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Sammanfattning
Implementering av precisionsmedicin (PM) innebär en ny och ökad förmåga att forska fram nya
behandlingar och diagnostik och behandla enskilda patienter med effektiva och säkra behandlingar
utifrån deras individuella medfödda och förvärvade egenskaper. Samtidigt innebär paradigmskiftet
en utmaning för företag, akademi och inte minst hälso- och sjukvården att anpassa sig för att fånga
de nya möjligheterna.
Arbetsgruppen har arbetat fram följande vision och mål:
Vision
Sverige är en världsledande nation inom forskning, utveckling och implementering av PM genom
både framstående forsknings- och innovationsinsatser och framsynt policyutveckling som inspirerar
till motsvarande förändringar globalt.
Mål
Genom att leva upp till visionen uppnås:
•

Nytta för patienter i Sverige och globalt

•

En resurseffektiv svensk hälso- och sjukvård

•

En i internationell jämförelse framstående forsknings- och innovationsförmåga som leder till
exportintäkter samt attraktions- och konkurrenskraft

I detta dokument belyses ett antal områden som behöver förnyade arbetssätt och policyutveckling
för att på ett jämlikt och systematiskt sätt implementera PM i svensk hälso- och sjukvård. Dessutom
beskrivs förutsättningarna för Sverige att ta en tätposition inom att forska fram och utveckla nya
varor och tjänster för global patientnytta.

Flertalet av de identifierade åtgärdsförslagen summeras utan inbördes ordning i de tre följande
bilderna och samtliga förslag återfinns i de boxar som finns i resten av dokumentet. För de flesta av
de områden som täcks in i texten finns sedan länge kända utmaningar som behöver hanteras, liksom
pågående processer att förhålla sig till. Utrymme har inte funnits att täcka in ett flertal viktiga
aspekter inom PM, exempelvis etiska frågeställningar eller implikationer för global hälsa. Givet den
korta tidsramen1 har arbetsgruppen2 dessutom inte hunnit med förankringsarbete såsom tematiska
workshopar och rundabordssamtal med berörda intressenter från vård, patientorganisationer,
myndigheter, akademi och industri.

1

Två månader
Arbetsgruppen för precisionsmedicin inom ramen för Samverkansgruppen för Life Science – en rådgivande
grupp till regeringens Life Science kontor
2

2

Policyutveckling för vård och patientnytta (1)
ÅTGÄRDSOMRÅDE

MÅL

Regulatoriska processer för
biomarkörer, diagnostik och
medicinteknik

Hur kliniska studier kan förbättras
och attraheras

Diagnostik för att identifiera rätt
patient för specifik behandling

Introduktion och upptag av ny
diagnostik och behandling

Väl fungerande implementering av
regelverk samt god kännedom om
dessa hos alla aktörer

Attraktivt klimat för kliniska studier,
både generellt och inom PM

Relevanta och olika former av
diagnostik utvecklas och utvärderas

Ny diagnostik och behandling införs i
sjukvårdssystemet på ett patientsäkert,
jämlikt och systematiskt sätt

VAD / NÄR
Nu:

Informationsinsatser för att öka
kännedom om regelverken både till
SMF och vård 1,2
Ta ett urval olika diagnostik genom ny
regulatorisk process för lärande1,2

Imorgon:

Stöd utveckling och validering av
biomarkörer och ny diagnostik, jfr
läkemedelsplattformen/SciLifeLab 3, 14

Långsiktigt:

Utveckling av tillsyn att validerad
diagnostik länkad till behandling
används och blir nationellt jämförbar
och uppföljningsbar 1,3

Tydlig ambitionsnivå som följs av 3, 7 :
• Riktade och adekvata
incitamentsstrukturer
• Resurstilldelning
• Tydlig uppföljning/hälsodatainsats
•Stöd
Förmåga
till tidig diagnosmed
plattformsprövningar
donerade läkemedelskandidater för
kombinationsstudier 1,4
Vidareutveckla överenskommelserna
mellan industri och SKL 2, 6
Uppdrag att hitta former för hälsooch sjukvårdens bidrag till, och
medverkan i explorativ FoU 3 ,8
Säkerställ att ersättningen för
läkemedelsprövning kommer
utförande verksamhet till del 5, 7

Systematisk utvärdera när screening
är relevant 3, 9
Utveckla en nationell modell för
implementering av cancerdiagnostik
3, 5

Kompletterande satsningar till GMS
för omik – samverkan med
näringslivet ingår 10

Kompletterande satsningar till GMS
för digitala markörer och terapier –
samverkan med näringslivet ingår 10

Utveckla hälsoekonomiska modeller
för diagnostiska metoder 9
Innovationsupphandling för PM 2, 7, 11
Inkludera PM i uppdrag om
högspecialiserad vård PM 4, 7
Utveckla arbetssätt samt
prissättnings- och subventionsmodeller för behandlingar som
kombinerar läkemedel och
medicinteknik 1, 7, 9
Koppla satsningar för PM till arbetet
med högspecialiserad vård, t.ex.
forskningsintensiva centra som skapar
förändrade arbetssätt 4,, 7, 8, 12, 14

Policyutveckling för vård och patientnytta (2)
ÅTGÄRDSOMRÅDE Hälsodata för forskning, uppföljning
och vårdutveckling

Beslutsunderlag, planering, styrning
och samhällsekonomiska värden

Kompetensförsörjning

Horisontellt
implementeringsexempel

Hälsodata används för forskning
uppföljning och vårdutveckling

Säkerställ akademiskt och
professionellt stöd för beslutsfattare

Relevant kompetens tillgänglig för
sjukvård, akademi och näringsliv

Lärande exempel för vård- och
patientnytta samt skyltfönster

Utforma och inför regelbunden
uppföljning av mobiliteten mellan
akademi, hälso- och sjukvård och
näringsliv som underlag för åtgärder14

Kriterier:
• Förståelse för sjukdomsmekanismer
• Sjukdomens omfattande påverkan på
folkhälsa och sjukvård
• Bevisade vinster med, och behov av
tidig diagnostik, ev. screening
• Etablerad patientsegmentering baserad
på flera tekniker
• Flera behandlingsalternativ baserat på
diagnostik
• Patientvänliga biomarkörer/diagnostik
under utveckling
• Behov av förbättrad datainsamling och
användning
• Stor patientnytta för den enskilde
individen
Life Science kontoret förankrar/koordinerar
och identifierar delprojektansvariga
myndigheter/miljöer för uppdrag, samt
följer upp / Lungcancer potentiellt exempel

MÅL

VAD / NÄR
Nu:

Imorgon:

Korta ledtiderna för datauttag för
nationella populationsregister 4
Undersök om landsting/regioner kan
ges möjlighet att hantera dessa
persondata 4
Se över datastandarder och processer
för registeruttag och delning av data 4

Identifiera vilken typ av beslutsstöd
som behövs för att stimulera
införandet av precisionsmedicin4 ,6, 9

Finansiera uppbyggnad av akademisk
utbildning och forskning inom
området ”Medical Decisionmaking ”
3, 13, 14

Långsiktigt:

Implementera ett ambitiöst skarpt
skyltfönsterexempel som utmanar
och utvecklar dagens möjligheter 10, 12

Identifiera dataset för ”AI Innovation
of Sweden”och tillhandahåll medel 10, 12

Säkerställ att utvärderings- såväl
som uppföljningssystem finns på
plats till stöd för investeringsoch verksamhetsbeslut gällande
precisionsbehandling 4 , 6, 9

Utveckla förutsättningar och
incitament för delade tjänster
mellan akademi, näringsliv och
hälso- och sjukvård 3
Öka incitamenten för lärosäten att
flexibelt erbjuda enstaka kurser för
vidareutbildning av yrkesverksamma i
näringsliv och offentlig sektor 3

Förutsättningar för framtidens exportintäkter (3)
ÅTGÄRDSOMRÅDE

Program för forsknings- och
innovationssamverkan

Beslutsunderlag, planering, styrning
och samhällsekonomi

Inkubatorer och kunskapsspridning

Stärkt internationell närvaro och
synlighet

Långsiktig pipeline: högt
förädlingsvärde och exportintäkter

Framstående samverkansmiljöer

Effektivt innovationsstöd

Etableringar - Investeringar - Export
Attrahera kompetens och kapital

Planering inför FoI-proposiition3, 10, 12

Åtgärda avgiftsförordningen 3
Justera regleringsbrev, instruktioner
och riktlinjer 3
Stöd utveckling av prissättningsmodeller3, 16 och avtal 10

Stimulera tillgängliggörande av
etablerade bolags kompetens till
start-up bolag 10

En projektutlysning och en
mobilitetsutlysning 2020,
centra 202110, 12

Stimulera erfarenhetsutbyte 10, 12, 14
Utlys metodutvecklingsmedel 10, 12

Bidra till att förändra inkubatorernas
incitamentsstrukturer 10

Ett långsiktigt FoI-program för
explorativ Life Science samverkan
mellan sektorer10, 12

Fortsatt stöd till SciLifeLab och andra
infrastrukturer i FoI-propositionen,
med tydligt uppdrag kring
företagssamverkan 3, 10, 12

Fortsatta analyser av svensk
Life Science industri 17

MÅL

VAD / NÄR
Nu:

Imorgon:

Långsiktigt:

1 Läkemedelsverket; 2 Branschorganisationer; 3 RK; 4 Socialstyrelsen; 5 Hälso-

Tydliggör uppdrag i regleringsbrev /
instruktioner och se över finansiering 4
Möjliggör breddat engagemang för
attraktion av kompetens/kapital 4
Förstärk koordinerad relevant närvaro4
Skala upp och specialisera
exportfrämjande insatser 4, 18
Förläng exportstrategisatsningen4
Bredda vilka som bidrar i
investeringsfrämjande
Tydliggör och marknadsför de
konkurrenskraftiga förutsättningar
som etablerats inom svensk
precisionsmedicin

och sjukvården; 6SKL; 7Sjukvårdshuvudmännen;

8 Socialdepartementet; 9 TLV; 10 Vinnova; 11Upphandlingsmyndigheten; 12 VR; 13 Forskningsfinansiärer; 14 Lärosäten; 15 SCB; 16

Ekonomistyrningsverket; 17Tillväxtanalys; 18 Business Sweden och SweCare
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Precisionsmedicin för patientnytta och konkurrenskraft
Precisionsmedicin (PM), som ibland också kallas "individanpassad behandling", "skräddarsydd
behandling" eller liknande, innebär att sjukvården i ökande utsträckning går från att behandla alla
patienter med en diagnos på ett likartat sätt, till att anpassa behandlingen till enskilda patienters
genetiska, miljömässiga och livsstilspåverkade förutsättningar över tid.
Det är biologisk information och biomarkörer på molekylnivå hos patienten samt data om hur
genetiska faktorer hos individen interagerar med miljö- och livsstilsfaktorer över tid som utgör
grunden för de nya möjligheterna till mer precis och pricksäker behandling. Biomarkörer gör det
möjligt att på förhand bedöma vilken åtgärd eller behandling som ger bäst utfall för enskilda
patienter. Detta förutsätter att det går att klarlägga sambanden mellan biomarkören, biologiska
mekanismer bakom sjukdom och hälsa, specifik behandling och förbättrad hälsa. Precisionsmedicin
ger oss möjlighet att diagnosticera sjukdomar i tidigt stadium, i vissa fall redan innan symptom
uppstår - och att begränsa, senarelägga eller reversera progress av sjukdom.
Även i vården finns potential för effektivitetsvinster genom implementering av PM. Mer av
prevention och tidig upptäckt av sjukdom innebär möjlighet till långsiktiga besparingar och ökad
kvalitet i vård och omhändertagande, samt bättre utfall av behandlingar. Vidare har PM potential
att reducera biverkningar, att förbättra patienters följsamhet till behandling och att minska
användningen av invasiva testprocedurer.
Det tar idag upp till 15 år och kostar i snitt 2 miljarder euro att utveckla ett nytt läkemedel. De höga
kostnaderna beror i hög grad på att dessa även täcker den stora andel läkemedelskandidater som i
slutänden inte uppvisar förväntad effekt. Om fler läkemedel testas på rätt patientkohort från början
minskar risken för att lovande läkemedelskandidater stoppas och fler liv skulle kunna räddas. Det
senare gäller även diagnostik och medicintekniska lösningar. Genom tillämpning av idéerna bakom
PM redan i tidig utvecklingsfas skulle fler, säkrare och effektivare läkemedel som möter globala
medicinska behov kunna utvecklas. Implementering av PM i senare utvecklingsfaser innebär att
biomarkörer och bildbiomarkörer utvecklas som kan användas för att matcha en individuell patient
till rätt behandling. Patienter som har största möjliga nytta av behandlingen till minsta mm. Detta
innebär, förutom besparingar i form av undvikande av icke verksam behandling eller biverkningar
från behandling, nya affärsmöjligheter. Dessa affärsmöjligheter gäller såväl utveckling av verktyg för
FoU inom området, som nya läkemedel, diagnostik och medicinteknik.
Vi ser en accelererande utveckling av kunskap om sjukdomsmekanismer och därigenom
interventionsmöjligheter för att påverka sjukdomsförlopp. Parallellt utvecklas helt nya typer av
precisionsbehandlingar, exempelvis cell- och genterapier. Med andra ord står vi inför en omställning
av hälso- och sjukvården som bygger på en närmare koppling mellan specifik diagnostik och den
medicinska behandling som har en påtaglig effekt på just de patienternas tillstånd. Träffsäkerheten,
patientsäkerheten och tillgången till nya behandlingar ökar, samtidigt som de patienter som inte
förväntas bli bättre av en behandling slipper utsättas för ineffektiv terapi med åtföljande risk för
biverkningar. Parallellt med detta ökar kraven på den dokumentation som krävs för ett regulatoriskt
godkännande, vilket i sin tur innebär ökade utvecklingskostnader. Syftet med dessa krav är den
utgångspunkt i patientsäkerhet som finns såväl i läkemedelslagstiftningen som i den medicintekniska
förordningen (MDR) och i förordningen för in-vitrodiagnostik (IVDR). I tillägg till detta finns också
regelverk som tillåter en undantagshantering där patientgrupper med särskilt uttalade medicinska
behov kan ges tillgänglighet till innovativa mediciner genom villkorade godkännanden med
tillhörande krav på uppföljande klinisk dokumentation.

