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Läkemedelsanvändning 
i en gränslös hälso- och sjukvård
Referat från Läkemedelsriksdagen 15 mars 2016 av Apotekare Ann Maliniak

En del av Apotekarsocieteten
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Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av 
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Arrangör är Läkemedelsakademin, 
dotterbolag till Apotekarsocieteten som är intresseorganisation för alla professioner i 
hela läkemedelskedjan från forskning och utveckling till användning och behandling.
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Drygt en tredjedel kom från myndighet och därefter var det jämn fördelning mellan 
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin och samlingskategorin allmänhet, 
journalist, patientorganisation mm. Akademi och apotek representerades av  

c:a 10 % av deltagarna.
Ansvarig myndighet för årets Läkemedelsriksdag var Läkemedelsverket (LV). Dess 

generaldirektör Catarina Andersson Forsman öppnade riksdagen genom att hälsa alla 
välkomna. 

Temat för årets riksdag var valt med hänsyn till patientrörlighetsdirektivet och Catarina 
Andersson Forsman konstaterade att EU går mot en ”Cross boarder healthcare”. Patientens roll 
i hälso- och sjukvården återkom som en röd tråd i samtliga presentationer. Patienten måste ses 
som den primära aktören i hälso- och sjukvården. Här har myndigheterna ett stort ansvar; att 
bevaka att patienten är central i deras arbete. 

Även patienten måste ta sitt ansvar och kräva en jämlik samt säker vård. För det behöver 
patienten kvalitetssäkrad information som myndigheterna är ansvariga för. 

Catarina Andersson Forsman avslutade med att presentera dagens moderator, Mikael 
Hoffmann, chef för Nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI. Han i sin tur introducerade 
Anna-Lena Sörensson (S), vice ordförande i Socialutskottet, som inledde riksdagen.

Anna-Lena Sörensson fokuserade på hälso- och sjukvårdens prioriteringar där målet för 
regeringen är att minska hälsoklyftorna. Det är väl känt att t.ex. medellivslängden skiljer mellan 

män med högre utbildning och män utan 
utbildning. Skillnaden har ökat sedan 
millenniumskiftet och ligger på c:a fem år. 

Regeringen har tillsatt en kommission 
för jämlik hälsa som planeras att pågå 
t.o.m. maj 2017. Vården måste bli mer 
patientfokuserad och läkemedel på ett 
tydligare sätt bli en del av hälso- och 
sjukvården. 

Kompetensförsörjningen är viktig i 
hälso- och sjukvården och nyckeln är att 

Anna-Lena  
Sörensson

Catharina  
Andersson Forsman

Årets Läkemedelsriksdag genomfördes i den vackra aulan på Norra Latin i 
Stockholm. C:a 120 personer inklusive föreläsare deltog. För att ytterligare 
engagera auditoriet genomfördes mentometerfrågor under dagen. Den 
första frågan handlade om vilken grupp deltagarna representerade.
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utbilda, rekrytera och behålla personal. Målet är också kompatibla IT-system som är till hjälp 
för personalen och att tillse att de som är vårdproffs får tid att vara just det. Det är väl känt att 
antal patientmöten i Sverige är lägre än i andra länder.

Arbetsfördelningen inom vården har förändrats och måste ses över för att på bästa sätt utnyttja 
de resurser som finns. Professionsmiljarden, en överenskommelse mellan regeringen och SKL, 
handlar framförallt om IT-satsningar och fortbildning av personal samt att stärka möjligheten för 
nyanlända att verka i Sverige. Flera utredningar av hälso- och sjukvården pågår. T.ex. Måns Roséns 
om den högspecialiserade vården och Göran Stiernstedts om en mer effektiv hälso- och sjukvård. 
Vi måste se till att bygga system som fungerar runt patienten och dennes behov.

Rökning bidrar till 100 000 nya cancerfall per år och 12 000 döda. En proposition tas 
nu fram inom socialutskottet som syftar till att ytterligare begränsa rökningen. Detta t.ex. 
genom att förbjuda smaktillsatser i tobak, begränsa rökning på allmänna platser, införa 
exponeringsförbud i butiker och strävan efter ett tobaksfritt Sverige 2025.

Vården är inte jämlik, varken geografiskt eller socioekonomiskt. Ett led i strävan efter att 
förbättra detta är beslutet om kostnadsfri mammografi. 

