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Förord 
Läkemedelsverket har, genom Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL), 
regeringsuppdraget att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin 
(NLS) med Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner som huvudparter. 

Inom ramen för detta uppdrag har CBL koordinerat och sammanställt Omvärlds-
analys NLS inför beslut av ny handlingsplan 2021. En sammanfattande analys 
av insänt material har inte genomförts i denna sammanställning utan kommer att 
beredas separat inför Expertgrupp NLS revideringsarbete. 

Samtliga aktörer inom den nationella läkemedelsstrategin har inbjudits att 
delta i omvärldsanalysen där underlag skickats in av respektive myndighet eller 
organisation till CBL-kansliet för beredning, publicering och arkivering. 

Omvärldsanalys NLS genomförs i syfte att fungera som underlag i framtagandet av 
nya aktiviteter som bidrar till att uppnå den övergripande visionen "Rätt läkemedels-
användning till nytta för patient och samhälle". 

Trevlig läsning! 

November 2020, 

Madeleine Wallding 
Direktör, CBL-kansliet 
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Apotekarsocieteten 
Förslag på nya aktiviteter inom respektive målområde 

Utdrag ur förslag som skickats till Socialdepartementet, SKR och CBL. 

Kortare giltighetstid för recept vid förskrivning av antibiotika 

Den snabba spridningen av antibiotikaresistens hotar den globala folkhälsan, och 
flera insatser krävs avseende nya antibiotika och användningen av befintliga. Att 
minska användningen av befintliga antibiotika, men framförallt att använda dessa 
rätt, är en mycket viktig faktor för att minska hastigheten på resistensutvecklingen. 

Recept som förskrivs är, utom i vissa undantagsfall, giltiga under ett år. Det innebär 
att antibiotika som förskrivits och inte hämtats ut vid det aktuella infektionstillfället 
i stället kan hämtas ut vid ett senare tillfälle för att antingen användas vid ett annat 
sjukdomstillfälle eller för att ha tillgängligt i hemmet. Detta kan inte anses vara en 
ansvarsfull användning som ju innebär att rätt antibiotika ska användas vid den 
specifika infektionen i fråga. 

En begränsning kan ske inom ramen för befintliga föreskrifter, regelverk och system 
och utan ökad administration men kräver en diskussion inom professionerna och 
ett förslag på handlingsplan för implementering som skulle kunna ske som en 
aktivitet inom NLS. 

Förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika 

Fungerande antibiotika är en grundförutsättning för sjukvård, för användandet 
av många läkemedel och för folkhälsan i stort. Utöver de viktiga internationella 
satsningarna inom utveckling av nya antibiotika bör Sverige fortsätta satsa på 
nationella initiativ som syftar till att bevara värdet av existerande antibiotika. En 
viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens är att både förbättra användningen av 
befintliga antibiotika och säkerställa tillgängligheten av viktiga antibiotika som 
riskerar försvinna från Sverige. Här utgör samverkansplattformen PLATINEA 
(PLAtform för INnoation av Existerande Antibiotika) en mycket viktig roll. 
PLATINEA är en unik plattform som Apotekarsocieteten föreslår blir en del 
av NLS. 

Ovanstående aktiviteter strävar mot alla tre målområden inom NLS. 

1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning 
2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 
3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 
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Centrum för bättre 
läkemedelsanvändning 
Förslag på nya aktiviteter inom respektive målområde 

Utdrag ur förslag som skickats till Socialdepartementet, SKR och CBL. 

Patienters tillgång till läkemedel efter avslutad klinisk prövning 

Det är angeläget att Sverige har en sammanhållen hantering som tydliggör för 
involverade aktörer vad som gäller för tillhandahållande av läkemedel i samtliga 
faser efter avslutad klinisk prövning. Utan tydlighet skapas etiska problem med 
potentiellt negativ effekt på patienternas behandling och svensk hälso- och sjuk-
vårds deltagande i kliniska läkemedelsprövningar av nya läkemedel. 

Ekonomiska aspekter, prioriteringar samt etik är viktiga frågeställningar i samband 
med kliniska prövningar. Syftet med aktiviteten är att tydliggöra ansvar och hantering 
av patienters tillgång till läkemedel efter avslutad klinisk prövning samt att säker-
ställa att kliniska läkemedelsprövningar fortsatt kan bedrivas i Sverige på ett etiskt 
korrekt sätt och utan avkall på behovet av prioritering utifrån hälsoekonomisk 
värdering. 

Arbetet har initierats och har hittills genomförts som informellt förberedande 
aktivitet under 2019 och 2020 med bred uppslutning av aktörer både inom och 
utom NLS-organisationen. Aktiviteten har samordnats av CBL-kansliet, vilket 
föreslås även fortsättningsvis. 

Ovanstående aktivitet strävar mot målområde 2. Tillgängliga läkemedel och 
jämlik användning. 
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E-hälsomyndigheten 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna? 
Megatrender påverkar 

Idag förändras världen och samhället i en hög takt. En förändring som drivs av stor-
skaliga förändringsmönster med långvariga effekter på hur vi lever och arbetar, vårt 
samhälle och vår omvärld – ofta kallat megatrender. Megatrender påverkar alla 
sektorer i samhället och har en omfattning och ett djup som gör det svårt för den 
enskilde att påverka eller förändra den. Det är istället av stor vikt att försöka förutse, 
förhålla sig till och om möjligt dra fördel av dem. 

Megatrender av särskilt hög relevans för hälsa, vård och omsorg är demografiska 
förändringar, individualisering, digitalisering och teknisk utveckling samt global-
isering och miljö- och klimatförändringar. 

Demografiska förändringar 

Demografiska förändringar i form av en förskjutning i befolkningens åldersstruktur 
där andelen äldre liksom medellivslängden ökar, innebär att allt fler ska försörjas 
av allt färre. Vi lever även längre med kroniska sjukdomar vilket sammantaget med-
för att behovet av hälso- och sjukvårds- och omsorgsinsatser blir större samt att 
vård och omsorg behöver bedrivas på nya sätt. En säker och effektiv användning 
av läkemedel blir därmed en allt viktigare komponent i ett långsiktigt hållbart vård-
och omsorgssystem där de möjligheter digitalisering och ny teknik erbjuder behöver 
nyttjas till fullo. 

Globalisering 

Det finns enighet på den globala arenan om potentialen i och nyttan med att till-
varata digitaliseringens möjligheter samt vikten av ett säkert och effektivt informa-
tionsutbyte med bibehållen personlig integritet. I en globaliserad värld förs stor del 
av dialogen om utveckling internationellt. Det är därför fortsatt av stort värde att 
Sverige fortsätter att vara ett land i den internationella samverkan inom läkemedels 
och e-hälsoområdet. 

I den allt snabbare och mer omfattande globaliseringen med individen och dess 
behov i fokus är varken kommuner, regioner eller Sverige som land en solitär utan 
en del i ett sammanhang som ska stötta individen som rör sig, arbetar, köper tjänster 
och önskar tillgång till sin information oberoende av tid och plats – frisk som sjuk. 
Både nationellt och internationellt står vi inför samma utmaningar med växande 
hälsoklyftor, ökad antibiotikaresistens, globala smittor och pandemier. 

Mycket görs inom EU-samarbetet som bidrar till att minska barriärer mellan EU:s 
medlemsländer och möjliggör att produkter, tjänster och information lättare kan 
delas över landsgränserna. Men vi har också sett under Corona pandemin att länder 
har velat stänga gränser och exempelvis stoppa export av skyddsutrustning. 

Idag jobbar flera länder inom EU aktivt med att tillgängliggöra e-recept över lands-
gränser, så också Sverige. Sverige utreder samtidigt möjligheten att dela patient-
information vid utlandsvård. Detta för att möjliggöra för ökad rörlighet inom EU. 

Individualisering 

Patientens behov sätts alltmer i centrum och patientsäkerhet betonas i större 
utsträckning. Det finns ett ökat behov hos medborgaren av hälsorelaterade, 
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individanpassade tjänster vilket också driver på utvecklingen av tillgänglig och 
säker läkemedelsinformation. 

Vi går mot en nära vård. En vård som kommer närmare patienten. Den närmsta vården 
är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården. Vi ser en trend mot 
ökad egenmonitorering, både det som individen själv väljer att monitorera och sådan 
som är ordinerad av vården eller omsorgen. Egenmonitorering kommer också påverka 
patientens möjlighet att hantera sina läkemedel. Med en bättre uppföljning skapas 
en närmare kontakt med vården och möjlighet till tätare behandlingsjusteringar för 
att exempelvis minska risken för försämring och sjukhusinläggningar. Det finns också 
tecken på att patientens egenmonitorering ger bättre följsamhet till sin behandling. 
Exempel på egenmonitorering som håller på att införas är astma, KOL, hjärtsvikt 
och blodtryck. 

Digitalisering och teknisk utveckling kräver tillgång till hälsodata 

När allt fler innovativa läkemedel får tidiga godkännanden med högre grad av 
osäkerhet kommer tillgång till data från den kliniska verkligheten (real-world data) 
att vara avgörande för att öka kunskapen om nya läkemedel. Inom detta område 
liksom vid uppföljning av behandling av sällsynta sjukdomar har Sverige som 
nation inte tillräckligt med data. Därför krävs ett intensifierat samarbete på 
internationell nivå för att säkerställa informationsutbyte och därmed möjlighet 
att snabbt och effektivt utvärdera och lära från användningen av läkemedel. 

Nationell tillgång till och ändamålsenlig användning av data är en viktig förutsätt-
ning för god och jämlik vård och omsorg. Idag återstår stora utmaningar inom flera 
av de delar som behövs för interoperabilitet (teknisk, semantisk, organisatorisk och 
legal) för att befintliga data säkert ska kunna nyttjas och delas längs hela vård- och 
omsorgskedjan, för forskning eller av individen själv. 

Läkemedelsinformation ska vara tillgänglig och korrekt för såväl profession som 
för patient. Det är nödvändigt med förbättrad tillgång till strukturerad läkemedels-
information för professionerna för att kunna erbjuda insatser på lika villkor för 
patienter, för att kunna följa upp utvecklingen och för att kunna vidta lämpliga 
åtgärder på nationell nivå. 

Uppföljning av läkemedelsanvändning och utnyttjande av läkemedelsstatistik blir 
alltmer intressant. Det leder till ett större behov av att vidareutnyttja läkemedelsin-
formation och av bättre tillgång till ”öppna data” för att skapa nya tjänster/produkter 
för att underlätta för leverantörer att möta patienternas, läkemedelsbranschens och 
vårdens behov. 

Miljö- och klimatförändringar 

Läkemedel och dess miljö- och klimatpåverkan är en fråga som ständigt är aktuellt. 
Det handlar om allt från tillverkning och distribution av läkemedel till förskrivning av 
rätt läkemedel i rätt förpackning, rening av vatten till kassering av oanvända läkemedel. 

Övriga trender 
Krisberedskap 

Då denna trendspaning skrivs mitt under Covid-19 krisen, ser vi som myndighet att 
det finns att det finns mycket kvar att göra kring krisberedskap både inom läkemedels-
området och digitalisering generellt. Att Sverige har en så hög grad av digitalisering 
har hjälpt i denna situation. 

Arbetet med att ha en bra krisberedskap är viktig såväl nu som framåt. En del i detta 
är att öka kunskapen och tillgängliggöra data kring vilka läkemedel som finns var 
och att kunna nå ut med information om restnoteringar till apotek och förskrivare 
så att patienten inte blir lidande. 
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Covid-19 har satt fingret på ett par punkter med förbättringspotential vad det gäller 
möjligheterna att följa läkemedelsflöden i Sverige. Det finns bra statistik på förskrivna 
och uthämtade läkemedel på apoteken men övriga statistikinsamlingar (rekvisition 
och partihandel) har förbättringspotential utifrån de frågeställningar som denna 
kris har aktualiserat. Sedan strukturen för insamling av läkemedelsstatistik sattes 
har vårdorganisationen i Sverige förändrats med bland annat privata vårdgivare och 
nätvårdgivare och förändrade flöden i läkemedelsförsörjningen. I spåren av detta 
har också behoven av statistik till berörda myndigheter för att de ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag förändrats, något som har aktualiserats i denna kris. 

Ökande mängd kunskap 

Mängden kunskapsunderlag som produceras är stor och antalet tillhandahållare av 
information om läkemedel ökar kontinuerligt vilket ställer nya krav på ändamåls-
enlig, säker och uppdaterad information. 

För optimal användning av läkemedel behövs en väl fungerande kedja för kunskaps-
styrning och kunskapsspridning. Det är många aktörer i kunskapsstyrningskedjan och 
specifikt inom läkemedelsområdet är den komplex. E-hälsomyndigheten ser en positiv 
trend med ökad samverkan både nationellt och regionalt i kunskapsstyrningsfrågorna. 

Ett exempel där kunskapsstyrningen samordnats och utvecklats är genom Rådet för 
styrning med kunskap där myndigheter inom hälso- och sjukvårds- och omsorgs-
sektorn arbetar tillsammans samt Nationellt system för kunskapsstyrning hälso-
och sjukvård som regionerna arbetar tillsammans inom. 

Dessa två organisationer är beroende av varandra och att arbeta gemensamt för att 
kunskap ska kunna ge nytta i vården. Det partnerskap som bildats mellan myndig-
heter inom Rådet för styrning med kunskap och Nationellt system för kunskaps-
styrning är ett bra exempel på hur nya former för samarbete inom kunskapsstyr-
ningsområdet träder fram. 

Då mängden kunskapsunderlag hela tiden växer är det inte bara viktigt att styrningen 
av och med kunskap är samordnad. De kunskapsunderlag som produceras behöver 
paketeras och digitaliseras för att användaren ska kunna ta till sig informationen på 
bästa sätt. Nationella informationskällor och beslutsstöd kan möjliggöra bättre 
uppföljning och kvalitetsgranskning av till exempel läkemedelsordinationer och 
läkemedelsexpeditioner. Detta är frågor som lyfts många gånger tidigare inom 
NLS. Vi ser en ökad trend av användande av beslutsstöd för kvalitetssäkring av 
expeditioner på apotek. 

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett nationellt beslutsstöd till apotek idag, 
Elektroniskt expertstöd (EES). Ett stöd vars användning ökar hela tiden. Under 
2017 gjordes 2,6 miljoner analyser och det har dubblerats både 2018 (till 5,2 miljoner) 
och till 2019 då det gjordes 9,8 miljoner analyser. 

Under 2019 har E-hälsomyndigheten också undersökt om EES skulle kunna användas 
i andra delar av läkemedelskedjan, då behovet av att använda samma beslutsstöd är en 
fråga som väcks då och då. Den undersökningen visade att EES även skulle kunna 
skapa nytta vid uppföljning och inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

Stärkt informationssäkerhet/säkerhetstänkande 

Det finns ett större fokus på säkerhetsfrågor rent generellt i samhället idag. 

Användandet av hälsodata är något som behövs för att hitta innovativa lösningar 
och göra vetenskapliga framsteg. Det kommer med stor sannolikhet att påverka 
utvecklingen inom såväl prevention och diagnostik som behandling och upp-
följning. Då hälsodata av naturliga skäl ska behandlas som känslig information 
är informationssäkerhet av stor vikt. 
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Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, men skapar också nya utmaningar. 
Robusta krav på säkerhet ökar i takt med digitaliseringen och syftar till att skydda 
enskilda individers personliga integritet, samhällsstrukturer och Sveriges säkerhet. 
Glappet mellan digitaliseringens utveckling och säkerhet behöver minska. Hot-
bilden har gått från traditionella orsaker som fel i hårdvara, konfigurationsfel och 
mänskliga misstag till externa hot från främmande makt där antagonistiska hot som 
t.ex. cyberattacker och infiltration använts i syfte att skada, spionera och stjäla 
information. Information som lagras och bearbetas i digitala flöden och tjänster 
kan, om den kommer i orätta händer, orsaka stora störningar för enskilda individer 
eller samhället i stort och riskerar att få negativa och kostsamma konsekvenser för 
såväl den enskilda individen som för samhället. Det raserar även förtroende bland 
användare vilket kan påverka användningen i framtiden. Digitaliseringen gör att 
informationssäkerhet måste prioriteras och förutsätter att vi jobbar proaktivt för 
att minimera risker innan skada uppstår. 

Digitalisering och regelverk 

Regelverket kring läkemedel och hantering av läkemedel är komplex men en mogen 
marknad där många parter under många år har arbetat tillsammans för att skapa 
och tolka regelverket. I samband med att digitaliseringen av hälso- och sjukvården 
sker i snabb takt börjar utmaningar avseende tillämpningen av rådande regelverk 
tydliggöras. I och med att vi går in i en digitaliserad tidsålder börjar en del gränser 
suddas ut, exempel på detta är gränsen mellan läkemedel och medicinteknik. Digitala 
lösningar för att stödja, övervaka och vara en del av behandlingen blir allt vanligare 
med allt från mätutrustning för blodsockermätning som kopplas ihop med en app 
till läkemedelsrobotar som påminner om att ta läkemedel. 

