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Den nationella läkemedelsstrategin 2011–2020

Förord
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om
att vidareutveckla det arbete som sedan 2011 pågår inom ramen för den
nationella läkemedelsstrategin. För att uppnå de långsiktiga målen med
strategin (effektiv och säker läkemedelsanvändning, tillgängliga läkemedel
och jämlik användning samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar
läkemedelsanvändning) behövs både målmedvetenhet och uthållighet.
Involverade myndigheter, professioner och branschorganisationer har visat
att flerårig samverkan kan leda till tydliga framsteg. Det finns en samsyn
om att de komplexa utmaningar som finns på läkemedelsområdet fortsatt
behöver hanteras genom en gemensam strategi.
Den nationella läkemedelsstrategin lägger stor vikt vid aktiviteter som
främjar patientsäker och jämlik läkemedelsanvändning. Men strategin
hanterar även en rad andra frågor såsom minskad påverkan av läkemedel
på miljön, ansvarsfull användning av nya och gamla antibiotika och mer
ändamålsenlig behandling av sårbara patientgrupper. Under åren 2020–2022
fortsätter dessutom det fördjupade arbetet med områden som bedöms vara
av betydelse för att uppnå målen med strategin och där gemensamma
insatser kan göra särskilt stor nytta. Dessa områden är utmaningar med
tillgång på och tillgängliggörande av läkemedel (inkl. bristsituationer),
uppföljning av läkemedelsanvändning och värdering av kunskap och
evidens. Strategin kompletteras av en handlingsplan som revideras årligen
eller vid behov.
De utmaningar vi står inför i form av bl.a. en åldrande befolkning, det
ökande antalet personer som lever med kroniska sjukdomar och ett allt
större utbud av nya läkemedel till små patientgrupper gör att arbetet inom
läkemedelsområdet fortsättningsvis behöver ske utifrån ett helhetsperspektiv.
Detsamma gäller för genomförande av reformer inom hälso- och sjukvården
där ordination, hantering och användning av läkemedel påverkas, t.ex. den
kommande omställningen mot en god och nära vård. Syftet med den
reviderade läkemedelsstrategin är att tillhandahålla en struktur som underlättar detta arbete. Vi tror att Nationell läkemedelsstrategi 2020–2022
kommer att föra oss närmare vår långsiktiga vision: Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle.

För regeringen genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner
och Regioner

Stockholm
den 26 mars 2020

Stockholm
den 27 mars 2020
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Varför en nationell
läkemedelsstrategi?
Läkemedel är en viktig behandlingsmetod för att bota och
lindra sjukdomar, men innebär även ett flertal utmaningar som
behöver hanteras på kort och på lång sikt. Att förbättra förutsättningar för en jämlik tillgång till läkemedel med utgångspunkt i den enskilda människans behov är ett sådant exempel.
Läkemedelsanvändningen måste också vara effektiv och säker,
samtidigt som förhållandet mellan läkemedelskostnader och
behandlingseffekt behöver vara rimlig. Läkemedel behöver
användas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för att
kunna nå största möjliga hälsa för de resurser som avsätts för
hälso- och sjukvård.