Arbetsgruppens arbete
Arbetsgruppen för PM etablerades den 20 augusti 2018 och rapporterar till Samverkansgruppen för
Life Science. Gruppen har träffats frekvent för diskussioner och avstämningar, alla har bidragit aktivt
i skrivprocessen och i den mån tiden har medgivit har också externa personer intervjuats och
4

konsulterats. Arbetsgruppen har även redovisat preliminära slutsatser för Samverkansgruppen för
Life Science den 25 september och för Life Science kontoret den 23 oktober 2018.
Givet den korta tidsramen behöver förslagen i detta dokument vidare förädling och förankring. Det
finns också mycket starka kopplingar till de teman som andra arbetsgrupper inom
Samverkansgruppen ansvarar för. Vi föreslår därför en fortsatt process med tematiska workshopar
och rundabordssamtal med berörda intressenter från vård, patientorganisationer, myndigheter,
akademi och industri.
För de flesta av de områden som täcks in i texten finns sedan länge kända utmaningar som behöver
hanteras, liksom pågående processer och initiativ. Det gäller exempelvis kliniska studier och
prövningar, vårdens förmåga att prioritera forskning och att samverka med akademi och näringsliv
samt förmågan att fånga, dela, analysera och föra in alla typer av hälsodata i forsknings- och
innovationsprocesser liksom i hälso- och sjukvårdens uppföljning och verksamhetsutveckling. Vi
inkluderar dessa frågor eftersom de också utgör flaskhalsar för en framgångsrik implementering av
PM.
I vårt arbete har vi valt att skilja på policyåtgärder å ena sidan och att skapa förutsättningar för
framtidens exportintäkter å den andra. Vi vill betona att dessa områden är lika viktiga för framgång
inom PM.
Arbetsgruppen vill betona att det finns fler relevanta och mycket viktiga frågor som är nära kopplade
till PM, men som vi av tidsskäl inte haft möjlighet att fördjupa oss i. Exempel på sådana är etiska
frågeställningar och utmaningar, globala ramverk och förutsättningar för jämlik tillgång till PM över
världen samt beräkningar och konsekvensbeskrivningar av införande av PM. Vi rekommenderar att
dessa frågor behandlas endera i den kommande strategin eller i något av de initiativ som den
kommer att föreslå. Dessa områden är ofta generiska för hela Life Science-området.

Vision, mål och uppföljning
Den demografiska utvecklingen och efterfrågan på morgondagens vård och omsorg ställer nya och
omfattande krav på omställning av hälso- och sjukvården. Medicinska och tekniska landvinningar
möjliggör på sikt en mer effektiv användning av våra gemensamma sjukvårdsresurser. Med PM följer
initialt ett behov av investeringar. Väl etablerat leder PM till att patienter får effektivast möjliga
behandling utifrån sina behov.
Behandlingar behöver utvärderas över tid utifrån förändrade medicinska behov. Därmed krävs ett
väl fungerande system och infrastruktur för uppföljning. Detta system behövs även för forskning och
lärande som leder till adekvat verksamhetsutveckling i vården. Patienter behöver även stöd för att
använda läkemedel på det sätt som ger bästa möjliga resultat och vara aktivt involverade i sin
behandling och uppföljning.
Vetenskapliga landvinningar och PM möjliggör att breda folksjukdomar kan delas in i flera distinkt
åtskilda sjukdomar med helt olika behandlingsstrategier med större sannolikhet att lindra symptom
eller t.o.m. stoppa, backa eller bota sjukdom hos den individuelle patienten. Inom vissa områden
kommer PM ge förutsättningar för prevention, istället för diagnoser och behandling när patienten
sökt vård för att få hjälp med besvärande symtom.
Långsiktiga och omfattande privata och offentliga investeringar i framstående Life Science forskning
och utbildning har varit och fortsätter vara, en grundläggande förutsättning för Sveriges position
inom området. I Sverige bedrivs banbrytande livsvetenskaplig forskning och det finns en
framstående Life Science-industri med förmåga att inom PM forska fram och utveckla nya
forskningsverktyg, diagnostik, medicinteknik och terapier som möter globala behov. Denna industri
har sedan länge haft en stor betydelse för svensk ekonomi. Om samarbetsklimatet inom
innovationssystemet för Life Science vidareutvecklas för att behålla sin konkurrenskraft och om
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gemensamma ansträngningar görs för att lyfta fram svenska styrkeområden och framgångsexempel,
kan Sverige även fortsättningsvis vara en framstående Life Science nation.

Vision
Sverige är en världsledande nation inom forskning, utveckling och implementering av PM genom
både framstående forsknings- och innovationsinsatser och framsynt policyutveckling som inspirerar
till motsvarande förändringar globalt.

Mål
Genom att leva upp till visionen uppnås:
•

Nytta för patienter i Sverige och globalt

•

En resurseffektiv svensk hälso- och sjukvård

•

En i internationell jämförelse framstående forsknings- och innovationsförmåga som leder till
exportintäkter samt attraktions- och konkurrenskraft

Uppföljning
Vården står inför stora förändringar, både när det gäller PM och de nya möjligheter som finns genom
digitalisering och AI. Denna process kommer att pågå över tid och vi vill understryka vikten av att
kontinuerligt följa upp påbörjade och genomförda förändringar och initiativ. Med rätt utformad
uppföljning skapas möjligheter till en lärande politik genom att effekter av genomförda beslut blir
tydliga.

Definition
Precisionsmedicin är en relativt ny term som har utvecklats utan att det finns en entydigt definierad
och tillämpad definition. Begreppet kan därför betyda olika saker i olika sammanhang.
Det underlag och de förslag som denna arbetsgrupp lämnar utgår ifrån följande definition:
Precisionsmedicin är diagnos, behandling och uppföljning som är skräddarsydd efter individens
egenskaper, utifrån biomarkörer och bildbiomarkörer för identifiering av genotyp och fenotyp, i syfte
att förbättra hälsa.

Policyutveckling för vård och patientnytta
För att bana väg för en utveckling som möjliggör bästa möjliga vård, patientnytta och användning av
resurser behöver relevanta policyåtgärder identifieras. Med tanke på den komplexa
beslutsstrukturen inom svensk hälso- och sjukvård behöver förslag utformas tillsammans med rätt
behovsägare, men också involvera andra aktörer som berörs av utvecklingen.
Förutom fortsatta investeringar i forskning, utbildning och innovationsfrämjande, krävs för att nå
framgång inom PM bl.a. att hinder rörande hälsodata är undanröjda, en god kompetensförsörjning
samt att hälso- och sjukvårdsorganisationerna har förutsättningar att tillsammans med externa
innovationsaktörer, fånga upp och implementera de nya möjligheterna. Här finns överlappande
behov och intressen med de andra arbetsgrupperna inom Samverkansgruppen för Life Science. Alla
åtgärder inom policyutveckling bör också inkludera ett internationellt perspektiv för spridning och
implementering i andra geografier för att bana väg för global patientnytta från landvinningar inom
PM.

Regulatoriska processer för biomarkörer, diagnostik och medicinteknik
Diagnostiska verktyg regleras i förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik (IVDR). Det betyder att alla tester som ger information om anlag för ett medicinskt
tillstånd eller en sjukdom (t.ex. genetiska tester) och tester som tillhandahåller information som ska
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göra det möjligt att förutsäga behandlingseffekter eller behandlingsreaktioner (t.ex. produkter för
behandlingsvägledande diagnostik, s.k. companion diagnostics), betraktas som medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik. Medicintekniska produkter regleras i förordning (EU) 2017/745 om
medicintekniska produkter (MDR). De två ovannämnda förordningarna antogs i maj 2017 med en
implementeringstid på 3-5 år.
Genom antagandet av dessa två förordningar har bl.a. övervakning av anmälda organ (notified
bodies), förfaranden för bedömning av överensstämmelse och likvärdighet, kliniska prövningar och
klinisk utvärdering, säkerhetsövervakning och marknadskontroll stärkts jämfört med det tidigare
regelverket. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för området och har ett ansvar för att en effektiv
implementering det nya regelverket sker. Även om ansvarig myndighet ser området som tydligt
reglerat ser arbetsgruppen behov av insatser som ökar kunskapen om regelverket hos vård och
företag.
Den omställning som krävs för anpassning till den nya, mer omfattande regleringen innebär en stor
utmaning för företag inom området. När MDR och IVDR börjar gälla 2020 respektive 2022 väntas
tiden till marknad förlängas med ett par år. Det påverkar både riskbedömningar och kostnader.
Därmed kommer finansiering, i synnerhet långsiktig finansiering, bli en växande utmaning för
företagen. Det finns även en risk att etablerade produkter försvinner från marknaden. då företagen
inte har kapacitet att hantera omställningen. Den ökade regleringen kan samtidigt medföra att
europeiska bolag först går in på den amerikanska marknaden, då FDA:s krav numera är lägre än de
europeiska.
Från företagen finns en oro för att tillgången till anmälda organ som behövs för att få CE märkning
för produkter inom flera riskklasser riskerar att bli en framtida flaskhals. De redan få anmälda organ
som finns, förväntas bli ännu färre vilket kan leda till ökade kostnader och försenade nya
behandlingsmetoder.
I hälso- och sjukvården utvecklas egna tester som ibland används i klinisk praktik utan att genomgå
samma regulatoriska process som kommersiella produkter. I forsknings- och utvecklingssyfte är
egenutvecklade tester oerhört värdefulla. Däremot ska egenutvecklade biomarkörer och
diagnostiska tester valideras innan de blir en del av rutinmässig klinisk praktik. Läkemedelsverket
LMV behöver få ökade anslag för att utveckla denna tillsyn då företagens avgifter inte bör användas
för tillsyn av vårdens egenutvecklade tester.
För validering av biomarkörer kan forskarna och de akademiska forskningsplattformarna vid
SciLifeLab vara av stort värde för närliggande klinisk verksamhet och företagssamverkan, liksom
medicintekniska enheter vid universitetssjukhusen. Genom tät samverkan mellan kliniska forskare
och medicinskt tillämpbara teknologier som exempelvis inom genomik, proteomik, transkriptomik,
mikrobiomforskning och metabolomik, kan nya metoder för diagnos, prevention och
behandlingsstratifiering forskas fram och testas i en akademisk miljö.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Regulatoriska processer för biomarkörer, diagnostik och
medicinteknik
Läkemedelsverket har som tillsynsmyndighet ansvaret för en effektiv implementering av
förordningar, ett uppdrag som bör innehålla:
•

att i samråd med relevanta branschorganisationer genomföra riktade insatser med särskilt
fokus på SMF för att öka kännedomen om regelverken för in vitro-diagnostik och
medicinteknik. Det finns även behov av ökad kunskap om dessa regelverk i vården - hos
beslutsfattare och de som använder och bidrar till testning, utveckling och
implementering av ny diagnostik.

