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Apotekarsocietetetens remissvar Effektiv vård SOU 2016:2 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns 
inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och 
representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av 
läkemedel för individ och samhälle främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom 
läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. 
 
Som helhet ser föreningen positivt på det som föreslås i utredningen. Att se vården utifrån patientens 
perspektiv ser vi som en självklarhet och stöder de förslag som utredningen ger på att förändra svensk 
hälso- och sjukvård i denna riktning. Vi vill i detta sammanhang även lyfta vikten av att prata vård och sluta 
dela upp vården i stuprör som sluten vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Patienten har 
behov av vård och strukturen behöver ändras så att det finns en gemensam logistisk kedja för detta utifrån 
patientens perspektiv. I slutbetänkandet lyfts också team-arbete mellan professioner och vikten av att 
utnyttja olika professioner på det sätt där de kan bidra mest till en patientsäker och effektiv sjukvård. 
Detta är något vi stöder men vi är lite kritiska till att fokus ligger så mycket på läkare och sjuksköterskor. 
Det är många andra professioner som också behövs i detta team, se vidare i våra kommentarer nedan. 
 
Många utredningar pågår eller behandlas just nu som mer eller mindre har påverkan på svensk hälso- och 
sjukvård. Vi ser det som angeläget att beröringspunkterna mellan dessa olika utredningar/strategier 
behandlas i en helhet. Det gäller utredningen om kronisk sjuka (Träning ger färdighet), 
Apoteksutredningen, E-hälsa, Nationella läkemedelsstrategin och Anders Lönnbergs uppdrag som nationell 
samordnare av svensk life science 
 
Utifrån detta positiva stöd till utredningens slutbetänkande har vi följande kommentarer: 
 

1. Utredningen har gjort avgränsning mot läkemedelsområdet men vi vill ändå kommentera att en 
förändring i vårdens struktur förutsätter att lagkrav och regelverk för läkemedelsförsörjningen ses 
över. Regler kring förskrivning, distribution och prissättning ser idag olika ut för sluten och öppen 
vård. Detta ger redan idag upphov till brister och problem för patienter. 
 

2. Utredningen lyfter fram vikten av teamarbete och att rätt profession gör rätt saker. Olika 
professioners kompetens kan användas mer optimalt och här vill vi speciellt lyfta fram apotekare 
och receptarier när det gäller optimal läkemedelsanvändning. Detta blir än viktigare när vård av 
svårt sjuka patienter bedrivs i hemmet och kräver behandling av mer potenta läkemedel som  
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många gånger kräver iordningsställande, beredning och hantering av medicinsk/farmaceutisk 
kompetens. 

 
3. Vi välkomnar utredningens förslag om att inrätta en nationell kommitté för samverkan kring frågor 

om strategisk kompetensförsörjning. Det är viktigt att alla professioner inom hälso- och sjukvården 
omfattas av kommitténs uppdrag och att det inte bara blir en diskussion kring läkare och 
sjuksköterskors utbildning utan även för farmaceuters, sjukgymnasters m fl. Detta borde även 
kunna vara ett forum för diskussion om krav på fortbildning.  
En sådan angelägen fråga är frågan om framtidens kompetensförsörjning inom sjukvårdsfarmaci. 
Före omregleringen av apoteksmarknaden 2009 ombesörjdes detta inom Apoteket AB men i och 
med de ändringar som skedde i samband med omregleringen och att det nu finns flera huvudmän 
finns ingen som har ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen inom området. I Europa 
pågår ett arbete med att utveckla en gemensam standard för specialisering i sjukhusfarmaci. I 
Sverige saknas idag dessa möjligheter. Den föreslagna nationella kommittén skulle även kunna fylla 
en viktig funktion för att lyfta angelägna aspekter kring sjukvårdsfarmaceuters utbildning och 
yrkesroll till en nationell strategisk nivå. 

 
4. En omfördelning av sjukvårdens resurser mot en förskjutning mot primärvård gör att det krävs en 

omfördelning och förstärkning av kompetens inom den.  
 

5. I en effektivisering av sjukvården bör även andra former av vårdkontakter  premieras och ingå som 
en del i ersättningssystemen till vården. Det vi tänker på är inte bara videokonsultationer utan 
också appar/teknik som kan följa vara ett stöd för uppföljning av behandlingar i hemmet. 

 
6. Viktigt att även tjänster som idag ligger utanför den direkta vården som ex vis det bidrag som 

öppenvårdsapoteken kan bidra med finns med i det fortsatta arbetet kring en effektivisering av 
sjukvården. Här finns en direkt koppling till den nu pågående apoteksutredningen och den 
nationella läkemedelsstrategin. 

 
7. Vi ser positivt att forskning nämns som en del av vårdens uppdrag. Att medverka i forskning är inte 

tillräckligt aktivt, det ska vara en del av det mätbara uppdraget. En tänkbar lydelse i en ny hälso- 
och sjukvårdslag skulle kunna vara: ”Landsting och kommuner ska fortlöpande bedriva forsknings- 
och utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i verksamheten. Landstingen och kommunerna ska i 
dessa frågor samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor.”  Vi ser positivt 
på en sådan skrivning som ger grund för ett akademiskt systemtänkande i hela vården och i alla 
vårdens möte med patienter. Idag pratar man om att medverka vilket kan ge signaler om att någon 
annan ska driva utvecklingen. Det är en utveckling av vården och den måste verksamheten själv 
vara med och ha intresse av att driva. 
Vad gäller innovationer och införande och samarbete med akademi och näringsliv finns bra förslag 
från arbetet med kliniska prövningar och utredningen Starka tillsammans samt Anders Lönnbergs 
uppdrag som nationell samordnare för svensk life science, vilka bör tas till vara. Detta gäller inte 
minst de tankar kring att hela Sverige ska inkluderas i satsningen på en förbättrad infrastruktur för 
klinisk forskning.  Här har en del redan påbörjats via Kliniska Studier Sverige under Vetenskapsrådet 
som arbetar för att förbättra forskningsstödjande strukturer i detta syfte.  
SKLs under våren antagna positionspapper för klinisk forskning är också ett steg framåt men det 
måste hända också, inte bara vara en viljeyttring. En viktig del i forskning och innovation är 
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incitament för de som bedriver forskning. De senaste årens fokus på att producera sjukvård och 
kortsiktiga ekonomiska incitament har varit ett hinder för forskningen. 
 

 
8. En gemensam linje för universitetssjukhusen som tar ansvar för det samlade uppdraget är ett 

förslag som nämns i utredningen. Vi ser gärna att arbetet med en sådan modell fortsätter. 
 

9. En centralisering av viss vård till olika delar av landet får inte leda till en merkostnad för den 
enskilda individen.  
 

10. Digitalisering och IT-stöd behöver förbättras för att kommunikation mellan vårdens aktörer ska bli 
optimal och patientfokuserad. Det arbete som diskuteras kring standardisering för att påskynda 
detta bör påskyndas. 
 

 
 
Enligt uppdrag  
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare  
Kommunikationsansvarig  
Apotekarsocieteten  
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm  
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm  
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
 
 
 


