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Ökad och sund
samverkan är
rätt väg att gå
tid vi lever i. Inte minst upplever jag att devisen stämmer väl in för mig som företrädare för ett företag inom den forskande
läkemedelsindustrin. Hur bör vi bäst interagera med alla olika typer av
intressenter inom hälso- och sjukvården? Ett sätt är att sitta ner och gemensamt finna ut vad som är delade intressen kring vilka vi på ett öppet
sätt bör samarbeta. Låt oss även ta olika parters eventuella särintressen
från bordet. Vi bör istället fokusera på att förhoppningar kring vår industris innovationer infrias. Likväl som vi gemensamt skall tillse att olika
parters farhågor inte realiseras.

det är en spännande

”

av Prio i vården exemplifierar vi med ett antal samarbeten,
Låt oss ta eventuella
projekt och initiativ som allt som
särintressen från bordet
oftast har vuxit fram efter gemen– och istället fokusera
samma diskussioner i den anda som
beskrivs ovan. Ett exempel är det
på att förhoppningar
pågående projektet real world data
kring vår industris
(RWD) där Linköpings Universitet,
Region Östergötland och Boehringer
innovationer infrias.
Ingelheim samarbetar. Hur företrädare för universitetet och regionen
resonerar kring samarbete kan ni läsa om på sidorna 10-12.

i detta nummer

ökad och sund samverkan mellan läkemedelsbranschen och vårdens övriga
aktörer är rätt väg att gå. Detta för att enklare nå vård som ska vara jämlik och av bästa sort i hela landet. En vård som Socialstyrelsen beskriver i
nationella riktlinjer och som eftersträvas av så många. Med den ambitionen bör den fortsatta förbättringsresan ta avstamp.
Med detta önskar jag dig en trevlig läsning kring hur vi och andra ser
på samverkan och delade
intressen i syfte att gemensamt förbättra den vård som
tillhandahålls i landet.

STAFFAN GUSTAVSSON
Market Access &
External Affairs Director
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Tillsammans bör vi nå den vård som Socialstyrelsen beskriver i nationella riktlinjer och som eftersträvas av så många.
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FAKTA

DÄRFÖR ÄR SAMVERKAN VIKTIG
Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim AB drivs
av att förbättra människors hälsa. Genom innovationer
och forskning strävar bolaget efter att hitta effektiva
behandlingar för att kunna bota och lindra svåra sjukdomar. I det arbetet är samverkan med andra aktörer
avgörande. Samverkan handlar exempelvis om kliniska
prövningar då nya läkemedel ska prövas på patienter.
Det förutsätter att människor vill delta i studierna. Det
kan även handla om att bedriva forskning tillsammans

med den akademiska världen och landets regioner. För
att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter med
hälso- och sjukvården behöver också läkemedelsföretag kunna ta hjälp av medicinska experter för utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter.
Utan den nära samverkan skulle sjukvården inte utvecklas och nya läkemedel skulle inte kunna forskas
fram. Om det kan du läsa i det här numret av tidningen
Prio i vården.

ANGELICA ENGSTRÖM

Patientföreningar och läkemedelsföretag har flera
gemensamma intressen och kan lära av varandra.
Diabetesförbundets aktuella projekt, som de driver tillsammans med Boehringer Ingelheim, är ett
exempel på ett sådant värdefullt utbyte.

Hallå där Cajsa Lindberg,
ordförande för Diabetesförbundet!