•

att i samråd med relevanta branschorganisationer genomföra en analys som följer den
regulatoriska vägen för några olika typer av nya diagnostiska verktyg, t.ex. imaging
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(exempelvis PET), ctDNA, metabolit/protein med den nya regleringen för att bidra till
utveckling av handläggning och rådgivning. Analysen kan också bidra till att utveckla
arbetssätt och ansvarsfördelning mellan Competent Authority, anmält organ och EMA.
•

Utveckla tillsynen avseende att säkerställa att validerad diagnostik används för
diagnostisering inför val av behandling, liksom att säkerställa att informationen om
användning av, och resultat från tester blir nationellt jämförbar och uppföljningsbar.
Detta inkluderar hur information från tester förs in i vårdens informationsmiljö.

Övriga åtgärdsförslag:
•

Utforma ett uppdrag, exempelvis inkluderande SciLifeLab och vårdens medicintekniska
enheter, för ökad förmåga att stödja utveckling och validering av biomarkörer och ny
diagnostik, såväl i akademi och sjukvård som motsvarande samverkan med företag.

Hur kliniska studier kan förbättras och attraheras
En utvecklad nationell ambition för att attrahera kliniska studier generellt - men även specifikt inom
PM - är en väsentlig del av en samlad Life Science-strategi, tillsammans med identifiering av de
avgörande förslag som skulle bidra till en sådan ambition. Förutsättningarna för svensk
sjukvårdspersonal att forska måste stärkas. I dag föreligger ofta en skiljelinje mellan forskning och
sjukvård och det saknas i många fall utrymme för forskning i det dagliga sjukvårdsarbetet. Här är
karriärvägar och incitamentsstrukturer för en långsiktig akademisk kompetenshöjning för hälso- och
sjukvårdens personal samt kompetensutbyte mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv av
yttersta vikt. Det saknas idag resurser för att i tillräcklig utsträckning arbeta i den forskningsfront där
studier inom PM befinner sig. En avgörande begränsning är vårdpersonalens möjligheter att
prioritera engagemang i klinisk forskning i en vårdmiljö som är fokuserad på vårdproduktion.
Incitamentsstrukturer, exempelvis i form av meritering, karriärvägar och resurstilldelning behövs om
Sverige skall bibehålla och stärka sin position som prioriterat land för kliniska studier.
I SKL:s positionspapper står redan följande om forskningsuppdraget ”Hälso- och sjukvården ska
uppmuntra till, och ge praktiska förutsättningar och incitament för personal, oavsett yrkesroll, att
initiera och driva klinisk forskning”3.
Kliniska Studier Sverige (KSS) kom till som svar på förslagen i utredningsbetänkandet Starka
tillsammans (SOU 2013:87). Förslagen hade syftet att skapa förutsättningar för klinisk forskning och
att etablera en struktur som skulle öka intresset att placera externfinansierade kliniska studier i
Sverige. KSS har sedan starten 2016 arbetat för att etablera en sådan hållbar nationell infrastruktur
för kliniska studier i Sverige. Hittills har få förfrågningar handlat om PM, men KSS har fått och kunnat
tillgodose, förfrågningar om patientsegmentering. KSS är uppbyggt som ett samarbete mellan
Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Fokus i verksamhetens är för närvarande att
tillgodose dagens behov av kliniska studier. Bland annat pågår ett arbete med att bygga upp en
samordning av genomförbarhetsförfrågningar (feasibility requests).
Sverige måste konkurrera med kvalitet och kostnadseffektivitet. Globala företag beslutar var
prövningar genomförs utifrån ett flertal affärsmässiga parametrar. Dessa handlar dels om kvalitet,
snabbhet, kostnadseffektivitet och patientrekrytering, men också om framtida marknad för de
produkter som prövas. Det råder stor konkurrens och många länder satsar för att attrahera studier.
Aktiv medverkan i kliniska prövningar gynnar inte bara patienter med snabb tillgång till de senaste
innovativa behandlingsmetoderna, utan bidrar också till höjd kapacitet och kvalitet på sjukvården,
mer och bättre klinisk forskning samt nya arbetstillfällen4.
3

https://skl.se/download/18.6ee610e515505b6272dec3e3/1467287590637/Positionspapper%20klinisk%20fors
kning%20SKL.pdf
4
Jervelund et al 2017
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Avgörande faktorer för att kliniska studier, eller delar av dem i form av studienoder (study sites), ska
förläggas till Sverige är bland annat förmågan att snabbt kunna lämna besked på
genomförbarhetsförfrågningar (feasibility requests). I nästa steg krävs att de utfästelser som där ges
kan materialiseras, i form av tillgång till patienter som uppfyller angivna inklusionskriterier, att dessa
kan rekryteras enligt överenskommen tidsplan och att de data som samlas in är av god kvalitet. Det
är också angeläget att detta sker till kostnader som studiens sponsor uppfattar som
konkurrenskraftiga.
I dessa avseenden har ett flertal andra länder utvecklat sin standard och kan därigenom leverera lika
bra eller bättre än vad vi i dag i Sverige förmår. Ett attraktivt exempel är danska NEXT5. Erfarenheten
talar sitt tydliga språk – en framgångsrikt genomförd studie med kvalitet, leverans och till rimligt
pris, leder med stor sannolikhet till ytterligare förfrågningar om efterföljande projekt.
Läkemedelsprövningar och kliniska studier av medicinteknik regleras olika. Hos akademi och
finansiärer av innovationsstöd finns begränsad kunskap om när det är relevant för
läkemedelsprojekt att genomföra kliniska prövningar. Det förekommer att kliniska studier initieras
alltför tidigt i relation till en genomtänkt utvecklingsstrategi. För läkemedelsprövningar gör
läkemedelsplattformen vid SciLifeLab stor nytta för att i akademin öka förståelsen av vad som krävs
för att ta läkemedelsprojekt vidare. Läkemedelsplattformen stödjer projekt i tidig fas och ökar
medvetenheten om vilken verifiering av projekten som bör ske innan man går in i en klinisk
läkemedelsprövning. Plattformen stöttar inte enbart enskilda projekt utan genomför också
seminarier och utbildningar på temat som också riktas till företag.
När det gäller kliniska studier av medicinteknik ska tillverkare utföra en klinisk utvärdering i enlighet
med regelverket, inklusive klinisk uppföljning efter utsläppandet på marknaden. Det nya
medicintekniska direktivet (MDR) kommer att innebära att fler medicintekniska produkter behöver
utvärderas i kliniska studier. Det finns en oro att en brist på anmälda organ för certifiering kommer
innebära en flaskhals för området.
Förmågan till tillfredsställande leverans av kliniska prövningar i Sverige är idag huvudsakligen
personberoende och inte generell. De väl renommerade forskare som är villiga att bidra i kliniska
prövningar räcker inte till. Det finns en stor oro för återväxten av kunniga prövare. Här krävs krafttag
i att skapa incitament för enskilda kliniska forskare att fortsätta forska och att bidra till kliniska
studier om Sverige ska kunna ligga i framkant. Beroendet av enskilda renommerade forskare medför
också att enskilda sjukdomsområden kan ha väsentligen bättre förutsättningar än andra, vilket även
är hämmande för utvecklingen av PM inom flera sjukdomsområden. Det framförs i vissa
sammanhang att tillgången på svensk expertis är så begränsad så att den inte räcker till både ett
aktivt engagemang i kliniska studier och till att med hänsyn till jävshantering, samtidigt kunna fylla
nödvändiga expertroller hos statliga myndigheter i samband med landstingens utvärdering av
läkemedlens värde.
Företagen efterfrågar även samverkan med hälso-och sjukvården för mer explorativ forskning om
biologiska mekanismer bakom sjukdom och kring biomarkörer för hälsa och sjukdom. Det kan t.ex.
handla om att få tillgång till patientmaterial för att utvärdera potentiella molekylära
läkemedelskandidaters säkerhets- och effektivitetsprofil i tidig fas innan inklusionskriterier för vilka
patienter som ska ingå i klinisk prövning är klar. Materialet kan också användas för att identifiera och
validera nya målmolekyler inom olika sjukdomar, liksom för att utveckla metoder som utvärderar om
potentiella läkemedelskandidater utövar funktion på de målmolekyler i kroppen man försöker
påverka för att behandla eller förhindra sjukdom. Patientmaterial kan även användas för att forska
fram nya biomarkörer och metoder för att kunna diagnostisera eller följa sjukdomsprogression med
olika omik-tekniker. Det kan handla om patientmaterial som annars skulle destrueras, men som
skulle kunna ge stor forskningsnytta om de togs tillvara och hanterades på relevanta sätt för de
5

nextpartnership.dk
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studier man vill genomföra, t.ex. bortopererade tumörer och biopsier eller fettvävnad från
kosmetisk kirurgi. Det kan också handla om motsvarande forskning på vävnad eller patienter med
olika imaging-tekniker.
Detta är en verksamhet som inte är lätt att motivera från sjukvårdens sida, även om företagen är
villiga att betala för de kostnader som uppkommer vid hanteringen. Här behövs initiativ och riktlinjer
för att tydliggöra att denna typ av tillgängliggörande till full kostnadstäckning är värdefull även för
sjukvården i ett längre perspektiv, samt att formerna för att genomföra detta finns på plats. Det kan
exempelvis handla om arbetssätt avseende material och datahantering, samt avtals- och
prissättningsmodeller. Den typ av forskning som sker baserat på materialet skulle också kunna
genomföras som akademiskt högkvalitativa, explorativa samarbetsprojekt mellan kliniska forskare
inom dessa sjukdomsområden och företag, om incitament i form av forskningsfinansiering fanns (se
förslaget om FoI-program).
Nästa steg och åtgärdsförslag: Hur kliniska studier kan förbättras och attraheras
Ambitionsnivå:
•

Den svenska sjukvårdens huvudmän behöver, liksom i t.ex. Danmark, signalera en tydlig
ambition avseende kliniska studier och prövningar. Klinisk forskning, där även
uppdragsforskning bidrar, är en avgörande del i vårdens utveckling. Ambitionsnivån
behöver sedan implementeras i nya incitamentsstrukturer och resurstilldelning samt
inkludera en tydlig uppföljning. Uppdraget klinisk forskning och utveckling bör vara särskilt
tydligt för de verksamheter som bedrivs inom universitetssjukvårdsenheternas ram liksom
inom den högspecialiserade vården, där PM bör ha ett särskilt utrymme.

•

Regeringen behöver uttala vilken ambition och strategi man har för att implementera PM,
eftersom det påverkar attraktiviteten för Sverige som land för kliniska studier. Om
ambitionsnivån är hög så krävs också insatser och riktade resurser till hälso- och
sjukvården för att förbättra förutsättningarna för tidig diagnos, ibland genom screening,
samt användning av data från patientjournaler för att identifiera rätt patientkohorter på
snabba och etiska sätt, liksom en förmåga att följa upp och återkoppla
uppföljningsresultat till klinisk praktik.

Forskning och utveckling:
•

Fortsatt stöd till läkemedelsplattformen vid SciLifeLab och öka fokus kring hur
biomarkörer kan bidra till en effektivare innovationsprocess för läkemedel.

•

RK ger uppdrag till Vinnova och Vetenskapsrådet att i samråd med relevanta hälso- och
sjukvårdsföreträdare och SKL samt branschorganisationer/företag se över formerna för
hur hälso- och sjukvården skulle kunna utveckla sitt bidrag till och medverkan i explorativ
forskning kring biologiska mekanismer bakom hälsa och sjukdom samt till att utveckla
metoder för forskning kring nya biomarkörer – både genom att tillhandahålla
tjänster/material till full kostnadstäckning och i form av explorativa forskningssamarbeten
med akademi och företag.

Ramverk och incitamentsstrukturer:
•

Det behövs en utveckling av överenskommelserna - kring samverkan, kliniska prövningar
och registeranvändning - mellan SKL och branschorganisationerna som möjliggör
samverkan kring PM. Förutom förnyade överenskommelser behövs också ansträngningar
för att föra ut kunskap om innehållet i överenskommelserna.

