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Stockholm 2017-10-02 

 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2017/03374/FS 
 
 

Apotekarsocietetens remissvar avseende SOU 2017:40 För dig och för alla  
Dnr S2017/03549/FS 
 

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 främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar.  
 
Som helhet ser föreningen positivt på att resultaten från Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård” lyfts 
och arbetas vidare med och som kan leda till konkreta förbättringsåtgärder. Att se vården som en helhet 
utifrån patientens perspektiv ser vi som en självklarhet och vi välkomnar det tilläggsdirektiv som kommit 
där en analys kring uppdelning öppen och sluten vård samt hur samverkan mellan den kommunala hälso- 
och sjukvården kan underlättas. Den målbild som redovisas i betänkandet: ”En hälso- och sjukvård med 
primärvården som bas, i samspel med sjukhus och kommunala insatser, och tydligt utgående från 
patientens behov. En målbild baserad på god och nära vård” ställer sig Apotekarsocieteten bakom. 

Utifrån detta övergripande stöd till arbetet har vi följande kommentarer: 

Läkemedelshantering i framtidens vård 
Utredningen har som övergripande uppdrag att se över organisation och struktur för framtidens vård 
utifrån patientens behov. Apotekarsocieteten vill i detta sammanhang påpeka att en förändring i vårdens 
struktur får till följd att lagkrav och regelverk för läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering måste 
ses över. Regler kring ordination/förskrivning, distribution och prissättning ser idag olika ut för sluten och 
öppen vård. Detta ger redan idag upphov till brister och problem för patienter. I takt med att mer 
avancerad vård ges utanför sjukhuset, ofta i hemmet, finns behov av andra stöd kring läkemedelshantering 
och läkemedelsanvändning.  
Apotekarsocieteten ser följande aspekter och frågeställningar viktiga att beakta i det fortsatta arbetet: 

- Vilken organisation som ska förse patienten med läkemedel och därtill eventuell tillhörande 
specialutrustning. För en person som idag är inskriven på sjukhus men vårdas i hemmet finns det 
olikheter över landet om detta sköts från sjukhuset eller förskrivs på recept och därmed ska hämtas 
ut på öppenvårdsapotek.  

- Mer avancerade läkemedel som används utanför sjukhus kräver att fler professioner som 
exempelvis farmacevter och medicintekniker blir involverade utöver läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor och annan vårdpersonal. 

- Även betalningssystem för läkemedel skiljer sig åt om en patient ses som inneliggande eller om den 
är en del av primärvården, vilket leder till olika förutsättningar och möjligheter. 
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- Läkemedel är en behandling som ordineras av en förskrivare och apotek ska verkställa denna 
ordination. För att apoteken ska kunna förstärka det avsedda syftet med ordinationen är 
samarbete mellan primärvård och öppenvårdsapotek av stor vikt vilket kan behöva understrykas i 
det fortsatta arbetet. Apoteken är en del av vårdkedjan när läkemedel är den valda behandlingen 
och har även en roll vid rådgivning kring egenvård där de ibland är den första kontakten. 

 
En del av dessa frågeställningar ligger inom ramen för Toivo Heinsoos utredning ”Finansiering, subvention 
och prissättning av läkemedel” men är viktiga ha med även för denna utrednings fortsatta arbete som har 
ett organisatoriskt perspektiv. 
 

Forskning som ett uppdrag 
När primärvården föreslås få en mer framträdande roll är det viktigt att det uppdrag som vården har kring 
forskning kvarstår och ytterligare förtydligas. Nya läkemedel och andra behandlingar kan endast utvecklas i 
samverkan mellan vården och andra aktörer och måste göras där patienterna finns. Mot bakgrund av detta 
vill Apotekarsocieteten understryka vikten av att forskning ingår i uppdraget i en ny hälso- och 
sjukvårdslag. Detta är viktigt för att utveckla den egna verksamheten och för att Sverige även fortsatt ska 
vara ett land i framkant inom läkemedelsområdet/life science, och gynnar Sveriges patienterUr denna 
aspekt är det viktigt att beakta att det inte bara är en strukturell ändring utan även en överföring av 
kompetens vad gäller forskning till primärvården. 

 

Nationella kvalitetsregister 
Under ett antal år gjordes en särskild satsning på Nationella kvalitetsregister från Socialdepartementet. 
Styrgruppen för Nationella kvalitetsregister beslutade att göra en översyn av det befintliga 
kvalitetsregistersystemet inför avslutande av den särskilda satsningen. Detta resulterade i en rapport i maj 
2017 som framförallt har fokus på styrmodell, ansvarsfördelning, organisationsstruktur och 
finansieringsmodell för ett nytt kvalitetsregistersystem. Apotekarsocieteten har tagit del av rapporten men 
vill lyfta vikten av att kvalitetsregistren inte ses som en isolerad komponent inom hälso- och sjukvården 
med avseende på uppföljning av enskilda patienters vård och behandling. De måste också utvecklas 
tillsammans med andra system som olika myndighetsregister, biobanker mm för att kunna användas för 
forskning och uppföljningsstudier på populationsnivå.  I detta avseende måste det finnas möjligheter till 
samarbete mellan vård, akademi och industri. Detta gör att Sverige ska kunna göra internationellt unik 
forskning och uppföljningsstudier av behandlingar och på sätt ha en sjukvård i världsklass, både för dagens 
och morgondagens patienter. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
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Telefon/mobil: 08-723 50 42 
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