”

Vi i 1,6 miljonerklubben arbetar som
folk- och opinionsbildare och samarbetar gärna med alla aktörer som
strävar efter att nå ut med objektiv
information om olika hälsofenomen.
Industrin bedriver forskning och vi
är angelägna om att sprida nya relevanta vetenskapliga rön. Samarbeten
är viktiga, man ska se till målet. Vi är
noga med att förankra de budskap vi
förmedlar utåt hos den medicinska
expertgrupp som är rådgivande till
vår organisation.”
Alexandra Charles von Hofsten, ordförande för 1,6 miljonerklubben, en ideell kvinnohälsoorganisation, som arbetar för att alla
kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa
tänkbara hälsa livet ut.
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Vad är det för projekt ni håller
på med?
– Vi gör en undersökning kallad
Diabetesrapporten som dels
syftar till att ge svar på hur personer med typ 2-diabetes mår
och vad de har för levnadsvanor
och dels ta reda på om de får den
behandling och det stöd som de
behöver och har rätt till. Vi jämför enkätsvar som vårdpersonal
blivit ombedda att besvara om
den diabetesvård de ger med enkätsvar från patienter
om deras upplevelse av vården. Det är intressant att
se att sjukvårdspersonal kan uppfatta att de ger den
hjälp som behövs samtidigt som patienterna tycker
sig sakna råd och stöd på flera områden. Rapporten
visar ett glapp. Vi kommer att presentera resultatet i
september 2019.
Varför har ni inlett det här företagssamarbetet?
– Vi har gemensamma intressen, vi strävar efter att se
till så att personer med typ 2-diabetes ska kunna må
så bra som möjligt. Den här rapporten ger exempelvis
värdefulla svar för båda parter men hade varit svår att
genomföra lika djupgående och med samma kvalitet
om vi gjort den var för sig. Vi lär oss också mycket av
varandra, det för med sig ett viktigt kompetensutbyte.
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Företag erbjuder forskare
gratis molekyler på nätet
I november 2017 lanserades plattformen OpnMe.com
där läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim erbjuder molekyler, som de tagit fram och använt sig av
i preklinisk forskning, till andra forskare. Till varje
molekyl finns värdefull information som forskare
kan utgå ifrån i fortsatta studier.
Satsningen har gjorts för att främja forskning och
medicinska framsteg genom samarbeten och innovationer med den akademiska världen.
OpnMe.com är öppen för forskare från hela världen.
På sajten kan de se vilka molekyler som finns tillgängliga och där få en översiktlig bild om molekylens tänkbara forskningsinriktning. Några av molekylerna kan
användas helt fritt, andra kräver
samarbete med Boehringer Ingelheim för att få tillgång till dem.
På det sättet kan sajten även ses
som en mötesplats mellan akademivärlden och industrin – genom OpnMe
kan man hitta vägar till gemensamma
forskningsprojekt.
Nyfiken på att veta mer? Kolla in
plattformen www.OpnMe.com

SHUTTERSTOCK

Michael Kann, professor och överläkare på avdelningen för infektionssjukdomar vid Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet, är en av
dem som testat möjligheten till forskningssamarbeten genom OpnMe.
Hej, Michael Kann!
Inom vilket område
forskar du?
– Jag har framför allt
fokuserat på humant
hepatit B-virus, HBV,
och adenoassocierade
virus, AAV. HBV ger lätt
upphov till mänskliga
sjukdomar och dödsfall.
AAV-virus däremot,
leder inte till några sjukdomar alls
för människor. AVV utgör en viktig
plattform för genterapi och cancer.
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Jag har intresserat mig
för att förstå orsakerna
till effekten hos de här
båda virusen. Jag studerar hur de verkar inne i
cellen och hur de interagerar med cellkärnan.
Hur kom du i kontakt
med OpnMe?
– Jag fick ett mejl från
ett internationellt biomedicinskt nätverk som tipsade om
OpnMe. Jag blev nyfiken och gick in
på sajten.

