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Region Skånes Läkemedelsstrategi 2021-2024
Läkemedelsindustriföreningen Lif har den 21 september beretts möjlighet att lämna
synpunkter på Region Skånes Läkemedelsstrategi 2021-2024. Denna möjlighet
uppskattas även om svarstiden blev kort. Svaret är därför kortfattat och fokus ligger
på möjligheter till en fortsatt dialog i frågan.
Lif har med intresse läst strategin och lämnar nedan följande generella synpunkter
och specifika kommentarer till strategin.
Generella synpunkter
Lif uppskattar att strategin har ett tydligt patientfokus och knyter an till nationella
strategier - Nationella läkemedelsstrategin och Life Science-strategin – i vilka Lif har
stort engagemang. Denna ansats tydliggör att Region att Skåne är en del i en helhet
och att det regionala arbetet bidrar till den nationella utvecklingen. Det är även
positivt att det finns tydliga hänvisningar till de regionala strategierna för Life Science
samt forskning och utveckling. Det skulle dock kunna utvecklas ytterligare hur
läkemedelsnära frågor hanteras mellan de olika strategierna. Lif saknar även en
tydligare koppling till Region Skånes budget från 2020 där det beskrivs att
utvecklingen av nya effektiva läkemedel i kombination med förbättrade
diagnostikmöjligheter ska ses som en investering, inte bara för hälsa, utan också
för en god social och ekonomisk utveckling.
Ansatsen i strategin är bred och de viktiga frågorna inom läkemedelsområdet finns
med. Lif kan inte se att någon viktig fråga saknas och i stora delar överlappar de
identifierade områdena med de frågor som Lif prioriterar i det egna arbetet.
Det är oklart om strategin främst ska användas som ett styrdokument för den dagliga
verksamheten inom Region Skåne eller om det även kommer att utarbetas en
handlingsplan liknande den som löpande tagits fram inom den Nationella
läkemedelsstrategin. Lif förespråkar det senare och föreslår att samverkan med Lif
Södra används vid utarbetandet av en sådan handlingsplan. Lif ser ett stort värde i
alla de områden som lyfts i strategin men har särskilt intresse av att samverka kring
utvecklingen av arbetet inom digitalisering samt tillgång till data och möjligheten till
analys. Det är önskvärt att en handlingsplan omfattar konkreta aktiviteter med
tydliga mål som kan följas upp. Om Lif bjuds in till samverkan kring en handlingsplan
kommer även de nationella funktionerna inom Lif att engageras i arbetet.
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Specifika kommentarer
Kapitel två
Av strategin framgår att Region Skåne har en omfattande verksamhet kring
läkemedelsupphandling som samordnas med Läkemedelsrådets riktlinjer. Det
anges ha resulterat i snabb implementering och hög följsamhet till tecknade avtal.
Lif skulle gärna ta del av den uppföljning av avtalsföljsamhet som ligger till grund för
denna beskrivning i syfte att kunna fördjupa dialogen med Region Skåne.
Av strategin framgår vidare att nationellt framförhandlade och oftast sekretessbelagda avtal blir allt vanligare och att detta genererar ett komplext arbete i Region
Skåne. Här saknar Lif en beskrivning av den patientnytta som avtalen syftar till och
de ekonomiska besparingarna som de medför.
Kapitel tre
Som beskrivits ovan så har Lif ett stort engagemang i arbetet för att förbättra
möjligheterna till uppföljning av läkemedelsbehandling. Lif instämmer i beskrivningen att ett högkvalitativt läkemedelsarbete kräver arbetssätt och verktyg för en
ändamålsenlig uppföljning och att ordnad tillgång till kvalitetssäkrade data är en
förutsättning. I detta sammanhang kan det framhållas att datatillgången är
nödvändig både för att kunna fastställa värdet av behandlingar och för att kunna
utveckla nya betalningsmodeller och att denna del har en tydlig koppling till
strategierna för Life Science samt forskning och utveckling.
Det är mycket positivt att frågan om automatiserade beslutsstöd lyfts i strategin. Det
är en viktig pusselbit för att åstadkomma en korrekt användning av läkemedel. Det
är även en nödvändighet för ett brett införande av precisionsmedicin som kräver ett
sådant stöd för att hitta patienter och sätta rätt diagnos. Lif bidrar gärna med
läkemedelsföretagens kunskap och kompetens för att den fulla potentialen i Skånes
digitala vårdmiljö (SDV) ska kunna tillvaratas. Det är en prioriterad fråga för
läkemedelsföretagen att ordinatören får sådant stöd för att välja rätt läkemedelsbehandling samt att rätt läkemedel ges till rätt patient.
Lif uppmuntrar – som beskrivs ovan - samsynen mellan de olika strategierna. Ett
bra exempel är att läkemedelsutveckling och en stark klinisk forskning beskrivs som
en viktig förutsättning för framtidens hälso- och sjukvård. Även detta är ett område
där Lif vill stärka och utveckla dialogen med Region Skåne.
Kapitel 5
Skrivningen om kommersiellt oberoende har en onödigt negativ underton. Lif ser att
rationell läkemedelsanvändning bäst åstadkoms genom samverkan mellan
ekosystemets aktörer och det som bör betonas är istället vikten av ett professionellt
förhållningssätt i regionens samverkan med kommersiella verksamheter.
Kapitel 6
Att vården har tillgång till rätt information för en effektiv och säker läkemedelsanvändning är viktigare än att informationen är producentoberoende. Lif önskar
utveckla dialogen med Region Skåne om hur företagens information, kunskap och

kompetens på ett transparent och professionellt sätt kan integreras i arbetet med att
nå målen i strategin i syfte att rätt information ska finnas i rätt tid och att det är möjligt
att följa upp besluten om behandling.
Grunden i en värdebaserad läkemedelsanvändning är att patienterna skall må så
bra som möjligt till en för samhället försvarbar kostnad. Lif ser därför att styrsystem
bör fokusera mer på att premiera friska och välbehandlade patienter snarare än på
professionens förskrivning.
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