Sommaren 2010 presenterades rapporten Nationell läkemedelsstrategi? – en förstudie.
Rapporten beskrev flera av ovan nämnda och även andra utmaningar inom
läkemedelsområdet och konstaterade att en nationell strategi skulle behövas
för att gemensamt hantera dessa. Hösten 2010 tillsatte Socialdepartementet
därför en högnivågrupp och en projektgrupp som fick i uppdrag att utarbeta
en nationell läkemedelsstrategi i syfte att skapa en tydlig struktur för samverkan
och för att ta fram gemensamma mål. Den första nationella läkemedelsstrategin
antogs 2011. Under de år som den nationella läkemedelsstrategin funnits har
arbetsformerna utvecklats löpande, vilket har gjort det lättare att på nationell
nivå formulera mål, prioritera åtgärder och skapa en plattform för diskussion
och utveckling. Detta gäller även läkemedelsrelaterade frågor som inte ingår i
strategin.
Beslut om fortsättning av strategin och behovet av en eventuell revidering
görs av regeringen och SKR i början av varje ny mandatperiod. Strategin
reviderades senast 2015 och den nu aktuella revideringen gäller 2020–2022.
Regeringen och SKR är överens om att strategins huvudsakliga inriktning
även under kommande strategiperiod ska vara att förbättra förutsättningar för
ökad patientsäkerhet och en mer jämlik läkemedelsanvändning. Specifika
områden där utmaningarna är särskilt stora eller som är av stor betydelse för
att uppnå målen med strategin är hantering av restsituationer, särskilt sådana
som leder till kritiska bristsituationer, förutsättningar för uppföljning av
läkemedelsanvändning och utveckling av metoder för värdering av kunskap
och evidens.
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Miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning och ansvarsfull användning
av nya och gamla antibiotika är andra områden där regeringen och SKR anser
att ambitionerna behöver vara högt ställda. Inom miljöområdet kan det t.ex.
handla om att minska kassation av läkemedel och undersöka möjligheter att
genom frivillig miljöklassificering väga in miljöhänsyn vid förmånsbeslut.
Antibiotikaresistens måste bekämpas tvärsektoriellt vilket innebär att insatser
behövs inom ett flertal områden, däribland läkemedelsområdet. Fortsatt
utvärdering av hur befintliga antibiotika kan användas på bäst möjliga sätt
inom hälso- och sjukvården kan vara ett exempel på en aktivitet som behöver
fortsätta även under nästa strategiperiod.
Nationell läkemedelsstrategi är inte bara viktig för att hantera utmaningar som
en gång i tiden föranledde att strategin skapades, utan också för att kunna
agera snabbt när en kraftsamling behövs avseende nya, angelägna frågor.
I arbetet ingår bl.a. att bevaka och vid behov utgöra ett stöd för förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården som har en koppling till ordination,
hantering och användning av läkemedel, t.ex. den förslagna omställningen
mot en god och nära vård. Bättre tillgång till information om patientens läkemedelsanvändning är – bland många andra faktorer – av stor vikt för att
underlätta en sådan omställning. Den utredning som har lagt fram dessa förslag
(”Samordnad utveckling för god och nära vård” – S 2017:01) analyserar också ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård i relation till
övriga förslag samt hur samverkan mellan primärvården och den kommunala
hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas, frågor som har ett
gränssnitt mot arbete som pågår i den nationella läkemedelsstrategin.
Strategin är väl förankrad bland de aktörer som representeras i det gemensamma
arbetet och har resulterat i en lång rad konkreta leveranser. Rapporten Den
nationella läkemedelsstrategin 2011–2018 – Bred samverkan för bättre läkemedelsanvändning ger en tillbakablick på många viktiga aktiviteter som under åren har
genomförts inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin och visar både
hur de hänger ihop med varandra och med nu pågående aktiviteter.
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Vision och mål
Den nationella läkemedelsstrategins vision är som tidigare rätt
läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhälle.
Rätt läkemedelsanvändning förutsätter att rätt läkemedel ges
i rätt dos till rätt patient vid varje enskilt tillfälle samt med
patientanpassad information, till en kostnad som är rimlig i
förhållande till effekt och tillgängliga resurser.

Till visionen har tre långsiktiga mål knutits:

Målen har formulerats utifrån begreppet ”God vård”, som är ett samlings
begrepp som utgår från intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen, men har
anpassats för att spegla läkemedelsområdets utmaningar.
1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning

Läkemedel är en stor tillgång för att skapa hälsa och ökad livskvalitet.
För detta krävs dock att läkemedlen används patientsäkert och effektivt.
Aktiviteterna inom detta målområde förväntas bidra till en läkemedelsanvändning som:
• är säker, dvs. att risken för vårdskador är låg,
• ger patientnytta, dvs. att de medicinska resultaten är i världsklass och att
nyttan med läkemedelsanvändningen är hög i förhållande till risken för
patient och samhälle,
• är kunskapsbaserad, dvs. att systematisk kunskap och när sådan saknas,
klinisk erfarenhet används vid läkemedelsbehandling.
2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning

Aktiviteterna inom detta målområde förväntas bidra till en läkemedelsanvändning som:
• är jämlik och jämställd, dvs. att tillgången till läkemedelsbehandling i
så liten utsträckning som möjligt påverkas av yttre faktorer som t.ex.
socioekonomi, könstillhörighet eller geografi utan främst utgår från
individens medicinska behov,
• säkerställer tillgång till läkemedel i rätt tid.
3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Aktiviteterna inom detta målområde förväntas bidra till en läkemedelsanvändning som:
• är kostnadseffektiv, dvs. innebär ett rimligt förhållande mellan resultat
och kostnad,
• ger en hållbar kostnadsutveckling,
• är miljömässigt hållbar, dvs. medför begränsad miljöpåverkan.
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Organisation
Som parter i strategiarbetet är staten och SKR huvudansvariga
för strategins övergripande inriktning, valet av aktiviteter och
synkronisering av det arbete som sker inom läkemedelsområdet
i förhållande till övriga insatser och strategier.