Vad ser du för fördelar med den
här typen av öppen plattform?
– Det är vinn-vinn-situation för alla
parter, såväl för industrin som för
forskare. För mig är företagssamarbeten en förutsättning för att kunna
finansiera forskningen. Jag hoppas
att min kontakt genom OpnMe ska
göra det möjligt för mig att anställa
en post-doc som kan studera vidare
inom mitt område. Det är tillsammans med företag som vi kan hitta
fram till nya och effektiva behandlingsmetoder.
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UT BILDNING I VÅRDEN

Vårdpersonal över hela landet bänkar sig på onsdagar vid sina datorer för
att ta del av föredrag som rör förmaksflimmer, diabetes eller KOL. Att på
en lunchrast kunna fylla på med aktuell kunskap om några av våra vanligaste folksjukdomar har blivit ett uppskattat initiativ.
text anna-karin andersson

| foto lars jansson

HÖJD KOMPETENS
MED WEBBSÄNDA
FÖRELÄSNINGAR
K

atiy Kerui möter många olika
människor i sitt jobb som
sjuksköterska på vårdcentralen Granen i Malmö. Ibland tar hon
hand om bebisar som bara är några
veckor gamla, andra gånger är det
äldre och multisjuka som behöver
hennes råd och omvårdnad. Det är
inte bara ett brett spann åldersmässigt bland patienterna. De runt 16 000
personerna som är listade på vårdcentralen Granen söker vård av vitt
skilda anledningar.
–Det är variationen av patientmöten som gör jobbet roligt, säger Katiy
Kerui, legitimerad sjuksköterska.
även cecilia sjöstedt,

distriktsläkare
och medicinsk rådgivare på vårdcentralen Granen, framhåller omväxlingen i arbetet inom primärvården som
en av anledningarna till att hon trivs
så bra i sin yrkesroll. Men att kunna
hjälpa människor med alltifrån akuta
besvär och ovanliga åkommor till att
ge stöd och rätt behandling till dem
med kroniska tillstånd ställer också
krav på en bred kompetens och gör
att personalen behöver fylla på kunskapsbanken med det senaste inom
en rad medicinska områden.
– Nationella riktlinjer uppdateras
och nya behandlingsmetoder utvecklas hela tiden så det är inte så att
man kan gå en kurs och sen luta sig
tillbaka. Man blir aldrig färdiglärd,
säger Cecilia Sjöstedt.
Intresset för fortbildning har gjort
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Margareta Emtner är fysioterapeut och professor vid Uppsala
Universitet och
en uppskattad
och återkommande föreläsare
på WEBskolan.

att Cecilia Sjöstedt, som en del av
sin tjänst, är utbildningsansvarig på
vårdcentralen Granen. Det innebär
att hon håller sig à jour med medicinska nyheter och uppmärksammar
personalen på möjliga tillfällen till
kompetensutveckling. Region Skånes
satsning på att erbjuda allmänläkare
två utbildningsdagar per halvår är
ett bra sätt för läkarkåren att kunna
förkovra sig inom ett visst tema eller
terapiområde till exempel, tycker hon.

lika bra att följa föreläsningen via en
bärbar dator.
Konceptet WEBskolan bygger på
att föreläsare, från framför allt den
akademiska världen, bjuds in för
att sprida kunskap och ge inspiration kring sådant som är aktuellt
och angeläget inom deras respektive
forskningsområde. Ämnen som rör
de vanliga folksjukdomarna KOL, förmaksflimmer och diabetes alterneras
mellan de olika onsdagarna. Föreläsaren hörs via en länk och på respektive
skärm visas föreläsarens bilder och
fakta kring ämnet.
Eftersom föreläsningarna sänds via
webben har åhörarnas geografiska ort
ingen betydelse och alla som deltar
har möjlighet att skriftligen ställa
frågor direkt till föreläsaren. För att
öka tillgängligheten sänds föreläsningarna alltid klockan 12.10-12.50
så att det ska vara möjligt att äta sin
lunch samtidigt som man lyssnar på
föredraget.
fysioterapeut och
professor vid Uppsala Universitet och
hon har genom sin forskning visat
vilken potential fysioterapeutiska
insatser har att förbättra hälsa och
livskvalitet hos personer med astma
och KOL. Hon är en uppskattad och
återkommande föreläsare på WEBskolan.
Senast Margareta Emtner föreläste
i WEBskolan tog hon upp hur ett 6

margareta emtner är

Vårdcentralen
Granen kopplar man på onsdagar vid
lunchtid även upp sig för att ta del av
de direktsända webbföreläsningarna
som läkemedelsföretaget Boehringer
Ingelheim arrangerar kallad WEBskolan. Ibland är de uppåt tio medarbetare som samlas och har då föreläsarens presentation på storbildsskärm.
Andra gånger kan det bara vara två
som har tid att lyssna och då går det
i konferensrummet på