I och med att det medicintekniska regelverket är under förändring kommer mycket 
kraft behöva läggas inom detta område under den närmaste tiden. 

Nationella läkemedelslistan 

Arbetet med Nationella läkemedelslistan (NLL) pågår. NLL kommer att ge vården, 
omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patien-
tens läkemedelsbehandling och skapar ökad patientdelaktighet, ger professionen 
bättre verktyg samt bidrar till en ökad patientsäkerhet. De önskade samhällseffekter-
na uppstår inte bara genom att ett nytt register skapas, utan när det bli en integrerad 
del i vården och apotekens verksamhetssystem och därmed även en del i dessa 
aktörers arbetssätt och verksamhetsutveckling. 

Informationsmängderna i NLL kan även skapa nytta i form av nya, sammanhållna 
och nationella beslutsstöd och ny form av statistik kring läkemedel. NLL är en unik 
informationskälla och en utmärkt plattform för innovation inom hälsosektorn. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

Generellt är det viktigt hålla ihop de olika satsningar, visioner och strategier som 
pågår nationellt och internationellt, såsom Nationellt system för kunskapsstyrning, 
Rådet för styrning med kunskap, Vision e-hälsa 2025, Life science-strategin, 
Nationella läkemedelsstrategin, med flera. Istället för att det pågår flera initiativ 
som överlappar varandra och därmed riskerar dubbelarbete bör man satsa på 
synergieffekter, att lära av varandra och att dra nytta av varandras kunskap. Det 
arbete som görs inom NLS behöver vara synkat med arbetet inom andra kunskaps-
styrningsorganisationer, samt hur de organisationer som ingår i NLS men inte i 
andra delar av kunskapsstyrningen kan stötta på bästa sätt. 
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Digitaliseringen i samhället är ett faktum. NLS-organisationen bör hela tiden ha 
i åtanke att nyttja digitaliseringen för att uppnå bästa tänkbara effekter men att se 
digitaliseringen som ett verktyg, inte ett mål i sig. NLS bör heller inte tappa frågan 
kring strukturerad läkemedelsinformation. Det är viktigt att ha i åtanke att informa-
tion ska vara överenskommet strukturerad så att den kan föras över på ett korrekt 
sätt mellan system och kunna återanvändas. 

Registret för den nationella läkemedelsstrategin är under utarbetande. För att den 
samhällsnytta som nationella läkemedelslistan fullt implementerad kan skapa 
behövs ett fortsatt brett arbete. 

I och med att NLS-organisationen är så bred med representanter från myndigheter, 
huvudmän, professionsföreträdare, patientföreträdare med flera lämpar sig denna 
konstellation för diskussioner kring hur samhällsnyttan verkligen kan uppstå och 
mätas vid införandet av nationella läkemedelslistan. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter inom NLS 

Kommentarer och förslag som berör målområden och nuvarande aktiviteter inom 
handlingsplanen inför kommande revidering. 

Myndigheten har inget att tillägga avseende befintliga aktiviteter. 

Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Myndigheten har inget förslag på aktivitet som uppfyller alla kriterier – se förslag på 
förberedande aktivitet nedan. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Myndigheten har inget förslag på aktivitet som uppfyller alla kriterier. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Myndigheten har inget förslag på aktivitet som uppfyller alla kriterier. 

Förslag på förberedande aktiviteter 

Förslag på förberedande aktiviteter kopplat till Målområde 1: Effektiv och säker 
läkemedelsanvändning. 

Rekvisitionsläkemedel i Nationella läkemedelslistan 

I förarbetet till lagen om nationell läkemedelslista (prop. 2017/18:223) anges ett 
flertal skäl till att rekvisitionsläkemedel inte ingår i registret. 

Sidan 219: ”Som framgick av ett resonemang som fördes i avsnitt 6 om möjligheter 
och begränsningar med ett nytt nationellt register bedömer regeringen trots dessa 
patientsäkerhetsfördelar att det finns juridiska och tekniska skäl att vänta med 
tillägg av uppgifter om läkemedel som inte expedieras på öppenvårdsapotek. Ett 
viktigt hinder är att personuppgiftsbehandlingen av dessa uppgifter, som till 
skillnad från receptförskrivna läkemedel endast tillhör patientjournalen och inte 
behöver delas med apotek, regleras av patientdatalagen. Att öppna upp för att 
rekvisitionsläkemedel ska få ingå i ett nationellt register kan därför uppfattas som 
ett kringgående av patientdatalagen och behöva utredas noggrant. 

Ett annat skäl till att i nuläget inte föreslå tillägg av information om rekvisitions-
läkemedel, även om det inte hade funnits några juridiska frågetecken, är att mycket 
är oklart om vilken teknisk ingång till det nya registret som i så fall skulle vara 
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aktuell. Ordination av rekvisitionsläkemedel sker inte på exakt samma sätt som 
ordination och förskrivning av läkemedel. Ytterligare en utmaning är att flera av 
vårdens informationsmängder som kan vara av intresse för den nationella läke-
medelslistan, däribland rekvisitionsläkemedel, än så länge inte är strukturerade på 
en tillfredsställande nivå.” 

Det finns därmed flera frågor som måste lösas innan rekvisitionsläkemedel kan 
införas i Nationella läkemedelslistan (NLL). Arbetet med struktur och innehåll 
skulle vara lämpligt att lyfta in i Nationella läkemedelsstrategin (NLS). Ett behov 
i detta sammanhang är att definiera vad en läkemedelsbehandling är för att kunna 
hålla ihop informationen över tid på ett enhetligt sätt i alla system. Eftersom läke-
medelsbehandling bara är en av många olika behandlingar en patient kan få så 
behöver man troligen titta på detta i ett större perspektiv än läkemedel. Social-
styrelsen skulle troligen vara en central aktör i denna fråga utifrån det ansvar som 
myndigheten har för den nationella informationsstrukturen (NI). Berörda myndig-
heter (E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket) och andra aktörer (ex. SKR, Inera, 
regioner) behöver involveras i arbetet. 

Detta förslag har kopplingar till det vaccinationsuppdrag som E hälsomyndigheten 
arbetat med under 2019-2020, eftersom vaccinationer oftast hanteras på rekvisition. 
Det finns även kopplingar till Vision e-hälsa 2025 och det arbete som bedrivs inom 
enhetligare begreppsanvändning. 

Förskrivning på substansnamn 

E-hälsomyndigheten har i regleringsbrevet följande uppdrag inom ramen för NLL: 
”…utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att 
förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning eller 
motsvarande)”. 

Att förskriva med substansnamn kommer att bli ytterligare ett sätt att förskriva 
och expediera läkemedel. Idag sker förskrivning genom att förskrivaren väljer en 
läkemedelsprodukt av en viss förpackningsstorlek ex. Omeprazol Sandoz, entero-
kapsel, 20 mg, 105 kapslar. Mängden läkemedel specificeras med antalet förpack-
ningar. Förskrivning med substansnamn innebär att förskrivaren anger vilken 
substans, läkemedelsform och styrka som patienten ska ha. 

Ett införande av förskrivning på substansnamn i Sverige kräver inte bara anpassning 
av system som hanterar förskrivningar utan även exempelvis beslutsstöd och grund-
datasystem. Förutom systemanpassningar krävs även förändringar av arbetssätt 
inom vården och på apotek. I Läkemedelsverkets tidigare utredningar gjordes 
bedömningen att förändringar i lagar, förordningar och föreskrifter krävs för att 
det ska bli möjligt att förskriva med substansnamn. 

För att lyckas med ett införande av förskrivning med substansnamn kommer det 
att krävas ett införandeprojekt där de berörda aktörerna involveras. E hälsomyndig-
heten kan vara sammanhållande i ett sådant projekt. 

Basinformation om läkemedel 

Informationsflödet idag 

Informationsflödet för basinformation om läkemedel är idag uppdelat på många 
olika aktörer. Läkemedelsverket distribuerar information via NPL-filen till E-hälso-
myndigheten. På E-hälsomyndigheten tillförs viss information från myndigheten 
samt från läkemedelsföretag och TLV. Den sammanställda informationen kvalitets-
granskas och distribueras via VARA till bland annat apotek och till Sil på Inera. 
Sil tillför sedan ytterligare information innan informationen tillgängliggörs för 
regionerna. I vissa regioner tillförs ytterligare information. 
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Det är en lång process att få ut nya informationsmängder till vård och apotek eftersom 
det är flera aktörer inblandade och alla har sina releasecykler. Eftersom det i kedjan 
också är flera uppdragsgivare som kan prioritera olika kan det försvåra att informa-
tion kommer hela vägen ut till slutanvändaren. 

Läkemedelsinformation tillgänglig i en nationell källa 

I arbetet med nationella läkemedelslistan (NLL) har det uppstått flera exempel 
på behov av läkemedelsinformation som skulle behöva vara tillgänglig i en nationell 
källa. 

Dosenhet 

I NLL behövs ett kodverk med dosenheter för att man ska kunna skapa strukture-
rade doseringar (exempelvis ”1 tablett 3 gånger dagligen” eller ”3 ml på morgonen”, 
där ”tablett” och ”ml” är dosenheter). E hälsomyndigheten har inom uppdraget 
Strukturerad läkemedelsinformation i samverkan med ett antal aktörer arbetat fram 
ett kodverk som kan användas, men för att det ska bli riktigt effektivt för förskrivarna 
så skulle man behöva ha dosenheten angiven på läkemedelsprodukten. Detta har 
E-hälsomyndigheten i dagsläget ingen möjlighet att leverera via VARA eftersom 
myndigheten inte har någon källa att importera denna information ifrån. 

Administreringssätt 

För att kunna dokumentera hur ett läkemedel ska administreras behövs ett antal 
kodverk. I arbetet med strukturerad läkemedelsinformation har därför kodverk 
arbetats fram. Två av kodverken (administreringsväg och administreringsmetod) 
levereras från Läkemedelsverket till E-hälsomyndigheten. Fördelen med detta är att 
Läkemedelsverket kan ange administreringsväg och administreringsmetod (via 
läkemedelsform) på alla läkemedelsprodukter. Detta gör att förskrivaren utifrån 
den valda läkemedelsprodukten kan få förslag på godkänd administreringsväg och 
administreringsmetod och inte behöver välja från en lång lista med alla koder. 

Läkemedelsverket använder koder enligt EDQM (European Directorate for the 
Quality of Medicines and Healthcare) eftersom det är dessa som används inom det 
regulatoriska arbetet i Europa. I vården vill man dokumentera med Snomed CT-
koder. Detta gör att E-hälsomyndigheten har tvingats göra en mappning mellan 
dessa två standarder vilket gör att lösningen blir mer komplex för de som ska 
använda kodverken samt för myndigheten som ska förvalta innehållet i kodverken. 
Även i detta fall skulle det vara bra med en nationell källa där informationen om 
administreringssätt finns på varje läkemedelsprodukt och är kodad enligt Snomed CT. 

Förslag på kommande aktivitet 

Informationsflödet för basinformation om läkemedel skulle behöva ses över och 
ansvar, roller och processer tydliggöras. Syftet skulle vara att åstadkomma en 
effektivare process som även ger större möjligheter att uppfylla behov av nationell, 
kvalitetssäkrad information. Med dagens flöde når inte heller all information ut 
nationellt. Ett önskat läge är att information tillfördes tidigare i kedjan, exempel-
vis redan hos Läkemedelsverket. Frågor om förvaltning av framtagna begrepps-
och informationsmodeller för läkemedel skulle även kunna belysas i ett sådant arbete. 

Detta har även belysts av Inera i en rapport från 2019, se särskilt kapitel 6: 
www.inera.se/global-assets/tjanster/svenska-informationstjanster-for-lake-
medel/projekt-och-forstudier/forstudie-utokad-produktinformation-i-sil.pdf. 

Detta förslag har koppling till E-hälsomyndighetens arbete med Nationella 
Gemensamma Specifikationer och med Vision e-hälsa 2025 (enhetligare begrepps-
användning). 

www.inera.se/global-assets/tjanster/svenska-informationstjanster-for-lake
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Folkhälsomyndigheten 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna? 
Beredskap och tillgänglighet 

Den rådande globala covid-19 pandemin kommer att ha stor påverkan på läkeme-
delsförsäljningen. En oväntad stor efterfrågan globalt kommer troligtvis leda till 
brister. Redan nu ses ökad användning av vissa läkemedel och brister globalt, t.ex. 
användning av vissa antibiotika som väntas restnoteras under stor del av året. Även 
för vissa vacciner har tillfälliga bristsituationer uppkommit och farhågor finns för 
exempelvis influensavacciner under kommande säsong. Tillgänglighetproblematik 
och vikten av en god beredskap kring läkemedel aktualiseras särskilt i denna situation. 

Ökat beredskapsfokus och återuppbyggnad av totalförsvaret 

Arbetet med att stärka samhällets säkerhet pågår kontinuerligt och har gjort så under 
lång tid, däremot har former och inriktning varierat. Under senaste åren, som en 
följd av förändrad säkerhetspolitisk situation, har fokus riktats mot civilt försvar där 
målet för det civila försvaret från och med 2016 ska vara att värna civilbefolkningen, 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens 
förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. En viktig resurs för att 
säkerställa viktiga samhällsfunktioner är en säker och robust läkemedelsförsörjning. 
Läkemedelsförsörjningen idag är dock allt mer globaliserad och allt mer beroende 
av import. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden år 2009 finns ingen apoteks-
aktör med ansvar för läkemedelsförsörjning vid höjd beredskap och vid kriser. Det 
finns inte heller någon möjlighet till en samlad nationell överblick av tillgång till 
läkemedel vid varje enskilt tillfälle hos dagens aktörer. Folkhälsomyndigheten ser 
att det finns behov av att vidta åtgärder för att säkerställa tillgången av läkemedel 
under höjd beredskap. 

Läkemedel via internet 

Köp av läkemedel via digitala kanaler är en företeelse som fortsatt förväntas öka. 
Allt fler apotek erbjuder möjligheten till digitala köp av receptbelagda läkemedel, 
egenvårdsprodukter och tester för att diagnostisera infektioner så som klamydia. 
Vid sidan om apotek ses dock ett växande antal digitala försäljare som erbjuder 
läkemedel. Följande risker noteras: 

1. Köp av antibiotika och andra läkemedel utan föregående kontakt med läkare, 
på internetsidor som ibland falskt utger sig för att erbjuda medicinskt och 
farmaceutiskt korrekt aktivitet och därmed bedriver olaglig verksamhet. Det 
förekommer också internetsidor med läkare knutna till annat europeiskt land. 
Dessa sidor är inte olagliga men vi ser en risk med att vården inte blir enligt 
svenska rekommendationer och riktlinjer. Inom antibiotikaområdet skiljer t.ex. 
förstahandsval vid empirisk behandling jämfört med många andra länder och 
patienter riskerar att få en onödigt bred antibiotikabehandling. Dessutom anses 
det olämpligt eller omöjligt att ställa vissa diagnoser via digitala kanaler och då 
kan heller inte förskrivning för sådana diagnoser ske via digitala kanaler på 
ett patientsäkert sätt. Här finns en risk att antibiotika överanvänds, att personer 
får felaktiga läkemedel, att personer får läkemedel på fel indikation och att 
läkemedel förmedlas utan korrekta användningsinstruktioner. 

2. Risken att Smittskyddslagen åsidosätts, när privatpersoner diagnosticerar och 
behandlar sexuellt överförbara infektioner, som exempelvis klamydia, utan 
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kontakt med sjukvården som kan säkerställa diagnos, göra smittskyddsanmälan, 
initiera smittspårning och ge förhållningsregler. Detta kan öka smittspridning 
av anmälningspliktiga sjukdomar och minska tillgången till effektiv behandling. 

Digitala vårdbesök 

Sedan tidigare ses en ökad antibiotikaförskrivning från digitala vårdgivare. I takt 
med att digital vård växer ökar också förskrivningen av digitalt anslutna förskrivare. 
Aktuella frågor att bevaka är privatpersoners införskaffande av antibiotika och andra 
läkemedel via digitala kanaler samt förskrivning via digitala vårdcentraler. Viktigt 
att fortsätta förbättringsarbetet och kvalitetsgranskning av uppföljning av denna 
typ av förskrivning samt att se följsamheten till behandlingsrekommendationer. 