Regionala cancercentra börjar hitta sina former. Regeringen avsätter 500 miljoner kronor på 
den nationella cancersatsningen, som inleddes av förra regeringen, för att förkorta ledtiderna.  

Apoteksmarknaden är ständigt intressant. Åsa Kullgren har tillsatts som utredare för att 
fokusera på omregleringen samt att höja kvaliteten och patientsäkerheten för att åstadkomma 
en jämlik, säker och effektiv läkemedelsförsörjning i hela landet. Tillgänglighet till läkemedel 
är prioriterad och TLV har fått ett nytt uppdrag. Myndigheten ska främja innovation och 
samverkan mellan Life-science och sjukvårdsområdet.

Nästa mentometerfråga handlade om synen på gränslös hälso- och sjukvård. Svaren visade att 
de flesta, närmare 90 %, var positiva. 

Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, tidigare verksam i 
Nederländerna, Australien och USA var dagens huvudtalare. 

Biosimilarer, biologiska läkemedel och genomics håller på att förändra hälso- och sjukvården. 
Precisionsmedicin kommer att få en större plats och patienterna har idag möjlighet att styra 
sin sjukvård genom den ökade digitaliseringen. Dagens patienter är mycket mer pålästa. De har 
sökt på nätet innan de kommer till sitt läkarbesök och vill vara delaktiga i besluten som fattas 
kring den egna vården. 

Det är inte många länder som likt Sverige har skattefinansierad vård. I Nederländerna är 
sjukhusen oberoende och privat finansierade ofta via stiftelser där specialisterna fungerar som 
delägare. Sjukvården finansieras via försäkringsbolag och alla måste ha en egen sjukförsäkring. 

Den nederländska staten och de lokala landstingen har tagit ett steg tillbaka och kontrollerar 

Melvin Samsom 
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inte sjukvårdssystemet. Huvudspelare är istället patientorganisationer som har en stark 
position när det gäller hur hälso- och sjukvården ska utformas och fungera.

En stor fördel med att Sverige har en betalare och ägare är uppbyggnaden av de enorma 
databaserna som är en tillgång av stor betydelse för hela Europa. 

I Nederländerna har primärvården en tydligare roll än i Sverige och problemet med överfulla 
väntrum på akutsjukhusen existerar inte. 

Nederländerna toppar Euro Health Consumer Index som jämför nyckelvärden i hälso- och 
sjukvården. Där kommer Sverige först på en tiondeplats. Att vi dalat i rankningen anses bero 
på en svag patientmedverkan. Förbättringsområden för Sverige är möjligheten att få träffa en 
läkare samma dag, snabbare tillgång till specialister och sträva efter att sänka väntetiderna till 
operation och cancervård. 

När det gäller canceröverlevnaden har Sverige bättre resultat. Den högspecialiserade vården 
hos oss är starkt knuten till universitetssjukhusen. De är definitionsmässigt betydligt dyrare än 
primärvården varför en omstyrning behöver ske.

Till skillnad från Sverige är ekonomin ett stort problem i Nederländerna då stiftelserna som 
driver vården fungerar som företag. De har besparingar på minst 80 % av det årliga överskottet 
vilket innebär att pengarna inte gör någon nytta utan fungerar som säkerhet. 

Vad beträffar patientvolymer så träffar svenska läkare i genomsnitt 864 patienter/år 
medan siffran för Nederländerna är 2 100 patienter. I Nederländerna går det 1 läkare på 
18 sjuksköterskor/stödpersonal mot 1 läkare på 6 sjuksköterskor/stödpersonal i Sverige. 
Universitetssjukhusen är viktiga och det nya förslaget i Sverige på större regioner tillsammans 
med patientrörlighetsdirektivet innebär stora möjligheter. Några stora kluster håller på att 
bildas. Ett exempel är Stockholms Läns Landsting med c:a 400 småföretag som tillsammans 
med Karolinska Universitetssjukhuset och SciLifeLab ger stora möjligheter att bidra till 
utvecklingen av diagnostik och läkemedel. Organisationsstrukturen går mot professionella 
team med patienten i centrum och med ambitionen att få till ett naturligt flöde för patienten 
genom vården. Karolinska Institutet vill även koppla ihop vård, forskning och utbildning för att 
bättre kunna möta patienternas behov. 