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Sjuksköterskan Katiy Keru,
distriktsläkaren Cecilia Sjöstedt
och sjuksköterskan Linda
Adelsdotter på vårdcentralen
Granen i Malmö tar gärna del av
WEBskolans föreläsningar.

Det är WEBskolan
På onsdagar vid lunchtid håller olika experter webbsända föreläsningar inom ämnena KOL, förmaksflimmer och diabetes. Föreläsningarna vänder sig till
läkare och andra professioner inom vården och alla
kliniker och mottagningar som är intresserade kan
med hjälp av inloggningsuppgifter koppla upp sig och
ta del av utbudet utan kostnad. Det är läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim AB som står bakom
utbildningssatsningen.

PRIO I VÅRDEN 

7

UT BILDNING I VÅRDEN

så att människor med KOL kan få rätt
minuters gångtest kan ge viktiga
vård och stöd utifrån sina behov. Jag
svar om KOL-sjukas hälsostatus och
upplevde att intresset för ämnet var
sjukdomsprognos. Genom att exemstort. Det känns kul. Personer
pelvis ta reda på hur lång sträcka
med KOL är en patientgrupp
en patient klarar av att gå på
som man generellt varit
de sex minuterna, skatta hur
dålig på att uppmärksamma
trött i benen och hur andfådd
och ta hand om inom
hen blev av att gå och mäta sysjukvården, säger
remättnaden i blodet
Margareta Emtner.
kan man få värdefull
”Det är fantastiskt
Att läkemedelsinformation om perindustrin samversonens tillstånd.
att företag vill
kar med forskare
– Det är ett relativt
hjälpa till med
kring utbildningsenkelt test som rätt
att nå ut med
satsningar som
utfört och korrekt
kunskap.”
WEBskolan ser
tolkat är ett effektivt
Margareta Emtner
verktyg för att se till
– Margareta Emtner

8

inga problem med. Hon väljer själv
innehållet i sina föreläsningar och
det viktigaste för henne är att nå ut
med sitt budskap. När hon föreläst
via WEBskolan har hon hållit till i ett
rum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Representanter från Boehringer
Ingelheim har hjälpt till med det
tekniska så att hon kunnat fokusera
på sitt föredrag.
– Det är fantastiskt att företag vill
hjälpa till med att nå ut med kunskap. Regionerna har svårt att göra
sådana här satsningar. Jag ser det som
en möjlighet att kunna bidra till att
de med KOL kan få det bättre, säger
Margareta Emtner.
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”De här föreläsningarna hjälper
till att hålla mig och
mitt team uppdaterade
om det senaste.”
– Cecilia Sjöstedt

På en vårdcentral behöver personalen hålla sig
uppdaterad inom en rad
olika medicinska områden. Läkaren Cecilia Sjöstedt och sjuksköterskan
Kaity Keru gillar bredden
och variationen i sitt jobb
och försöker hålla sig à
jour om det senaste.

