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Sveriges Farmaceuters yttrande över ”Ett nationellt sammanhållet 

system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter” 

(SOU 2020:36) 
 

 

 

Sveriges Farmaceuter tillstyrker utredningens förslag och ser positivt på de åtgärder 

som föreslås utveckla och stärka strukturer och förutsättnignar för en god och jämlik 

vård.  

 

Utredningen inkluderar på ett förtjänstfullt sätt farmaceuters roller i hälso- och 

sjukvården inklusive apoteken när kunskapsbaserad vård diskuteras.  

 

Läkemedel är en mycket viktig insatsfaktor och receptförskrivna läkemedel står idag för 

ca 21 % av kostnaden för öppenvård. Den allra vanligaste vårdplanen är att vårda sig 

själv i hemmet med läkemedel på recept. Många patienter får dock inte den avsedda 

effekten av läkemedelsbehandlingen till följd av bristande följsamhet, felaktiga eller 

svårtolkade recept eller missförstånd i kommunikationen. Farmaceuter är legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal och gör viktiga insatser för läkemedelsanvändningen både 

på apotek och inom kommuner och regioner. Vår bedömning är att yrkesgruppen skulle 

kunna bidra än mer till förbättrad läkemedelsanvändning och vara en central resurs vid 

kunskapsgenerering, uppföljning, utvärdering och implemenering av förbättrings-

åtgärder.   

 

Sveriges Farmaceuter välkomnar förslaget att Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys ges i uppdrag att genomföra och utveckla uppföljning och analys av 

statliga initiativ och bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och 

utveckling av fortsatta insatser.   

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har ett väl utvecklat patientperspektiv i 

verksamheten och tydliga strukturer för hur patienter och deras företrädare kan 

involveras i myndighetens processer. Detta borgar för att uppföljning och 

erfarenhetsutbyte sker med patientens bästa som ledstjärna.  

 

Ett systematiskt användande av individdata för att utveckla vården generellt kan 

knappast accepteras av medborgarna om data inte samtidigt används för att förbättra den 

egna vården eller omhändertagandet. Därutöver behöver vårdprofessionerna känna sig 

säkra på att registrering av olika individdata hjälper att förbättra vården i det enskilda 
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patientmötet för att vara motiverade att samla in data med hög kvalitet och därmed bidra 

till långsiktiga förbättringar av vården.  

 

Den myndighetsgemensamma arbetsgruppen och kansliet som föreslås vid 

Socialstyrelsen ger också en välbehövlig samordning för systemet för kunskapsbaserad 

vård. 

 

Detta remissvar har beslutats av Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse. 

Chefsfarmaceuten Anna Montgomery har varit föredragande. Vid den slutliga 

handläggningen har även förbundsdirektören Eva Arlander deltagit. 
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