Sammanfattningsvis har Sverige och Nederländerna olika system men står ändå inför 
snarlika utmaningar. 

Vad är gränslös Hälso- och sjukvård för dig? 
Fyra personer ger sin personliga syn.
✚✚ Politikerperspektivet – Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd och ansvarig för det mesta som 
handlar om miljö inom Stockholms stad. Vill gärna prata om hälso- och sjukvårdspolitik och 
se lite större och längre.
✚✚ Patientperspektivet – David Lindvall, Unga Allergiker vittnar om att unga med astma- 
och allergi har samma förväntningar på livet som andra ungdomar. Medlemmarna är 
intresserade av jämlik vård, patientsäkerhet och tillgången till säkra läkemedel. 
✚✚ Sjukvårdsorganisationens perspektiv – Hans Winberg, generalsekreterare, Leading  
Health Care tror inte att vi någonsin kommer att få en gränslös vård då vi är så bra på att 
bygga gränser. Våra gränsdragningar inom hälso- och sjukvården har gjort att vi ligger  
efter i digitaliseringen. Det bidrar till att vi låser in oss och vi har hamnat i den återvänds-
gränd som beskrevs för fyrtio år sedan i boken Babels hus. Vi behöver relationer och 
gränsbrytande. 
✚✚ Per Carlsson, Prioriteringscentrum Linköping anser att gränslös hälso- och sjukvård är 
något väldigt positivt. Problematiserar vi så betyder gränslöst även obegränsat. Arbeta 
med prioriteringar innebär att sätta pris på människor och vård. För läkemedel med höga 
kostnader som vänder sig till små grupper med svåra sjukdomar uppkommer frågan om hur 
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mycket vi är beredda att betala för varje vunnet hälsojusterat levnadsår? Höga kostnader för 
en behandling innebär undanträngning av en annan. 

I paneldiskussionen lyftes främst:
✚✚ Vi måste kunna ompröva och sträva efter en säker vård som räddar så många människoliv 
som möjligt
✚✚ Det viktigaste är att garantera jämlikhet i vården. Svårt att diskutera att vissa patientgrupper 
dränerar det ekonomiska systemet på bekostnad av andra
✚✚ Utvecklingen med mer preciserad medicin ger höga kostnader för vissa patienter, så hur gör 
vi vården jämlik?
✚✚ Politikerna är njugga till öppenhet kring prioriteringar vilket leder till tröghet i systemet. Vi 
måste både kunna vara positiva till innovationer men också till att utrangera det som inte 
fungerar
✚✚ Vi tänker gränslös vård inom EU men hur gränslösa har vi varit mellan landstingen och 
mellan landsting och kommuner? 
✚✚ Vi har ett dåligt flöde av kunskap och metoder över landstingsgränserna
✚✚ Inom politiken är det svårt att arbeta över landstings- och kommungränser. Bra med centra 
där kunskap samlas och dit patienter vet att de ska vända sig.

Det var jämnt i auditoriet mellan de som har respektive inte har handlat läkemedel från ett 
Internetapotek med tillstånd från Läkemedelsverket. Drygt 10 % har handlat läkemedel från 
annan källa. 

Från vänster: David Lindvall, Hans Winberg, Katarina Luhr och Per Carlsson
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Jenny Hellman

Gränslös handel och förfalskade läkemedel
Jenny Hellman, Apotekare vid Folkhälsomyndigheten 
Antibiotika är en fråga där gränslöst ställs på sin spets, då användningen är ett globalt växande 
problem. Har vi inte något effektivt antibiotika har vi inget infektionsskydd. Vi står inför längre 
behandlingstider på sjukhus och ökande mortalitet. I Sverige har användningen av antibiotika 
minskat men resistensen ökar. Vi kan inte bromsa utvecklingen då det är naturligt för 
bakterierna att anpassa sig. Ungdomsbarometern, svensk enkätundersökning för ungdomar 
mellan 15-24 år, genomförde 2013 en undersökning med 6 000 svarande. Den visade att c:a 
1 % hade köpt antibiotika över internet för att behandla könssjukdom. Handeln av kläder och 
andra varor över Internet ökar och vi kan förvänta oss att även handeln med läkemedel ökar 
och därmed antibiotikaresistensen.

Hälften svarade ja och hälften nej på frågan om e-handel med läkemedel är ett hot mot 
folkhälsan. 