behov på grund av att läkarna saknar
Stig Nyman, tidigare landstingsråd
kompetens om vilka nya mediciner
i Stockholm och numer hälso- och
som finns och hur de fungerar, säger
sjukvårdspolitisk debattör, lyfter ofta
Stig Nyman.
frågan om behovet av kompetensutveckling inom vården.
Han menar att fortbildläkemedelsföretaget Boehringningen är eftersatt idag och
er Ingelheims utbildningsatt det får konsekvenser för
satsning på WEBskolan blev
patienterna.
därför ett välkommet
– Varken enskilda
initiativ när det lan”Varken enskilda
sjukhus eller landsserades hösten 2013.
ting fortbildar i den
Vid starten var det
sjukhus eller
utsträckning som
tio kliniker
landsting fortbildar knappt
behövs. Patienter
och öppenvårdsi den utsträckning mottagningar som
kan gå miste om den
som behövs.”
behandling som paskopplade upp sig för
sar bäst utifrån sina
att ta del av föreläs– Stig Nyman
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ningarna. Med tiden har intresset ökat
och idag är det fler än 600 representanter från olika vårdenheter som
har anmält intresse för att kunna ta
del av WEBskolan. I snitt deltar 45
enheter per tillfälle.
Ofta är det, precis som på vårdcentralen Granen i Malmö, flera kollegor
inom olika professioner från samma
arbetsplats som passar på att lyssna.
Det innebär att föreläsaren har
närmare 120 personer i sin publik
på länk runtom i landet. Deltagarna
kan chatta in frågor som föreläsaren
besvarar i slutet av sin föreläsning.
Det gör att det finns en interaktivitet
och en sammanhållning trots att alla
sitter på olika håll.
linda adelsdotter, legitimerad sjuksköterska på vårdcentralen Granen,
har bara haft möjlighet att ta del av
WEBskolans föreläsningar vid något
enstaka tillfälle. Hon efterfrågar mer
fokus på omvårdnad för att fortbilda
sjuksköterskor i föreläsningarna och
tycker att det praktiska med själva
uppkopplingen skulle kunna funka
smidigare, men hon gillar idén.
– Jag skulle gärna vilja få tips om
hur jag uppmuntrar patienterna att
följa råd kring egenvård i en föreläsning till exempel, passar Linda Adelsdotter på att önska sig.
– Ja, ibland känns föreläsningarna
lite väl medicinska, instämmer sjuksköterskekollegan Katiy Kerui, men
det är ändå intressant. Alltid fångar
man upp något nytt, säger hon.
Läkaren Cecilia Sjöstedt försöker ta
del av så många av WEBskolans föreläsningar som möjligt men är personligen framför allt intresserad av dem
som rör diabetes eftersom hon ingår i
vårdcentralens diabetesteam.
– Det händer mycket inom diabetes
nu med många nya behandlingar. De
här föreläsningarna hjälper till att
hålla mig och mitt team uppdaterade
om det senaste. Jag gillar som sagt
bredden inom primärvården och det
blir roligare ju mer man lär sig. l
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FORSKNING: REAL WORLD DATA

Forskning på
persondata
– en guldgruva
för samhället
Vilken vård och behandling har östgötar med diabetes fått? Och hur har
det påverkat deras insjuknande i hjärt-kärlsjukdom? I Linköping får
man snart svaren tack vare forskning på informationsuppgifter
i register. Projektet är ett samarbete mellan Region Östergötland,
Linköpings universitet och läkemedelsindustrin.
text anna-karin andersson

P

ersoner med typ 2-diabetes
har en ökad risk att insjukna
i hjärt- och kärlsjukdomar. De
som har diabetes och samtidigt har
eller har haft lindrigare hjärtkomplikationer riskerar även att längre fram
drabbas av allvarliga tillstånd som
hjärtsvikt och stroke. Vetenskapliga
studier har visat att vissa nyare sockersänkande behandlingar till personer med typ 2-diabetes kan förebygga
den tragiska utgången.
Det finns med andra ord forskningsrön som visar att en viss typ av
behandling till personer med diabetes
skulle kunna bespara många människors lidande. Skulle en sådan förebyggande behandling samtidigt kunna
vara en lönsam affär för samhället i
och med att den bidrar till att minska
behovet av dyra sjukhusinläggningar?
Och även om det nu finns effektiva
och förebyggande behandlingar så
kanske distriktsläkaren, som tar
hand om diabetespatienten, främst
fokuserar på att behandla själva
diabetessjukdomen och håller kvar
vid äldre beprövade preparat av gammal vana? Ja, hur är det egentligen?
Vilken vård ges idag och vad får valet
av behandling för konsekvenser för
människorna och ekonomin?
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Alla dessa frågor ska snart bli
besvarade i Östergötland tack vare
en vetenskaplig analys av datauppgifter från olika register. Lars-Åke
Levin, professor i hälsoekonomi vid
Linköpings universitet, leder den retrospektiva studien, som innebär att
man forskar utifrån känd information, så kallad real world data, RWD.
– Forskningen är intressant eftersom den visar hur det faktiskt ligger
till. Utifrån den här kartläggningen
får vi reda på om det finns skäl att
ge en viss typ av behandling och vad
det skulle kosta samt vilka hälsovinster det ger. Att använda befintlig
information är ett tidseffektivt och
billigt sätt att forska på. Och ger
samtidigt värdefulla svar, säger LarsÅke Levin professor i hälsoekonomi
vid Linköpings universitet.
Lars-Åke Levin är professor i hälsoekonomi
vid Linköpings universitet