Under 2017 publicerade Nationella Strama rekommendationer för kvalitetsindika-
torer vid digitala vårdmöten. Regeringen beslutade i december 2017 om kommitté-
direktiven Ordning och reda i vården (dir. 2017:128) med tilläggsuppdraget att 
”analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade nätdoktorer kan skapas, 
med beaktande av principen om en behovsstyrd vård”. Socialstyrelsen har dessutom 
under våren 2018 fått i regeringsuppdrag att se över omfattningen av och inrikt-
ningen på de digitala vårdtjänster samt att ge rekommendationer om vilken vård 
som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster och lämna förslag på hur 
kvaliteten ska kunna följas upp. Vidare gav regeringen i mars 2019 Socialstyrelsen 
i uppdrag att utifrån tidigare uppdrag om kartläggning av digitala vårdtjänster 
vidareutveckla förslagen om indikatorer och mätetal för uppföljning av hälso- och 
sjukvård som bedrivs via dessa tjänster. I uppdraget till Socialstyrelsen uppgavs, 
utöver utveckling av indikatorer för digital vård, att om möjligt presentera en första 
uppföljning på områden där jämförelser mellan digitala och fysiska besök kan 
göras. Detta kunde Socialstyrelsen inte genomföra utifrån tidsperspektivet men 
också på grund av ytterligare orsaker. Som orsaker anger Socialstyrelsen i sin 
rapport ”den mycket ofta förekommande avsaknaden av något sätt att markera 
att ett besök är digitalt i nationella datakällor, att tillgången på data från digitala 
vårdgivare skiljer sig åt mellan regionerna samt att utvecklingen inom vården går 
i riktning mot ett mer integrerat arbetssätt där patienten i olika skeden av sin 
vårdprocess möter digital eller fysisk kontext. Olika patienter har också olika behov 
och möjligheter vilket kan resultera i skillnader i patientpopulationernas struktur 
inom den digitala respektive fysiska vården. Utifrån ökad kunskap samt kvalitets- 
och patientsäkerhetsperspektiv är det också viktigt att kunna härleda relationen 
mellan de olika kontexterna till sammanhanget i patientens vårdprocess. Ett 
exempel på det är information om huruvida den digitala eller fysiska kontakten 
gällde ett förstagångsbesök eller återbesök alternativt uppföljningsbesök.” 

Folkhälsomyndigheten ser följande risker; Försämrad möjlighet att följa upp 
förskrivningen via arbetsplatskod för att t.ex. verka för följsamhet till behandlings-
rekommendationer. Det finns också en risk för försämrad vård. Vissa diagnoser 
kräver ett fysiskt besök för att kunna bedömas, det finns också risk att allvarliga 
infektioner inte upptäcks på distans. Patienter riskerar således att få felaktig 
behandling. 

Ovanstående frågor berör flera NLS-aktörers verksamhetsområden (Läkemedels-
verket, IVO, Socialstyrelsen, Läkarförbundet, E-hälsomyndigheten, Folkhälso-
myndigheten). Vi ser ett värde i att myndigheter och organisationer enas om 
budskap och ståndpunkter, så att kommunikationen kan harmoniseras. 

Heltäckande vaccinationsregister 

Behandlingsperioden vid vaccinering kan vara extremt lång, ibland decennier eller 
längre, vilket innebär att de normala journalföringsreglerna inte fungerar. I Sverige 
saknas idag ett heltäckande nationellt vaccinationsregister där befolkningen och 
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vården kan följa de vaccin som givits. Det nationella vaccinationsregister som 
finns är ett hälsodata-register där alla doser inom nationella vaccinationsprogram 
registreras från 1 januari 2013. Möjlighet till historisk registrering saknas i detta 
register och registret är inte utformat för att individer eller vården ska kunna 
använda registret för att få fram vilka vaccinationer som givits. Initiativ pågår för 
att utveckla lösningar för individens tillgång till sina vaccinationsuppgifter. Detta 
hanteras inom pågående regeringsuppdrag (RU) som E-hälsomyndigheten har 
tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Även hälso- och sjukvårdens behov av 
samlade uppgifter om vaccinationer ska till viss del hanteras inom detta RU, 
som avrapporterats den 15 juni 2020. Dessa uppgifter underlättar även rätt 
ordination av kompletterande vaccination till barn som inte blivit vaccinerade 
vid ordinarie tidpunkter, liksom ställningstagande senare i livet till vad som kan 
behövas inom ramen för arbetsmiljö eller inför utlandsresa. 

Multifunktionella ämnen med biocid verkan 

Många ämnen med biocid verkan har andra funktioner som de kan registreras för, 
så kallade multifunktionella additiv. Toxikologiska rådet har identifierat cirka 
1 500 ämnen där både en biocid verkan och andra typer av funktioner har rapporte-
rats vid registreringen. Ett tiotal av ämnena är också godkända att användas som 
aktiva substanser i antibiotikaläkemedel. Majoriteten av de identifierade ämnena 
kan förekomma i konsumentprodukter, främst som ingredienser i kosmetiska och 
hygieniska produkter. De kan därmed användas utan att den biocida funktionen 
anges, trots att de har visats vara effektiva mot flera mikroorganismer. 

Inom Toxikologiska rådet har man identifierat ett behov av att titta vidare på 
hur användningen av multifunktionella additiv med biocid verkan ser ut inom 
produktkategorier där de inte är bedömda eller reglerade för sin biocida funktion 
för att kunna bedöma hur spridningen till miljön ser ut från dessa produkter och 
betydelsen av detta för utvecklingen av antimikrobiell resistens 

Synpunkter på befintliga aktiviteter inom NLS 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

3.1 Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning 

För att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens behöver vi ökad kunskap 
om hur man använder antibiotika på bästa sätt. Därför har Folkhälsomyndig-
heten inom ramen för detta arbete gjort en uppdaterad behovsinventering och 
en sammanställning av vetenskapliga studier som är särskilt angelägna att göra för 
att öka kunskap om bästa möjliga användning av antibiotika. Förslagen är tänkta 
att stimulera forskning som direkt kan komma till praktisk nytta i sjukvården. 
Liknande uppdateringar planeras regelbundet. 

Myndigheten ser att det vore önskvärt att utse en ansvarig aktör för att genomföra 
eller att tekniskt, och om möjligt finansiellt, stödja producentoberoende studier för 
optimal användning av befintliga antibiotika. 

Den här aktiviteten kan med fördel fortsätta inom NLS, förslagsvis som ett samarbete 
mellan FOHM och SKR. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

3.2 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av nya och äldre antibiotika av 
särskilt värde 

I maj 2018 fick Folkhälsomyndigheten ett nytt regeringsuppdrag (dnr 2018/03920/ 
FS (delvis)) att genomföra en pilotstudie angående tillgänglighet till vissa antibiotika. 
Pilotstudien innebär att en ny ersättningsmodell testas för vissa antibiotika. Uppdra-
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get ska delredovisas årligen och slutredovisas 2022. Planeringsfasen är avslutad 
och projektet har gått in i genomförandefas. 

Under 2020/2021 planerar Folkhälsomyndigheten att följa upp tillämpningen av 
rekommenderade åtgärder för olika kategorier av antibiotika enligt slutrapporten 
för det tidigare regeringsuppdraget om tillgänglighet till antibiotika (S295/05375/FS 
(delvis)). Detta uppdrag rapporterades i december 2017. Myndigheten kommer också 
att uppdatera listan över ”antibiotika med risk för bristande tillgänglighet ”. Dessa 
antibiotikaprodukter selekteras fram med hjälp av en modell som finns presenterad 
i rapport för ovan nämnda uppdrag (S295/05375/FS (delvis)). I detta arbete kommer 
Folkhälsomyndigheten troligen behöva samarbeta med TLV. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

3.3 Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel och 
3.4 Miljöbedömning av läkemedel (tidigare Miljöbedömning av receptfria läkemedel) 

Att arbeta för en hög miljöhänsyn vid produktion och användning samt höga krav 
på miljöarbete i t.ex. upphandlingar av läkemedel är mycket viktigt utifrån ett anti-
biotikaresistensperspektiv och även ur ett bredare folkhälsoperspektiv. Myndigheten 
vill lyfta vikten av fortsatt nationellt strategiskt arbete inom området, där flera 
myndigheter och aktörer deltar i arbetet. Området gäller både human och veterinär 
medicin. 

Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Stöd till implementering av Primärvårdskvalitet – ett nationellt system för kvalitetsdata 

PrimärvårdsKvalitet (PVK) [1] är ett nationellt system för kvalitetsdata i primär-
vård och ett värdefullt verktyg i kvalitetsarbetet på vårdcentraler. Syftet med PVK är 
att stödja vårdcentralers förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion 
och lärande. Systemet omfattar kvalitetsindikatorer (övergripande, kroniska sjuk-
domar, infektioner, levnadsvanor) som baseras på evidens och nationella rekom-
mendationer. Data hämtas automatiskt och i realtid från befintliga datakällor och visas 
tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. 

I november 2019 fanns PVK tillgängligt i 17 regioner och 929 vårdcentraler (vilket 
motsvarar 77% av landets alla vårdcentraler). För att de verktyg som finns tillgängliga 
ska användas fullt ut behövs stöd till implementering. 

Indikatorerna för infektionssjukdomar är framtagna i samarbete mellan Folkhälso-
myndigheten (FOHM), Strama samt SKR och baseras på arbetet som gjordes i 
FOHM:s projekt MIRA [2]. Som en fortsättning på det samarbetet har FOHM 
tagit initiativ till och sammankallat till Samarbetsgrupp Primärvårdskvalitet för 
att stödja regionala Stramagrupper med implementering av PVK. I gruppen ingår 
representanter för SKR, NAG Strama, FOHM samt fyra regionala Stramagrupper 
som har arbetat längst med PVK (Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Halland). 

Syftet med Samarbetsgrupp Primärvårdskvalitet är att stämma av vem som gör 
vad och hur de olika organisationerna kan komplettera varandra. En gemensam 
handlingsplan för långsiktigt arbete kommer att tas fram. Planerade aktiviteter 
bygger på de idéer som kommit fram vid workshops om stöd till implementering 
som anordnades av FOHM under 2019. Det kan handla om informations- och, 
utbildningsinsatser, organisation, validering, fortsatt arbete med indikatorerna 
samt uppföljning. Vikten ligger på att ge stöd till Stramagrupper som i sin tur kan 
stödja vårdcentralernas kvalitetsarbete vad gäller antibiotikaförskrivning. Tidsinsats-
en för representanter i samarbetsgruppen ska vara överkomlig och möten hålls 
framför allt per Skype. 
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Modellen skulle kunna fungera för andra indikationsområden i samarbete med de 
nationella arbetsgrupper som finns inom kunskapsorganisationen (diabetes, astma/ 
KOL, stroke). Förslagsvis i samarbete med SKR, LOK och regionala läkemedels-
kommittéer. 

1. Länk till Primärvårdskvalitet: primarvardskvalitet.skl.se 
2. Länk till MIRA: www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/antibiotikastatistik/ 
sverige/mira 

Förslag på förberedande aktivitet 
Publicering av läkemedelsstatistik 

Det är av stor vikt att utöka arbetet för att kunna publicera läkemedelsstatistik på 
ett mer transparent sätt än idag. I dagsläget begränsas publiceringen av röjande-
risk av sekretessbelagd information om läkemedelsföretagens försäljning. Detta 
försvårar arbetet med att övervaka både nya och äldre preparat för att få en över-
blick över försäljningssituationen. För att kunna följa trender och upptäcka avvikel-
ser i läkemedelsförsäljningen är det viktigt att det finns en möjlighet att publicera 
dessa data. Myndigheten ser ett behov av ett horisontellt samarbete mellan privata 
och offentliga aktörer samt en lagändring om risk för röjande. Myndigheten ser med 
fördel att arbetet kan ingå inom ramen för NLS-organisationen eftersom instanser 
med brett perspektiv behöver driva frågan. 

Komplett försäljningsstatistik inom slutenvård från regioner till 
eHälsomyndigheten. 

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden skedde en lagreglering 
avseende inrapporteringsskyldighet av läkemedelsförsäljning som innebar att den 
blev knuten till specifika tillstånd; innehavare av tillstånd för partihandel med 
läkemedel, anmälda försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel eller inne-
havare av tillstånd som öppenvårdsapotek. Då förutsättningarna för upphandling av 
läkemedelsdistribution ändrats finns nu brister i regleringen som resulterat i luckor i 
den nationella försäljningsstatistiken. Under 2019 levererades inte komplett data 
över läkemedelsförsäljningen inom slutenvården till eHälsomyndigheten från Regi-
on Blekinge och Dalarna. Folkhälsomyndigheten har på nationell nivå ansvaret 
för övervakning och analys av antibiotikaförbrukningen inom humanmedicinen 
och Läkemedelverket har ett generellt behov av att kunna följa försäljningsutveck-
lingen för läkemedel i såväl öppen som sluten vård. Försäljningsdata från eHälso-
myndigheten är grunden i detta arbete. 

Folkhälsomyndigheten ser ett behov av att i samverkan med eHälsomyndigheten, 
Läkemedelsverket och SKR, arbeta för krav på eller bindande överenskommelser 
med alla regioner att delta i rapporteringen på ett enhetligt sätt. 

Aktiviteten förenar perspektiven patient, innovation och ehälsa genom att digitala 
uppföljningssystem för läkemedelsförsäljning utvecklas och kan ge en helhetsbild 
av läkemedelsanvändningen inom slutenvården. Något som är till nytta för såväl 
patient som vård och omsorg då effekter av interventioner och strategier kopplat till 
behandling och användning av läkemedel kan följas, utvärderas och optimeras. 

Strukturerad process för behandlingsrekommendationer för infektioner 

Verka för en förenklad och strukturerad process för nya nationella behandlings-
rekommendationer samt för periodvisa uppdateringar av gamla behandlings-
rekommendationer för infektioner i öppen och slutenvården. Aktiviteten föreslås 
beredas av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Läkemedelsverket, SKR och 
Läkarförbundet. 

www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering
https://primarvardskvalitet.skl.se
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Risk för allvarliga komplikationer efter primär infektion 

En av grundpelarna i arbetet mot minskad utveckling av antibiotikaresistens är att 
antibiotika endast används när det verkligen behövs. En risk med en restriktiv 
användning är att allvarliga komplikationer till infektioner skulle kunna öka. 
Det är därför viktigt att följa utvecklingen av allvarliga infektioner och allvarliga 
komplikationer som en eventuell följd av obehandlade primärinfektioner. I dag 
finns inga nationella metoder för att övervaka komplikationer, såsom eventuella 
effekter av underbehandling. Detta på grund av svårigheter att följa patienter genom 
vårdkedjan. Som ett första steg kan statistik från Socialstyrelsens patientregister 
över antalet komplikationsdiagnoser tas fram, analyseras och sammanställas regel-
bundet som metod för att mäta effekter av underbehandling av antibiotika. Som ett 
komplement till detta kan antingen manuella journalgranskningsstudier göras, eller så 
korskörs register (slutenvård, öppenvård och läkemedel). Under hösten 2020 planerar 
Folkhälsomyndigheten att göra en registerstudie tillsammans med Region Stockholm 
och Stockholms VAL-databas för att studera detta. Det finns ett önskemål från andra 
regioner att liknande analyser görs. En nationell metod och möjlighet att i befintliga 
journalsystem eller i vårdens IT-lösningar kunna göra uppföljning av allvarliga 
komplikationer som effekter av underbehandling med antibiotika är önskvärd, 
dvs att följa en patient genom vårdkedjan. Detta är en patientsäkerhetsfråga och 
berör målområde 1, Effektiv och säker läkemedelsanvändning – Aktiviteten 
föreslås beredas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen. 

Säker tillgång till läkemedel 

Det är viktigt att ett brett och långsiktigt arbete med att förebygga bristsituationer 
fortsätter, med medverkan från många aktörer. Den rådande globala covid-19 
pandemin kommer att ha stor påverkan på läkemedelsförsäljningen. En oväntad 
stor efterfrågan globalt kommer troligtvis leda till brister. Redan nu ses ökad 
användning av vissa läkemedel och brister globalt. T.ex. ses redan nu ökad använd-
ning av vissa antibiotika som väntas restnoteras under stor del av året. Även för 
vissa vacciner, t.ex. pneumokockvaccin, har tillfälliga brister uppkommit. Tillgäng-
lighetproblematik och vikten av en god beredskap kring läkemedel aktualiseras 
särskilt i denna situation. 

Folkhälsomyndigheten anser det viktigt att bevaka utkomsten av Läkemedelsverkets 
regeringsuppdrag om förbättrad information avseende nationell tillgång till läke-
medel vid bristsituationer, Diarienummer: S2019/03518/FS. Förutom att säkerställa 
förbättrad kommunikation om kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer anser 
Folkhälsomyndigheten det mycket viktigt att möjliggöra kartläggningar av försörj-
ningskedjor vid läkemedelstillverkning för att kunna identifiera svaga länkar i denna 
och förebygga bristsituationer. Ansvarig bör vara Läkemedelsverket i samråd med 
andra aktörer. 

