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Stockholm 2017-10-20 

 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2017/03403/FS 
 

Apotekarsocietetens remissvar avseende SOU 2017:448 Kunskapsbaserad och 
jämlik vård Dnr S2017/03403/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.  
 
Utredningen har i sin tolkning av uppdraget valt att vidga uppdraget om följsamhet till nationella 
kunskapsstöd till kunskapsstyrning, ett begrepp som utredningen menar bättre än kunskapsstöd bidrar till 
att utveckla ett lärande system. I betänkandet föreslås även att ordet genomslag av kunskap ska användas 
i stället för följsamhet till kunskapsstöd. För hälso- och sjukvården som är ett lärande system är detta 
synpunkter som Apotekarsocieteten ställer sig bakom.  

Vård i Sverige ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och vara jämlik över hela landet samt 
mellan olika grupper. En jämlik vård är inte samma sak som att alla ska behandlas på exakt samma sätt 
utan att var och en får rätt behandling utifrån sina förutsättningar och att beslut om en individs behandling 
tas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och den aktuella situationen. Detta ger uttryck för en 
patientcentrerad vård där professionernas kompetens används på rätt sätt.  

Utifrån detta övergripande stöd till arbetet har vi följande kommentarer: 

Nationella riktlinjer vägledande 
I betänkandet lyfts att nationella riktlinjer bör vara vägledande, inte obligatoriska eller mer bindande. 
Vikten av att vårdens professioner i varje enskilt fall gör en bedömning för val av behandling lyfts fram som 
en viktig parameter för jämlik och patientcentrerad vård. Det är en åsikt Apotekarsocieteten delar men vill 
lyfta vikten av att det finns strukturer för att samla ihop kunskap kring olika behandlingar för att ny 
kunskap ska spridas över landet. 
 

Lagen om läkemedelskommittéer ersätts av lag om vårdkommittéer 
Apotekarsocieteten tillstyrker förslaget att lagen om läkemedelskommittéer ersätts med lag om 
vårdkommittéer. I och med detta blir det tydligare att läkemedel är en behandling och inte bara en 
produkt. Kommittéernas nya roll att verka för att nationella riktlinjer införs när sådana finns ger 
förutsättningar för en jämlik vård över landet. Lokala riktlinjer bör endast gälla i avsaknad av nationella. 
Genom det utökade ansvaret att deras arbete ska omfatta även vård inom kommunalt huvudmannaskap 
finns förutsättningar för att även denna del av vården får ett tillskott av kunskapsstöd.  
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Professionernas tillgång till digitala kunskapsstöd - hela vårdkedjan inklusive öppenvårdsapotek 
I betänkandet föreslås att en nationell kunskapstjänst inrättas som ska ge vårdprofessioner hos alla 
sjukvårdshuvudmän förutsättningar att enkelt söka och få tillgång till kunskap. Enligt 
patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och sjukvård enligt lagen innefattar även verksamhet inom 
detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Apotekarsocieteten vill 
lyfta vikten av att även inkludera apoteksaktörerna då apoteken är en del i vårdkedjan när läkemedel ingår 
i behandlingen. 
 

Statliga myndigheters roll och uppdrag 
Apotekarsocieteten tillstyrker förslaget att Socialstyrelsen får en tydligare roll i kunskapsstödjande och 
styrande hänseende.  
 

Uppföljning viktigt steg i lärandet 
Att uppföljning lyfts fram som en viktig parameter i arbetet och att goda exempel ska spridas över landet 
är positivt. I detta sammanhang är nationella kvalitetsregister ett viktigt verktyg. För att dessa ska bli 
tillförlitliga som källor bör data från dessa och journaler endast behöva matas in en gång. 
 
En annan viktig del av uppföljning är att strukturer tas fram för att ta tillvara den kunskap som skapas av 
vårdens professioner vid omsättande av ny kunskap i praktiken. De föreslagna vårdkommittéerna kommer 
att bli viktiga för att ta till vara på den kunskap och erfarenhet som samlas lokalt och föra denna vidare.  . 
Ett viktigt steg i utvecklingen av nationella riktlinjer är att de inte är statiska utan vidareutvecklas i takt 
med att ny kunskap inhämtas. Socialstyrelsen och andra myndigheter som föreslås få ansvar för den 
nationella uppföljningen har här ett viktigt uppdrag att hitta en struktur för återkoppling från lokal till 
nationell nivå. 
 

Samråd mellan regeringen och landstingen samt landstingens roll och ansvar 
Erfarenheter från den landstingsgemensamma nationella modellen för kunskapsstyrning som kommit fram 
i regionala cancercentrum (RCC) bör tas till vara för att få ett erfarenhetsutbyte över hela landet. Då 
vården inte bara har landstingen som huvudman är förslaget att landstingen föreslås ha ett uttalat ansvar 
även för att involvera kommunerna och ge kunskapsstöd även till kommunal hälso- och sjukvård.  
 
 
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 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
 
 

mailto:birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
http://www.apotekarsocieteten.se/