•

Socialdepartementet och Läkemedelsverket bör undersöka förutsättningarna för offentlig
finansiering av plattformsprövningar där läkemedelsbolag donerar läkemedelskandidater
för kombinationsstudier baserade på patienturval utifrån biomarkörer. Dessa markörer
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kan handla om redan utvecklad diagnostik eller forskningsverktyg som kan utvecklas till
framtida diagnostik.
•

Fånga upp de inspel som biobanksutredningen fått avseende hur företagens tillgång till,
och hantering av patientmaterial för forskning och prövningar kan förbättras.

•

Säkerställ att ersättningen från företagen i samband med kliniska läkemedelsprövningar
innebär kostnadstäckning till den verksamhet som utför arbetet

Rådgivning och kunskapsspridning:
•

Ett fortsatt stöd till KSS för deras initiativ att öka kunskapen om det medicintekniska
regelverket och tillhörande standard för klinisk studie av medicinteknik (SS EN-ISO
14155:2011), för att öka kunskapen om hur dessa processer går till och därmed minska
osäkerheten kring acceptabla samarbetsformer.

•

Läkemedelsverket klargör för prövare hur biverkningar ska rapporteras i studier av
kombinationsläkemedel

•

Uppdra till Läkemedelsverket att utifrån regelverken för medicinteknik, in-vitrodiagnostik
respektive läkemedel tydliggöra kraven vid utveckling av kombinationer av diagnostik och
behandling i syfte att erbjuda PM-behandlingar.

Diagnostik för att identifiera rätt patient för specifik behandling
Med EU:s nya direktiv för medicinteknik och in-vitro-diagnostik som ska implementeras under de
närmastes åren, kommer myndigheternas krav på diagnostiska att bli än mer omfattande. Till detta
kommer komplexiteten av att biomarkörer och diagnostiken ofta utvecklas parallellt med en specifik
behandling för att identifiera rätt patientpopulation. Samtidigt har det förbättrade patienturvalet en
potential att effektivisera kliniska studier, då man redan från start identifierar patientpopulationen
med precision, vilket ökar produktiviteten i innovationsprocessen.
Hittills har onkologi dominerat implementeringen av PM i hälso- och sjukvården med många
framgångsrika projekt inom läkemedelsområdet och bildbehandling. Samma potential för värdefulla
förbättringar finns inom andra terapiområden. En diskussion gällande finansiering och subvention av
nya läkemedel pågår, inte minst inom ramen för den offentliga utredningen Finansiering, subvention
och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87) . Motsvarande pris och subventionsdiskussion och
hälsoekonomiska modeller behöver också ske för den diagnostik som krävs inom PM. Incitament
behöver också skapas för utveckling av verktyg för tidig diagnos, där patientnyttan och den
samhällsekonomiska nyttan kan vara särskilt stor.
Det finns således både behov av att utforma effektiv rådgivning och effektiva processer med det nya
EU direktivet och ett behov av modeller för att kunna väga nyttan av ny diagnostik inom ramen för
en pris/subventionsdiskussion som tidigare beskrivits. Dessutom behövs incitament för att forska
fram de nya biomarkörerna i samarbete med industrin. Hälso- och sjukvården måste ges goda
förutsättningar att utveckla den logistik och infrastruktur som diagnostiken kräver vid
implementering i klinisk praktik, inklusive legala aspekter kring hantering av data och
patientmaterial. Delar av detta går in i processerna kring den högspecialiserade vården.
Initiativet Genomics Medicine Sweden (GMS) har en grund i SciLifeLab:s kliniska genomik-plattform
och bidrar till att utveckla och effektivisera den gensekvens-baserade diagnostiken nationellt i
Sverige. Genteknologin är i en intensiv fas när det gäller ökande prestanda och fallande kostnader
för analyser. Forskningsfronten rör sig även snabbt inom imaging, både vad gäller upplösning,
specificitet och bildanalys, liksom för olika former av omik (proteomik, transkriptomik, metobolomik,
mikrobiomik etc), som fördjupar vår kunskap om biologiska signalvägar och patientspecifik
patofysiologi. Att ensidigt fokusera på en metodologi är riskfyllt, och kan leda till att potentialen för
andra viktiga biomarkörer att bidra till framtida diagnosticering inte tas tillvara. Om det inte sker,
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påverkar det också förutsättningarna att bidra till utveckling av nya effektiva terapier för de
patientgrupper som skulle kunna identifieras med hjälp av de nya biomarkörerna, eftersom
biomarkörerna även bidrar till kunskap om biologiska mekanismer bakom sjukdom, som framtida
behandlingar kan intervenera med.
Erfarenheterna från samverkansformen inom GMS och av projektet som sådant, bör tas tillvara vid
utformningen av kompletterande synergistiska satsningar inom omik och annan diagnostik. För detta
krävs ytterligare forskningsmedel via exempelvis VR och ALF. Det behövs även stöd för att omvandla
forskning om relevanta biomarkörer till validerade diagnostiska verktyg som kan användas för klinisk
praktik. Här skulle ett stöd kunna utformas för diagnostik, liknande läkemedelsplattformen vid
SciLifeLab inom läkemedelsområdet. Även Läkemedelsplattformen behöver utökat stöd för att
utveckla akademins förståelse för hur PM kan bidra till förbättrad förmåga att utveckla deras
läkemedelsprojekt. För GMS är det viktigt att finansiären understryker uppdraget att utveckla
förmågan att, i enlighet med gällande regelverk, samarbeta och dela data med företag med
forskning och utveckling i Sverige.
Screening bör i ökad utsträckning övervägas när det finns stora hälsovinster. Nya studier har på
senare tid visat den nytta screening kan ge inom nya sjukdomsområden baserad på nya diagnostiska
verktyg. Här behövs ett systematiskt arbete från Socialstyrelsen att utvärdera när screening är en
relevant insats. I dessa överväganden behöver förutsättningarna för att identifiera och nå rätt
population för dessa åtgärder ingå.
Digitala markörer använder digitala tekniker kopplade till apparater och sensorer som objektivt
mäter funktion, beteende eller fysiologiska variabler som exempelvis rörelsemönster, aktivitet,
kognitiva parametrar, andningsmönster, metaboliter, blodtryck etc. för att informera patient och
vårdgivare. Digitala terapier är digitala verktyg och sensorer som följer sjukdomstillstånd, antingen
genom direkta mätningar eller via begäran om information från vårdgivare eller patient som sedan
används för att informera fortsatt behandling och optimera behandlingsresultatet. Dessa kan
potentiellt också vara kopplade till att direkt justera behandlingen genom att förändra tillförseln av
enskilda läkemedel baserat på utvärdering av insamlad data.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Diagnostik för att identifiera rätt patient för specifik behandling
Forskning och utveckling:
•

Ge Vinnova i uppdrag att utforma en kompletterande och samverkande satsning som
GMS för att bana väg för andra omik-diagnostika. Satsningen ska även utforma
förutsättningar för, samt implementering av, tillgängliggörande av data till företag med
forskning och utveckling i Sverige. Både för uppdrag med full kostnadstäckning och i form
av forskningssamarbeten enligt gällande lagar och regler.

•

Vinnova bör understryka att uppdraget till GMS inkluderar att samverka med företag på
motsvarande sätt som i ovan omik-initiativ.

•

Ge Vinnova i uppdrag att utforma ett förslag på en kompletterande och samverkande
satsning som GMS för att förbereda för digitala markörer och terapier. Inom satsningen
bör samarbete ske med de nationella samverkansgrupperna inom landsting och regioners
system för kunskapsstyrning, vilka har koppling till introduktion och uppföljning av ny
diagnostik.

Implementering av diagnostik och screening:
•

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med TLV systematiskt utvärdera när screening är
en relevant insats, inklusive förutsättningarna att identifiera och nå rätt population.
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•

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag kring högspecialiserad vård kan Regionala
Cancercentrum i samverkan med andra relevanta intressenter utveckla en modell för
cancerdiagnostik som en möjliggörare för PM inom det området.

Introduktion och upptag av ny diagnostik och behandling
För att säkra att ny diagnostik och behandling kommer in i det svenska sjukvårdssystemet på ett
patientsäkert, snabbt och ordnat sätt krävs ett nationellt koordinerat flöde gällande nya
behandlingar, också inom PM. Inom landstings och regioners system för kunskapsstyrning skapas
förutsättningar för ordnad och sammanhållen introduktion av nya behandlingar vilket bör utgå från
en effektiv horisontspaning. Här finns NT-rådet och processen för ordnat införande av nya läkemedel
kapaciteten i denna process kan behöva stärkas. En nationell samverkansgrupp för kvalitetsregister
är etablerad och nationella samverkansgrupper för diagnostik liksom för forskning och utveckling är
planerade. Detta bidrar till koordinering och samverkan kring introduktion av nya diagnostiska
metoder kopplade till PM. Upplägget för ordnat införande för medicinteknik och diagnostiska
verktyg kan behöva se annorlunda ut än för läkemedel. Det beror bland annat på en annan
patentsituation i kombination med upphandling och att omfattningen av produkter som införs är
betydande.
Skyndsamt och ordnat införande av prioriterad diagnostik och behandling ställer också krav på väl
fungerande uppföljning. Här krävs förbättringar inom de flesta sjukdomsområdena. Den snabba
utvecklingen inom vissa tumörområden pekar på att uppföljning blir särskilt utmanande inom
områden där kunskapsunderlag och behandlingsalternativ utvecklas snabbt. Väl fungerande
områden avseende uppföljning idag är exempelvis MS, diabetes, SwedeHeart, Infcare och Riksstroke,
medan flera av registren inom cancerområdet inte är lika utvecklade och väl använda.
Patienters tillgång till nya behandlingar är i dag beroende av både ett regulatoriskt godkännande och
en hälsoekonomisk bedömning. De gemensamma europeiska regelverken för regulatoriskt
godkännande av läkemedel och CE märkning för medicintekniska produkter har utvecklats utifrån
bedömningen att nyttan ska överväga risken och att produkten har den kvalitet som krävs.
Företagens utgångsperspektiv inför investering i utveckling av en ny behandling är att den har
förutsättningar att uppnå en målprofil som vid investeringsbeslutet anses vara konkurrenskraftigt
både utifrån innovationshöjd och i den priskonkurrensmiljö där produkten är tänkt att introduceras.
En tydlig framgångsfaktor i detta skede är en god samverkan med klinisk expertis för att göra rätt
bedömningar av medicinskt behov och nödvändig innovationshöjd (nytta i relation till risk). Likaså
behövs samverkan för utformningen av ett kliniskt utvecklingsprogram och för valet av kliniskt
relevanta och statistiskt robusta endpoints, som sammantaget möjliggör statistisk analys som ger
förutsättningar för ett regulatoriskt godkännande.
I nästa skede blir en framgångsfaktor att kunna etablera robust evidens som visar ”relative
effectiveness”, dvs att innovationshöjden står sig även i jämförelse med den mest framgångsrika
etablerade behandlingen. En ökad svensk medverkan i globala kliniska studier bidrar till att svenska
patienter får tidig tillgång till de senaste behandlingarna. Att uppföljningen av insatt behandling
fungerar leder till fortsatt evidensgenerering av behandlingsresultat. Medverkan i kliniska
prövningar ökar även förutsättningarna för att resultaten ses som tillämpliga i svensk klinisk praxis.
TLV ansvarar för den hälsoekonomiska utvärderingen för läkemedel – antingen i samband med en
subventionsansökan eller som en klinikläkemedelsutvärdering på beställning av NT-rådet. Både TLV
och NT-rådet har viss verksamhet för att även utvärdera medicintekniska produkter. Det är lagen om
läkemedelsförmåner som utgör det legala ramverket inom vilket TLV verkar. TLV har att bedöma om
läkemedel och förbrukningsartiklar är kostnadseffektiva, dvs om kostnaden bedöms rimlig i relation
till den förväntade nyttan.
TLV och NT-rådet bedömer betalningsviljan, utifrån från riksdagens etiska plattform för prioritering (i
hierarkisk ordning):
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•

Människovärdesprincipen – vården ska respektera alla människors lika värde; behovs- och

•

Solidaritetsprincipen – de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens
resurser än andra patientgrupper

•

Kostnadseffektivitetsprincipen – eftersträvan av en rimlig relation mellan kostnader och
nytta