Per-Åke Sandvold, Läkemedelsverket diskuterade utifrån frågeställningen om e-handel 
med läkemedel är ett hot mot folkhälsan. Flera hundratusen sökningar per månad görs 
på läkemedel men det säger inte något om hur mycket som faktiskt köps. De läkemedel 
som det främst söks på är smärtstillande, antidepressiva och lugnande. Tillsammans med 
sömntabletter står dessa, som också till största delen är narkotikaklassade, för c:a 70 % av 
sökningarna. Antibiotika representerar c:a 10 %.

I en Sifo-undersökning för några år sedan efterfrågades bl.a. kännedom om den nationella 
apotekssymbolen. Knappt var tredje person kände till den. Något år senare lanserades även 
den europeiska symbolen, troligen är den inte mer känd.

40 % i undersökningen svarade ja på frågan om de kunde tänka sig att köpa receptbelagda 
läkemedel över Internet utan recept. 

Per-Åke Sandvold
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96 % – av Internetapoteken uppfyller inte kraven och kräver inte recept vid försäljning av 
receptbelagda läkemedel. Den svenska tullen beslagtog 2015 c:a 3,5 miljoner tabletter och 
kapslar. Läkemedel från annat EU-land är inte medräknade då tullen varken får kontrollera 
eller beslagta dessa med hänsyn till EUs regler om fri rörlighet för varor och tjänster. 

Sverige deltar sedan åtta år i ett internationellt samarbete, Pangea, för att under en vecka/år 
tillsammans med Interpol, tull och polis kontrollera vad som faktiskt kommer in i landet. Här 
bekräftas det tullen ser varje dag; det som beslagtas är framförallt narkotika, dopningsmedel 
och antibiotika.

Vad är riskerna med att köpa läkemedel över Internet? 
✚✚ Kvalitetsbristen – fel substans, avsaknad av aktiv substans, läkemedel i kosttillskott, 
piratkopior, flera aktiva substanser, bakterier i injektionsflaskor mm
✚✚ Självdiagnostiken – shoppar runt på Internet efter läkemedel som passar till de upplevda 
symtomen 

Socialstyrelsen har gjort en undersökning av dödsorsaksregistret. De tittade på individer 
som avlidit där det påträffats narkotiska preparat i blodet. Många dödsfall hade kommentaren: 
”merparten av dessa läkemedel kommer sannolikt från andra källor än genom förskrivning i 
nära anslutning till dödsfallet”. 

Sammanfattningsvis besvarar Per-Åke Sandvold själv mentometerfrågan med ett JA – köp av 
icke godkända/olagliga läkemedel, hos ej godkända apotek, är ett hot mot folkhälsan!

Att trovärdigheten till att läkemedlen i den legala kedjan är äkta, är en förutsättning för 
patientsäkerheten, säger Anita Finne Grahnén, LIF – de forskande läkemedelsföretagen. 
De förfalskade läkemedlen är så skickligt gjorda att det är så gott som omöjligt att se någon 
skillnad mellan äkta och förfalskade. 

Varför förfalskningar? Det handlar om lätta pengar och låga straff. Högsta straffet enligt 
Läkemedelslagen är böter eller fängelse i högst ett år. I lagen om handel med läkemedel 
är fängelsestraffet högst två år. Det är alltså betydligt lägre straff än för narkotikabrott där 
straffsatsen ligger på upp till tio års fängelse. 

Serialisering – 2 D-kodning, innebär att tillverkare av receptbelagda läkemedel förser 
varje förpackning med en unik sifferkod. Dessa koder samlas i en databas och det går att 
kontrollera förpackningen hela vägen från industri till apotek. På apoteket görs den sista 
kontrollen innan förpackningen lämnas över till kund. I och med utlämningen är den unika 
sifferkoden förbrukad och kan aldrig användas igen. Varje förpackning är även försedd med 
en säkerhetsförsegling. Det är EU som lagstiftar och intressenterna i respektive land som ska 
genomföra serialiseringsprojektet, med tillsyn av myndigheterna. Den 9 februari 2019 ska 
systemet sjösättas! 

Anita Finne 
Grahnén
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Ann Carlsson, VD, Apoteket AB och drygt 80 % av auditoriet var överens om att de fysiska 
apoteken behövs även i framtiden. Det är dock nödvändigt att apoteken förändras i takt med 
patienternas behov.  

