar sina företag och utställningar.
Buffé inkl. dryck.
Carina Henningsson, Hormonyoga 7.30 – 8.45
Frukost serveras från 7.30
Föreläsare:
Anders Lönedal, Psykofysiolog – Du mår som du
andas, och Vad får vårt lymfsystem att
cirkulera?
Anders kommer att djupdyka i det viktiga men
bortglömda, lymfatiska systemet, det system som
inte bara är enormt viktigt för immunförsvaret,
utan – om det inte fungerar optimalt – kan bidra
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till värk, övervikt och andra vanliga hälsoproblem. Kopplingen
stress och andning.
Carina Henningsson, leg läkare – Hormonella
Isabella och Hormon-Kalles problem.
Viktproblem, humörsvängningar, mensrubbningar,
vallningar, sömnsvårigheter, nedstämdhet,
sköldkörtelproblem, tankekaos/minnessvårigheter,
torra slemhinnor, nedsatt sexlust är exempel vad
Carina föreläser om.
Leverantörer och utställare i salarna runt om.

Anmälan
Intresseanmälan till info@kam.tm
Mer information kommer senare.
Vi ses! Styrelsen
Du kan bli KAM-vän, SWISHa 200 kr till 123-1436302

#kamtogether, #kambåten, #finkam
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