Utöver Socialdepartementet och SKR är följande aktörer representerade i
strategiarbetet: Apotekarsocieteten, E-hälsomyndigheten (EHM), Folkhälsomyndigheten (FOHM), Funktionsrätt Sverige, Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), regionerna, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Läkemedelsverket (LV), Socialstyrelsen (SoS), Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU), Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Sveriges
Läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samt Vårdförbundet. Vid behov kan även andra aktörer adjungeras eller andra personer
än de som i vanliga fall representerar sina organisationer.
En expertgrupp med representation från ovan nämnda aktörer är strategins
viktigaste gruppering. Gruppen bidrar bl.a. med framtagning av olika typer av
underlag, men är också ett forum för diskussion om aktuella frågor, fördjupat
arbete inom särskilda fokusområden och beredning av s.k. förberedande
aktiviteter. Expertgruppen bidrar utifrån sina respektive organisationer med
underlag till den årliga omvärldsanalysen och statusuppdateringar över
pågående arbeten i strategin.
En högnivågrupp är också knuten till den nationella läkemedelsstrategin.
Den finns både för att underlätta informationsöverföring till representanter
i beslutsfattande position och för att stämma av frågor som endast kan diskuteras
på denna nivå.
I samband med att den första nationella läkemedelsstrategin antogs 2011
fattade regeringen även beslut om att det för detta arbete skulle inrättas ett
specifikt kansli (Centrum för bättre läkemedelsanvändning, förkortat CBL)
på Läkemedelsverket.
CBL-kansliet ska samordna och följa upp arbetet med att genomföra den
nationella läkemedelsstrategin och faciliterar samverkansarbetet mellan
strategins aktörer, t.ex. genom att samordna och bereda den årliga omvärldsanalysen, sammanställa årliga lägesrapporter, statusuppdateringar över
pågående arbeten i strategin och hantera nationella och internationella
förfrågningar om den svenska läkemedelsstrategin. I kansliets uppgifter ingår
också att kommunicera resultat till profession, allmänhet och andra berörda
inom läkemedelsområdet. CBL-kansliet tilldelas regelbundet frågor som
behöver beredas ytterligare innan de möjligen kan ingå i kommande handlingsplaner, s.k. förberedande aktiviteter.
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Aktiviteter
En grundpelare för den nationella läkemedelsstrategin är urval
och genomförande av aktiviteter som konkretiserar strategin.
Aktiviteterna inom strategin syftar till att hantera flera av de
utmaningar som finns på läkemedelsområdet och ska bidra till
att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och
jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

De aktiviteter som ingår i handlingsplanerna ska uppfylla följande
fem urvalskriterier:

•
•
•
•
•

Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad,
Aktiviteten bidrar till att förverkliga något eller några målområden,
Aktiviteten är aktörssammansatt, men har i regel en huvudansvarig aktör,
Aktiviteten har en genomförandeplan,
Insatser som ger förbättringar i hela läkemedelsprocessen (som omfattar
ordination, hantering och användning av läkemedel) framför aktiviteter
som endast påverkar en del av läkemedelsprocessen.

Utöver dessa kriterier kommer särskild prioritet att ges åt aktiviteter som
kopplar till strategins fokusområden. Vissa aktiviteter kan vara av långsiktig
karaktär och ingå i olika handlingsplaner. Exempel på aktiviteter som har
varit återkommande är sådana som har att göra med förbättrad åtkomst till
information om läkemedel eller andra varor som patienter har fått förskrivet,
aktiviteter med koppling till ordnat införande av nya läkemedel, antibiotika
och läkemedel i miljön. Andra aktiviteter kan genomföras inom kortare tid
och kan avslutas inom det kalenderår som handlingsplanen gäller.
Liksom i den tidigare strategin är patientperspektivet en viktig ledstjärna för
att hålla samman mål och utforma aktiviteter på ett ändamålsenligt sätt.
Förberedande aktiviteter