För implementering av PM krävs ofta nya arbetssätt. Exempelvis kan organisatoriska förändringar
krävas för att patienterna på ett jämlikt sätt ska kunna få tillgång till subventionerade eller
rekommenderade behandlingsalternativ. Förutom själva behandlingen kan nya remissvägar behöva
etableras, ny datainsamling och ny diagnostik finansieras. Detta kan också innefatta tillgång till
särskild kompetens.
Landstingen avsätter betydande resurser för informationsspridning i samband med införande
baserat på en gemensam rekommendation. Sannolikt innebär tidig och helst spridd medverkan i
klinisk forskning inom området ökade förutsättningar för en enad profession att ge patienterna
tillgång till behandlingarna på ett jämlikt och systematiskt sätt.
Erfarenheter från landstingen visar att nya behandlingsmetoder som införs på ett landsting inte
alltid sprids till andra. Det pågående arbetet med nationella kunskapsstyrningsinsatser är ett steg i
rätt riktning för att harmoniera introduktion av nya behandlingar. Berörda aktörer behöver
gemensamt hitta vägar för att verka för att viktiga lärdomar sprids så snart som möjligt. Här
efterfrågas en närmare dialog mellan landstings och regioners system för kunskapsstyrning och
näringslivet.
Finansiering av nya produkter inom PM hanteras inom det regelverk och de budgetar som gäller för
övriga läkemedel och medicintekniska produkter. Den offentliga utredning (SOU 2017:87) som
utvecklar ett förslag på hur finansiering, subvention och prissättning av läkemedel ska ske framöver,
diskuterar olika alternativ i sitt delbetänkande. Ett sådant är särskilda ”introduktionspotter” för nya
produkter som fyller prioriterade medicinska behov. Det är dock erkänt svårt att i förhand definiera
kriterierna för vilka produkter som är ”tillräckligt innovativa” och därmed motiverar en snabbare
introduktion än andra. Den typen av lösningar blir också problematiska p.g.a.
undanträngningseffekter för andra terapier eller medicinska åtgärder6, 7. I den beslutsprocess som
föregår prissättning och subventionsbeslut förväntas därför att de fördelar som PM erbjuder går att
påvisa även med sedvanliga hälsoekonomiska analyser.
Det finns flera goda exempel på när samspelet fungerat väl mellan stat och landsting vid
introduktionen av nya, innovativa läkemedel som fyllt tydliga medicinska behov. Ett sådant är
läkemedel mot hepatit C, som utvecklats och introducerats under senare års riktad forskning kring
virologi och klinisk utveckling. Genom en tydlig nationell införandeprocess samt förhandlingar och
samverkan med de företag som utvecklat produkterna, nådde man en snabb och jämlik introduktion
av effektiva kombinationsterapier över hela Sverige. I det här fallet bidrog flera faktorer till
framgången, bland annat att flera konkurrerande behandlingar lanserades under en kort
tidshorisont och att staten kunde skjuta till extra medel för smittskyddsläkemedel. Den typ av
trepartsförhandlingar som låg till grund för marknadslösningen kunde i det här fallet erbjuda den
flexibilitet som behövdes för komplexa kombinationsterapier, där specifika behandlingar riktats mot
olika genotyper av hepatitviruset. Ett välutvecklat kvalitetsregister medgav gedigen uppföljning av
införandet och den kliniska effekten. När det gäller trepartsförhandlingarna finns både lyckosamma
och mindre goda exempel. Från industrins sida efterfrågas mer av transparens och förutsägbarhet
och en tydligare separation mellan analyserande och förhandlande parter.

6
7

Aggarwal et al, Ann Oncol. 2017 Aug 1;28(8):1738-1750
Davies et al BMJ 2017;359:j4530
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Tidig introduktion av innovativa behandlingar inom PM kopplar till åtgärder kring högspecialiserad
vård. Exempelvis för att svara på frågor kring hur implementeringen av dagens och framtidens celloch genterapier8 ska se ut, var infrastruktur for diagnostik och behandling ska finnas för olika
indikationer och sjukdomar, för att bedöma när sjukvårdsteamet ska söka upp patienter i olika
geografier eller när patienter ska resa till universitetssjukhus eller vilken laboratorieinfrastruktur
som ska finnas lokalt eller centraliserat för analys av nya typer av tester.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Introduktion och upptag av nya behandlingar
Regulatoriska processer, hälsoekonomi och prissättning/subvention:
•

Ge TLV ett permanent uppdrag att utveckla och genomföra hälsoekonomiska analyser för
medicinteknik inklusive diagnostiska metoder.

•

Ge uppdrag till TLV och LV i samverkan med hälso- och sjukvårdens huvudmän och
branschorganisationer utforma nationella arbetssätt som inkluderar hantering av
prissättning och subvention kopplat till inköp av behandlingsmetoder som innehåller både
läkemedel och medicinteknik. Exempelvis diagnostik eller digitala lösningar som kopplar
till ett specifikt läkemedel. Riskbedömningen och riskdelning behöver hanteras i samband
med den hälsoekonomiska utvärderingen och i utveckling av betalningsmodeller.

Högspecialiserad vård
•

Uppdra åt Socialstyrelsen i samverkan med hälso- och sjukvårdshuvudmännens
gemensamma kunskapsstyrningssystem att inom ramen för högspecialiserad vård
identifiera möjligheter och utmaningar som är länkade till PM och till det fokus som kan
följa av frågornas hantering av PM.

•

Säkerställ att Socialstyrelsen i sitt uppdrag kring vårdutveckling för högspecialiserad vård
överväger behoven av infrastruktur, kompetensutveckling samt logistik och
organisationsförändring över landet, föranledd av det paradigmskifte som PM innebär.

•

Avsätt ytterligare medel i hälso- och sjukvården och från Vetenskapsrådet för finansiering
av centra för högspecialiserad vård med höga ambitioner och målsättningar för forskning
och utveckling med syfte att etablera miljöer som bryggar övergången från testbädd till
användning i klinisk rutinsjukvård, där fokus ligger på implementering och inte
traditionella produktionsmål.

Hälsodata för forskning, uppföljning och vårdutveckling
Utgångspunkten när det gäller uppföljning av hälso- och sjukvård bör vara en patientcentrerad vård
med ambitionen att kunna följa såväl utfallsresultat som kostnadseffektivitet från prevention och
diagnostik till behandling och resultat. Det finns ett samband mellan patientnytta och värde för såväl
vårdgivare som företag. Det är därför centralt de som utvecklar och tar fram nya produkter, tar
ställning till att förskriva behandling och de som beslutar om inköp för vårdens behov fångar största
möjliga patientnytta på ett kostnadseffektivt sätt.
Systematisk uppföljning av introduktion, implementering, resultat och nytta nationellt liksom
nedbrytbart på regional och även lokal nivå, är en förutsättning för vårdens verksamhetsutveckling
och relevant implementering av innovation i vården, inklusive PM. Detta är ett långsiktigt arbete och
verktygen för att möjliggöra detta behöver kompletteras. Åtgärdsförslag inom detta område
behöver sättas i relation till vad exempelvis SwePer, Kliniska Studier Sverige och Vision e-hälsa och

8

Exempelvis initiativen SweLife-ATMP och Centre for Advanced Medical Products (CAMP) arbetar med dessa
frågor.
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ett flertal andra initiativ redan gör, samt förslag från exempelvis arbetsgruppen för Nyttiggörande av
hälso- och vårddata och ForskaSverige9.
Ett integrerat system för hälsodata förutsätter åtgärder och insatser för att lagstiftningen ska ge stöd
för att samla in, dela, sammanställa och analysera hälsodata för fler ändamål än vad som anges i
gällande lagrum. Det krävs också klargöranden för hur formerna för hantering av hälsodata från olika
källor ska fungera (insamling, delning, bearbetning och analys). Det betyder att data från biobank
och kvalitetsregister men också patientens egendokumenterade hälsodata ska kunna samlas in på
ett effektivt, säkert och allra helst automatiserat sätt. 10 För att bidra till forskningsfronten och
framforskande av nya innovativa behandlingar/diagnostik är det av stor vikt att denna typ av
hälsodata också kan kombineras med omikdata.
Det regionala självstyret öppnar för fragmentering, vilket leder till stora utmaningar i samordningen
över landstings- och regiongränser i frågor som gäller hälsodata. Här efterfrågas ett tydligare
nationellt krav på en ökad samverkan men också att frågor som rör interoperabilitet lokalt och
regionalt prioriteras och implementeras. Hälsodata med kvalitet och relevans innebär både ett direkt
och indirekt ekonomiskt värde för berörda aktörer.11 En kritisk komponent är behovet av en
nationell infrastruktur för data, vilket skulle ha stor bäring på området PM. Det är centralt att frågor
kring datasäkerhet, datakvalitet och datalagring säkerställs i infrastrukturen samtidigt som enkla och
snabba gränssnitt och rutiner behövs för effektiv användning och nytta .
Framgångsrika biomedicinska projekt behöver tillgång till relevanta och aktuella databaser.
Populationsdata utgör en vital infrastruktur för att definiera patienter inom distinkta
sjukdomsområden, och Socialstyrelsen disponerar ett flertal av dessa för Sveriges del. En barriär som
begränsar vår konkurrenskraft är de långa ledtider som gäller för datauttag från Socialstyrelsen. För
att kunna adressera forskningsfrågor med aktuella data behöver kapaciteten öka.
En tillkommande metodik för uppföljning och utvärdering i klinisk vardag utgör s.k. register-baserade
randomiserade kliniska studier (registry-based randomized clinical trials, RRCTs). I ett internationellt
perspektiv har Sverige goda förutsättningar för denna typ av ”real-world” baserade studier. Man
utnyttjar då befintliga resurser (hälso- och sjukvårdsdata och kvalitetsregister) där Sverige har
kapacitet och unika konkurrensfördelar till skillnad från sedvanliga kliniska studier där kostnadsläget
hämmar. Principiellt genomför man en randomisering (av läkemedel, diagnostik eller medicinteknisk
produkt) inom ramen för ett kliniskt register, med oselekterad konsekutiv inklusion av patienter.
Denna form av studier ger möjlighet att kartlägga effekt och säkerhet vid behandlingar i klinisk
vardag, dvs med hög extern validitet. För de sjukdomsområden där breda register med god
täckningsgrad finns, kan utfall genereras under kort tid och till begränsad kostnad jämfört med
traditionella kliniska studier.
Sverige har för närvarande inte en tätposition inom artificiell intelligens (AI) och betydande
investeringar i utbildning, forskning, utveckling och infrastruktur krävs. Samtidigt har AI en stor
potential att bidra till förbättrad effektivitet och kvalitet i processer inom såväl sjukvård och akademi
som inom industrins forskning, utveckling och produktion. Den nationella satsningen på AI Innovation
of Sweden behöver ha betydande fokus på Life Science, inklusive applikationer inom PM. Dessutom
behöver samverkan och samordning med SciLifeLab säkerställas, liksom med Wallenberg AI,
Autonomous Systems and Software Program, som inkluderar noder vid KTH, Chalmers och
universiteten i Umeå, Lund och Linköping.
SCAPIS-studien är en nationell svensk forskningsstudie inom hjärt/lung-området där 30 000
slumpmässigt utvalda personer mellan 50-64 år deltar . Syftet inom det första potentiella projektet
inom AI Innovation of Sweden är att utveckla en helautomatisk metod för bildanalys med så kallad
9
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djupinlärning (deep neural network) för att identifiera kranskärl och kvantifiera ateroskleros i
kranskärlen (vilket kan leda till hjärtinfarkt) i bilder från skiktröntgenundersökningar av kranskärl. För
att optimera tolkning av dessa bilder krävs utveckling av helautomatiserade analysverktyg.. Manuell
analys tar ca 1 timme och målet är att nätverket själv skall kunna göra en helt automatiskt analys på
en halv sekund sek.
Studier av detta slag kan leda till ökad förståelse för de underliggande riskfaktorerna för
kardiovaskulära händelser och mekanismerna bakom återhämtning efter sådan händelse. Denna
förståelse är också av värde för industrin, exempelvis i design och genomförande av kliniska
prövningar. Det ger möjlighet att mer precist identifiera rätt patienter till en klinisk prövning och
därmed kortare ledtider, minskad prövningspopulation och sänkta kostnader.
Mer generellt har AI potential att effektivisera och sänka kostnader i alla faser av företagens
forskning och utveckling, samt ge företag bättre förutsättningar att utveckla mer precisa, relevanta
och riktade terapier. För att uppnå detta behövs tvärsektoriella samarbetsmiljöer där relevanta
dataset från ett flertal källor kan kombineras och analyseras för att ge en ökad förmåga att förstå och
adressera hälsa och sjukdom. Konkreta exempel nära till hands för företag är hela testcykeln för
prioritering av syntesvägar som leder fram till nya läkemedelskandidater, automatiserad
bildbehandling och utveckling av nya biomarkörer utifrån kombinationer av pre-kliniska och kliniska
dataset.
AI kan bidra till kostnadseffektiv och säker diagnostik som sedan kan åtföljas av relevant behandling.
Detta kan bidra till bättre möjligheter att få tillgång till rätt behandling även vid komplexa
sjukdomsbilder, för det stora flertalet också i lågresursländer. För området artificiell intelligens
föreslår vi att Life Science kontoret tar in ytterligare underlag, då denna arbetsgrupp inte haft
möjlighet att tillräckligt belysa detta område.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Hälsodata för forskning, uppföljning och vårdutveckling
•

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att korta ledtiderna för datauttag samt att genomföra en
översyn över vilka datastandarder som tillämpas och hur registeruttag idag sker i syfte att
utveckla och effektivisera hanteringen. Undersök om landsting/regioner kan ges möjlighet
att hantera persondata under samma förutsättningar som Socialstyrelsen.