”Forskningen är
intressant eftersom den visar
hur det faktiskt
ligger till.”

i studien använder man sig av den
vårddata som finns samlad om invånarna i Östergötland, läkemedelsregistret som visar vilka läkemedel
som skrivits ut i regionen, diabetesregistret och Socialstyrelsens
slutenvårdsregister. Som ett första
steg har forskargruppen utgått från
samtliga runt 500 000 personer som
bor i Östergötland och gallrat ut de
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SHUTTERSTOCK

Att Sverige har omfattande och tillförlitliga
lagrade informationsuppgifter om befolkningen ger
unika möjligheter till att
kartlägga vilken vård som
ges och kunna analysera
utfallet av den.

som har typ 2-diabetes. I den populationen undersöker man, med hjälp
av registren, hur stor andel som även
haft någon typ av hjärt- och kärlkomplikation under åren 2002 till 2012.
Den gruppen, det vill säga de som
bor i Östergötland, har typ 2-diabetes
och som även haft en hjärt- eller kärlhändelse under den givna tioårsperioden, består av drygt 5 000 personer. I
studien ska man bland dem kartlägga
vilken behandling de fått, i vilken
utsträckning de behövt läggas in på
sjukhus och hur stor andel som drabbats av ytterligare hjärt- och kärlsjukdomar under åren 2012 till 2017.
ett av svaren som är av särskilt stort
intresse är om studien kan visa att en
intensifierad behandling med nyare
blodsockersänkande behandling till
personer med typ 2-diabetes kan leda
till att färre får svåra tillstånd som
hjärtsvikt och stroke och om det i så
fall även minskar behovet av sjukhusvård.
– Att undvika allvarliga följdsjukdomar är såklart angeläget i sig. Men
det finns också samhällsekonomiska
intressen. Kroniska sjukdomar som
hjärtsvikt belastar samhällsekonomin
i och med att den patientgruppen
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”Att undvika
allvarliga följdsjukdomar är såklart angeläget i
sig. Men det finns
också samhällsekonomiska
intressen.”
får allvarliga symtom som kräver
mycket professionellt omhändertagande, många gånger inläggningar
på sjukhus och i vissa fall hemsjukvård. Ska man addera kostnaden för
de hjärtsviktspatienter som kan bli
aktuella för att göra hjärttransplantationer eller få hjälp med mekaniska
hjärtpumpar blir prislappen för
den välutvecklade hjärtsjukvården
än högre. Det finns med andra ord
samhällsekonomiska vinster med att
sträva efter att minska andelen hjärtoch kärlsjukdomar, säger Lars-Åke
Levin.
Det pågående forskningsprojektet
i Östergötland finansieras av läkemedelsföretaget Boehringer Ingel-

