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Yttrande över God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tagit del av betänkandet SOU 2020:19
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
TLV delar i stort utredningens analyser och myndigheten har i remissvar på tidigare
delbetänkanden lämnat ett antal medskick. För det fortsatta arbetet vill TLV upprepa
inspelen gällande uppföljning av vårddata och utveckling inom det medicintekniska området.
Därutöver vill TLV dessutom understryka vikten av en helhetsbedömning av hälso- och
sjukvården där läkemedelsanvändningen spelar en central roll. I det fortsatta arbetet behöver
därför även hänsyn tas till de frågor som diskuterades i Läkemedelsutredningen.
Uppföljning av vårddata
TLV delar utredningens problembeskrivning av att det saknas en systematisk nationell
uppföljning av primärvården på aggregerad nivå och att Sverige därför i stor utsträckning
saknar underlag för statistik och uppföljning. Om mer vård kommer att ges inom
primärvården i framtiden kommer det bli allt viktigare att regioner och kommuner
rapporterar in uppgifter från utförare inom primärvården till en nationell databas och att det
finns en skyldighet att lämna uppgifter till patientregistret. En konsekvens blir annars att
möjligheten till uppföljning försämras.
För att säkerställa att patienten får en sammanhängande hälso- och sjukvård oavsett
vårdform behövs även en systematisk nationell uppföljning av läkemedel som rekvireras till
patienter inom slutenvården och den specialiserade öppenvården.
TLV har i uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen i syfte att säkerställa att
kostnaden för läkemedel är rimlig under hela livscykeln och myndigheten ska främja
användning av nya innovativa och kostnadseffektiva läkemedel. Att utveckla den
värdebaserade prissättningen är till stor del beroende av att läkemedelsanvändningen kan
följas upp. TLV behöver till exempel kunna följa upp de sidoöverenskommelser som ingås
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mellan läkemedelsföretag och regioner i syfte att bedöma om kostnaden för användningen
blir rimlig. TLV har också ett antal regeringsuppdrag där tillgången till nationella data för
uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter är central för att kunna säkerställa
att användningen sker till en rimlig kostnad.
Utvecklingen inom medicinteknikområdet och nationell samverkan
TLV har i uppdrag att utföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.
Uppdraget bedrivs i nära samarbete med regionernas nyetablerade samverkansmodell för
medicinteknik, som koordineras av Sveriges Kommuner och Regioner.
Olika typer av innovativa medicintekniska produkter kommer troligtvis att spela en allt
viktigare roll i den framtida nära vården. När hälso- och sjukvård i hemmet blir vanligare
kommer det bli allt viktigare att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom vården. För att
det ska kunna ske anser TLV att hälso- och sjukvårdens förmåga att identifiera och
introducera nya medicintekniska produkter behöver stärkas. TLV ser även ett behov av att
utveckla databaser för att kunna följa upp användningen av medicinteknik. Samtidigt behövs
även ett system för informationshantering och dataskydd utvecklas. Många medicintekniska
produkter genererar stora mängder data, vilket möjliggör uppföljning och individanpassad
behandling, men det krävs att data görs tillgängligt på ett sätt som gör att den kan användas
ändamålsenligt.
Slutligen delar TLV utredningens beskrivning av att helhetssynen och systemförståelsen
behöver förbättras. Det är viktigt att den nära vården får tillräckligt med utrymme och
genomslag i nationella samverkansformer via exempelvis regionernas samverkansmodeller.
Det är också viktigt att det finns uttalade ambitioner för samverkan inom utvecklingsfrågor,
till exempel när det gäller införandet av medicinteknik och digitalisering.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Agneta Karlsson. Föredragande har
varit utredaren Anna Erdrich. I den slutliga handläggningen har enhetschefen
Jonathan Lind Martinsson och chefsjuristen Karin Lewin deltagit.
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