Syftet med dessa aktiviteter är att hantera frågor där det finns grundläggande
gemensamma utmaningar, underlätta informationsdelning mellan de olika
aktörerna som är representerade i strategiarbetet, skapa underlag för att
underlätta prioritering av nya aktiviteter eller regeringsuppdrag och ge
stöd till befintliga aktiviteter inom strategin. Förslag på aktiviteter som av
olika skäl inte uppfyller ovan nämnda urvalskriterier kan i vissa fall ändå
beredas vidare, fast som förberedande aktiviteter. Det är i första hand CBLkansliet som ansvarar för och driver dessa aktiviteter. Varje gång det är
aktuellt att ta ställning till revideringen av handlingsplanen inom den nationella läkemedelsstrategin gör Socialdepartementet och SKR en bedömning om
dessa förslag kan omvandlas till ordinarie aktiviteter inom Nationell läkemedelsstrategi, om de istället bör hanteras utanför strategin eller om det finns
behov att fortsätta bereda dem som förberedande aktiviteter.
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Fokusområden
Sedan hösten 2016 har expertgruppen inom Nationell läkemedelsstrategi arbetat med ett antal särskilda fördjupningsområden som utgår från gemensamt prioriterade områden
där det är av särskild vikt att komma framåt.

För åren 2020–2022 föreslås tre fokusområden:

1. utmaningar med tillgång på och tillgängliggörande av läkemedel,
2. utmaningar med uppföljning av läkemedelsanvändning och
3. utmaningar med värdering av kunskap och evidens.
1. Utmaningar med tillgång på och tillgängliggörande av läkemedel

Restnoteringar och situationer där läkemedelsbrist uppstår har varit ett ämne
som diskuterats återkommande i expertgruppen inom Nationell läkemedelsstrategi, både vid ordinarie sammanträden och genom seminarier och workshops med deltagande från andra aktörer. En vanlig anledning till att bristsituationer uppstår är att ett läkemedel blir restnoterat, dvs. att innehavaren av
godkännandet för försäljning av läkemedlet under en period inte kan leverera
det. I många länder har antalet bristsituationer ökat kraftigt de senaste åren
och Sverige är inget undantag. Vid de flesta restnoteringar kan patienten få
tillgång till ett annat, likvärdigt preparat, men om ett sådant läkemedel inte
finns i Sverige kan en kritisk bristsituation uppstå med potentiellt allvarliga
effekter för de patienter som drabbas och därmed innebära en patientsäkerhetsrisk. Oavsett om så är fallet är restnoteringar tidskrävande att hantera för
många aktörer, både inom hälso- och sjukvården och på öppenvårdsapotek.
Att förekomsten av restnoteringar blivit vanligare kan delvis förklaras av att
det finns fler läkemedel på marknaden än tidigare samt att en större andel av
dessa läkemedel är framtagna för behandling av förhållandevis små patientgrupper. Med det finns flera andra förklaringar, t.ex. prispress i produktionsprocessen och i logistikkedjan, vilket gör att systemet blivit allt mer sårbart.
Sverige lyfter behovet av insatser riktade mot de bakomliggande orsakerna av
restnoteringar både inom EU och på global nivå. På nationell nivå behöver
ambitionen från samtliga berörda aktörer vara att hantera bristsituationer på
ett sätt som lindrar konsekvenser för patienter och hälso- och sjukvården.
Expertgruppens insatser har i hög grad bidragit till bättre förståelse för
problemets komplexitet och förtydligat de roller som olika aktörer har. De har
också underlättat framtagande av två regeringsuppdrag som Läkemedelsverket har fått under perioden. Det första av dessa handlade om att ta fram ett
nytt it-stöd för att säkerställa hantering av en ökad ärendeinströmning
avseende restnoteringar. Rutinerna för anmälan av restnoteringar ändrades
som ett resultat av detta uppdrag och information om restnoteringar finns
sedan början av 2018 tillgänglig på myndighetens webbplats genom en
särskild lista över restnoteringar.
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Regeringen har också gett Läkemedelsverket i uppdrag att samla de viktigaste
aktörer som finns inom området, däribland regionerna, förskrivare, läkemedelsföretag, partihandlare, apotek och berörda myndigheter, i syfte att få
till stånd en bättre samordning för hantering av kritiska eller potentiellt kritiska
bristsituationer. Som ett led i detta uppdrag har ett förslag lämnats på en
struktur för insamling av information och för att underlätta framtagande och
kommunikation av lägesbilder vid bristsituationer. Läkemedelsverket kommer
även att vidareutveckla sin information om kritiska eller potentiellt kritiska
bristsituationer och bl.a. utarbeta principer för väg-ledning till hälso- och
sjukvården i fråga om alternativa behandlingsmöjligheter som står till buds
vid kritiska bristsituationer.
Expertgruppen kommer fortsättningsvis att utgöra ett viktigt forum för att
bereda förslag med syfte att förbättra Sveriges beredskap att hantera frågor om
restnoteringar och även att öka förståelsen för orsakerna till att restnoteringar
och i förekommande fall bristsituationer uppstår.
En annan aspekt av tillgång till läkemedel är möjligheten att kunna tillgängliggöra nya, dyra läkemedelsrelaterade behandlingar, t.ex. sådana som på engelska
kallas för Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP. Det kan handla
om cellterapier, genterapier, vävnadstekniska produkter och kombinationsläkemedel. Erfarenheterna från regionernas samverkansmodell för läkemedel
visar att det krävs nya angreppssätt för att tillgängliggöra dessa potentiellt
botande behandlingar. En viktig förutsättning för att möjliggöra detta är
utvecklingen av innovativa betalningsmodeller för ATMP som är ekonomiskt,
praktiskt och långsiktigt hållbara för svenska förhållanden. Nya innovativa
finansierings- och betalningsmodeller är av central betydelse för att vi i Sverige
ska kunna tillgängliggöra dessa nya behandlingar för patienter som behöver
dem som mest. Ett sådant arbete är initierat inom regionernas samverkansmodell för läkemedel och följer av ett beslut i SKR:s kongress.
TLV har fått ett angränsande regeringsuppdrag som handlar om att utreda hur
betalningsmodeller för gen- och cellterapier (ATMP) kan utvecklas för att
hantera de stora behandlingskostnader och de osäkerheter som är kopplade
till bland annat långtidseffekterna av ATMP.
Expertgruppen inom Nationell läkemedelsstrategi kommer att följa det
pågående arbetet och kan fungera som ett forum för dialog för att stötta
detta arbete.
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2. Utmaningar med uppföljning av läkemedelsanvändning