•

Relevant grupp av utförare identifieras för ett ambitiöst skarpt projekt för att visa vad som
är möjligt med den infrastruktur och det regelverk som finns idag – exempelvis ett
omfattande projekt för att demonstrera patientens resa samt hälsoekonomi avseende
behandlingsalternativ inom ett indikationsområde där flera PMs behandlingar finns –
kombinera befintliga data, ta fram en imponerande analys och använd som skyltfönster
för vad som kan göras (kan vara del av det horisontella implementeringsexemplet som
beskrivs senare i texten)
Identifiera och adressera konkreta barriärer för relevant datahantering utifrån ovan
fallstudie, med syfte att främja forskning, vårdutveckling och evidensgenerering.
Säkerställ att relevanta myndigheter sprider information om hantering till forskare,
företag och vård.

•

Ge Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att identifiera dataset som kan göras
tillgängliga för analyser riktade mot precisionsmedicin inom ramen för regeringens
satsning ”AI Innovation of Sweden”, kombinerat med riktade satsningar för att genomföra
projekt.

•

Det är Life Science kontorets och regeringskansliets ansvar att följa upp utvecklingen, ha
överblick över processer och initiativ samt identifiera relevanta justeringar.
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Beslutsunderlag, planering, styrning och samhällsekonomiska värden
I och med övergången till precisionsmedicin har vi ställt oss frågan om också det hälsoekonomiska
ramverket måste uppdateras. Behandlingar för mindre patientpopulationer och för specifika kriterier
innebär stor osäkerhet vad avser nuvärde och effektiva uppföljningsmöjligheter saknas. Enligt flera
källor råder osäkerhet både bland nationella aktörer och landstingen om hur kostnadsutvecklingen
kommer att se ut och inom vilka områden kostnadsförändringarna kommer att vara stora framöver.
Vår preliminära slutsats är att det inte finns några skäl till stora förändringar av de
kostnadseffektivitetsmodeller som används som underlag för subventionsbeslut, förutom vad gäller
principer för hur osäkerhetsbedömningar och kombinationsterapier ska utföras.
Det är dock tydligt att för att precisionsmedicin fullt ut ska kunna implementeras måste
investeringar i diagnostik och analys göras.
•

Uppföljningssystem och samordning av journaler och register måste komma till stånd.

•

Tidsperspektiven för investeringar i prevention, diagnos, behandling och uppföljning måste
förändras och beslutssystemen för desamma behöver utvecklas.

•

Det akademiska området ”Medical decision making12”, som är vanligt i t.ex. Storbritannien,
är underutvecklat i Sverige och behöver utvecklas.

•

Redan idag finns ett system för ”horizon scanning” för att tidigt identifiera nya
behandlingsmöjligheter inom läkemedelsområdet. Denna verksamhet är viktig, men behöver
utökas för att ytterligare öka beredskap för alla de faktorer som behövs ska finnas på plats
vid introduktionen av nya läkemedel eller andra stora förändringar i behandlingsregimen.
Initiativet ”Tidig dialog” inom ramen för Nationella Läkemedelsstrategin motsvarar i stort
detta behov.

•

Det är också möjligt att det hälsoekonomiska perspektivet måste ta hänsyn till paketering av
flera olika insatser och över tid utifrån ett patientperspektiv, vilket innebär stora utmaningar
jämfört med dagens beräkningsmetoder.

•

Etik, prevention och riskbeteende är faktorer som har stor påverkan på vårdens kostnader
och som bör integreras i det ekonomiska ramverket.

Nästa steg och åtgärdsförslag: Beslutsunderlag, planering, styrning och samhällsekonomiska värden
•

Låt någon av forskningsfinansiärerna bedöma möjligheten att initiera ett program för Medical
Decision Making (integrerad hälsoekonomi och organisering av prevention, diagnostik, vård
och uppföljning)

•

Ge TLV, Socialstyrelsen och SKL i uppdrag att gemensamt undersöka vilken utveckling av det
hälsoekonomiska ramverket, investeringsbeslut och riktlinjer som krävs för implementering av
precisionsmedicin

•

Ge TLV i uppdrag att i samråd med andra relevanta aktörer utreda förutsättningar för en
påskyndad utveckling mot en indikationsbaserad prissättning och undersök vilka åtgärder som
krävs för att åstadkomma detta (bl.a. måste förskrivande läkare ange ordinationsorsak inom
slutenvården och uppföljningssystem komma på plats)

Kompetensförsörjning
Precisionsmedicin kräver i hög grad både ny kompetens och nya arbetsformer. Utvecklingen sker
snabbt inom detta område och ny kunskap generas såväl i akademisk miljö, industrin som hälso- och
sjukvården. I takt med utvecklingen behövs också kompetensutveckling av redan yrkesverksamma
12
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liksom ökad möjlighet att samverka mellan sektorerna. Universitet och högskolor behöver på ett
flexibelt sätt fånga den senaste utvecklingen och kompetensbehoven inom precisionsmedicin och
utbildningarna behöver ses över avseende både dimensionering och utformning.
Det handlar exempelvis om kunskap om nya omiktekniker eller utmaningarna som nya lovande
läkemedelsmodaliteter innebär kring leverans av terapier till rätt plats i kroppen för att utöva sin
funktion. Det gäller också kompetens inom biostatistik, informatik och AI som behövs för att
analysera de stora dataset som genereras i forskning, utveckling och klinisk praktik och som behöver
omvandlas till kunskap, uppföljning av behandlingsresultat och beslutsstöd för att stärka
implementeringen av precisionsmedicin. Men även kopplingen till etik, juridik, beteendevetenskap
och regulatorisk kunskap liksom utbildning kring organisation, logistik och ledning för offentliga
aktörer i ett nytt paradigm. Denna kunskap behöver både inkluderas i grundutbildningar och
erbjudas som vidareutbildningar och enstaka kurser till de som redan är yrkesverksamma.
För att berika verksamheten inom olika sektorer behöver personrörligheten och samverkan mellan
akademi, industri och hälso- och sjukvård öka. Ändrade incitamentsstrukturer kan bidra till detta.
Det behövs även incitamentsstrukturer som premierar att kombinera akademisk forskning med
samverkan med företag, men även att vara klinisk verksam och också forska liksom att medverka i
uppdragsforskning. Samtidigt kommer signaler från läkarprofessionen om att läkare som avsätter tid
till att forska missgynnas avseende löneutveckling. Delade tjänster är ett värdefullt verktyg för att
stimulera samverkan, erfarenhetsutbyte och mobilitet, men förutsätter en förståelse från
inblandade parter om de olika förutsättningar som de verkar inom. Det finns goda exempel där
universitetet utformat meritportföljer som stöder en ökad rörlighet.
Bland barriärer för mobilitet och delade tjänster kan nämnas:
Kulturskillnader och olika målstyrning: Vård, akademi och näringsliv styrs - och kommer även
framgent styras - utifrån olika målsättningar. Detta kommer ofrånkomligen leda till kulturskillnader
även i framtiden. Därför behövs tydliga signaler och incitament inom respektive sektor, att delade
tjänster och samverkan uppmuntras. Även om attityderna har förändrats, så finns i vissa akademiska
miljöer fortfarande en negativ syn på samverkan och forskning finansierad av företag.
Kulturskillnader kan också utgöra praktiska hinder genom olika arbetssätt i sektorerna. Tydliga
överenskommelser och avtal behövs för att öka tryggheten och sänka tröskeln för risktagandet vid
samverkan och delade tjänster, exempelvis avseende tidsplaner, milstolpar, leverabler, hantering av
data och material, immaterialrätt, hantering av förändringar relativt plan och publicering etc.
Meritvärde: Utöver tydliga signaler behöver meritvärdet från erfarenheter från andra sektorer höjas
vid rekrytering, befordringar, beviljande av anslag samt i löneutveckling. Tjänster inom akademin
behöver utlysas i öppen konkurrens nationellt och internationellt, med hög transparens.
Meriteringsanställningar har utvecklats åt rätt håll, men det går att gå längre utifrån
Forskakarriärutredningens förslag. Möjligheten att ställa krav på att ha verkat utanför det egna
lärosätet vid tillsättning av meriteringstjänster behöver ses över. En regelbunden uppföljning krävs
av mobiliteten inom akademin, såväl som mellan akademin och andra sektorer.
Immaterialrätt och sekretess: Utan avtal som reglerar IP-rättigheter och begränsningar i form av
sekretesskrav som ställs från näringslivet i samband med delade tjänster uppstår problem som kan
verka avskräckande för parterna att närma sig varandra igen. Kompetensen behöver öka om hur
avtal kan upprättas för att undvika den sortens hinder.
Pensions-, anställnings- och försäkringssystemfrågor13; Att villkor för den enskilde arbetstagaren
skiljer sig åt i olika sektorer kan utgöra hinder för vissa yrkesgrupper. Läkare som arbetar både
kliniskt och med forskning riskerar t.ex. sämre pensionsvillkor jämfört med heltidsanställning. Lokala
avtal har löst problematiken vid offentliga kombinationstjänster men sådana saknas då en forskare
13

https://www.lif.se/globalassets/pdf/rapporter-externa/samverkan-mellan-sjukvard-akademi-ochnaringsliv.pdf
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samverkar med ett privat företag, vilket exempelvis kan leda till sämre pensionsvillkor vid delad lön
från olika arbetsgivare.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Kompetensförsörjning
Ge SCB i uppdrag att utforma och införa en regelbunden uppföljning av mobiliteten mellan
akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv som underlag för initiativ som stimulerar mobilitet.
Utveckla förutsättningarna och nationella incitament för delade tjänster mellan akademi,
näringsliv och hälso- och sjukvård.
Öka incitamenten för lärosäten att flexibelt erbjuda enstaka kurser för vidareutbildning av
yrkesverksamma i näringsliv och offentlig sektor utifrån att kompletterande kompetens behövs i
ett föränderligt arbetsliv, som exempelvis avseende AI och de senaste omik-teknikerna.

Horisontellt implementeringsexempel
Nästa steg och åtgärdsförslag: Horisontellt implementeringsexempel
Life Science-kontoret får i uppdrag att identifiera ett lärande exempel inom ”Policyutveckling för
patientnytta”, där barriärer och framgångsfaktorer tydliggörs och adresseras samt arbetssätt
utvecklas. För ett sjukdomsområde initieras ett antal projekt med olika utförare som
implementerar många av de policyutvecklande åtgärdsförslagen. Samtidigt genereras omedelbara
värden, och resultatet kan användas som ett skyltfönster för vilken patientnytta man kan
åstadkomma med framsynt policyutveckling i Sverige.
Kriterier baserade på andra delar av ”Policyutveckling för vård och patientnytta”:
-

Stor förståelse för sjukdomens biologiska mekanismer

-

Sjukdomens omfattande påverkan på folkhälsa och sjukvård

-

Bevisade vinster med, och behov av tidig diagnostik, exempelvis ett område som
potentiellt är relevant för screening av avgränsad population

-

Etablerad patientsegmentering baserad på flera tekniker

-

Flera behandlingsalternativ baserat på diagnostik

-

Patientvänliga biomarkörer/diagnostik under utveckling

-

Behov av förbättrad datainsamling för monitorering och resultatstudier

-

Stor patientnytta för den enskilde individen

Ett förslag är lungcancer, som väl uppfyller kriterierna ovan.

