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Betänkande SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård

Generella synpunkter
Swedish Medtech välkomnar utredningen och delar synen på att den statliga styrningen behöver
utvecklas för att bättre stödja en kunskapsbaserad och jämlik vård och att det behöver skapas en
kultur som uppmuntrar till utveckling, innovation och lärande.
Vi delar även uppfattningen att det är viktigt att stärka området uppföljning som en central del i
styrningen för att vi även framåt ska ha en hälso- och sjukvård och omsorg som ger patienter och
brukare medicinska behandlingar med bra resultat. En ökad nationell samverkan mellan landstingen
och kommunerna är en viktig pusselbit.
I flera av förslagen tar utredningen upp att förutsättningarna för professionens deltagande behöver
stärkas på alla nivåer. Vi vill i detta sammanhang särskilt lyfta att alla personalgrupper behöver
inkluderas i att utveckla kunskapsstyrningen och inte bara läkare och sjuksköterskor. Utredningen tar
även upp vikten av patientinflytande. Vi vill här särskilt trycka på att vårdgivarna behöver hitta
lämpliga mekanismer för att inkludera patienter och anhöriga för att ta till vara deras erfarenheter.
Utredningen tar ett flertal gånger upp digitaliseringen och vad denna innebär för utvecklingen av
vården och, mer specifikt, vad den kan komma att innebära för den förbättrade kunskapsstyrningen.
Vi delar synen att digitaliseringen medför nya möjligheter att möta vårdens utmaningar, vilket bl.a.
kan handla om nya sätt att sprida information, kunskap och öka tillgängligheten till och för vården.
De nya arbetssätt och processer som behöver tas fram medför nya roller för vårdens olika
professioner och yrkeskategorier. Det kan även handla om att underlätta kunskapsintaget för
personal, patienter och anhöriga. En större andel av vården kan utföras i hemmet, på arbetsplatser,
både nära och långt ifrån ett sjukhus. För att möta vårdens utmaningar idag behöver
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vårdinformationsmiljön fortsätta att förbättras och nya lösningar börja användas tidigare med bättre
processer för uppföljning. Samtidigt är det även viktigt att man fasar ut gammal teknologi.
I den digitala utvecklingen kan de medicintekniska företagen spela en avgörande roll. Genom att
förbättra dialogen mellan vården, d.v.s. behovsägarna, och företagen, d.v.s. lösningsägare med
kunskap om den digitala tekniken, kan även arbetet med kunskapsstyrningsområdet förenklas och
inte minst göras mer användarvänligt.
När man vill skapa en väl fungerande kunskapsstyrningsorganisation är det viktigt att bygga in
förutsättningar för att inkludera alla aktörer som har den kunskap som behövs för att uppfylla de mål
man sätter upp. I flera av utredningens förslag är det relevant att man tydliggör och hittar former för
kunskapsutbyte med branschen och enskilda leverantörer. Det gäller generellt men även mer
specifikt i förslagen, Förslag om samråd kring vårdens övergripande resultat och framtida inriktning
och förslag om nationell process för särskilda satsningar. Om dessa processer enbart inkluderar
staten och landstingen finns risken att arbetets resultat blir begränsat.
Som en del av våra generella synpunkter delar vi även utredningens bedömning att om inte
tillräckliga effekter av förslagen uppnås så bör en ändrad ansvarsfördelning mellan staten och
huvudmännen övervägas.

Synpunkter på enskilda förslag
16.3.2 Nationella riktlinjer bör vara vägledande, inte bindande
Swedish Medtech stödjer utredningens bedömning är att nationella riktlinjer bör vara vägledande, inte
obligatoriska eller bindande. Anledningen till detta är att vi ser att det finns en risk att bindande
riktlinjer kan hindra FoU och innovation genom att låsa fast gamla behandlingsmetoder i bindande
riktlinjer.