heim AB och utöver samarbetet med
Linköpings universitet har samverkan
med Region Östergötland varit en
förutsättning för studien. De har givit
sitt godkännande till att använda de
behövliga datauppgifterna om befolkningen och en anledning till att regionen ställer sig positiv till initiativet
är att det ligger i deras intresse att få
veta hur vården ges idag och vad som
kan förbättras.
under hösten 2019 beräknar forskarna
ha nått fram till ett resultat och det
är inte bara de i Östergötland som är
nyfikna på svaren.
– Det finns ju anledning att tro att
östgötarna inte skiljer sig anmärkningsvärt från exempelvis skåningar
och stockholmare så det vi kommer
fram till kan med stor sannolikhet
även stämma in på andra håll i landet. Att vi i Sverige har så omfattande
och tillförlitliga lagrade informationsuppgifter om vår befolkning
är unikt så att kunna forska på real
world data på det här sättet väcker
dessutom ett internationellt intresse,
säger Lars-Åke Levin. l

Varför är Region Östergötland
involverade i den här studien? VÄND
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”Med tanke på den mängd data som samlas in om vår
befolkning och olika patientgrupper är det nog närmast en
skyldighet för samhället att göra den här typen av analyser.”
Hallå där, Mats Ulfendahl,
forskningsdirektör
i Region Östergötland!
Varför samverkar Region
Östergötland
kring det här
forskningsprojektet?

– Det här är en
mycket spännande – och
viktig – typ av
studie! Med
tanke på den
mängd data
som samlas in
om vår befolkning och olika patientgrupper är
det nog närmast en skyldighet för samhället
att göra den här typen av analyser. Det berör
självfallet sjukvårdshuvudmännen, som Region
Östergötland i det här fallet, men också andra
organ och beslutsfattare i samhället.
Varför är det intressant för Region Östergötland att få svar på hur diabetespatienter i
regionen behandlas?

– Det hela handlar om att identifiera de bästa
behandlingsstrategierna. I det räknar jag också
in olika preventiva åtgärder, allt ifrån påverkan
av livsstilsfaktorer till förebyggande behandling. Det primära är förstås att skapa ökad
livskvalitet för våra medborgare, vare sig de är
friska eller patienter, men det finns också en
stor samhällsekonomisk vinst med att behandla
rätt och genom att behandla tidigt. Diabetes
är en av våra stora folksjukdomar. Det är både
många individer som är påverkade och en
sjukdom som för med sig mycket stora samhällskostnader.
Hur tror och tänker du att regionens beslutsfattare kan och bör agera utifrån det resultatet
visar?

– För beslutsfattare inom regionen, ja även
nationellt, är det oerhört viktigt att både bejaka
den här typen av studier och att ta till sig resultaten inför de beslut som berör inte minst hälso- och sjukvården. Jag vill i detta sammanhang
också betona vikten av preventiva åtgärder, och
i sammanhanget mycket billiga åtgärder, som
motion och god kosthållning. l
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DET UNDERSÖKS I KORTHET
Hur mycket patienter med typ 2-diabetes och hög risk för
hjärt- och kärlsjukdomar kostar i vård och om en förändrad
behandling kan påverka vårdbehovet och därmed samhällsekonomin i Region Östergötland.
Tidsplan för forskningsprojektet i Linköping
Under våren 2019 samlas alla behövliga registeruppgifter in.
Data analyseras och forskare gör en rad beräkningar. Resultatet
beräknas kunna presenteras i september 2019.

Det är real world data
Real world data, RWD, är informationsuppgifter som beskriver
det verkligheten visar och som sammanställts i till exempel ett
register. Det finns en rad databaser som innehåller mängder
med information och de uppgifterna kan användas för analyser
och forskning inom medicin och biomedicin.