Möjligheten att kunna ställa om till inhemsk, nordisk eller europeisk produktion 
av kritiska läkemedel vid allvarliga bristsituationer bör utredas. Ansvarig bör vara 
Läkemedelsverket i samråd med andra aktörer. I detta sammanhang kan även 
svenskt deltagande i gemensamma upphandlingar och avtal med flera länder 
(t.ex. Norden eller Europa via exempelvis Joint Procurement Agreement) värderas. 

Dessa aktiviteter om Säker tillgång till läkemedel rör NLS målområde 2  – Tillgängliga 
läkemedel och jämlik användning. Förslagsvis skulle detta kunna ingå som en ny 
del i pågående aktivitet 3.2 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning 
av både nya och äldre antibiotika av särskilt värde. 
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Hälsoekonomiska bedömningar 

Följande tre aspekter på hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel behöver utredas: 

1. Bör samhällets betalningsvilja vara lika för prevention och behandling i Sverige? 
Detta har bäring samhällets bedömning av värdet av tillgänglighet till verk-
samma antibiotika, och nya vaccin respektive interventioner som syftar till att 
minska följderna av icke smittsamma sjukdomar 

2. Bör diskonteringsräntan vara lika för kostnader och hälsoeffekter i hälsoeko-
nomiska utvärderingar? Valet av diskonteringsränta har effekt vid utvärderingar av 
preventiva insatser eftersom de kan ge upphov till stora kostnader nutid, medan 
dess hälsoeffekter ligger längre fram i tiden. Ska diskontering t.ex. ske med samma 
procentsatser för kostnader/investeringar som för hälsa – eller bör diskonteringen 
vara lägre, eller högre, för hälsa? Implikationen av en lägre diskonteringsränta för 
hälsoeffekter är att hälsa värderas högre än kostnader, och vice versa. 

3. Hur kan hälsoekonomiska beräkningar undvika uppblåsning när ”allt” räknas 
med i kalkyler, framför allt när indirekta kostnader beräknas? Detta är relevant 
exempelvis vid beräkning av kostnad för ökad överlevnad (som idag endast 
inkluderas om det är till fördel för det nya preparatet). Beräkning av produk-
tionsbortfall ger stora skillnader beroende på vilken beräkningsmetod som 
används, humankapitalmodellen eller friktionsmodellen. Hanteringen av 
osäkerhet i denna typ av beräkningar behöver också beskrivas. 

Dessa tre utredningar kan knytas till målområde 3 Samhällsekonomiskt och miljö-
mässigt hållbar läkemedelsanvändning. Utredningarna bör ledas av TLV i samarbete 
med Folkhälsomyndigheten. 

Läkemedelsberoende i samhället 

Åtgärder bör finnas med i handlingsplanen för att motverka läkemedelsberoendet i 
samhället och då även med fokus på icke-förskriven användning av narkotikaklassade 
läkemedel. Läkemedelsverket har i samverkan med Socialstyrelsen fått i uppdrag att 
kartlägga förskrivningen av opioider, lugnande medel och sömnmedel. Bakgrunden 
är ett behov av att hitta åtgärder för att minska läkemedelsberoende i samhället, och 
med syftet att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig användning av dessa 
läkemedel. Men vi anser även att det är viktigt att beakta användningen av narkotika-
klassade läkemedel från den illegala marknaden. Tull och polis rapporterar att 
smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant de senaste åren och efter 
cannabis beslagtas narkotikaklassade läkemedel allra oftast. Enligt Centralför-
bundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) undersökning Vanor och 
konsekvenser från 2017 uppgav 5,3 % av befolkningen 17–84 år icke-förskriven 
användning av narkotikaklassade läkemedel under de senaste 12 månaderna vilket kan 
jämföras med totalt 4,2 % för klassisk narkotika som cannabis, kokain och liknande. 
Brottsförebyggande rådet (brå) har fått i uppdrag att studera narkotikamarknader i 
Sverige, där även illegal handel med narkotikaklassade läkemedel ska ingå, samt 
handeln över internet som till stor del bidragit till det ökande inflödet. Icke-förskrivna 
narkotikaklassade läkemedel har även föreslagits till regeringen att de ska inkluderas 
i kommande ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak). 

Denna aktivitet går i linje med strategins vision, Rätt läkemedelsanvändning till 
nytta för patienten och samhället och målområde 1, Effektiv och säker läkemedels-
användning – d.v.s. ger patientnytta, medför låg risk för vårdskador, är baserad på 
bästa tillgängliga kunskap. 
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Funktionsrätt Sverige 
Trendspaning nationellt och internationellt  
– vilka är de viktigaste trenderna? 

Precisionsmedicin syftar till att ge patienter bättre diagnostik och individanpassad 
vård och behandling efter patientens egna behov och förutsättningar. I dagsläget 
finns det stora ojämlikheter i kunskap och tillgängliga resurser mellan olika sjuk-
domstillstånd vilket strider mot svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. 

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är också tillgången till läkemedel viktig. Rest-
noteringar är ett växande problem för patienter. 

Den rådande coronapandemin har också aktualiserat behovet av bättre nationellt 
beredskapslager för läkemedel och medicintekniska produkter. Exempelvis 
tillverkas stomiprodukter ej i Sverige. Finns det tillräckligt lager till alla 30 000 
stomiopererade i Sverige? 

Samhällets transformation till god och nära vård innebär större fokus på friskvård, 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. God och nära vård innebär 
också att professionen ska öka sitt partnerskap med patienter och närstående. 
Partnerskapet ska vara aktivt, d.v.s. att båda parter är med i alla faser. Bra exempel 
på detta är dialysprojektet på Ryhovs sjukhus i Jönköping. Arbetssättet som numera 
används togs fram av en patient som vid tillfället gick i dialys tillsammans med en 
sjuksköterska. Patienten i det här fallet lärde sig allt från att klä maskinen, koppla 
upp sig och genomföra dialysen och avsluta. När detta sedan genomfördes kunde 
patienten checka in på dialysavdelningen när det passade hen (vilken tid som helst) 
även innan personalen börjat arbeta. Idag får alla dialyspatienter som vill, genomföra 
sin dialys själv. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

Genom tillämpning av precisionsmedicin kan svårt sjuka patienter i Sverige få 
tillgång till individanpassad vård och behandling och därför bör introduktionen 
av nya individanpassade behandlingar säkerställas och struktureras. 

Ansvaret för läkemedelsförsörjningen, inte bara vid krig och kris, utan även vid extra-
ordinära händelser bör ses över. Vi behöver bättre nationella och regulatoriska 
förutsättningar för att kunna hantera olika typer av kriser, allt ifrån restnoteringar 
till beredskap för oväntade händelser. 

För att kunna påverka trenderna utifrån de demografiska och sociala förändringar 
som är på gång – från att arbeta för, till att arbeta med patienter och närstående 
– bör NLS-organisationer börja bygga upp stödfunktioner för det framtida 
samarbetet redan nu. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter inom NLS 

Funktionsrätt Sverige har inte lämnat några kommentarer på befintliga aktiviteter. 
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Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 
Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Strukturerat arbete kring existerande och nya innovativa behandlingsrekommendationer för 
sällsynta diagnoser 

Trots att sällsynta sjukdomar är något som drabbar förhållandevis få personer är 
en sällsynt sjukdom inget ovanligt i sig. Såväl antalet personer som lever med en 
sällsynt sjukdom som antalet sällsynta sjukdomar ökar i takt med ny kunskap och 
utvecklad diagnostik. Sällsynta sjukdomar är ofta obotliga och kräver därför livs-
lång vård och behandling. Trots detta är kunskapen kring många sällsynta sjukdomar 
idag bristfällig och tillgängligheten till vården varierar över landet. 

Från och med 2019 utförs den nationella samordningen av sällsynta sjukdomar inom 
ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och sjuk-
vården. I den nationella samordningen ingår att stödja det arbete som sker inom 
ramen för kunskapsstyrningsarbetet och vid centrumen för sällsynta diagnoser samt 
föra dialog med relevanta aktörer där både professions- och patientperspektivet 
är representerat. I arbetet ingår även att utveckla relevanta kunskapsunderlag 
samt analysera vilken kunskap som långsiktigt behöver säkras, med särskild hänsyn till 
målgruppernas behov. 

En handlingsplan för sällsynta diagnoser behövs för att samla de spridda insatser 
som idag görs och skapa en hållbar väg framåt. 
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Inera 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna? 
Precisionsmedicinering 

Precisionsmedicinering innebär anpassning av läkemedelsdosering till den 
individuella genetiska variabiliteten, omvärlden och livsstilen för varje individ. 
För att anpassa val av läkemedel och dess dosering till de olika individuella 
faktorerna behövs strukturerad patientinformation om genetiska förutsättningar, 
sjukdomar och andra livsstilsfaktorer. Utöver det behövs kunskapsunderlag och 
algoritmer för att kunna anpassa behandlingen till patienten. Vissa kunskapsdatabaser 
är redan tillgängliga. 

Användning av stora datamängder inom hälso- och sjukvården skulle kunna leda till 
förbättrad läkemedelsbehandling. Data från läkemedelsbehandling av patienter med 
samma diagnoser och liknande övriga parametrar skulle kunna användas för att 
skapa beslutsstöd. Dessa beslutsstöd skulle kunna ge förslag på läkemedelsbehand-
ling för en viss patient vad gäller läkemedelssort, dosering, etc. Forskning behövs 
kring hur sådana beslutsstöd skulle uppfattas av förskrivare och användas, men 
även kunna bidra till förbättringar av befintliga beslutsstöd eller till utveckling av nya 
kunskapsstöd. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

Det behövs mer forskning för att ta fram algoritmer för individuell dosanpassning. 
Inera förordar att NLS innefattar utforskning och bevakning av kunskapsdatabaser 
för genetisk anpassning av läkemedelsdosering som finns på marknaden samt 
framgent främjar implementering av dessa i journalsystem, samt stödjer forskning 
och uppföljning av deras effekter. Utöver det behövs forskning kring hur förslag till 
läkemedelsdosering kan tas fram och presenteras automatiskt baserat på flera 
faktorer såsom komorbiditet, användning av flera läkemedel, njurfunktion, genetik 
med mera. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter inom NLS 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Inera har inga kommentarer på befintliga aktiviteter och väljer istället att beskriva 
pågående arbete inom sitt uppdrag samt kommentera de områden som behöver ökade 
insatser. Som tidigare påpekats har Handlingsplan NLS alltför stort fokus på 
utdata och uppföljning. Detta beror säkerligen delvis på att patient- och vårdper-
spektivet är glest representerat i gruppen, men även delvis på historiska skäl. 

För att förbättra patientsäkerhet och effektivitet borde man lägga mer tyngd på 
indata och arbete med att skapa bättre stöd för läkemedelsbehandlingsprocessen. 
Det ska vara lätt att göra rätt. Detta skulle både skapa bättre möjligheter till 
uppföljning men även gör det enklare att införa förbättringar i processen som en 
följd av analys och nya rön. 

Arbetet med den nationella läkemedelslistan (NLL) pågår för fullt. Inera medverkar i 
flera arbetsgrupper med sin kunskap och erfarenheter. Flera av Ineras tjänster blir 
direkt påverkade av införandet av NLL. Detta sammanfaller med ekonomiska 
utmaningar hos Ineras ägare, regioner och kommuner. Det ges inga extramedel för 
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anslutning av dosförskrivningsverktyget Pascal, Svenska informationstjänster för 
läkemedel (Sil), Nationell patientöversikt (NPÖ). Det finns behov av både kort-
och långsiktiga, gemensamma handlingsplaner, ekonomiska medel och beslut 
om gemensamma strukturer för att klara av dessa utmaningar för att säkerställa att 
tjänsterna fungerar och kan leverera det stöd verksamheten behöver. 

Det är fortsatt viktigt att stödja arbetet med en god implementation av NLL. Idag 
finns många olösta frågor och betydande risker, framför allt kring anslutning av 
regionernas förskrivningssystem till NLL. Det är ännu inte tydligt hur NLL-infor-
mationen skall möta användaren, eller informationen och juridiken i förskrivnings-
systemen. Det är viktigt att NLL inte blir en lista som inte används på grund av att 
nya arbetssätt blir krångliga och tidskrävande. I detta sammanhang spär den korta 
tidsplanen på utmaning då man riskerar att inte hinna skapa lösningar som är 
användarvänliga. 

Information om läkemedelsordinationer och om rekvisitionsläkemedel regleras i 
Patientdatalagen (PDL) och kan därför inte delas i NLL. I samband med NLL-
arbetet blir det alltmer tydligt att det parallellt finns ett stort behov av tillgång till 
varje patients kompletta, uppdaterade lista över läkemedelsordinationer hos alla 
som är aktörer i patientens läkemedelsbehandling, inte minst patienten själv. 
Mycket arbete läggs ner på att söka efter och sammanställa denna information 
för patientens bästa. 

Den kommunala hemsjukvården samt särskilda boenden har larmat om att man 
inte har tillgång till den essentiella informationen. Iordningsställande och adminis-
tration av läkemedel ska utgå från läkemedelsordinationen enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter, HSLF-FS 2017:37: 

Samlad information om läkemedelsbehandling: 
1 § Vårdgivaren ska säkerställa att den hälso- och sjukvårdspersonal som iordning-
ställer och administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en patient har tillgång 
till uppgifterna om: 

1. läkemedelsordinationen som anges i 6 kap. 10 § 
2. vem som har ordinerat läkemedlet, och 
3. tidpunkten för ordinationen. 

Uppgifterna i första stycket ska finnas samlade för varje patient. 

Ett förberedande arbete kring förutsättningarna för delning av information kring 
läkemedelsordinationer, vårdgivare sinsemellan, för tillgängliggörandet till behöriga 
aktörer, inklusive patienter och kommunal sjukvård, har gjorts på Inera. De struktu-
rer som tagits fram i samband med NLL-projektet skapar god grund för ett sådant 
arbete. Låg kunskap kring detta behov är dock en stor utmaning. Ett målbildsarbete 
kring läkemedelsbehandling inom NLS skulle kunna belysa helheten kring det 
totala behovet av läkemedelsinformation. 

Vaccinationer - Inera arbetar med att avveckla Svevac. I samband med avvecklingen 
uppstår behovet av att tillhandahålla information om vacciners satsnummer (finns 
i form av en särskild fil) och doseringsschema för vacciner till journalsystem i hela 
Sverige. Denna information skulle kunna integreras i Sil för tillgängliggörande i 
journalsystem om intresse och ekonomiskt stöd finns. 

E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att genomföra 
en förstudie om hur personer lättillgängligt och digitalt kan få samlad information 
om alla sina vaccinationer. Förstudien sker i samverkan med Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Inera och landets smittskyddsläkare. 

Stöd vid läkemedelsbiverkan – Tjänsten Sebra är ett behandlingsstöd vid läkemedels-
biverkningar som också tillåter digital rapportering till Läkemedelsverket. Syftet med 
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Sebra är att stödja dem som utför vård och behandling inom hälso- och sjukvård samt 
att effektivisera rapporteringen av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. 

Tjänsten är idag i drift i region Uppsala som också var pilot för denna tjänst under 
2018. Hittills har det varit ett vagt intresse för att ansluta till tjänsten i regionerna 
och läget är lite osäkert avseende fortsatt intresse och finansiering av tjänsten. 
Diskussioner förs med regionerna och Läkemedelsverket kring hur man ska hantera 
tjänstens framtid. 

Under förra året gjordes en utredning där man tittade på vidareutvecklingsmöjlig-
heter utifrån önskemål från användare och potentiella användare av tjänsten samt 
Läkemedelsverket. Då identifierades vissa aktiviteter som skulle kunna vara aktuella 
om intresse för fortsatt användning och anslutning till tjänsten finns samt finansiella 
förutsättningar. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Inga kommentarer. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

På 1177 Vårdguiden finns ett kapitel som heter Läkemedel och miljö. Kapitlet 
beskriver hur läkemedels kan påverka negativt om läkemedelsrester sprids i naturen. 
Kapitlet beskriver även hur man kan bidra till att minska påverkan på miljön genom 
att lämna in överblivna läkemedel på ett apotek. Det finns även information om 
hur man kan söka mer specifik information om hur ens läkemedel påverkar miljön. 

Vårdhandboken har ett kapitel om kasserade läkemedel, lätt att hitta med sökfunk-
tionen. Det finns möjlighet till regionala tillägg som vissa regioner har utnyttjat. 
Beskrivningen har tydligt miljöhänsyn. 

Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

För att främja personcentrerad, effektiv, säker och jämlik vård finns ett behov av 
bättre stöd i själva processen kring läkemedelsbehandlingen. I ett målbildsarbete 
kring läkemedelsprocessen borde olika, nödvändiga arbeten som måste förberedas 
och inledas belysas. Idag har NLS ett begränsat fokus kring stöd för läkemedels-
behandlingen, till förmån för uppföljning, och det finns behov av en bättre balans 
mellan de ingående områdena. För att utveckla NLS inom detta område föreslår 
Inera att man tar fram en gemensam målbild samt en handlingsplan för att stödja 
läkemedelsbehandling. Då denna plan skall utgå från de behov som patienten och 
övriga aktörer i processen har, så måste patienter, flera professioner samt regioner/ 
kommuner involveras. 

Arbetets målbild omfattar tillgång till patientens kompletta, uppdaterade läke-
medelsinformation, inklusive ordinationsinformation, samt jämlik tillgång till 
erforderliga register, kodverk, kunskaps- och beslutsstöd i ordinationskedjan, på 
apotek och för patient, i hela landet. Detta skulle även gynna uppföljningen då mer 
data i processen blir tillgängligt för analys. 

Upphandling/vidareutveckling och implementering av nya vårdinformationsmiljöer, 
som pågår i ett flertal regioner, torde skapa nya och bättre möjligheter till att dela 
läkemedelsinformation. Dock kräver implementering, utveckling och användning av 
system för informationshantering och tillhandahållandet av läkemedelsinformation 
(journalsystem, appar, utveckling av system för patienter) ett stort behov av samord-
ning, standarder för informationsmängder och nationella tjänster för informationsut-
byte. Dessa är viktiga aktiviteter som har en viktig plats i en handlingsplan för 
detta område. 
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Denna aktivitet skulle, utöver insatser från regioner och kommuner, behöva statligt 
stöd, förslagsvis i form av incitamentsmedel. Kraven för incitamentsmedlen måste 
utgå från nyttan hos patienten och de olika verksamheterna, det är avgörande. 

Uppföljning av detta arbete skulle kunna ske genom att mäta hur många regioner 
som delar specificerad läkemedelsordinationsinformation med patienter, andra 
regioner samt kommuner, men även apotek för till exempel säkrare interaktionsvar-
ningar. Spridningen av kunskaps- och beslutsstöd är ojämn bland Sveriges regioner 
och kommuner. Det etablerade sättet att distribuera kunskapsdatabaser till journal-
systemen är via Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel). Det finns kunskaps-
databaser, framtagna i flera av Sveriges regioner, som inte kan tillgängliggöras i 
journalsystemen då det saknas finansiering för distribution via Sil. Detta skapar 
ojämlika förutsättningar för Sveriges patienter. 

Inera förordar en nationell satsning på prioritering och styrning av kunskapsdata-
baser för att öka patientsäkerheten och sänka kostnaderna för felaktig läkemedels-
användning. Evidensbaserade och medicinskt utvärderade kunskapsdatabaser ska 
integreras i regionala och kommunala system för att underlätta att göra rätt vid 
ordinationen, iordningsställandet och administreringen av läkemedel. Det borde 
inrättas en gruppering som är ansvarig för en nationell omvärldsbevakning av 
befintliga kunskapsstöd och som kan ge stöd till deras implementering. Företrädare 
av samtliga vårdprofessioner samt experter inom läkemedelsområdet bör ingå i 
gruppen. Arbetet bör ges finansiellt stöd för utvärdering och uppföljning av 
effekterna i syfte att utveckla innehållet, integrationerna och användningen. 

Ett samarbete mellan e-Hälsomyndigheten (EES) och Inera (Sil) angående 
distribution av kunskapsstöd till vård och apotek bör utredas. 

I ett första steg bör man undersöka vilka av de olika kunskapsdatabaserna i Sil och 
EES som är av intresse för apotek och för vården. Det ska även tas hänsyn till behov 
hos kommunala aktörer. En analys av möjligheten att komplettera de befintliga 
systemen med kunskapsstöd samt påföljande kostnader bör inledas. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Tillgänglighet till vissa läkemedel är ibland ett problem och andelen restnoterade 
läkemedel ökar. Information kring restnoterade läkemedel finns framtagen av 
Läkemedelsverket. Denna information finns att tillgå hos Läkemedelsverket och 
på Fass.se men är ej enkelt tillgänglig i journalsystemen så att läkaren redan vid 
ordinationen uppmärksammas på eventuella tillgänglighetsproblem. Information 
om restnoterade läkemedel skulle kunna integreras i Sil för tillgängliggörande i 
journalsystemen om intresse och ekonomiskt stöd finns. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Beredning och iordningsställande av läkemedel kan leda till individuella risker 
för personalen men även miljörisker. Vissa läkemedel kräver därför säkerhetsåt-
gärder. Inom ramen för barnläkemedelsarbetet kring ePed har man tagit fram 
riktlinjer för beredning och iordningsställandet av vissa läkemedel, men även 
generella rekommendationer för förebyggande aktiviteter samt beredning av 
läkemedel ska genomföras. Materialet har sammanställts i ett kunskapsunderlag 
som kallas för ”Best Practice”. 

Implementering av det kunskapsstödet i till exempel Vårdhandboken, men även 
i Sil för distribution till journalsystemen kan vara en möjlighet om intresse och 
ekonomiskt stöd finns. Utöver det ska de framtagna klassificeringarna läggas in i 
befintliga läkemedelsinstruktioner i ePed. 
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Läkemedelsindustri-
föreningen 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna? 

Det pågår en rad omstöpande paradigmförändringar i vårt samhälle, såsom digitalise-
ringen, möjligheterna med ”big data” och hållbarhetsutmaningarna. För svensk 
hälso- och sjukvård betyder det att - utöver att adressera utmaningar med långsiktig 
kompetensförsörjning och ett ökat vårdbehov i en åldrande befolkning – kraft 
måste läggas på att hantera och lära sig utnyttja en ökad mängd hälsodata, implemen-
tera och nyttiggöra nya revolutionerande läkemedelsterapier – såsom genterapi – 
samt lägga grunden för förbättrad resiliens, robusta system för läkemedelsförsörj-
ningen och en långsiktigt hållbar läkemedelsanvändning. 

Dessa kritiska framtidsfrågor kräver ett tydligt ledarskap och en sammanhållen 
strategi med ett holistiskt, övergripande perspektiv. LIF välkomnar ambitioner att 
vända arbetet med NLS från ett ”bottom-up” perspektiv till ett tydligare ”top-down” 
perspektiv som styrs av en sittande regerings prioriteringar inom hälso- och 
sjukvårds- samt läkemedelsområdet. 

LIF har – liksom andra aktörer - framfört att det kanske mest värdefulla i NLS är den 
diskussion och samverkan som sker utifrån en tydlig årssnurra och mötesstruktur. Vi 
ser att det är en unik samarbetsform som – vad vi vet - inte finns i andra länder. 
Ett öppet och ärligt samarbetsklimat har inte minst visat sig enormt värdefullt 
under COVID-19-pandemin, och de samverkanskanaler som har etablerats genom 
NLS skapade förutsättningar för snabba och effektiva åtgärder för att säkra 
läkemedelstillgängligheten. 

Under de senaste åren har också allt mer tid i NLS-arbetet lagts på djupgående 
diskussioner kring prioriterade frågor som bidragit till ökad förståelse för olika 
perspektiv och idéer som kunnat leda fram till faktiska aktiviteter. Det är denna 
kärna i NLS-arbetet som är viktigast att bevara och utveckla vidare i en allt mer 
strategisk riktning. Med tre uttalade fokusområden tror vi också att chanserna 
ytterligare ökar att NLS ger rejäla värden för flera olika delar av läkemedels- 
samt hälso- och sjukvårdssektorn. 

LIF ser ett värde i att NLS handlingsplan görs om till en årlig sammanställning 
av alla aktiviteter inom läkemedelsområdet som pågår och att själva NLS-arbetet 
sedan fokuserar på den strategiska diskussionen utifrån den grundstruktur som 
finns i form av vision och mål samt fokusområden baserat på de politiska priorite-
ringarna från regeringen och SKR. På så sätt kan NLS tydligare ligga till grund 
för de satsningar som regeringen i samverkan med SKR sedan väljer att genomfö-
ra. Genomförda regeringsuppdrag bör som regel presenteras och diskuteras inom 
NLS inför fortsatt handläggning. 

Det kan konstateras att NLS-arbetet fungerat bäst när det gäller frågor kring läke-
medelsanvändning eftersom det är en tydlig gemensam nämnare bland alla deltagande 
aktörer. LIF anser att NLS-arbetet fungerat sämre när det gäller de stora framtids-
utmaningarna och i frågor som rör Life Science. Många av de högst prioriterade 
frågorna för läkemedelsbranschen har hanterats utanför NLS. Det beror till del av 
att dessa frågor hanteras inom andra strategier och satsningar, exempelvis Vision 
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eHälsa 2025 och Life Science-strategin samt i de stora utredningarna inom läke-
medels- och apoteksområdet som inte diskuterats i någon större utsträckning inom 
NLS. Framåt bör det tydliggöras att NLS framförallt är en läkemedelsanvändnings-
strategi. Alltför många viktiga frågor som lyfts inom NLS hanteras också inom Life 
Science arbetet och de andra strategierna vilket leder till ineffektivitet i form av för 
mycket diskussion och för lite genomförande. Ett uppenbart exempel på detta är 
frågan gällande hälsodata. 

Eftersom strategin i sin helhet är både stor och komplex välkomnar LIF satsningen på 
tre fokusområden. Nedan ger vi några korta kommentarer till respektive fokusområde: 

Tillgång på och tillgängliggörande av läkemedel: 

Det krävs insatser såväl globalt som nationellt för att komma till rätta med problemen 
med bristande tillgänglighet. NLS utgör en viktig central plattform för aktörsöver-
gripande insatser inom området. Dessutom kommer nya avancerade terapier av typen 
gen- och cellterapier snart att skapa helt nya utmaningar, inte minst vad gäller 
ersättningssystemen. 

Bättre uppföljning av läkemedelsanvändning: 

Uppföljning är ett väldigt eftersatt område inom svensk hälso- och sjukvård och det 
behövs enorma insatser för att samla den information som krävs för en förbättrad 
uppföljning. 

Värdering av kunskap och evidens: 

Det är inte bara så att det behövs ökade insatser för att samla in relevant information 
utan också en ökad förståelse hur information, kunskap och evidens ska värderas. I 
framtiden kan man exempelvis förvänta sig fler situationer där det är svårt att genom-
föra traditionella kliniska studier. Frågan är vilka typer av undersökningar som 
då kan ge den kunskap som behövs – exempelvis registerstudier eller så kallade 
pragmatiska kliniska studier, som inte görs på en noga utvald grupp under kontrolle-
rade omständigheter utan istället i en blandad patientgrupp under pågående vård. 

Sammanfattningsvis ser LIF att NLS bör kvarstå som en strategisk samverkans-
form mellan aktörerna inom läkemedelsområdet utifrån givna mål och de politiskt 
prioriterade fokusområdena. Vi förespråkar att handlingsplanen övergår i att vara 
en sammanställning av de aktiviteter som pågår inom läkemedelsområdet men som 
inte behöver initieras och administreras inom NLS samt att det tydliggörs att det 
är en läkemedelsanvändningsstrategi. Viktigt är också att det sker en ökad samord-
ning med andra strategier på ett tydligare sätt. 
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Läkemedelsverket 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna? 

Covid-19 pandemin har medfört en radikal omställning inom sjukvården och för fler-
talet aktörer inom läkemedelsområdet. Detta gäller både nationellt och internationellt. 
Stora satsningar görs på utveckling av antivirala terapier, vaccinutveckling och på 
olika typer av understödjande behandling liksom på medicinteknisk utveckling 
av t ex diagnostiska test. Pandemin har också givit upphov till ökad belastning på 
läkemedelsförsörjningen inom framför allt intensivvården men även generellt med 
hotande bristsituationer. Pandemin har medfört en ytterligare fokusering på frågorna 
om beredskap och bristsituationer som tas upp som separata trender nedan. 

Genteknik, artificiell intelligens och möjligheten att arbeta i team på skilda 
platser världen över är några av de faktorer som leder till att forsknings- och 
utvecklingsprojekt snabbas upp och att allt fler läkemedel troligen kommer att 
introduceras. 

Nya läkemedel blir allt mer komplexa. De ingår i kombinationsbehandlingar, 
individanpassas eller är genterapier. Monoklonala antikroppar, biosimilarer och 
avancerade terapier (ATMP) bli allt vanligare. Kombinationsprodukter läkemedel/ 
medicinteknik är en annan växande produktgrupp. 

Digitalisering genomsyrar hela sektorn, bland annat genom satsningar på e-hälsa 
och välfärdsteknologi. Patienter erbjuds tillgång till sin journal och distansvård 
vilket ställer krav på vårdens informations- och IT-säkerhet. 

Patienten har kommit att ta en större roll inom läkemedelsutvecklingen både i relation 
till myndigheter och till företag. EMA inkluderar sedan viss tid patienter i ett flertal 
grupperingar. Även inom nationella hälso- och sjukvårdsgrupperingar som till 
exempel regionernas kunskapsstyrningsorganisation involveras patienter allt mer. 

Finansiering av läkemedel och medicintekniska produkter är fortsatt under diskussion 
runt om i världen kopplat till de medicinska framstegen och de utmaningar den 
demografiska utvecklingen innebär för möjligheterna att bekosta behandlingar. 

Hälso- och sjukvården omorganiserar sin kunskapsstyrande struktur i Sverige 
vilket får konsekvenser för hur och i vilka former kunskap kan spridas till hälso-
och sjukvården. 

Införandet av den nationella läkemedelslistan (som nu senarelagts) kommer att få be-
tydelse för hur läkemedelshanteringen inom vården och på apotek kommer att te sig. 

Ett ökat fokus på totalförsvar och beredskap kommer att vara aktuellt under kommande 
år. Som en del i arbetet med förbättrad beredskap har regeringen tillsatt ett flertal 
utredningar. Förslag från utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och 
förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (S 2018:09) blir 
viktiga för utvecklingen av beredskapen inom sektorn. Frågor kring bristande tillgång 
till läkemedel och förbrukningsartiklar blir fortsatt angelägna att hantera. 

Den demografiska utvecklingen i Sverige och inom EU ställer krav på anpassning 
av samhället i stort på grund av till exempel en åldrande befolkning, migration 
och ökad rörlighet. 

Internet och sociala medier innebär både tillgång och utmaning för myndigheter och 
civilsamhälle. Direkt kommunikation utan mellanhänder är en generell utveckling 
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runt om i världen. Möjligheterna med digital kommunikation minskar avstånden 
och tillgängliggör sådant som tidigare kan ha varit undanhållet eller svårtillgängligt. 

Utveckling av resistens mot antibiotika lyfts som en av de stora utmaningarna för 
folkhälsan då det medför att infektioner inte kommer att kunna behandlas effektivt. 

Läkemedels påverkan på miljön uppmärksammas allt mer. Tecken på detta är till 
exempel att EU-kommissionen har beslutat om EU:s strategi för läkemedel i miljön, 
vilken innehåller sex åtgärdspaket för att minska miljöpåverkan av läkemedel. 

En ny EU-gemensam förordning (536/2014) om kliniska prövningar var tänkt 
att tillämpas redan 2017. Tillämpning av förordningen kopplades till när den 
EU gemensamma portalen för hantering av ansökningar skulle vara i funktion. 
Utvecklingen av databasen har dragit ut på tiden varför arbete med hur bestämmel-
serna ska tillämpas fortgår. 

En ny förordning (2019/6) för veterinärläkemedel ska tillämpas från januari 2022. 
Implementering äger rum under perioden 2019-2021 då ett stort antal delegerade 
akter och genomförandeakter ska tas fram. 

Två nya förordningar (2017/745 och 2017/746) inom det medicintekniska området 
har tagits fram för att ersätta de tre direktiv som tidigare reglerade området. Syftet 
förordningarna är att fastställa ett kraftfullt, öppet, förutsägbart och hållbart regel-
verk för medicintekniska produkter och som garanterar en hög hälso- och säker-
hetsnivå och stöder innovation. Tillämpningen av förordningarna har skjutits 
fram till maj 2021. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

Regeringen har ett flertal andra strategier t.ex. om eHälsa och Life science och det 
finns nu strukturer kring kunskapsstyrningen av hälso-och sjukvården. Flera av 
utmaningarna inom läkemedelsområdet kan och bör hanteras inom dessa strukturer 
varför det är av vikt att det inom den nationella läkemedelsstrategin fokuseras på de 
frågor och områden som inte hanteras inom andra strukturer. Frågor kring tillgång 
till läkemedel kan vara ett område där NLS kan utgöra en plattform. Även vissa 
frågor kring uppföljning bör kunna hanteras inom NLS. 
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Förslag på förberedande aktiviteter 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Nedan återges kortfattade inspel kring tänkbara aktiviteter: 

• Aktiviteter och åtgärder kopplade till omställningen mot god och nära vård. 