År 2016 framförde expertgruppen inom Nationell läkemedelsstrategi vikten
av att ett mer samlat grepp skulle tas om frågor som rör uppföljning av läkemedelanvändning. Det handlar särskilt om att öka förutsättningar för att
kunna följa upp nya läkemedelsbehandlingar med avseende på effekt och
eventuella biverkningar, men även om att kartlägga mer etablerad behandling
för att exempelvis säkerställa att den är jämlik och jämställd i förhållande till
olika gruppers medicinska behov. Med anledning av detta medskick gjordes
en kartläggning av olika intressenters syn på möjligheter och utmaningar med
uppföljning av läkemedelsanvändning. Flera av de problem som identifierades
har sedan dess hanterats inom eller utanför den nationella läkemedelsstrategin.
Många uppföljningsrelaterade frågor är dock inte omhändertagna i någon
pågående process. Fokusområdet uppföljning av läkemedelsanvändning av
förslag även under åren 2020–2022.
En viktig förutsättning för både ökad patientsäkerhet i ordinationsprocessen
och uppföljning av läkemedelsanvändning är att information om läkemedelsordinationer kan dokumenteras i patientjournaler på ett strukturerat och
standardiserat sätt. Insatser för att uppnå denna målbild har under lång tid
prioriterats inom Nationell läkemedelsstrategi genom bl.a. regeringsuppdrag
till E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, i första hand
med fokus på receptförskrivna läkemedel och varor. Även SKR har lämnat
viktiga bidrag till detta arbete genom återkommande aktiviteter med fokus på
läkemedelsinformation som dokumenteras i vårdsystem. Förbättrade förutsättningar för strukturerad och standardiserad dokumentation av läkemedelsordinationer kommer fortsatt att ha hög prioritet i form av nya aktiviteter samt
genom expertgruppens fördjupade arbete.
En annan viktig fråga är hur tillgång kan förbättras till data som i teorin skulle
kunna få användas enligt gällande regelverk kring offentlighet och sekretess,
dataskydd och skydd av den personliga integriteten, men där potentialen inte
utnyttjas fullt ut av andra skäl. Brister i beställarkompetens eller kapacitetsproblem hos aktörer som lämnar ut data är exempel på hinder. Att använda
andra källor än de traditionella eller att förbättra förutsättningar för dataanalys som inte kräver att data flyttas är andra möjligheter som behöver
analyseras. Ordnad tillgång till aktuella data behövs bl.a. för kvalitetsutveckling i
vården och för att myndigheter såsom TLV ska kunna utföra sina uppdrag.
Vissa av de mest angelägna behov som identifierats, t.ex. att skapa bättre
tillgång till uppgifter om rekvisitionsläkemedel (läkemedel som upphandlas
av hälso-och sjukvården och som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdspersonal), kräver samarbete med aktörer utanför Nationell läkemedelsstrategi,
t.ex. inom e-hälsoområdet.
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3. Utmaningar med värdering av kunskap och evidens