Förutsättningar för framtidens exportintäkter
För att nå bred patientnytta och global spridning av medicinska landvinningar behöver banbrytande
forskning implementeras i innovativa kommersiella erbjudanden till patienter och hälso- och
sjukvård. Ett effektivt innovationsfrämjande innebär att ett flertal samverkande komponenter i
innovationssystemet behöver fungera väl ihop. Till dessa hör exempelvis samarbetsklimatet mellan
akademi, företag och hälso- och sjukvård; tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur för företag;
professionell rådgivning till akademiker med en innovativ idé och start-up bolag; mjuk finansiering av
verifieringsprojekt; inkubatorer med professionella erbjudanden; innovationssystemanalyser som
underlag för strategi och synliggörande av svensk Life Science; en marknadsföring av Sverige som
Life Science nation för att attrahera etableringar och investerare samt stöd till företag att nå ut på
globala marknader. Flera av dessa pusselbitar i systemet behöver förbättras för att kunna stödja en
positiv utveckling inom Life Science, både brett och inom det specifika området precisionsmedicin.
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Program för forsknings- och innovationssamverkan
Sverige har ett flertal i internationell jämförelse framstående forskningsmiljöer och större satsningar
som bidrar till kunskap och plattformar som kan tas tillvara för att utveckla nästa generations
forskningsverktyg, diagnostik och behandlingar inom Life Science och snävare inom
precisionsmedicin. I Sverige finns även en forskningsintensiv Life Science industri med goda
förutsättningar att bidra till samarbeten som möjliggör gemensamma innovationsprocesser.
I det svenska forskningsfinansieringssystemet saknas verktyg som stimulerar tvärsektoriella
explorativa Life Science-samarbeten med sikte på nästa generations exportintäkter. De
finansieringsverktyg som finns tar sikte på verifiering och utveckling av enskilda SMF-projekt,
utveckling och effektivisering av vårdens leverans till samhället, förväntar sig implementering av
insatsens resultat i form av patientnytta med alltför kort tidslinje eller ser ansökningar i
samverkansprogram som alltför forskningsinriktade och utbudsorienterade. Detta trots att företag
och akademi, ofta i breda konstellationer av teknik och serviceleverantörer samt produktfokuserade
integrerade företag samverkar med erkänt framstående forskningsmiljöer och de privata aktörerna
går in med stort engagemang och medfinansiering. Denna typ av initiativ bidrar till att utveckla
innovationer med långa livscykler, främjar mobilitet mellan sektorer och relevant
kompetensförsörjning, ökar akademins förståelse för industriell FoU samt förankrar och utvecklar
forskningsintensiva företags verksamhet i Sverige.
Det behövs ett Life Science program för att explorativa samverkansinitiativ. Detta för att fånga
svenska styrkor i innovationssystemet som utgör komponenter i att utveckla nya tekniker, metoder,
diagnostik och behandlingar som integrerar precisionsmedicin. Dessa ska leda till lösningar med
avsevärd innovationshöjd som bidrar till att förbättra förmågan att möta globala hälsoutmaningar,
direkt eller indirekt. Lösningarna ska avse att nå ut på en global marknad och kan även bidra till att
utveckla Sveriges attraktionskraft som en framstående miljö avseende att forska fram, utveckla och
testa diagnostik och behandlingar som integrerar precisionsmedicin.
Sverige är en liten nation och projekten måste ha världsklass, här är Vinnova-finansiering - gärna i
samverkan med Vetenskapsrådet - betydelsefull för företagen för att våga ta risk och skapar
incitament för de främsta, ibland välfinansierade, forskningsmiljöerna att också samverka med
företag. Samverkansmöjligheter mellan tjänste- och teknikföretag och deras krävande kunder som
oftast är stora företag på globala marknader är kritiskt för små, nystartade bolag på deras resa mot
en internationell marknad. Det finns en stor öppenhet och vilja från större bolag att bidra i centra
och projekt. Villkoren i dessa måste vara attraktiva för företagen, samtidigt som de är i linje med
statsstödsregler.
De program som finns idag fångar inte denna möjlighet till att forska fram och utveckla nästa
generations exportintäkter genom explorativa samarbeten som inte med nödvändighet hinner nå
patientnytta inom ett fåtal år. Men som i gengäld, kan ge effekter i termer av service och
tjänsteerbjudanden hos SMF eller effektivisera företagens forsknings-, innovations- och
produktionsprocesser. Ett program behövs som har potential att ge varor och tjänster med högt
förädlingsvärde och långsiktigt bidrag till svensk ekonomi. Innovationshöjd, kommersiell potential
och vetenskaplig kvalitet bör styra urvalet. Denna typ av program förväntas även bidra till
kompetensförsörjning inom relevanta områden liksom mobilitet mellan sektorer.
Programmets mål
•

Finansierade projekt, centra eller mobilitetsanslag ska leda till 1) och/eller 2)
1) Metoder och tekniker som integrerar precisionsmedicinska principer för att
effektivisera forskning och utveckling av ny diagnostik och behandlingar, t.ex. för att
bedöma säkerhet, effektivitet och toxicitet eller för att säkerställa att rätt
behandling ges till rätt patient som uppnår sin funktion i rätt vävnad i den
individuelle patienten.
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2) Resultat som i sig själv leder till nya angreppssätt eller metoder att diagnostisera
och/eller behandla och modulera sjukdom genom att integrera precisionsmedicinska
principer.
•

Projekten ska ha avsevärd innovationshöjd och potential att nå en stor global marknad,
detta kan innebära både en hög risk och en potential för höga förädlingsvärden och
omfattande långsiktiga exportintäkter.

•

Programmet ska bidra till att fylla på i etablerade FoU-intensiva företags pipeline och
förankra dessa företag i Sverige, men kan även skapa förutsättningar för nya företag genom
de idéer till nya varor och tjänster som utvecklas i programmet

•

Bidra till att bygga en stark kunskapsbas och utvecklas till att bli en framstående miljö för
FoU inom precisionsmedicin

•

Programmet ska bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och attraktivitet för ökade
och förankrade privata FoU-investeringar inom precisionsmedicin

•

Programmet ska bidra till att öka samverkan mellan industri, akademi och/eller hälso- och
sjukvård

Avgränsning, villkor och budget:
Inom ramen för området precisionsmedicine bör programmet bör utlysa årliga projektmedel samt
medel till 2-3 centra, två gånger med tre års mellanrum.
Mobilitetsanslag utlyses årligen för 1-2 åriga industriella postdocs, industriella PhDs samt för 6
månader till ett-åriga vistelser i annat företag eller annan sektor. Samtliga med 50% medfinansiering
från företagspartners och enligt statsstödsreglerna för SMF.
Även om fokus i detta skede är precisionsmedicin, ska siktet vara ett långsiktigt kontinuerligt bredare
Life Science program med regelbundna utlysningar.
Projektbidrag kan beviljas för 1-3 år och maximal finansiering per projekt uppgå till 5 miljoner
kronor. I en årlig utlysning fördelas upp till 40 mkr i projektbidrag.
Centra finansieras med maximalt 8 mkr per år i 4+4 år, med en utvärdering efter 3 år inför beslut om
finansiering i ytterligare en fyraårsperiod. De som inte beviljas en andra finansieringsperiod kan få
ett ettårigt nedtrappningsbidrag efter den första fyraårsperioden. Finansieringen tilldelas i en
upptrappning de två första åren och en nedtrappning de två sista om centret beviljats finansiering i 8
år.
För både projekt och centra måste minst två partners vara företag med FoU-verksamhet i Sverige.
Andra företag med verksamhet i Sverige, samt internationella företag kan vara projektpart men kan
inte vara projektets koordinator eller erhålla bidrag. Minst en part från akademi (inklusive
forskningsinstitut) och/eller hälso- och sjukvård ska medverka i ett samverkansprojekt/centrum.
Koordinerande part kan vara företag, akademi eller hälso- och sjukvård. För centra förväntas antalet
parter vara minst fyra.
Potential
•

Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till programmålen.

Genomförande
•

I vilken utsträckning bidrar aktiviteterna till det beskrivna projektets genomförande och mål
och är det realistiskt att uppnå projektets mål.
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Aktörskonstellation
•

I vilken utsträckning har parterna i konstellationen den erfarenhet, de kompetenser, de
resurser och den infrastruktur som krävs för att genomföra projektet i enlighet med
ansökan.

Nästa steg och åtgärdsförslag: Program för forsknings- och innovationssamverkan
Vinnova bör i samverkan med Vetenskapsrådet inrätta långsiktigt FoI-program som möjliggör för
aktörer att samverka i explorativa högriskprojekt. I ett första skede kan programmet fokusera på
precisionsmedicin, men målsättningen är ett brett långsiktigt LifeScience FoI-program för att
forska fram och utveckla innovationer som har förutsättning att leda till nästa generations
exportintäkter.
-

Centra: 2-3 st vart tredje år

-

Projekt: 8-10 st varje år

-

Mobilitet: 3-5 Industriella PhD; 3-5 1-2-åriga Industriella postdocs (till eller från industri);
3-5 6 mån-1 års verksamhet i annat bolag eller sektor

Tillgängliggör forskningsinfrastrukturen
I regeringens forskningsproposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft betonas vikten av en ökad tillgänglighet till forskningsinfrastrukturer för
det breda forskningssamhället i Sverige, inklusive forskare från industri och sjukvård. Dock finns det
idag inga tydliga riktlinjer för hur denna tillgänglighet skall säkerställas i praktiken utifrån gällande
lagstiftning. Eftersom SciLifeLab idag ingår som en organisatorisk del av respektive värduniversitet
så lyder de under samma regelverk som styr myndigheters samverkan med samhället. Lagen om
offentlig upphandling, avgiftsförordningen, konkurrenslagstiftningen, statsstödsregleringen, och
offentlighets- och sekretesslagen formar alla på olika sätt hur, och i vilken omfattning, våra
forskningsinfrastrukturer kan nyttiggöras av forskare inom industri och sjukvård. Andra
frågeställningar är exempelvis hur FoU-projekt i samverkan med industri och sjukvård ska prioriteras
i förhållande till akademiska projekt och hur avtal ska utformas, men även utformningen av
prissättningsmodeller när infrastrukturer används för rutinkörningar till full kostnadstäckning. För
distribuerade infrastrukturer är frågan om juridisk representation en ytterligare utmaning. Lärosäten
med omfattande infrastrukturer har till lämnat in underlag till Utbildningsdepartementet1415.
De nationella forskningsinfrastrukturerna, exempelvis de inom Science for Life Laboratory, behöver
ha dedikerad personal för att arbeta med företag, kunniga användare av tekniken, som förstår, eller
lär sig att förstå industriella frågeställningar av vikt för olika näringsgrenar och verksamheter. De
måste ges utrymme att lägga tid på att nå ut med information om vad infrastrukturen kan bidra
med, att samarbeta med företag för metodutveckling som kan svara på företagens frågor och
förmedla kontakter till relevanta forskare och kompletterande infrastruktur när så är relevant.
Dessutom behöver det finnas goda förutsättningar för företagens partners och intermediärer i
akademi, hos tjänsteföretag eller institut att också ha tillgång till infrastrukturen för
samverkansprojekt med företag.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Tillgängliggör forskningsinfrastrukturen
Åtgärdsförslag:

14

”En väl fungerande infrastruktur – En promemoria om behovet av avgiftsbemyndigande” Uppsala universitet
2017
15
”Utlåtande om avgiftsuttag från infrastrukturen inom SciLifeLab” KTH 2018
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•

Justera regleringsbrev, instruktioner och riktlinjer till myndigheter och lärosäten så att de
tydligt understryker vikten av att forskningsinfrastrukturerna också tillgängliggörs företag
och utforma sätt att följa upp detta

•

Åtgärda avgiftsförordningen (1992:191), så att det inte råder osäkerhet kring att
infrastrukturerna kan ta betalt enligt full kostnadstäckning för företagsuppdrag. Idag täcks
inte detta in under §4 i avgiftsförordningen eller som ett undantag från
avgiftsförordningen enligt bilaga 4 (Avgiftsfinansierad verksamhet).

•

Infrastrukturer får, med befintliga resurser finansierade från utbildningsdepartementet
och VR, inte kompromissa på den vetenskapliga akademiska kvalitén till förmån för
industriellt stöd. Önskemålet är således kompletterande finansieringsströmmar som kan
både motivera ett ökat engagemang gentemot industrin och som även förtydligar
uppdraget.