• Hantering av tillgänglighetsfrågor för läkemedel kopplat till bristande 
tillgång till viss vård (t.ex. vid väntetider för behandling av specialist). 

• Skapa tillgänglighet till läkemedel när ingen MAH vill ta ansvar för produkten 
(t.ex. repursposing av generika/läkemedel utan patentskydd). 

• Åtgärder för att skapa tillgång till särskilt behövda läkemedel som vaccin, 
antibiotika m.fl. 

• Hantering av frågor kring förskrivningsrätt för andra än läkare (och veterinär). 

• Fortsättning på arbetet med tillgång till läkemedel i ”övergångarna”. 

• Utmaningar i gränslandet läkemedel/medicinteknik (t.ex. produkter med 
stark koppling diagnostik/läkemedelsbehandling samt AI och läkemedel). 

• Utmaningar med evidensvärdering vid osäkra underlag. 

• Tillgång till data för uppföljning av läkemedelsanvändning, effekt och säkerhet. 
(jmf LV:s rapport från januari 2019 www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ 
nya-former-av-lakemedelsuppfoljning-kravs). 

• Möjlighet till samverkan kring uppföljningsstudier. 

• Fortsatta diskussioner om aktiviteter kring sårbara patientpopulationer 
(barn, äldre, multisjuka, psykisk ohälsa etc). 

www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter
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Regionerna 
Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium (LOK) 

Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna inom läkemedelsområdet? 

Viktigaste trenderna har varit att hitta behandlingsalternativ för Covid-19. Samt 
att hantera läkemedelsbristerna som uppstått och hitta alternativa lösningar. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

1. Fortsatt arbeta med att säkra läkemedelsleveranser för att kunna påverka 
beslutsfattare. 

2. Utöver TLV:s uppdrag att erbjuda företagen en prisökning avseende billiga 
läkemedel ytterligare se över möjligheter för att behålla dem på läkemedels-
marknaden. 

3. Sträva för att få mer läkemedelstillverkning inom landet. Den nuvarande 
Coronakrisen har påvisat behovet av detta. 

4. Se över APL:s förmåga och lagliga möjlighet att tillverka läkemedel. 
5. Lyfta behovet av att se över lagtexter för att anpassa dem till aktuella förhållanden. 
6. Arbeta för ökat nordiskt samarbete. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter 

Kommentarer och förslag som berör målområden och nuvarande aktiviteter 
inom handlingsplanen inför kommande revidering 

Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Läkemedelsverket har givit ut en rapport avseende information om läkemedel till 
barn, en omvärldsanalys och inhämtat enkätsvar. Att jobba vidare utifrån det arbetet 
är viktigt. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Se svar under rubrik Trendspaning nationellt/internationellt. 

Jämlik användning – begreppet behöver definieras. En jämlik användning 
innebär inte per automatik en bra och effektiv läkemedelsanvändning för den 
enskilda patienten. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

1. Läkemedelskommittéerna har ett informationsuppdrag och en viktig roll vilket 
också styrks i lagen om läkemedelskommittéer. Inom ramen för NLS skulle detta 
kunna tydliggöras genom ett uppdrag till LOK. 

2. Påverka regeringen att ge Sveriges kommuner ett uppdrag att ”uppgradera” 
reningsverken så att de kan ta hand om läkemedelsrester. 

3. I nationella riktlinjer och de prioriteringar som görs ska man ta hänsyn till 
läkemedels miljöpåverkan. I de nationella riktlinjerna för ”rörelseorganens 
sjukdomar” har NSAID geler och då Diklofenak gel fått högre prioritet än 
behandling med paracetamol. 

4. Läkemedelsverket bör vid beslut om att ett läkemedel får säljas receptfritt 
även väga in läkemedlets miljöpåverkan. 
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Sveriges Farmaceuter 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna? 
Ökad e-handel riskerar att leda till försämrad läkemedelsanvändning om 
rådgivning uteblir 

E-handeln växer inom apoteksbranschen, vilket på ett positivt sätt ökar tillgänglig-
heten till läkemedel för patienter i hela landet. Den pågående covid-19-pandemin 
har förstärkt den utvecklingen. Äldre personer har särskilt uppmanats att använda 
e-handel, vilket de också hörsammat. De har därigenom fått erfarenhet av e-handel 
och det är troligt att många av dem kommer att fortsätta att använda e-handel också 
efter pandemin. Om inget görs kommer marknaden att förändras och antalet fysiska 
apotek på sikt att minska och därmed antalet fysiska möten mellan farmaceuter och 
läkemedelsanvändare på apotek. Behovet att rådgivning och stöd i läkemedelsan-
vändningen kommer dock inte att minska, utan snarare öka i takt med att fler sjuk-
domar kan behandlas med läkemedel och att befolkningen blir äldre och använder 
fler läkemedel. Farmaceutisk rådgivning kan självklart ges på andra sätt, också 
genom digitala kanaler, men betalningsviljan hos patienter är erfarenhetsmässigt 
begränsad, varför det kan vara svårt att utveckla sådana tjänster. Sammantaget kan 
konsekvensen bli en utveckling där färre patienter får kompetent rådgivning och 
stöd i sin läkemedelsanvändning, vilket kan leda till mindre effektiv läkemedelsan-
vändning och ökad läkemedelsrelaterad sjuklighet, med därtill tillhörande kostna-
der för ökat vårdutnyttjande. 

Hantering av restnoteringar och läkemedelsbrist kräver tid och resurser 

Restnoteringar och situationer där läkemedelsbrist uppstår har blivit allt vanligare, 
vilket är tidskrävande att hantera för personal inom hälso- och sjukvården och på 
apotek. Vid de flesta restnoteringar kan patienten få tillgång till ett annat likvärdigt 
preparat, men om ett sådant inte finns att tillgå kan en kritisk bristsituation uppstå 
med potentiellt allvarliga effekter för de patienter som drabbas. Brister som inte är 
kritiska kan ofta hanteras av farmaceut på apotek men brist på vägledning och 
osäkerhet hos den enskilde medarbetaren innebär onödig administration och därmed 
onödiga kostnader för hälso- och sjukvården. 

Ökat fokus på läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård 

IVO konstaterar i sin rapport ”Vad har IVO sett 2019?” att 41% av lex Maria-
anmälningarna i hemsjukvården 2019 handlade om brister i läkemedelshanteringen. 
Samtidigt planeras nu en omställning av primärvården till en god och nära vård där 
mer hälso- och sjukvård ska ske i patienters hem. Idag saknas en strategi för hur 
läkemedelshanteringen i hemsjukvården ska organiseras. Det finns flera alternativ 
för att åstadkomma en säker och effektiv läkemedelsanvändning inom hemsjukvår-
den där de två mest uppenbara är att kommunerna anställer farmaceuter som får 
ett ansvar för läkemedelshanteringen alternativt att motsvarande tjänst köps från 
exempelvis ett närliggande apotek. 

Utvecklingen av e-hälsodata kräver mer stöd till patienter 

Patienter kommer i allt större utsträckning samla in och rapportera data om sin 
vård, hälsa och läkemedelsanvändning till hälso- och sjukvården, vilket i sin tur ger 
möjlighet att individanpassa behandlingar och följa upp effekter. Patientens egen 
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förmåga att använda informationen kommer bli allt viktigare och i takt med det 
kommer behovet av stöd för att tolka och omvandla data till användbar information 
att öka. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

Mer e-handel kan leda till försämrad läkemedelsanvändning om rådgivning uteblir 
TLV:s förslag om ett policylabb för utveckling och utvärdering av farmaceutiska 
tjänster, utförda av apotek eller andra aktörer, med offentlig finansiering bör på-
skyndas av NLS. Det torde öka förutsättningarna för att farmaceutisk kompetens 
kommer patienter till nytta även när allt fler får tillgång till läkemedel utan person-
lig kontakt med farmaceut i samband med expeditionen. 

Hantering av restnoteringar och läkemedelsbrist kräver tid och resurser 

NLS bör bidra till att stärka apoteksfarmaceuters roll för en fungerande läkemedels-
användning vid restnoteringar. 

Ökat fokus på läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård 

NLS bör bidra till att säkra kompetensen om läkemedel och läkemedelsanvändning 
inom kommunal hälso- och sjukvård. Se inskickat aktivitetsförslag från Sveriges 
Farmaceuter till handlingsplanen 2020-2022. 

Utvecklingen av e-hälsodata kräver mer stöd till patienter 

Stora ansträngningar görs idag för att förbättra kommunikationen, inte minst den 
digitala, mellan regioner och kommuner för att åstadkomma en god och nära vård. 
Tyvärr är apoteken inte med i dessa planer trots att läkemedel är en av de viktigaste 
insatsfaktorerna i hälso- och sjukvården. Det innebär att den sannolikt mest tillgäng-
liga instansen med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, sett ur ett patient-
perspektiv, inte utnyttjas till fullo. NLS bör därför bidra till att säkerställa att 
apotekens roll optimeras med avseende på e-hälsodata. Här bör nämnas apotekens 
stora förtroende hos allmänheten och det stora antalet besök som görs på Sverige 
apotek varje år, 2019 gjordes mer än 120 miljoner besök. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter inom NLS 

Sveriges Farmaceuter har inte lämnat några kommentarer på befintliga aktiviteter. 

Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 

(utdrag ur förslag som skickats till Socialdepartementet, SKR och CBL) 

Stärka apoteksfarmaceuters roll för en fungerande läkemedelsanvändning vid 
restnoteringar 

Restnoteringar och situationer där läkemedelsbrist uppstår har blivit allt vanligare, 
vilket är tidskrävande att hantera för personal inom hälso- och sjukvården och på 
öppenvårdsapotek. Vid de flesta restnoteringar kan patienten få tillgång till ett 
annat likvärdigt preparat, men om ett sådant inte finns att tillgå kan en kritisk 
bristsituation uppstå med potentiellt allvarliga effekter för de patienter som drabbas. 

Sveriges Farmaceuter föreslår en aktörssammansatt aktivitet inom Nationella 
läkemedelsstrategin för att stärka apoteksfarmaceuters roll för en fungerande 
läkemedelsanvändning vid restnoteringar. 
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Syftet med aktiviteten är att förtydliga och stärka apoteksfarmaceuters möjligheter 
att hjälpa patienter till en fungerade läkemedelsbehandling även när det förskrivna 
läkemedlet är restnoterat. 

Målet med aktiviteten är 

• att patienter snabbare och smidigare ska få tillgång till fungerande läkemedels-
behandling vid restnoteringar, 

• att minska tidsåtgången kring restnoteringar för personal inom hälso- och 
sjukvård och på apotek, och 

• att öka kännedomen hos patienter, apotekspersonal och hälso- och sjukvårds-
personal om vad som kan göras vid restnoteringar och andra bristsituationer 
(och därmed motverka spridning av osaklig och alarmistisk information). 

Säkra kompetens om läkemedel och läkemedelsanvändning i kommunal hälso- och 
sjukvård 

Många människor vill trots hög ålder eller behov av avancerad vård, bo kvar hemma 
så länge som möjligt. Allt fler i Sverige vårdas i hemmet eller på särskilda boenden; 
hälso- och sjukvård i hemmet står för en fjärdedel av vårdkostnaderna. Primärvården 
står inför stora förändringar och digitaliseringens möjligheter gör att ännu mer av 
sjukvården kommer att kunna flyttas närmare patienterna, vilket innebär att vård-
professionernas arbetssätt behöver utvecklas. Den ökande andelen äldre och multi-
sjuka patienter i kombination med allt mer komplexa läkemedelsbehandlingar gör 
frågan om professionernas kompetens och kompetensutveckling inom läkemedels-
området allt viktigare. 

Syftet och målet med aktiviteten är att beskriva vilken läkemedelskompetens som finns i 
kommunerna i dag, och identifiera vilken kompetens som behövs för en god och nära 
vård i framtiden. 
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Svenska Läkaresällskapet/ 
NEPI 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna? 

1. Möjlighet att presentera relevant information direkt i patientmötet genom 
samordnade kunskapsdatabaser och en genomtänkt strategi för beslutsstöd. 

2. Precisionsmedicin (som också ställer utökade krav på punkt 1). 
3. Uppföljning av läkemedelsanvändning och dess effekter – nya verktyg, nya mått. 
4. Generikaförskrivning 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

Samordna strategier för utveckling, förvaltning, distribution och utvärdering av 
nationella funktioner för informationsförsörjning av lokala beslutsstöd från behov i 
vården där patientspecifik information kan kopplas till beslut och dokumentation kan 
ske automatiskt. Nota bene – det handlar inte om att integrera externa specifika 
beslutsstöd i patientjournaler utan att försörja redan befintliga och upphandlade 
beslutsstöd som har behov av informationsförsörjning från nationellt förvaltade 
strukturerade kunskapsdatabaser. 

Analysera de särskilda behov på framtida journalstöd för beslut och uppföljning 
kopplat till precisionsmedicin. 

Driva projekt kring praktisk utveckling av rutiner och nya mått i form av, men 
prövad, statistikutlämning till vård, myndigheter, life science-företag. 

Ta fram underlag och möjligheter att göra generikaförskrivning. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter inom NLS 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Ta fram underlag och möjligheter att göra generisk förskrivning 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Eftersom mycket är restnoterat bör arbete riktas mot generisk förskrivning och 
nationell lagerhållning. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Mindre läkemedel slängs om mindre förpackningar och generika. 

Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Samverkan kring generisk förskrivning 

Samverka med befintligt projekt kring generisk förskrivning inom utbytesgrupper 
inom eHälsomyndigheten för att lyfta betydelsen för patienter, förskrivare och 
farmaceuter av att denna funktion kan etableras. Tillse att detta införs brett innan 
NLL då det finns möjligheter att genomföra detta utan att bygga om patientjournaler. 
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Hög angelägenhetsgrad, underlättar för patienten att förstå och följa den egna 
läkemedelsbehandlingen, berör förskrivarorganisationer/apoteksaktörer/sjukvårds-
huvudmännen/LV/TLV. 

Ta fram en plan för generikaförskrivning baserat på substansnamn (ATC kod men 
också kopplat till SnoMedCT) och ej varunummer. 

Framtagande av nationella planer 

Framtagande av nationell plan för utveckling, förvaltning, distribution och utvärde-
ring av nationella funktioner för informationsförsörjning av lokala beslutsstöd 
från behov i vården där patientspecifik information kan kopplas till beslut och 
dokumentation kan ske automatiskt. 

Nota bene – detta är ett vidare anslag än det som idag bedrivs inom 1.7. Det handlar 
om att ta fram och presentera en strategisk plan för det fortsatta arbetet och där 
läkemedel sätts in i ett vidare perspektiv. Ta gärna intryck av det arbete som gjorts i 
Finland. Det handlar inte heller om att integrera externa specifika beslutsstöd i 
patientjournaler utan att försörja redan befintliga och upphandlade beslutsstöd 
inom vården (som är naturliga delar av vårdinformationssystem) som har behov 
av informationsförsörjning från nationellt förvaltade strukturerade kunskapsdata-
baser. Behovet särskilt stort inom läkemedelsområdet men generellt beroende till 
övriga kunskapsområden. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Utvecklad återföring av receptexpedierade läkemedel 

Utvecklad återföring av hur receptexpedierade läkemedel används i samhället i form av 
validerade nya mått baserade på individdata men prövade för statistiskutlämning. 

Förberedande projekt redan genomfört i samverkan NEPI, SKR, Socialstyrelsen 
och lämnar f n uppdaterad återföring inom ett fåtal terapiområden. Genomförande-
plan ej framtagen. NEPI samordnar gärna. 

Världsunik möjlighet till förbättrad statistikåterföring. Väsentligt för förbättrad löpande 
uppföljning av dynamiken i läkemedelsmarknaden samt för att följa interventioner. 
Berör förskrivarorganisationer/sjukvårdshuvudmännen/LV/TLV/Socialstyrelsen. 

Ansvarsfördelning för läkemedelsförsörjning 

Tydliggöra ansvarsfördelning för läkemedelsförsörjning såväl i form av rekvisitions-
läkemedel och receptexpedierade läkemedel. Konkret aktivitet. 

Delbetänkandet SOU 2020:23 lyfter dessa frågor men hänvisar i övrigt till senare 
slutbetänkandet. 

I mellantiden måste samsyn kring ansvarsfrågor finnas mellan regioner, myndigheter, 
distributionskedjan och regeringen i avvaktan på utredningar och författningsföränd-
ringar. 

Se till att ta fram nationella lager. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Bättre miljömärkning direkt på förpackningar och i förskrivningsstödet. 
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Förslag på förberedande aktiviteter 

Förslag på förberedande aktiviteter kopplat till Målområde 1: Effektiv och säker 
läkemedelsanvändning. 

