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Remiss avseende Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens 
bästa 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5300 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.  
 
Det vi finner som en positiv röd tråd i utredningens arbete är patienten i centrum. Utredningen har med 
utgångspunkt från patienten tagit fram sina förslag vilket ger en bra grund för att komma med förslag på nya 
strukturer. 
 
Vi stödjer utredningens förslag om en ny kunskaps- och beslutsstruktur för att nivåstrukturera den högspecialiserade 
vården. Förslaget att dela upp denna i nationell högspecialiserad vård med ett tydligt ansvar för Socialstyrelsen och 
en regional högspecialiserad vård med landsting/regioner som huvudman. Vi vill dock understryka vikten av att det 
lokala akutuppdraget inkluderas i planeringen av den högspecialiserade vården. 
 
I strävan att nå en jämlik vård är det viktigt att ersättningssystem mm ses över och får en nationell samordning 
 
För att en nationell samordning av vården med patienten i centrum ska bli möjlig är digitalisering en nyckelfaktor. 
Det gäller såväl en utveckling av telemedicin men även att arbetet med nationella enhetliga standarder och tekniska 
krav som ger förutsättningar för kommunikation mellan olika vårdformer och vårdenheter i olika delar av landet. I 
detta sammanhang behöver det även finnas en teknisk infrastruktur som gör det möjligt för olika system att 
kommunicera med varandra. Det är dessa bryggor som ska tas fram, inte vänta på ett enhetligt system över hela 
landet som gör att inget sker. Digitaliseringen är även ett stöd för forskning och utveckling av vården och bidra till 
att Sveriges position internationellt för utveckling och utvärdering av läkemedel och andra behandlingar stärks. Inte 
minst genom att utnyttja data från olika register på ett mer samordnat sätt. 
 
Apotekarsocieteten instämmer i utredningens förslag att såväl forskning som utbildning gynnas av att 
patientvolymerna för högspecialiserad vård på detta sätt ökar. Det blir t.ex. lättare att hitta patienter till 
forskningsstudier och utbildning gynnas av att volymerna ökar, dvs. träning ger färdighet. Det förutsätts finnas 
processer för ett ordnat införande av nya medicinska metoder.  
Vi vill dock poängtera vikten av att när den högspecialiserade vården koncentreras i högre utsträckning är det 
samtidigt viktigt att säkerställa kompetensutveckling och forskningsmöjligheterna för personal i de mindre, och 
mindre specialiserade sjukhusen, för att inte dränera dem från kompetent personal.  
Der är även viktigt att möjliggöra att patienter har möjlighet att bli forskningspatienter oavsett bostadsort och direkt 
närhet till större sjukhus. Regeringens utredning Starka tillsammans SOU 2013:87 lyfte fram vikten av att involvera  
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hela Sverige i klinisk forskning i ännu större omfattning, och Kliniska Studier Sverige under Vetenskapsrådet arbetar 
nu för att förbättra forskningsstödjande infrastrukturer i detta syfte.  
 
Utredningen Träning ger färdighet anser att alla beslut om koncentration även bör inkludera 
konsekvensbeskrivningar och åtgärdsplaner för att en aktiv forskning och goda utbildningsförutsättningar skapas, 
vilket Apotekarsocieteten förutsätter kommer just att motverka de eventuellt negativa konsekvenserna av 
koncentration av vården. 
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