Tillgången till information kring hälsa och förebyggande samt behandling av sjukdomar är 
enorm och har förändrat apoteksbesöken. Idag kommer apotekskunden med en föreställning 
om sitt problem och hur det ska lösas. Kunden behöver hjälp med att sortera den information 
som har samlats in.

Tillgången till apotek är idag större än till annan vård. För att stävja oro fungerar apoteken 
som kunskapsstöd i dialog med kunden. Uppfattningen är att det finns ett större behov av 
fysiska apotek idag och att rådgivningen är central. 

Efter lunchpausen ställdes nästa mentometerfråga.

Ann Carlsson

Nästan 60 % ansåg att det är myndigheterna som har det största ansvaret, 30 % anser att 
ansvaret ligger på hälso- och sjukvården.

Gränslös hälsoinformation – möjligheter och risker för patienten
Mef Nilbert, chef för Regionalt Cancer Centrum (RCC) syd och professor i onkologi vid Skånes 
onkologiska klinik delade med sig av sina tankar kring hur vården försöker möta den pålästa 
patienten. 

Läkarrollen har förändrats mycket över tid, från den auktoritära till den mer rådgivande. 
Patientens roll har på motsvarande sätt gått från passiv till aktiv. Allt fler patienter söker 
information innan sitt läkarbesök. Det måste läkaren prestigelöst förhålla sig till då det är 
omöjligt att hålla sig uppdaterad på detaljnivå även för det egna specialområdet. 

En relativt vanlig cancerpatient har i regel ett läkarbesök på 45 minuter som ska räcka för 
att diskutera status efter operationen, patologiska resultat, prognos, recept osv. Det fungerar 
oftast om patienten inte är påläst. Är patienten det kan diskussionen påbörjas 
och ligga på en annan nivå. Men det finns också pålästa patienter som vill gå in på 
varje detalj och då blir det svårt att hinna med allt på utsatt tid. 

Då sjukvården är hårt tidspressad är tidsaspekten den största utmaningen med 
pålästa patienter. I t.ex. Danmark fungerar det annorlunda då allt det praktiska 
som har med läkemedel och biverkningar etc. att göra sköts av en sjuksköterska. 

Fördelarna med den påläste patienten är att bedömningarna blir enklare 
när patienten ger tydliga beskrivningar. Hälso- och sjukvården måste i större 
utsträckning börja fokusera mer på kommunikation än på information. 

Det finns idag 62 000 cancerdiagnoser. En av tre, snart fyra av tio, kommer att 
drabbas av cancer. 72 % av patienterna lever efter fem år vilket gör att Sverige 
ligger i topp när det gäller överlevnad. Efter denna tid är det stor skillnad i 

Uppdaterad
Engagerad
Aktiv
Insatt
Informerad

Mef Nilbert
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överlevnad mellan diagnoserna, 95 % för testikelcancer mot c:a 10 % för lungcancer. Idag lever 
en halv miljon personer efter en cancerdiagnos och de utgör en stark lobbygrupp. 

Det finns sex RCC som står för kunskapsstyrningen kring cancervården. Patientperspektivet 
är centralt då det visar sig att en cancerpatient i snitt gör 26 vårdövergångar under sin 
cancerresa. Cancer är den ledande dödsorsaken i arbetsför ålder, behandlingen är vanlig och 
dyr. En ökning av multisjuka cancerpatienter förväntas då 85 % av dem som är över 65 år har 
minst en kronisk sjukdom. 

Patienterna reser gärna för att få den bästa cancervården i motsatts till övriga Europa där 
patientrörligheten är mycket låg.

Andreas Lundqvist, Ingenjör från Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman talade under 
rubriken ”Vad kan Storuman lära resten av Sverige”? 

Västerbotten är det näst nordligaste länet i Sverige med en befolkning på 260 000 invånare. 
Befolkningen bor mycket glest, knappt 5 personer per km2.

I Slussfors som ligger mellan Storuman och Tärnaby 
finns ingen sjukvård. Det är 6 mil åt varje håll. Ett av 
deras projekt går ut på att förmedla bättre service 
i glesbygd dvs. närmare patienten för att därmed 
minska resandet. Idag är kostnaderna höga för att 
flytta patienter och/eller personal så det finns en 
stor vinstpotential. 