Utveckla uppföljning av rekvisitionsläkemedel 

Tidigare utredning via SKR har givit förslag på stegvis uppbyggnad av återkopp-
ling med start begränsat antal regioner och avgränsat antal läkemedelsgrupper. 
Danmark har de senaste två åren framgångsrikt initierat ett sådant arbete baserat 
enligt samma principer och har idag per amt detaljerade databaser kring adminis-
trerade doser. Juridisk lösning för kvalitetsregister enligt samma modell som 
Infektionsverktyget (2:4-lösning) finns men behöver provtryckas. 

Observera: Detta handlar om att samla nödvändiga informationsmängder för 
fördjupad uppföljning inkluderande faktiskt administrerade doser över tid och 
har avsevärt vidare mål och framtida nytta för forskning än arbete med att doku-
mentera ATC-kod för givna substanser i Patientregistret som drivs av TLV. 

Vi ser redan idag vad det betytt för Danmark (och övriga nordiska länder) att få 
tillgång till individbaserat läkemedelsregister för forskning och uppföljning ett 
decennium innan Sverige. Motsvarande nytta kan förväntas för dansk forskning 
och uppföljning av att ha etablerat en strukturerad insamling med detaljerad 
information om läkemedel administrerade till patienter från sjukhus och vårdin-
rättningar. 
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Sveriges läkarförbund 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna inom läkemedelsområdet? 
Koncentrerade elektrolyter 

Dödsfall och allvarliga risker avseende koncentrerade elektrolyter är tyvärr åter-
kommande för barn och vuxna både i Sverige och internationellt inom sjukvård. Det 
är ett komplext problem som behöver åtgärdas och är ytterligare en del av behovet 
av en bättre läkemedelshantering. Problemet omfattar både administrering av läke-
medel på sjukhus och avancerad administrering av läkemedel i hemmet. För mer 
information se förslag till aktiviteter. 

Bättre och säkrare administrering av läkemedel 

Det finns flera initiativ för att förbättra ordination och iordningsställande av 
läkemedel, men hittills ingen aktivitet för att minska riskerna vid administrering 
av läkemedel. 

Inom sjukvård utgör avvikelser vid administrering av läkemedel ca 1/3 av avvikelser 
inom läkemedelshantering. Inom barnsjukvård är riskerna större då patienterna 
varierar i storlek, 400 g-200 kg, och dosering av läkemedel alltid behöver individ-
ualiseras. Dessutom är det vanlig att endast en delmängd av en ampull läkemedel 
används, exempelvis 1/10 eller 1/100. När läkemedel administreras intravenöst är 
det många gånger en utmaning när en liten volym läkemedel ska administreras och 
aggregatet och slangar till patienten innehåller en större volym än själva läkemedels-
dosen som ska till patienten. Ju mindre patienten är desto större är utmaningarna 
och riskerna. För mer information se förslag till aktiviteter. 

Krisberedskap 

Restnoterade läkemedel är ett problem i vardagen, och än mer påtagligt ur kris-
beredskapssynpunkt. Vi har under den senaste tiden även sett reella hot på grund 
av detta. Flera regioner hade allvarliga störningar i samband med leverantörsbyte 
förra året och coronapandemin har gett problem med läkemedelstillgången. 

Digitaliseringen 

Digitaliseringen inom läkemedelsområdet har ökat under coronapandemin och 
digitala vårdmöten vanligare. Hur påverkar detta läkemedelsförskrivningen? För 
mer information se förslag till aktiviteter. 

Nationella läkemedelslistan och generisk ordination 

NLL är under utveckling men det är tydligt för oss i vården att den inte kommer vara 
ett välfungerande hjälpmedel ännu när den lanseras. Utvecklingen av NLL har 
gått långsamt och lanseringen är nu uppskjuten ett år. Osäkerheten kring vad som 
de facto kommer att lanseras är stor och NLS bör arbeta vidare med frågan för att 
säkerställa att vi får ett välfungerande system. Idag drabbas patienterna av täta byten 
inom utbytesgrupperna, namn såväl som utseende på läkemedlet varierar från gång 
till gång vilket skapar en oro och problem för många patienter. Ett generiskt 
förhållningssätt med förpackningar av likartat utseende, och exempelvis tabletter 
som har ett utseende som patienten kan känna igen kommer att öka patientsäkerhet 
och följsamhet. För mer information se förslag till aktiviteter. 
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Fortbildning 

Fortbildning för vårdens professioner har blivit mer aktuellt i samband med 
coronapandemin, många av vårdens anställda har börjat arbeta med en helt ny 
sjukdom och med medicinteknisk utrustning av olika fabrikat. Läkares fortbildning 
har stadigt minskat med cirka trettio procent under en 10-årsperiod och närmar sig 
nu nivåer då man inte längre kan garantera att patienter får träffa läkare som är 
uppdaterade på de senaste behandlingsmetoderna och läkemedlen. Dagens svaga 
reglering i HSL och PSL är bevisligen otillräcklig för att tillse att arbetsgivarna tar 
sitt ansvar för läkares fortbildning. Varje läkare ska ha en individuell fortbildnings-
plan som följs upp och revideras regelbundet. I fortbildningsplanen ska behovet av 
både extern och intern fortbildning framgå. Att vårdgivare och yrkesföreträdare 
uppfyller sina skyldigheter måste också vara föremål för extern uppföljning. 
Fortbildningen ska därför redovisas i verksamhetsberättelsen för att underlätta 
granskning. För mer information se förslag till aktiviteter. 

Regeringens life science-strategi, kliniska prövningar och forskning 

Viktigt att de förslag som tas upp i life science-strategin utvecklas och tas vidare. 
Antalet kliniska prövningar har länge varit dalande och denna trend behöver brytas. 
Forskning måste ses som en naturlig del av hälso- och sjukvården igen. För att 
säkerställa detta behöver staten tydliggöra regionernas forskningsuppdrag samt 
följa upp detta. Det är nödvändigt att regionerna dimensionerar bemanningen 
annorlunda på klinikerna så att tid för forskning och utbildning inryms, utan att 
patienter och personal drabbas negativt. Inom primärvården är detta extra tydligt 
och eftersom utvecklingen drivs mot en nära vård så behöver även forsknings-
möjligheten öka inom primärvården. För mer information se förslag till aktiviteter. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter 

Svenska läkarförbundet har inte kommenterat befintliga aktiviteter. 

Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Koncentrerade elektrolyter 

Koncentrerade elektrolyter används dagligen inom hela sjukvården inklusive 
kommunal sjukvård. Felaktig hantering kan få ödesdigra konsekvenser som 
kan leda till död. För att minska risken för fel behöver alla aktörer inom läke-
medelsområdet samverka. Det är därtill inte enbart ett svenskt problem utan 
ett europeiskt problem. Många produkter har funnits länge på marknaden och 
saknar därför ”risk minimization plan” och överensstämmer inte med nationella 
rekommendationer. 

För att minska risken med koncentrerade elektrolyter behöver flera långsiktiga 
åtgärder vidtas: 
1. Sortimentet behöver ses över så att tillsatser av koncentrerade elektrolyter inte 

behöver göras inom kommunal hälso- och sjukvård och på vanliga vårdav-
delningar på sjukhus. 

2. Utseendet på tillgängliga produkter måste ses över så att ”look-alike” produkter 
minimeras. 

3. Tillsatser av koncentrerade elektrolyter bör endast förekomma på akutmottag-
ningar samt inom intensivvård, där det krävs en individualiserad behandling. 

Dessa långsiktiga åtgärder kräver samarbete mellan flera aktörer och är något som 
vi i projektet kan arbeta för men på grund av deras långsiktiga natur kommer dessa 
inte att kunna uppnås inom detta projekt. 
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Problemet med koncentrerade elektrolyter omfattar både barn och vuxna samt sjukhus-
vård och hemsjukvård/kommunal hälso- och sjukvård. Detta projekt är särskilt viktigt 
utifrån omställningen till god och nära vård eftersom koncentrerade elektrolyter 
hanteras t ex i öppenvård och hemsjukvård men där är osäkerheten kring hanteringen 
än större än inom den slutna vården vilket kan leda till högre risk för hanteringsfel och 
patientskador. Detta problem har bland annat diskuterats i Läkartidningen nr 16–17, 
sid 923-927, 2011 volym 108. 

Projektet gällande koncentrerade elektrolyter berör målområdet 1 eftersom projektet 
kommer att leda till säkrare läkemedelshantering och färre tillbud i sjukvården, 
speciellt för barn men även för vuxna inom vård och omsorg. 

Målet med projektet är att inga fler patienter ska behöva avlida eller skadas till följd 
av felaktig hantering av koncentrerade elektrolyter. 

Detta ska åstadkommas genom att: 

1. Det skapas en ”never event list”, händelser som inte får ske i svensk vård med 
förebild från NHS i Storbritannien. Detta ger möjlighet att informera och 
utbilda och tydligt återrapportera data för ett kontinuerligt lärande. 

2. Riskreducerande åtgärder behöver identifieras och sammanställas så att 
vården kan vidta åtgärder för att minimera risken för fel i samband med 
hanteringen av koncentrerade elektrolyter. Exempel på åtgärder kan vara 
förvaring, hur dessa högriskläkemedel signeras vid ordination, iordningsstäl-
lande och administrering. Ett ”best practise” dokument med riskreducerande 
åtgärder för alla vårdformer kommer därför att tas fram i väntan på att 
produktsortimentet ändras och förpackningar förbättras. 

3. Lista över önskvärda produkter/förpackningar skapas som ska överensstäm-
ma med befintliga riktlinjer. Läkemedelsföretagen behöver nämligen få 
återkoppling från vården för att de ska kunna förändra sitt sortiment och 
denna lista utgör ett första steg. 

4. Utbildningsmaterial för alla inblandade professioner om hur koncentrerade 
elektrolyter bör hanteras. 

Vi kommer även verka för att: 

• Informationen ingår i grundutbildning för läkare, sjuksköterskor, farmaceuter. 
• Frågan lyfts inom internationella arenor och skapa opinion för förändring. 

Primära samarbetsytor förväntas vara Läkarförbundet, Vårdförbundet, Sveriges 
farmaceuter, Socialstyrelsen, IVO, Läkemedelsverket, LIF men även Swedish 
Institute for Standards, eHälsomyndigheten, SBU, LÖF. Projektet bör ledas av 
Läkarförbundet. 

Förberedande aktivitet har omfattat 
På uppdrag av CBL-kansliet har Läkarförbundet genomfört två möten angående 
hantering av koncentrerade elektrolyter. Vid ett av dessa möten kring koncentrerade 
elektrolyter var representanter från följande intressenter med; Inspektionen för 
vård och omsorg, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Lunds Tekniska Högskola, 
Länssjukhuset Ryhov, Barngruppen Karolinska sjukhuset (KS), Läkemedelsför-
säkringen, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) samt FASS och APL. Under mötet 
diskuterade bland annat en lista med åtgärder för att komma till rätta med problemet. 
Under mötet enades deltagarna om att var och en tar hem frågan om prioritering av 
punkterna och återkommer till Läkarförbundet med prioriteringsordning. Läkar-
förbundet sammanställer sedan detta och skickar över det till NLS när listan är klar. 
Vi har även varit i kontakt med SIS (Swedish Institute for Standards) som ställer 
sig bakom initiativet och kommer att påbörja kartläggningen av befintliga standar-
der inom området. Eftersom prioriteringsfasen pågår kan vi inte ännu göra kostnads-
och tidsberäkningar för projektet. För att lyckas med 0-visionen krävs samverkan 
av många aktörer och samtliga av aktörerna inom NLS samt SIS. 
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Bättre och säkrare administrering av läkemedel 

Flera önskemål har inkommit från olika delar av Sverige för att fortsätta tidigare 
genomförd aktivitet ”Best Practise iordningsställande” med ”Bättre och säkrare 
administrering av läkemedel”. Aktiviteten är mycket angelägen för att rekommen-
dera en säker administrering av läkemedel, både på sjukhus och avancerad vård 
som utförs i hemmet. Aktiviteten bidrar på märkbart sätt till ”Effektiv och säker 
läkemedelsanvändning”. Men även till miljömässig läkemedelsanvändning, men 
då med fokus på arbetsmiljö för vårdpersonal och patient/föräldrar/vårdnads-
havare. Aktiviteten bör bestå av aktörer från Läkarförbundet, Vårdförbundet, 
Patientföreträdare, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, IVO, SKL. Genomföran-
deplan, under 2 årsperiod med samma upplägg som för tidigare genomfört projekt 
”Best Practise iordningställande”, med kartläggning, analys, Delphi-process, 
framtagande av informationsmaterial. Kostnaderna för projektet beräknas även 
det bli liknande som kostnaderna för ”Best Practise iordningställande”. 

Digitalisering 

Vi ser en snabb digital utveckling inom hälso- och sjukvården gällande digitala 
vårdmöten i samband med coronapandemin som är positiv på många sätt men det 
innebär också risker. Vi föreslår därför en aktivitet som följer upp läkemedelsför-
skrivningen för att se eventuella förändrade förskrivningsmönster. Aktiviteten 
berör alla aktörer inom NLS. 

Nationell läkemedelslista (NLL) 

NLL behöver kompletteras med till exempel läkemedel som förskrivs inom sluten-
vården som förskrivande läkare inom öppenvården behöver känna till men även 
läkemedel som använd både i slutenvård och öppenvård. Därtill kommer NLL inte 
att vara färdigutvecklad vid lanseringen och de delar som kommer att finnas tillgäng-
liga kommer därför att behöva utvecklas vidare och NLS är en gruppering som bör 
driva utvecklingen mot ett heltäckande arbetsredskap som visar hela patientens läke-
medelsbehandling. NLL måste till exempel bli sömlöst integrerbar i journalsystem 
och förändringar ska enbart behöva göras på ett ställe och automatiskt överföras, för 
att minimera dubbeldokumentation och öka patientsäkerheten. NLS bör vara den part 
som samlar in utvecklingsbehov och fortsätter att driva på utvecklingen av framtida 
versioner. Dagens utbytessystem är förvirrande för patienterna med patientrisker 
som följd. Ett generiskt förhållningssätt med förpackningar av likartat utseende, 
och exempelvis tabletter som har ett utseende som patienten kan känna igen kom-
mer att öka patientsäkerhet och följsamhet. NLS bör vara drivande gällande frågan 
om generisk förskrivning. Aktiviteten berör alla aktörer inom NLS. 

Fortbildning 

Fortbildning för läkare har blivit mer aktuellt i samband med coronapandemin. För 
att kunna hantera detta krävs en fungerande fortbildning och att vårdens anställda 
garanteras detta. Vi föreslår därför en aktivitet som fokuserar på behovet av fort-
bildning inom hälso- och sjukvården och lösningar som säkerställer fortbildning. 
Läkemedelsboken var en källa till information som nu inte längre uppdateras och 
som framtiden är oviss för. Enligt Läkemedelsverket ligger frågan om Läkemedels-
bokens framtid nu hos regeringskansliet. Att säkerställa Läkemedelsbokens framtid 
är en viktig aktivitet. Aktiviteterna berör alla aktörer inom NLS. 
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Nationella life science-strategin, kliniska prövningar och forskning 

Regeringens life science strategi införlivas i NLS. Klinska prövningar ska upp-
muntras och öka. Läkemedelsverkets avgifter för prövarinitierade kliniska pröv-
ningar bör tas bort. Forskningen ska bli en naturlig del av hälso- och sjukvården 
igen. Aktiviteten berör alla aktörer inom NLS. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Svenska läkarförbundet har inte lämnat några aktivitetsförslag under detta mål. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Läkarförbundet anordnade ett rundabordssamtal om läkemedel och miljö i oktober 
2019. Deltagare från många organisationer/myndigheter fanns med på rundabords-
samtalet. Diskussionen kretsade kring följande huvudområden; minskad kassation 
av läkemedel, bättre rening av läkemedelsrester i vatten, minskad förskrivning där 
det är möjligt, informationsvägar mellan läkemedelsföretag och förskrivare, arbeta 
för bättre miljöinformation samt att det är viktigt att tidigt identifiera framtida 
miljöfarliga läkemedel. Vi konstaterade bl a att det är viktigt att inventera var de 
stora volymerna av kasserade läkemedel finns. Vi bör beakta kassationen i hela 
kedjan, det vill säga kassation hos tillverkare, läkemedelshandlare, distributörer, 
samt inom sjukvården och på apoteken samt om möjligt även hemma hos patienter-
na. En aktivitet som rör kassation av läkemedel och var störst miljöpåverkan sker 
är därmed viktig för att kunna fortsätta arbetet med andra aktiviteter för att minska 
läkemedels miljöpåverkan. Även hur läkemedel hanteras i reningsverk och hur 
avloppsslam därefter hanteras är viktigt att arbeta med. Aktiviteten berör alla 
aktörer inom NLS. 
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Tandvårds- och Läke-
medelsförmånsverket 
Trendspaning nationellt och internationellt 
– vilka är de viktigaste trenderna inom läkemedelsområdet? 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket har ett regerings-
uppdrag att gemensamt rapportera om kort- och långsiktiga omvärldsförändringar 
inom sina respektive verksamhetsområden. 

