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Medicinsk forskning 
måste nå patienterna

vård En ny Sifoundersökning be-
ställd av Forska! Sverige visar att hela 
89 procent av svenskarna anser att det 
är viktigt att Sverige är världsledan-
de när det gäller att ta fram nya, effek-
tiva medicinska behandlingar i vår-
den. Men samtidigt är det bara 7 pro-
cent som tror att vården använder sig 
av nya innovationer i högre grad än 
and ra jämförbara länder. Allmänheten 
har rätt, vi halkar efter.  När det exem-
pelvis gäller diabetes, visar en inter-
nationell studie att Sverige bara ligger 
på 17:e plats av EU-länderna 
när det gäller introduktion 
av nya läkemedel. 

Att introducera nya läke-
medel i vården har en posi-
tiv inverkan på människors 
livslängd och är dessutom 
kostnadseffektivt, enligt en 
ny rapport från SNS. Trots 
tydliga ekonomiska förde-
lar finns det mycket kvar att 
önska av Sverige vad gäller 
introduktion av nya inno-
vationer i vården, både läkemedel och 
medicinsk teknik. Ett konkret exempel 
på detta är behandlingen av frakturer 
till följd av kvinnors benskörhet. 

Socialstyrelsen rekommenderar att 
70 procent av alla kvinnor över 50 år 
som har lågenergifraktur ska behand-
las. Men trots att behandlingen är bil-
lig, cirka 200 kronor per år, är det bara 
knappt 15 procent av dessa kvinnor som 
har fått ta del av den. Förklaringen är 
att svensk sjukvård inte har någon me-

tod för att avgöra vilka som bör få be-
handling. Nu finns det en ny svensk me-
tod för att screena stora grupper, men 
i motsats till i en rad andra länder kö-
per svensk vård inte in produkten. Det 
drabbar inte bara patienterna utan be-
gränsar också företags expansion och 
nya arbetstillfällen i Sverige. Svårighe-
ten att introducera den nya produkten 
i just Sverige beror till stor del på att det 
i vården saknas incitament och en tyd-
lig struktur och beslutsprocess för ut-
värdering och införande av ny medicin-

teknik. 
Det finns en rad olika 

åtgärder som skulle leda 
till ökad användning av 
innovativa metoder, tek-
niker och behandlingar i 
vården.

Landstingen bör få ett 
tydligt uppdrag att arbe-
ta för ökad hälsa med fo-
kus på effektivitet, kva-
litet och resultat. Det bör 

införas en kvalitetsbaserad verk-
samhetsstyrning inom vården. Ökad 
fokus på prevention och diagnostik 
skulle göra att sjukdomar identifie-
ras i ett tidigt stadium, så att de kan 
förebyggas och behandlas med bätt-
re resultat och färre återbesök för 
patienten.  

Vården måste få bättre möjligheter 
att arbeta som en kunskapsorganisa-
tion. Det innebär att det måste finnas 
tid för att samarbeta med forskare och 

företag i att utveckla förbättrade meto-
der och produkter. Det innebär också 
budgetar som är långsiktiga så att det 
lönar sig att investera i exempelvis di-
agnostik och nya behandlingar.

Det bör skapas en särskild extern 
fond, som utifrån vetenskapliga krite-
rier finansierar prövning av innovativa 
metoder. Detta skulle avlasta vården 
kostnader för tidig prövning och intro-
duktion av nya behandlingar och läke-
medel. 

Det vi önskar är ett Sverige där forska-
re och företagare som utvecklat me-
toder för att förebygga, diagnostise-
ra eller behandla allvarliga sjukdomar 
lättare kan hitta och samarbeta med 
personer på sjukhus som är ansvariga 
för förbättringsarbetet. Det vi önskar 
är därmed också ett Sverige där pa-
tienter i ökad utsträckning ska kunna 
ta del av de senaste medicinska fram-
stegen. Detta kan för många personer 
handla om liv eller död, samtidigt som 
det skulle stärka Sveri-
ges position inom medi-
cinsk forskning och ska-
pa nya jobb.
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” I vården saknas 
incitament och 
en tydlig struk-
tur och besluts-
process för 
utvärdering och 
införande av ny 
medicinteknik.”
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Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att Sverige är världsledande när det gäller att ta 
fram nya och mer effektiva medicinska behandlingar i vården. Samtidigt visar internationella 
jämförelser att Sverige ligger efter i introduktionen av nya behandlingar. Vi måste nu satsa 
på att den medicinska forskningen också ska komma patienterna till del. På så sätt kan vi få 
bättre hälsa, lägre vårdkostnader och nya arbetstillfällen.
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