Många utmaningar och olösta frågor inom strategin har koppling till frågan
om hur det vetenskapliga underlag som föreligger ska tolkas och användas.
Det kan handla om hur väl spridd och applicerbar kunskap är samt om t.ex.
organisatoriska förutsättningar underlättar eller hindrar införande av behandlingar där det finns hög evidens för att nyttan är större än riskerna. Diskussioner
utgår ofta ifrån tolkningar av den positiva effekten och nyttan av olika
behandlingar och teknologier. En fråga som behöver besvaras är t.ex. hur stora
skillnaderna är i effekt mellan den kontrollerade kliniska studiemiljön och den
kliniska vardagen. Är det möjligt att mäta det som skulle ge mest relevant
nytta på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt?
Det finns anledning att tro att den framtida teknologiutvecklingen kommer
att innebära situationer där såväl praktiska som etiska faktorer tidvis försvårar
genomförande av de kliniska studier som skulle behövas för att få önskvärd
kunskap. Vi måste fråga oss om vi är beredda att i stället lita på resultaten av
registerstudier eller andra pragmatiska studier.
Inom ramen för strategiarbetet har SBU tidigare redovisat ett uppdrag där
man identifierat metoder för att extrapolera kunskap från kliniska studier till
klinisk verklighet. Ett annat exempel är ePed, där en systematisk registrering
av användning av läkemedel på barn (ibland utanför godkänd indikation) ger
en ny typ av sammanställd kunskap. Ytterligare ett exempel är att Folkhälsomyndigheten har genomfört kliniska studier på ny användning av befintliga
antibiotika. En fråga som myndigheten har tittat på är hur den kunskap som
samlas in via dessa aktiviteter står sig mot tidigare etablerad kunskap.
Fokusområdet värdering av kunskap och evidens kommer att vara ett viktigt
område för expertgruppen som identifierat behov av fortsatta diskussioner om
möjligheter att använda vetenskapliga underlag. Här ingår även diskussioner
om det regulatoriska godkännandets betydelse och om hur beprövad erfarenhet
förhåller sig i relation till den traditionella vetenskapliga evidenshierarkin.
Detta fokusområde är av särskilt stor betydelse för att främja samhällsekonomiskt hållbar läkemedelsanvändning. Expertgruppens arbete ska bidra
till att underlätta introduktion av nya läkemedel som tidigt visar en positiv
nytta/risk-profil samt begränsa introduktion av läkemedel som inte väsentligt
bidrar till förbättrad behandling och som samtidigt är kostnadsdrivande.
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Hantering av
aktuella frågor
Under åren 2020–2022 kommer expertgruppens roll i högre
grad än tidigare att innebära beredskap att hantera akuta
frågor som kräver snabb samordning mellan de aktörer som
är representerade i strategisammanhang.

För att snabbt kunna samlas kring nya frågor behöver expertgruppen kunna
samla och utbyta information med kort varsel. Under perioden 2020–2022
kommer expertgruppens roll att utvecklas, bl.a. genom en ökad mötesfrekvens
och informationsutbyte via andra kanaler.

Uppföljning av strategin
För att kartlägga nyttan av arbetet med den nationella läkemedelsstrategin har det sedan 2013 bedrivits uppföljning
av samverkan inom strategin och effekten av genomförda
aktiviteter.

På uppdrag av högnivågruppen togs 2017 en uppföljningsrapport fram, som
innehåller en sammanställning som är utarbetad av en intern uppföljningsgrupp med representation från aktörer som ingår i den nationella läkemedelsstrategin och där CBL-kansliet varit sammankallande.
Uppföljningen fyller två övergripande syften. Det första syftet är att följa
genomförandet av strategin och dess aktiviteter och det andra att följa den
nationella utvecklingen inom läkemedelsområdet gentemot de mål som
definieras i den nationella läkemedelsstrategin, oavsett vad som påverkat
utvecklingen. Avsikten är att uppföljning av strategin och de aktiviteter som
är knutna till den görs en gång per strategiperiod och en sådan uppföljning
kommer därför att vara aktuell även under åren 2020–2022.
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Kopplingar till andra
insatser och strategier
Eftersom läkemedelsområdet har kopplingar till andra viktiga strategier och
satsningar är det nödvändigt att det skapas kontaktytor som kan användas för
att hitta synergier och förebygga dubbelarbete. När det gäller Nationell
läkemedelsstrategi ligger det huvudsakliga ansvaret för detta hos strategins
parter, staten och SKR. Även CBL bidrar i dessa kontakter. Utöver andra
strategier är det också viktigt att det arbete som bedrivs inom Nationell
läkemedelsstrategi också beaktar läkemedelsrelaterat arbete som görs inom
ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård
som för närvarande etableras.
Följande strategier och satsningar har ett tydligt gränssnitt mot Nationell
läkemedelsstrategi och behöver därför särskilt bevakas.
Vision e-hälso 2025