Modellen för rapporteringen är den så kallade PESTEL-modellen som innebär 
att rapportering görs inom kategorierna politiska, ekonomiska, sociala, tekniska 
förändringar samt förändringar i miljöarbetet och legala förändringar. 

TLV har avsiktligt valt att inte göra någon separat omvärldsanalys för arbetet inom 
NLS utan redovisar nedan ett urval av de huvudsakliga omvärldsförändringar 
som TLV bedömer är av betydelse för verksamheten under 2020 och framåt och 
som TLV redan redovisat för regeringen. 

Politiska förändringar 

Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag om hur HTA-samarbetet i EU ska 
organiseras efter 2020. Förslaget behandlas i Rådsarbetsgruppen sedan våren 2018 
och en politisk överenskommelse kan eventuellt finnas på plats mot slutet av 2020. 

Regeringen har lanserat fyra samverkansprogram som TLV förväntas bidra till, 
främst berörs TLV av samverkansprogrammet Hälsa och life science. Regeringen har 
också presenterat en life science-strategi som i stora delar handlar om utmaningarna 
inom det medicinska området. TLV:s regeringsuppdrag om att utveckla hälsoeko-
nomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller 
för ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) är exempel på frågor som 
berör life-scienceområdet. 

Ekonomiska förändringar 

Allt högre kostnader för läkemedel, både vid introduktion av nya och dyra terapier 
och ett skifte från billigare till dyrare läkemedel i stora patientgrupper, gör det allt 
mer angeläget med samordning och utvärdering, inte minst för att säkerställa jämlik 
tillgång till vård. 

Sidoöverenskommelser mellan regioner och företag, TLV:s omprövningar av 
pris och subvention för läkemedel samt prissänkningar till följd av 15-årsregeln 
kommer fortsatt att vara viktiga verktyg för att dämpa kommande kostnadsökningar. 
Samtidigt finns en statsbidragsöverenskommelse mellan regeringen och Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, som kan påverka omfattningen och inriktningen 
på sidoöverenskommelserna framöver. 

Nya avancerade terapier, så som ATMP, innebär nya behandlingsmöjligheter men 
kommer också kräva betalningsmodeller som kan hantera stora osäkerheter. En 
stor del av betalningen kommer behöva göras långt innan vi säkerställt den lång-
siktiga effekten. För att kunna hantera osäkerheterna behöver dessa läkemedel 
kunna följas upp noga. 

Patientdata kommer bli en avgörande fråga, både insamling av data med hög kvalitet 
och frågor om personlig integritet och metodik, kommer att behöva hanteras så att 
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data kan omvandlas till kunskap som kommer till nytta för patienter, vårdpersonal 
och olika typer av beslutsfattare. 

Regionernas beslut om en nationell struktur för kunskapsstyrning och implemente-
ringen av tillhörande arbetsgrupper kommer att ge utökade möjligheter för fördjupad 
samverkan mellan TLV och regionerna både inom läkemedels- och medicinteknik-
området. 

E-hälsomyndigheten föreslår en höjning av avgiften för öppenvårdsapotek för att föra 
receptregistret och läkemedelsförteckningen med cirka 30 procent, motsvarande 
cirka 50 - 60 miljoner kronor per år. 

På apoteksmarknaden ser TLV en växande e-handel som tar marknadsandelar från de 
fysiska apoteken samt en ökad priskonkurrens på receptfria läkemedel och handels-
varor. Ökningen av antal fysiska apotek har avstannat bland annat på grund av 
bristen på farmaceuter. Apoteksmarknaden som helhet visar dock fortsatt lönsam-
het och god försäljningsutveckling. 

Sociala förändringar 

Demografiska faktorer kommer att påverka vårdens kostnader och organisering 
för såväl tandvårdsmarknaden som läkemedels- och apoteksmarknaderna. 

Ökad rörlighet inom EU får ökad betydelse för befolkningsstruktur och kompe-
tensförsörjning. Patientdirektivet har gjort det möjlighet för patienter att söka vård 
i andra medlemsstater, vilket bidrar till både ökad rörlighet och ökade kostnader. 

Tillgängligheten till utbildad och erfaren personal på tandvårds- och apoteksmarkna-
den kommer att bli en utmaning. Detta beror både på förändringar i demografi och 
befolkningssammansättning. 

Patienter och brukare blir allt mer välinformerade och mer välorganiserade. 
Detta ställer krav på myndigheterna att utveckla sina arbetssätt och involvera 
patienterna på nya sätt. 

Tekniska förändringar 

Nya läkemedel och behandlingar blir allt mer komplexa. Vissa terapier kommer 
att vara i gränslandet mellan läkemedel och medicintekniska produkter. Allt fler 
medicintekniska produkter har en mer diagnosticerande funktion och erbjuder 
tekniska lösningar som möjliggör en effektivare vård. Några exempel på det är 
nya avancerade terapier, ATMP och produkter där läkemedel kombineras med 
digitaliserad medicinteknik. 

Förändringar i miljöarbetet 

FN:s Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål, kopplar ihop hälsa och miljö på 
många plan. En bred och integrerad syn på miljöarbetet inom läkemedelsområdet 
är viktig för att minimera global antimikrobiell resistens och nå hållbara system 
för industri och sjukvård. 

Frågan om antibiotikaresistens är högaktuell och diskussionen förs både kring 
miljöaspekter, teknisk utveckling och ekonomiska förutsättningar och incitament 
för utveckling. Det som är mest nära TLV:s verksamhet är de diskussioner som förs, 
även internationellt, kring möjliga alternativa betalningsmodeller för antibiotika i 
olika faser i sin livscykel. Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag, där TLV ska bidra, 
som syftar till att hitta modeller som kan ge rimlig lönsamhet i forskningsinsatser 
för att utveckla helt nya antibiotika. 
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Förändringar i lagstiftning 

Två regelverksförändringar som kommer att vara viktiga för TLV:s verksamhet är 
dels att lagen om nationell läkemedelslista väntar på ikraftträdande (delvis beroen-
de på situationen kring COVID 19), dels att ändringar görs i lagen om läkemedels-
förmåner m.m. (och vissa andra författningar), vilket innebär utökade möjligheter 
till utbyte av läkemedel på apotek. När det gäller de utökade möjligheterna till utbyte 
har TLV gjort ett omfattande arbete, bland annat i form av föreskriftsarbete, för att 
kunna säkerställa ett smidigt ikraftträdande. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

Två områden där samverkan mellan ett flertal parter kommer att vara särskilt 
avgörande är avancerade terapier och tillgång till patientdata, där NLS troligen 
kan bidra. 

Nya avancerade terapier, så som ATMP 

TLV har ett regeringsuppdrag som fokuserar på värdering och finansiering av 
avancerad terapi och Vårdanalys har ett annat uppdrag som fokuserar på hur vården 
agerar för att kunna ta hand om avancerad terapi. 

Regeringen har startat fyra offensiva samverkansprogram och ett av dessa rör life 
science. Life Science-kontoret har en tydlig koppling till programmet och dessutom 
har Vinnova regeringens uppdrag att samordna myndigheternas insatser. Det är 
därför inte ont om initiativ och aktivitet på detta område men NLS erbjuder en 
ännu större bredd av perspektiv och deltagare. Hur NLS kan och bör bidra behöver 
diskuteras. 

Patientdata 

Detta är ju redan en uttalad prioritet för NLS men det finns definitivt saker kvar att 
göra. Hur NLS kan och bör bidra behöver diskuteras. 

TLV har inga kommentarer till de övriga punkterna. 
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Vårdförbundet 
Trendspaning nationellt och internationellt 
Vilka är de viktigaste trenderna inom läkemedelsområdet? 

Vårdförbundet vill lyfta fram följande trender och händelser som påverkar arbetet 
för att uppnå visionen om Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och 
samhälle. Vi konstaterar också att de synpunkter som vi framförde i inspelet till 
omvärldsbevakningen inför 2019-års handlingsplan i huvudsak kvarstår. 

Den demografiska och ekonomiska utmaningen är den övergripande trenden som 
ställer stora krav på vården att bli mer effektiv. En viktig faktor här är just strävan 
mot en effektivare och säkrare läkemedelsbehandling. Det är omvittnat att felaktig 
läkemedelsanvändning drar stora resurser från vården samtidigt som den orsakar 
lidande för patienterna. 

En förutsättning för att uppnå en bättre läkemedelsanvändning är att vården blir 
mer personcentrerad. Personcentrerad vård är idag fortfarande idag en stark trend 
inom svensk vård. En ytterligare förändring är att vården riktas mot en personcent-
rerad nära vård. Vilket innebär att vården kommer finnas närmare medborgarna 
och i mindre del i slutenvården. Då krävs att det finns en infrastruktur som stödjer 
patientens/personens vårdprocesser över vårdgivar- och professionsgränser. 

Här är digitalisering av central betydelse. Att snabbt kunna få relevant informa-
tion om patientens/personens behov och ordinationer är vitalt för att diagnos och 
behandling med bland annat läkemedel ska bli effektiv och säker. 

Vårdförbundets medlemmar både inom sluten- och öppen vård upplever i allt större 
utsträckning problem som uppstår i samband med sviktande läkemedelsförsörjning. 
Dessa problem utgör inte bara en patientsäkerhetsrisk utan också ett arbetsmiljö-
problem för våra medlemmar. Denna fråga handlar inte bara om att hantera rest-
noteringar utan är av centralt nationellt intresse. Detta har också blivit uppenbart 
med pandemin. 

Då en förbättrad informationshantering är avgörande för hela läkemedelsprocessen 
anser Vårdförbundet att arbetet med den nationella läkemedelslistan och angränsande 
aktiviteter måste ha högsta prioritet. Tyvärr visar det sig att den försenas ett år med 
anledning av pandemin men vi ser nödvändigheten att den kommer igång så snart 
som möjligt. 

Förslag på hur NLS-organisationen skulle kunna påverka dessa 
frågeställningar? 

För några år sedan trädde en ny läkemedelsförfattning i kraft (HSLF-FS 2017:37) 
Många nyheter i denna uppdatering av SOSFS-2000:1 syftar till att öka säkerheten vid 
läkemedelsbehandlingar. Vårdförbundet har starkt vänt sig mot att Socialstyrelsen 
vidgar möjligheten att delegera iordningställande och administration till icke-legi-
timerad personal inom den slutna vården. Detta har skett utan någon utvärdering 
av hur delegeringarna har fungerat i den öppna vården. Vårdförbundet tog upp 
denna fråga i vårt inspel till omvärldsanalysen inför 2017-års och 2019-års handlings-
planer. Vi kan bara konstatera att behovet av en sådan utvärdering med avseende på 
kvalitet och säkerhet i läkemedelsbehandlingar kvarstår. 

Den ökande andelen äldre och multisjuka patienter tillsammans med allt mer 
komplexa behandlingar gör frågan om vårdprofessionernas behov av fortlöpande 
kompetensutveckling inom läkemedelsområdet allt mer akut. Vårdförbundet har 
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tidigare påpekat att man inom NLS ram har lyft fram behovet av fortbildning för 
läkare och icke-legitimerad personal inom hemtjänsten men inte för sjuksköterskor. 
Förbundet har tidigare efterlyst en inventering av fortbildningsbehovet för alla 
berörda vårdprofessioner. Frågan kvarstår. 

Synpunkter på befintliga aktiviteter 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

Projekt för att ta fram en särskild åtgärdsplan för att förbättra läkemedelsanvändning-
en för äldre och sköra patienter. En förutsättning för att aktiviteten skall bli fram-
gångsrik är att det finns bra IT-stöd. Den är mycket angelägen ur ett patientsäkerhets-
perspektiv och den bör innefatta Vårdförbundet, Läkarförbundet, SKR med flera. 

Inventering av hur vårdprofessionernas utbildningar och vårdgivarnas fortbildning 
inom läkemedelsområdet lever upp till vårdens behov av farmakologisk kompetens. 
Den är angelägen ur ett kunskapsstyrningsperspektiv och bör innefatta alla berörda 
aktörer. 

Utvärdering av hur användandet av Läkemedelsförfattningen (HSLF-FS2017:37) 
påverkar patientsäkerheten inom läkemedelsområdet, särskilt med avseende på 
äldre och sköra patienter. 

Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

En trygg läkemedelsförsörjning är allt mer aktuell. Som vi belyst i den inledande 
trendspaningen blir frågan om en trygg läkemedelsförsörjning allt mer aktuell. 
Därför anser Vårdförbundet att de förberedande aktiviteterna kring restnoteringar 
och ordnad utfasning av läkemedel bör vidgas till att även innefatta en kartlägg-
ning av alla kritiska punkter i läkemedelsförsörjningskedjan. En sådan kartlägg-
ning kan sedan ligga till grund för analys och prioritering av åtgärder som syftar till 
en trygg och säker läkemedelsförsörjning både i lugna tider och i kristider. 

Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Vårdförbundet har inte kommenterat befintliga aktiviteter under detta mål. 

Förslag på nya aktiviteter under respektive målområde 
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

För majoriteten av Vårdförbundets medlemmar upptar arbete med läkemedel en 
stor del av arbetstiden och de har en central roll för att läkemedelsbehandlingen skall 
bli effektiv och säker för patienten. Vårdförbundet anser att läkemedelsstrategin 
i allt för stor utsträckning fokuserar på de tre aktörerna läkemedelsindustrin, 
apoteken och förskrivaren och undervärderar de delar av läkemedelsbehand-
lingsprocessen som sker på vård- och omsorgsinrättningar samt i hemmen efter 
ordination och/eller uthämtning på apotek. Detta är synpunkter som Vårdför-
bundet och före oss Svensk sjuksköterskeförening framfört upprepade gånger i 
arbetet med läkemedelsstrategin. Under de senaste åren har en viss förbättring skett 
bl.a. genom aktiviteten Säkrare iordningsställande och administrering av läkemedel 
för barn. Nedanstående aktiviteter föreslogs av Vårdförbundet i omvärldsspaning-
en inför 2017 och 2019. Aktiviteterna har fortsatt aktualitet och hög angelägenhets-
grad ur perspektivet effektiv och säker läkemedelsanvändning. 



63 Omvärldsanalys NLS inför 2021

 
 

    
 

   

  
  

   

 

 

   

 
  

  
  

    
     

     
 

  
 

   

  

    

  

1. Inventering av hur vårdprofessionernas utbildningar och vårdgivarnas fortbild-
ning inom läkemedelsområdet lever upp till vårdens behov av farmakologisk 
kompetens. Aktiviteten är angelägen ur ett kunskapsstyrningsperspektiv och 
bör innefatta alla berörda aktörer. 

2. Utvärdering av hur användandet av delegationsinstrumentet (SOSFS 2000:1, 4 
Kap. 3§) har påverkat patientsäkerheten inom läkemedelsområdet, särskilt med 
avseende på äldre och sköra patienter. Aktiviteten är mycket angelägen ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv, särskilt med tanke på att Socialstyrelsen har valt att 
utvidga möjligheten till delegering utan tillfredställande kunskapsunderlag till 
hela hälso- och sjukvården. 

För en ökad patientsäkerhet och effektivitet i läkemedelskedjan, men också för att 
utveckla nya arbetsformer, krävs en samsyn på de olika yrkesgruppernas ansvar från 
ordination till expedition och åter till ordination i vården. Detta blir viktigt i vår 
framtida personcentrerad Nära vård. 

Förslag på förberedande aktiviteter 

Läkemedelsverket genomförde på regeringens uppdrag en utvärdering och samman-
ställde en rapport om tjänsten med maskinell dosdispensering. Rapporten publicer-
ades i februari 2013. 

Utvärderingen visade att det finns stöd för att följsamheten till medicineringen 
förbättras med hjälp av dostjänsten men också att den kan och bör förbättras på 
flera punkter. 

Övriga synpunkter 

Läkemedel och personcentrerad Vård 

En person är mer än sin sjukdom och sina läkemedel. Läkemedelsbehandling måste 
utgå från personens berättelse om sig själv, ta tillvara personens förmågor och 
anpassas till att fungera i personens liv. 

För att personen ska kunna fatta beslut om och vara aktiv i sin behandling måste 
denna ha kunskap om vilka möjligheter som finns samt fördelar och nackdelar med 
olika behandlings-alternativ. Personen måste också vara väl insatt i målet med 
behandlingen, förväntad effekt och eventuella bieffekter att vara uppmärksam på. 
Det måste också vara klart hur uppföljningen ska ske och var hen kan vända sig 
om problem uppstår. Därför ska läkemedelsbehandlingen dokumenteras i överens-
kommelsen mellan vården och personen. I många fall är närstående viktiga för att 
stödja personen så att läkemedelsbehandlingen får avsedd effekt. 
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