•

Ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att stödja universitet som står värd för nationella
forskningsinfrastrukturer att skapa generella modeller/riktlinjer för avgiftsuttag. Dessa
ska utvecklas i samråd med industrin, anläggningar såsom MAX-IV och faciliteterna vid
SciLifeLab.

•

I VR och Vinnovas översyn av den organisatoriska utformningen av nationella
forskningsinfrastrukturer behöver även frågan om modellavtal för tillgängliggörande
enligt full kostnadstäckning ses över.

•

Fortsätt med utlysningar för metodutvecklingsprojekt i samverkan mellan akademi,
infrastruktur och företag

•

Skapa incitament för erfarenhetsutbyte kring hantering av företagskontakter: sätt att nå
ut med information, avtal, prissättningsmodeller, hantering av data, prover och material
etc.

•

Ge infrastrukturens personal utrymme och incitament att interagera med företag och
också för egen kompetensutveckling

•

Involvera avancerade användare i industrin i planering och utveckling av infrastrukturen
och gällande hantering av data, prover och material

Inkubatorer och kunskapsspridning
I det svenska inkubatorsystemet saknas idag tillräckliga incitament för dessa att samarbeta kring
stödet till sina portföljbolag. Samtidigt är tillgången till specialister som vet vad som krävs för att nå
ut på globala marknader med en innovativ Life Science produkt eller tjänst inom specifika Life
Science segment begränsad. Här krävs incitament och erbjudanden som innebär att alla inkubatorer
kan erbjuda sina portföljbolag adekvat rådgivning. Ett exempel på lösning är den pilotverksamhet
inom ett mentorprogram som AstraZeneca utformat, där företagets kompetens erbjuds
portföljföretag i flera Life Science inkubatorer inom ramen för BioVentureHub. Med offentlig
medfinansiering skulle pilotprogrammet kunna etableras fullt ut. Potentiellt skulle man även kunna
skala upp till fler inkubatorer och sprida till fler stora Life Science bolag med verksamhet i Sverige.
Mer generellt behöver inkubatorernas incitamentsystem ses över så att man kan effektivisera
verksamheten i ett nationellt perspektiv. Samtidigt finansieras delar av inkubatorernas verksamhet
med regionala anslag vilket försvårar nationell samordning.
Ytterligare en aspekt kring innovationsstödsystemen kring lärosäten är att ett välfungerande system
som kan visa upp en mångfald av etablerade framgångsrika företag bidrar till lärosätets attraktivitet
vid rekrytering av internationella forskare och utgör tillsammans med vetenskaplig publicering en
kvalitetsstämpel för lärosätet.
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Kopplat till precisionsmedicin finns behov av nya affärsmodeller som behöver underbyggas av
hälsoekonomiska modeller. Detta är en expertis som saknas i innovationsstödsystemet. För att
kunna genomföra denna typ av analyser krävs även tillgång till, och rättighet att använda relevanta
data i kommersiellt syfte, exempelvis kliniska data i register och journaler. Vidare krävs omfattande
klinisk och teknisk validering för att produkten / konceptet ska kunna implementeras.
Genom att utbyta erfarenheter mellan innovationskontor och inkubatorer som arbetar med denna
typ av projekt och dela kunskap om vilka experter som kan bidra med kompetens kan stödet bli än
effektivare. Man kan även tänka sig att på nationell eller nordisk nivå samla ihop projekt inom
precisionsmedicin för att presentera dessa för investerare eller tagare som uttryckt ett specifikt
intresse för området. Vidare bör förutsättningarna för företags samarbete med landsting och andra
vårdgivare för att redan på ett tidigt stadium fånga upp/bekräfta reella behov i vården ses över.
Dessutom behövs professionell och uppdaterad kompetens kring vad man behöver överväga inför
en regulatorisk process och kring immaterialrätt. En brist på kunskap kan exempelvis leda till
onödiga patentstrider. Nätverk är viktiga, både formella och informella liksom mentorer och den
kunskapsspridning som sker via kompetenta styrelser. Det är också värdefullt att tidigt få kunskap
om vad krävande framtida kunder efterfrågar. Exempelvis går ett stort läkemedelsbolag i genomsnitt
igenom 2000 projekt per år och licensierar endast 1-3 stycken.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Inkubatorer och kunskapsspridning
Vinnova bör ges i uppdrag att analysera hur inkubatorernas nuvarande incitamentsstrukturer kan
förändras för att möjliggöra ökad samverkan och hur specifika insatser kan möjliggöra nationellt
samordnad tillgång till rätt kompetens för enskilda portföljföretag oavsett geografisk lokalisering.
Life Science-inkubatorerna behöver dessutom ökade resurser.
Fortsatt stöd till BioVentureHub och Testa Center och expandera och sprid etablerade koncept för
att tillgängliggöra etablerade bolags kompetens till start-up bolag i inkubatorer - exempelvis
mentorprogramspiloten vid BioVentureHub.
Ge Tillväxtanalys i uppdrag att fortsätta analysera Life Science industris utveckling. Analyserna är
värdefulla verktyg för att etablera nätverk, identifiera potentiella samarbetspartners, för
marknadsföring av Sverige som Life Science nation och som underlag för strategiprocesser inom
Life Science.

Stärkt internationell närvaro och synlighet
En stark internationell uppkoppling är centralt för Life Science-branschen i Sverige överlag, och så
även för området precisionsmedicin. För att svenska företag ska kunna och vilja växa krävs även en
kontaktyta mot internationellt kapital och kompetens. Life Science branschen i Sverige skulle
vitaliseras om fler svenska bolag expanderar ut i världen och antalet utländska bolag som väljer att
etablera sig i Sverige växer. Det skulle stärka flödena av kapital och kompetens. Det förutsätter en
närvaro och synlighet i världsledande Life Science noder som t.ex. Boston och san Fransisco men
även länder som Kina och Sydkorea.
Det saknas i stor utsträckning en svensk närvaro av svenska export- och investeringsfrämjande
myndigheter med tillräckliga resurser på strategiskt viktiga platser i världen. Det gäller exempelvis
USA:s västkust och London. Sverige kan genom sina styrkor inom Life Science, långvariga relationer
med Storbritannien på området och relativt goda ramvillkor positionera sig som det EU-land som
globala Life Science bolag med säte i Storbritannien väljer att öppna upp dotterbolag i för att
underlätta godkännandeprocessen av läkemedel, medicintekniska produkter m.m.
Dessutom behöver svenska Life Science-bolag, inklusive precisionsmedicin-bolag, närvara vid
internationella investerar- och partnermöten såsom BIO US. För investerings- och
etableringsfrämjande behöver Sverige visa upp en nationellt samlad bild och kontaktpunkt och
därför räcker inte den regionala närvaron. Etablering av en produktionsfacilitet eller ett utökat
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forskningssamarbete innebär viktiga positiva effekter och konsekvenser för det svenska ekosystemet
inom Life Science. En del i detta är att öka inflödet av riskvilligt kapital, liksom ett inflöde av
kompetent personal. Detta förutsätter proaktiva åtgärder16.
För möta en etableringsmöjlighet på ett snabbt och professionellt sätt krävs ett koordinerat och
långsiktigt arbete mellan regional och nationell nivå för att ta fram ett beslutsunderlag där för
branschen relevanta svenska styrkor framhålls. I den samlingen behöver synen på vilka aktörer som
har en roll att fylla i investeringsfrämjandet vidgas. Exempelvis behöver inkubatorer, science parks,
forskningsinfrastrukturer och lärosäten inkluderas i ett proaktivt arbete för att locka investeringar,
etableringar och forskningssamarbeten till Sverige. Faktorer som möjlighet till god samverkan med
lokala lärosäten, goda förutsättningar för kliniska prövningar och tillgång till hälsodata och
forskningsinfrastrukturer kan vara avgörande för en etablering. En grundläggande förutsättning är
att svenska styrkor som registerdatabaser och forskningsinfrastrukturer finns tillgängligt på engelska.
Denna roll behöver således komma in i fler organisationers styrdokument. instruktioner och
regleringsbrev, vilket lyfts i delbetänkandet från SOU 2018:56. Det finns även andra hinder för att en
vidgad krets av aktörer direkt eller indirekt skulle kunna bidra till investeringsfrämjandet, t.ex. de
hinder som tidigare nämnts för forskningsinfrastrukturer att tillgängliggöras för företag och deras
möjligheter att involvera internationell kompetens och kapital.
Små och ofta nystartade företag efterfrågar även kunskapsstöd från svenska myndigheter i samband
med att de tar steget ut på internationella marknader. I viss utsträckning kan man mot ersättning få
denna typ av hjälp, men den behöver utvecklas mot att bli mer branschspecifik och landspecifik.
Exportstrategin var en tillfällig satsning och kommer, om inget motsatt beslut fattas, att upphöra år
2020, vilket redan har effekter på hur både näringsliv och exportfrämjande aktörer agerar. Strategin
bör inte upphöra tvärt utan istället skalas upp och utvecklas mot att även integrera
investeringsfrämjande.
Nästa steg och åtgärdsförslag: Stärkt internationell närvaro och synlighet
Förstärk den nationellt koordinerade, långsiktiga närvaron i framstående Life Science-miljöer i
världen för att synliggöra Sverige som Life Science-nation.
Förstärk möjligheten för Sverige på nationell nivå (via Business Sweden samt utlysningar från
Vinnova till företag) att närvara vid kongresser, investerar- och partnermöten o.s.v. Detta svarar
mot behovet av flexibilitet i marknadsföringen av Sverige som Life Science-nation.
Skala upp och specialisera exportfrämjande insatser för att stödja svenska Life Science-bolag på
deras internationaliseringsresa. Satsningar som ytterst syftar till att stimulera företag till att våga
ta modiga steg ut i världen bör ha ett långsiktigt perspektiv, minst tio-årigt.
Bredda synen på vilka offentliga aktörer och myndigheter som spelar en roll i
investeringsfrämjandet, utan att skapa nya strukturer. Se över duplicering av
finansieringsströmmar som ges för likartade investeringsfrämjande syften och tydliggör uppdrag
via regleringsbrev och instruktion till de myndigheter som har en roll i investeringsfrämjandet (se
vidare delbetänkande SOU 2018:56).
Ett arbete behöver ske internt inom regeringskansliet för att identifiera vilka barriärer som finns
för befintliga satsningar, forskningsinfrastrukturer och program att involvera internationell
kompetens och kapital.
Inrätta ett fellowship program för forskare och entreprenörer att bedriva praktik om 6+6 månader
vid bolag (start-ups och globala läkemedels- och medicinteknikföretag o.s.v.) för att stimulera till
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”Bättre kommunikation för fler investeringar” SOU 2018:56
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rörlighet mellan Sverige och ledande miljöer, för att komplettera och vitalisera den kunskap vi har
i Sverige.

APPENDIX
Organisation
Arbetsgrupp:
Sofie Alverlind, SKL
Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen
Dag Larsson, LIF
Lotta Ljungqvist, GE Healthcare Life Sciences
Maria Lönn, Karolinska Institutet
Sofia Medin, Swedish Medtech
Helena Strigård, SwedenBIO
Suzanne Håkansson och Anna Sandström (projektledning), AstraZeneca
Ledarskap för arbetspaketet inom PM i Samverkansgruppen:
Göran Ando
Carl Bennet

Samtal och intervjuer
Peter Nordström, SweLife
Lars Lindsköld, Sweper och Västragötalandsregionen
Anna Wedell, Karolinska Institutet
Richard Rosenquist Brandell, Genomics Medicine Sweden och Karolinska Institutet
Helena Dzojic, Läkemedelsverket
Sabine Koch, Karolinska Institutet
Björn Arvidsson, Roche
Maria Wästfelt, Karolinska Institutet
Marika Greberg Hellqvist, Kliniska Studier Sverige
Christina Holmström, SLL
Johan Lundin, Karolinska Institutet
Lars-Åke Levin, Linköpings universitet
Gert Helgesson, Karolinska Institutet
Karin Skoglund, Kliniska Studier Sverige samt Forum Östergötland
Richard Cowburn, Externa Relationer, Karolinska Institutet
Andreas Sheutz, Region Uppsala
Ulf Landegren, Uppsala universitet
Petter Brodin, Karolinska Institutet
27

Olli Kalloniemi, Science for Life Laboratory
Lars Hammarström, Science for Life Laboratory
Sweden Drug Delivery Industry Group
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