16.3.3 Förslag om samråd kring vårdens övergripande resultat och framtida
inriktning
Utredningen föreslår att regeringen och landstingen inrättar ett nära och regelbundet samråd vilket vi
stödjer. Som vi nämnt i våra generella synpunkter saknar vi i detta förslag att samrådet även behöver
inkludera dialog med branschen. Vi saknar även tydlighet i vem som identifierar de brister som ska
åtgärdas. Här ser vi det som viktigt att flera aktörer och företrädare kan ha möjlighet att lyfta områden
som behöver utvecklas för att uppnå de gemensamt satta målen. Det gäller alla olika
professionsföreträdare, patienter och anhöriga samt företag.

16.3.4 Förslag om nationell process för särskilda satsningar
Utredningen föreslår att en nationell process för särskilda satsningar fastställs inom ramen för
samrådet av regeringen, landstingen och, när relevant, också kommunerna. Swedish Medtechs
kommentar är här samma som för ovanstående förslag 16.3.3.
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16.3.6 Förslag om att inrätta vårdkommittéer
Utredningen föreslår att lagen om läkemedelskommittéer upphävs och ersätts av den nya lagen om
vårdkommittéer. Swedish Medtech stödjer förslaget att arbeta genom vårdkommittéer. Det är bra att
vårdkommittéernas uppdrag ska vara att verka för en nationell kunskapsstyrning i både landsting och
kommuner. För en framgångsrik utveckling bör värdekommittéernas fokus ligga på förändringsarbetet
i vården och då utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap. Vi vill påpeka att denna bästa tillgängliga kunskap
kan finnas hos aktörer även utanför sjukvården, såsom hos patienter, anhöriga och utvecklare av
behandlingsmetoder i bransch och akademi (även teknisk).
I arbetet att förändra läkemedelskommittéerna till vårdkommittéer är det viktigt att kompetensen i
kommittéerna förändras i takt med uppdraget. Det behövs kompetens och representation från alla
professionsgrupper, såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter m.fl., förutom läkare och sjuksköterskor.
Vi ser även att det behövs kompetens inom medicinteknikområdet. En viktig anledning till detta är i de
fall där värdekommittéerna ska göra avvägningar mellan olika behandlingsalternativ. Det kan då
uppstå situationer där valet av behandlingsmetod står mellan läkemedel, medicinteknik, andra
sjukvårdande insatser eller en kombination. Då är det av största vikt att värdekommittéerna innehar
en bred kompetens för att kunna göra dessa avvägningar.

16.4 Förslag om en nationell digital kunskapstjänst
Utredningen föreslår att en nationell digital kunskapstjänst inrättas i syfte att skapa förutsättningar för
vårdprofessionerna hos alla sjukvårdshuvudmän att enkelt söka och få tillgång till kunskap. Detta
förslag är bra om man samtidigt har med sig att tjänsten inte ska konkurrera med kommersiella tjänster
om dessa löser de behov som en nationell digital kunskapstjänst syftar till att lösa.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikbranschen är
mycket heterogen, vilket återspeglar sig i den stora variationen av produkter. Produkter såsom
röntgenutrustning, ortopediska implantat, utrustning för minimalt invasiv kirurgi, pacemakers, dialys,
hjälpmedel för funktionshindrade, journalsystem samt förbrukningsartiklar räknas alla som
medicinteknik.
Vissa av föreningens medlemsföretag har egen tillverkning medan andra är distributörer. I Sverige
finns idag runt 620 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. Enligt statistik från 2013 bedrev 180
av dessa bolag forskning och utveckling. Det finns ett stort antal företag med 1–4 anställda. Den
medicintekniska industrin arbetar med ständig utveckling och 2012 var det den bransch som
registrerade flest patent på europanivå, vilket innebar över 10,000 patent. Exporten för
medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2013
vara på drygt 21 miljarder svenska kronor.
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Den medicintekniska branschen har idag ca 23,000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till den
del inom Life Science-branschen som har flest anställda. Den svenska marknaden för medicintekniska
produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom kommuner och landsting.
Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast möjlighet att föra ut sina produkter
på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. En stor andel av den forskning och
utveckling som företagen utför genomförs i samverkan med hälso- och sjukvården. Detta har lett till
en rad nya produkter och framgångsrika innovativa behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården
och förbättrad livskvalitet för patienter.

Sofia Medin
Chefsstrateg, Swedish Medtech
Stockholm 2017-10-20
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