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SVF har 
funnits 
sedan 2015 

• Syftet är att öka jämlikheten, 
effektiviteten och kvaliteten i 
vården och att patienter ska 
uppleva en mer 
välorganiserad, 
helhetsorienterad och 
professionell process utan 
onödig väntetid i samband 
med utredning och 
behandling. 

• Sedan september 2019 
finns en överenskommelse 
att utvidga arbetet med 
standardiserade 
vårdförlopp till flera 
diagnosgrupper som en 
del av den organisation för 
kunskapsstyrning som nu 
växer fram på uppdrag av 
regeringen  



Utvärdering har visat på 
såväl möjligheter som 
utmaningar 

• Standardiserade vårdförlopp lett 
till att verksamheternas 
arbetssätt förbättrats. 

• Kortare ledtider. 

• Stöd för implementering av 
forskning i kliniska vardagen ex. 
Barnonkologin.  

 

• Undanträngningseffekter -
framförallt vid diagnostiska 
resurser samt för patienter 
som inte remitterats till SVF 

• Kräver ökad koordination av 
vård och att lärande och 
uppföljning sker gemensamt 
över organisationsgränser 
och på flera nivåer i systemet 



Diskutera med 
grannen 

• Hur involveras min sektion i arbetet 
med SVF? 

• Vilka erfarenheter har vi dragit såhär 
långt? 



Strategiskt 
viktiga 
reflektioner 
ur SLS 
synpunkt 

• Standardiserade 
vårdförlopp kommer 
att vara en väsentlig 
del av 
kunskapsstyrningen 
och hur svensk 
sjukvård organiseras 
och utvecklas 

• Standardiserade 
vårdförlopp styr hur 
uppmärksamhet och 
resurser för vård och 
utveckling fördelas 
 
 
 

• Det är strategiskt 
viktigt hur 
Nationella 
programområden 
NPO och Nationella 
arbetsgrupper 
(NAG) tillsätts  

• Internt för SLS 
öppnar SVF för 
tätare samarbeten 
mellan SFAM och 
andra sektioner 
inom ramen för 
NPO.  
 
 



Vad vill vi mäta kontra vad kan vi mäta? 



Vilket stöd vill ni ha från 
SLS i arbetet med SVF? 

Diskutera med grannen 



Förslag till stöd för sektioner: 
 
• Lägg upp länkar och bakgrundsinformation om standardiserade 

vårdförlopp på SLS hemsida. 
• Kartlägg hur NPO är sammansatta i regionerna och tillhandahåll 

kontaktuppgifter till sektionernas representanter i NPO grupperna för 
att möjliggöra samarbete. Hur ser SLS representation i NPO ut för de 
olika sektionerna? Kan vi påverka hur NPO bemannas?  

• Utveckla principer för hur standardiserade vårdförlopp ska prioriteras 
och följas upp.  

• I andra länder har professionsföreningarna tagit fram principer för hur 
vårdförlopp bör följas upp utifrån medicinska principer. 

 



Principer för utveckling 
och uppföljning av SVF 
1. De bör prioritera de sjukaste patienterna 
när det gäller vem som ska bli hjälpt först.  
2. De borde påverka praxis så att de mest 
seniora läkarna träffar de sjukaste 
patienterna. 
3. De borde inte prioritera ett enskilt 
patientflöde till nackdel för odiagnosticerade 
patienter annat än baserat på medicinska 
kriterier. 
4. De bör bidra till effektiv och 
patientcentrerad vård.  
5. De bör vara robusta mot gaming.  
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Behövs en ny 
läkemedelsvision?



Nästa steg

1. Inarbetning av synpunkter från nämnd 21 januari samt 
återkoppling från kommitté för läkemedelsfrågor 23 januari

2. Avstämning mot läkarförbundets policyprogram

3. Genomgång med kansli + axiom

4. Presentation ordföranderåd 5 februari

5. Remiss delegationer, kommittéer, utvalda sektioner m m
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Vision?
Strategi?? 
Policy???
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Idéprogrammet
A: Vetenskap och kontinuerlig kompetensutveckling (13)

B: God och jämlik hälsa (3)

C: Personcentrerad och behovsstyrd vård (9)

En punkt som handlar specifikt om läkemedel 
C4 Rationell och säker läkemedelsanvändning
Svenska Läkaresällskapet anser att en rationell och säker 
läkemedelsanvändning, baserad på kunskap, forskning, etiska 
överväganden och fortlöpande utvärdering, utgör en hörnsten i både 
dagens och framtidens sjukvård. 

Bedömningar av läkemedelsbehandling behöver utgå från patientens 
samlade situation. 