År 2016 beslutade staten och SKR om en gemensam vision för e-hälsoarbetet
fram till 2025. Den gemensamma visionen är att Sverige ska vara bäst i världen
på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta
för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla
och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det finns en tidslinje för visionen som bygger på genomförande av tre
handlingsplaner om vardera tre år för att nå visionens mål.
Den första handlingsplanen för samverkan som regeringen och SKR tog fram
täckte åren 2017–2019. Under tiden har en styr- och samverkansorganisation
inrättats och tre insatsområden pekats ut: 1. regelverk (lagar och föreskrifter
som ska säkra den enskildes rättigheter och intressen), 2. Enhetligare begreppsanvändning (koder, begrepp, termer och strukturer som möjliggör det
informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet) och 3.
standardisering (tekniska standarder är en förutsättning för interoperabilitet
mellan olika aktörer). Arbetet inom ramen för dessa områden har till stor del
gjorts via särskilda arbetsgrupper som bl.a. haft till uppgift att stödja samverkan mellan medverkande organisationer samt att prioritera och vägleda
parterna rörande nödvändiga insatser.
Strategin för 2020–2022 är till stor del en fortsättning av den tidigare handlingsplanen, men särskilda inriktningsmål har lagts till i strategin i syfte att
skapa ett ramverk för att underlätta prioritering av insatser som krävs för att nå
visionen. Det är angeläget att det arbete som bedrivs inom ramen för visionsarbetets insatsområden, särskilt enhetligare begreppsanvändning och standarder fortsatt synkroniseras med aktiviteter inom Nationell läkemedelsstrategi
som avser samma områden. Parterna kommer att ha en fortsatt diskussion om
hur samordningen kan underlättas.
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Strategi för arbete mot antibiotikaresistens

Den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens har som övergripande
målsättning att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella
infektioner hos människa och djur. Den möjligheten hotas i dag av den ökande
resistensutvecklingen hos bakterier världen över. För att bromsa utvecklingen
krävs ett brett och långsiktigt angreppssätt bestående av både förebyggande
arbete och insatser för att hantera antibiotikaresistenta infektioner.
Strategin mot antibiotikaresistens uppdaterades i början av 2020 och visar
vägen framåt för arbetet mot antibiotikaresistens. Den bygger i grunden på den
övergripande inriktning som fanns i tidigare antibiotikastrategier, men beaktar
också hur förutsättningarna för arbetet mot antibiotikaresistens har förändrats
sedan dess. Både på det nationella och globala planet har nya strukturer kommit
på plats för att samordna och stärka insatserna mot antibiotikaresistens.
Det svenska samhället ska vara väl rustat för att hantera ökad förekomst av
resistenta bakterier och andra mikroorganismer. Arbetet ska även fortsatt utgå
från ett så kallat One Health-perspektiv där bland annat människors och djurs
hälsa, miljö, forskning, utbildning, handel och internationellt utvecklingssamarbete ingår. Internationellt ska Sverige fortsätta att driva antibiotikaresistensfrågan i relevanta forum.
Den uppdaterade strategin gäller till och med år 2023. Det är angeläget att
Strategin för arbete mot antibiotikaresistens och Nationell läkemedelsstrategi
stödjer varandra när det gäller genomförandet av aktiviteter med koppling till
användning av antibiotika.
Cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin som togs fram i form av en statlig utredning
2009 utgör grunden för arbetet med att utveckla cancervården i Sverige.
Cancerstrategin syftar till att främja långsiktig utveckling inom centrala
områden som prevention och tidig upptäckt av cancer, patientfokus genom
bl.a. god tillgänglighet, information och sammanhållna vårdkedjor samt
kunskapsutveckling inom cancervården. Strategin tar sikte på cancersjukvårdens långsiktiga utveckling och pekar ut viktiga åtgärdsområden där det
krävs långsiktiga lösningar för att påverka utvecklingen i positiv riktning.
Sedan 2015 träffar regeringen och SKR årligen överenskommelser med målet
att förbättra tillgängligheten inom cancervården, minska de regionala skillnaderna och åstadkomma en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Inom
ramen för den nationella strategin för cancervården har sex regionala cancercentrum (RCC) etablerats. De senaste åren har tillsättningen av medel framför
allt avsett införande av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp. Systemet syftar till att korta vårdförlopp för patienter med konstaterad
cancer och skapa en mer sammanhållen vårdprocess, vilket är en viktig målsättning även i det framtida arbetet.
Under den period som den nationella läkemedelsstrategin för 2020–2022 gäller
finns flera aktiviteter som förbinder de båda strategierna. I den senaste överenskommelsen mellan staten och SKR beskrivs t.ex. hur RCC i samverkan ska bidra
till bättre registrering av cancerläkemedel genom att stödja de kliniker som på
ett fullvärdigt sätt deltar i inrapporteringen, arbeta fram halvårsrapporter över
registreringen av läkemedel och stödja och underlätta regionernas arbete med
rapporteringen till läkemedelsregistret. Uppföljning av läkemedel i klinisk
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vardag, däribland cancerläkemedel, är också en aktivitet i Nationell läkemedelsstrategi och har även bäring på strategins båda fokusområden. Gränssnittet mellan dessa strategier behöver därför fortsatt bevakas för att uppnå
största möjliga synergier.
Nationell strategi för life science