I det virtuella hälsorummet kan patienten 
själv t.ex. utföra provtagning i vissa fall med 
hjälp av lokala hemtjänsten. Det möjliggör också 
konsultation på distans av läkare, sjuksköterska, 

sjukgymnast, dietist, logoped. Även distansutbildning fungerar bra. 
En pilotstudie visade också att den upplevda tryggheten hos patienterna var lika stor mellan 

de som fått vård på distans i Slussfors och de som fått vård i Storuman. 
Den självuppskattade hälsonivån var högre i Slussfors och besparingen var resekostnader för 

96 km/provtillfälle. 
Ett annat exempel handlade om problemen med att rekrytera fasta läkartjänster i 

glesbygden. Ett rum har inretts i Vilhelmina där det går att utföra robotstyrda hjärtultraljud. 
Läkaren finns på distans i Umeå och patienterna upplevde det positivt. Samtliga föredrog att ha 
samma läkare på distans framför att träffa en ny stafettläkare vid varje besök. Kontinuiteten är 
viktigare än det fysiska mötet och telemedicin är ett av flera verktyg för god vård. 

Nästa mentometerfråga handlade om sökt – icke akut - vård utomlands. > 40 % hade egen 
erfarenhet eller visste någon, som utnyttjat den möjligheten.

Andreas Lundqvist
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Gränslösa ersättningsmodeller – möjligheter och risker
Maria Lidström, verksam vid Försäkringskassan fokuserade på patientrörlighetsdirektivet, 
2011/24/EU, som antogs av Europaparlamentet och rådet den 9 mars 2011. Syftet med 
direktivet är att göra det lättare att få tillgång till säker och gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna. De flesta 
som är folkbokförda eller skrivna i Sverige, utsända från Sverige samt pensionärer som bor i 
annat EES-land, har rätt till ersättning. 

För att få ersättning för planerad vård ska behandlingen vara utförd av behörig vårdpersonal 
och i normala fall ha bekostats av hemlandstinget. Patienten kan välja att antingen begära 
ett förhandsbesked från Försäkringskassan eller att ansöka om ersättning i efterhand. Det 
senare alternativet är dock ett risktagande. Ersättningen kan inte vara högre än de faktiska 
kostnaderna och avdrag görs för patientavgiften. Ingen ersättning utgår för resor, boende eller 
medföljande. 

C:a 7 000 svenskar/år söker vård i annat EU/EES-land. De kommer framförallt från 
Stockholm, Västra Götaland och Norrbotten. 

I den EU-barometer som genomfördes 2014 om gränsöverskridande vård var kunskapen om 
möjligheten högre i Sverige än i övriga Europa i. Benägenheten att resa till ett annat land för 
behandling var i Sverige 58 % och 33 % i övriga EU-länder. Däremot var viljan att resa för att få 
snabbare vård eller vård av en erkänd specialist hälften så stor i Sverige som för övriga EU-länder.

Anders Fasth, professor i pediatrisk immunologi vid Göteborgs Universitet och Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus var dagen sista talare. Han fokuserade, till skillnad från 
presentationen om glesbygdsmedicin, om glesa patienter dvs. om sällsynta diagnoser. 

En sällsynt diagnos förekommer hos 1 person på 10 000. De flesta av sjukdomarna har en 
prevalens på < 1 på 100 000 vilket innebär att det kanske bara finns någon enstaka patient i 
landet. Läkemedelsbehandlingen är ett problem, det finns särläkemedel men hur görs t.ex. 
kliniska prövningar? Det finns inga läkarspecialiteter inom sällsynta sjukdomar så var finns 
kunskapen? Vårdgivare som möter personer med sällsynta sjukdomar står ofta frågande då 
kunskap saknas för hur det går till att lära sig något om det vi inte vet finns.

Sedan tjugo år finns ett informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs 
Universitet. Här ges råd och information om c:a 500 diagnoser. Det har också byggts upp 
centrum kring universitetssjukhusen för att samarbeta kring sällsynta sjukdomar. På nordisk 
nivå drivs t.ex. ett projekt med 500 barn där det nu görs en 15-årsuppföljning. 

Den kliniska kunskapen hittas oftast i andra länder med högre prevalens. 
Mikael Hoffmann, moderator för dagen, avslutade Läkemedelsriksdagen 2016 med en 

sammanfattning och en illustrativ mindmap.

Maria Lidström

Anders Fasth