Läkemedelsbehandling i hemmet …
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A: Vetenskap och kontinuerlig kompetensutveckling
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A1 Klinisk forskning
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A2 Medicinsk grundforskning
A3 Den forskande läkarens förutsättningar
A4 Brukarmedverkan forskningsprocessen
A5 Forskningsetiken
A6 Kvalitetsregistrens betydelse för forskning
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A7 Forskning utifrån verksamhetens behov
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A8 Verksamhetsutveckling
A9 Läkares grundutbildning och 
specialiseringstjänstgöring
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A10 Yrkeslångt lärande för läkare
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A11 System för fortbildning
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A12 Utbildning och forskning i en föränderlig sjukvård
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A13 Ledarskapets betydelse för 
kunskapsutveckling 
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B1 Den ojämlika hälsan
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B2 Prevention i hälso- och sjukvården
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B3 Global hälsa och mål för en hållbar utveckling
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C1 God vård på lika villkor, utifrån behov
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C2 En hälso- och sjukvård nära befolkningen
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C3 Säker vård
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C4 Rationell och säker läkemedelsanvändning
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C5 Personcentrerad vård
C6 Professionell tillit
C7 Principer för styrning
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C8 Struktur för bästa tillgängliga kunskap och prioriteringar
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C9 Digitalt stöd
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Axiom
grekiska axiʹōma ’värdering’, ’uppskattning’, ’åsikt’ 

Sats, som utan bevis antas vara sann, i dagligt tal beteckning för ett självklart 
sant påstående.

Här ett sätt att fånga in allmänheten, beslutsfattare och vårdpersonal i självklara 
grundsatser så diskussionen kan fokusera på vilka åtgärder som är nödvändiga 
och tillsammans tillräckliga för att förbättra vården. 
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Individens behov
Varje person med läkemedelsbehandling ska ha en rimlig chans 
att varje dag kunna svara på följande frågor: 

Varför ska jag ta mina läkemedel?
Vilket läkemedel ur vilken förpackning?
När och hur ska jag ta dem?
Vilken läkare är ansvarig för det enskilda läkemedlet?
Vilken läkare har ansvaret för den samlade behandlingen?

Varje person som kan tänkas ha nytta av en ny behandling ska 
kunna identifieras i vården och få en bedömning om behandlingen 
bör prövas. 

Varje sådan påbörjad behandling ska kunna följas upp  strukturerat i den vanliga 
vården med hjälp av patientjournalen så att nytta och risker kan uppskattas. På 
motsvarande sätt ska en patient som inte längre har nytta, eller kan skadas, av 
en pågående behandling kunna identifieras.

Ingen person ska få en behandling som hälso- och sjukvården i 
förväg visste att personen inte tålde.
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Om ansvar
En ordination av läkemedel innebär att den som tar det medicinska ansvaret (inklusive 
uppföljning) för läkemedelsbehandlingen för en viss tid också kontrollerar att läkemedlet 
fungerar tillsammans med personens övriga läkemedel, med övriga behandlingar, samt 
att det är lämpligt inte bara för det tillstånd som ska behandlas utan även hur det passar 
med personens andra sjukdomar och egna önskemål.

”Ordinationen är beslutet, receptet är sättet att kommunicera beslutet och en del av informationen kopplad till 
detta till apotek.”

”Det är enkelt skriva ett recept, men det är svårt ta ansvar för en ordination.”
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Om ansvar, forts.
Läkarens uppgift är inte att ensidigt följa rekommendationer utan att avvika från dem när 
det är bra för patienten – men kunna motivera och dokumentera det så att patienter och 
andra som övertar ansvaret för patientens vård kan förstå besluten.

Varje läkare som tar ställning till en persons behandling – oavsett denne ordinerar ett 
läkemedel eller ej – måste ta ansvar för att den aktuella läkemedelslistan vid denna 
bedömning är fullständig och korrekt. 

Nationell läkemedelslista kan förbättra förutsättningar för detta men inte ersätta felaktiga arbetssätt. 

35



Om samverkan i läkemedelskedjan
All personal i läkemedelskedjan ska förstå de olika yrkesgruppernas roller och hur ansvar 
lämnas över mellan personal i olika situationer och vilken information som behöverr
utbytas åt båda håll, inklusive med patienten.
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Om informationsteknologi & ehälsa
IT och e-hälsa kan stärka patientens möjligheter att medverka i den egna vården. Det ger 
möjligheter till nya arbetssätt där ett vårdmöte kan inledas innan och fortsätta efter ett 
fysiskt möte. Detta ger möjlighet att värna och utveckla det fysiska mötet mellan patient 
och vårdpersonal. Införande av nya arbetssätt behöver stödjas av styr- och 
ersättningssystem och resurser avsättas för vetenskaplig utvärdering av hur vården 
påverkas.

Med den behandlade personens tillstånd måste relevant information kring ordination, 
expediering och administrering kunna utbytas åt båda håll i läkemedelskedjan.

I patientjournalsystemen ska personer som är lämpliga deltagare för kliniska 
läkemedelsprövningar kunna identifieras. 
För att göra kostnadseffektiva studier kring frågor relevanta för vården och samhället 
möjliga att genomföra behöver journalsystemen stödja monitorering/uppföljning av 
patienter under prövning.
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