I december 2019 presenterades den nationella life science-strategin, som är
framtagen i dialog med aktörer från hela sektorn och fungerar som ett ramverk med tydliga prioriteringsområden. I strategin presenterar regeringen
30 målsättningar som bedöms vara särskilt angelägna att uppnå. Konkreta
insatser kommer löpande att länkas till strategin och sorterar då under någon
av de åtta prioriterade områdena som har identifierats.
Ett område som har en tydlig koppling till det arbete som görs inom Nationell
läkemedelsstrategi är ”Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation”.
Behovet av tillgång till data är stort för en rad olika aktörer. Regeringen bedömer
bl.a. att möjligheten till uppföljning och användning av s.k. Real World Data
(RWD) behöver förbättras, vilket inkluderar goda förutsättningar för insamling och analys av sådan data, inklusive egenrapporterade data. Inom Nationell
läkemedelsstrategi finns både tidigare och pågående aktiviteter inom dessa
områden. Liknande kopplingar mellan båda strategier finns för målområdet
Effektiv, säker och etisk användning av registerdata i den nationella strategin
för life science.
Ett annat område med tydlig koppling mellan strategierna handlar om Life
science-strategins målsättning om fler kliniska prövningar. Expertgruppen
inom Nationell läkemedelsstrategi har under 2019 till exempel jobbat med att
kartlägga orsaker till att verksamheter tackar nej till att medverka i kliniska
prövningar och en fortsättning på det arbetet kommer att diskuteras inom
expertgruppen under 2020.
Kvalitetsregister

Kvalitetsregistren har utvecklats primärt för att stödja det kliniska för-bättringsarbetet, men är också en av huvudkällorna till öppen redovisning av hälso- och
sjukvårdens och äldreomsorgens resultat, bland annat i Öppna jämförelser och i
Socialstyrelsens utvärderingar av vårdens kvalitet i relation till de nationella
riktlinjerna. Därutöver utgör kvalitetsregister värdefulla källor för forskning och
innovation. De diagnosspecifika kvalitetsregistren har vuxit fram under lång tid i
syfte att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Sedan 2011 har staten och regionerna
gjort gemensamma satsningar på dessa register. Satsningen har utvärderats och
bedöms ha bidragit till en positiv utveckling.
Kvalitetsregistrens huvudmän och staten ska fortsatt verka för att förändra och
vidareutveckla systemet för nationella kvalitetsregister så att fastställd vision och
mål uppnås. En beskrivning av insatserna framåt finns i överenskommelsen
Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Parterna är t.ex. överens
om att under 2020 fortsätta arbeta för att genomföra nödvändiga förändringar i
kvalitetsregistersystemet och arbeta utifrån den flerårsplan som tagits fram.
Parterna ska också verka för att i högre utsträckning uppnå förbättrade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete, samordning av forsknings- och
infrastrukturfrågor samt industrisamverkan. Samtliga dessa aktiviteter är i
högsta grad viktiga att bevaka för expertgruppen inom Nationell läkemedelsstrategi, särskilt för de aktörer som är involverade i arbetet med fokusområdena
värdering av kunskap och evidens samt uppföljning av läkemedelsanvändning.
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