Det är real world evidence
I läkemedelsstudier undersöker man vilken effekt en behandling kan ge genom att testa den i labb, på djur eller på människor. I de fallen har man ett framåtblickande perspektiv, man
kallar det för prospektiv forskning. Att forska med real world
data innebär att man istället tittar retrospektivt, man utgår ifrån
historiska data. Man kan exempelvis utgå från en viss patientgrupp, se vilken vård och behandling de fått och utvärdera
effekten av behandlingen i klinisk vardag.
Vid forskning och analyser av real world data kan man förklara
olika samband, beskriva hur det ligger till, man får fram real
world evidence. Analysen av datauppgifterna söker med andra
ord svaret på hur det ser ut i verkligheten.
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IPF-handboken – ETT
VÄRDEFULLT STÖD
OM OVANLIG SJUKDOM
Den allvarliga sjukdomen idiopatisk lungfibros är
sällsynt. Det gör att vårdpersonal kan sakna kunskap
om hur patienterna bör få stöd och behandling. En
lättfattlig informationshandbok om sjukdomen har
därför blivit en uppskattad guide.
text anna-karin andersson

I

diopatisk lungfibros, IPF, är en
allvarlig, obotlig och sällsynt lungsjukdom. Prognosen för sjukdomen
är dyster. Många dör inom några år
efter att de fått sin diagnos. Att rätt
behandling som kan bromsa förloppet sätts in så tidigt så möjligt är
avgörande för patienterna.
Vid IPF har det bildats ärrbildningar i och mellan de små lungblåsorna
i lungorna, vilket orsakar ihållande
hosta, andfåddhet och återkommande lunginfektioner. Symtomen är
diffusa och att sjukdomen är ovanlig
gör att läkare kan missa att ställa rätt
diagnos. Eftersom en så liten del av
befolkningen drabbas, i Sverige upptäcks bara 300-600 fall per år, kan det
även vara svårt för vårdpersonalen
att känna till vilken behandling och
andra stödfaktorer som kan förbättra
IPF-patienternas välmående och överlevnadschanser.
gör sin specialisttjänstgöring på Lung- och allergisektionen på Akademiska sjukhuset
i Uppsala och har
intresserat sig extra
för just patienter
med lungfibros.
– Det behövs
en struktur
för hur olika
vårdprofessioner bör
samverka
runt patienterna

läkaren emil ekbom
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för att tillgodose deras behov. Mitt
mål är att utifrån gällande riktlinjer
ta fram medicinska rutiner så att vi
kan samordna insatserna på ett bra
sätt på vår mottagning, säger läkaren
Emil Ekbom.
Anna Krohn
är också högst delaktig i det arbetet.
Genom sina många möten med patienter med IPF på mottagningen har
hon fått en bra bild och god förståelse
för vad i omhändertagandet som är
betydelsefullt för att kunna ge patienterna bästa tänkbara livskvalitet.
– Våra täta uppföljningar gör att vi
kan fånga upp patienternas problem
och funderingar. Någon kanske vill
ha kostråd, någon annan få hjälp av
sjukgymnast med individuellt anpassad träning. Kuratorn i vårt team kan
ge stöd för att försöka lindra ångest
och oro. Oavsett vilka frågor man
har så är det en trygghet att veta att
de kan höra av sig om både små och
stora saker, säger Anna Krohn.
Läkaren Emil Ekbom och sjuksköterskan Anna Krohn jobbar
på ett stort universitetssjukhus och på en
klinik där man är
specialiserade på
lungsjukdomar.
Patienter med
IPF kan tyvärr
inte räkna med
att vårdpersonal på små
orter och

sjuksköterskekollegan

mindre sjukhus har samma förutsättningar och lika stora kunskaper om
sjukdomen.
Boehringer Ingelheim AB har i samarbete med några av landets främsta
medicinska experter inom området
IPF tagit fram en skrift till vårdpersonal som ger vägledning kring IPF.
Guideboken lyfter fram behovet av att
uppmärksamma sjukdomen, beskriver vilka insatser som kan bromsa
förloppet och hur de olika vårdprofessionerna kan bidra med sin kompetens för att ge drabbade människor så
bra förutsättningar som möjligt.
– Det är svårt att vara insatt i alla
ovanliga diagnoser, särskilt om man
tar emot patienter med många olika
typer av sjukdomar. Då är en sån här
guide ett utmärkt stöd för vårdpersonalen. För även om man inte kan göra
allt, så kan alla göra något. Och de
insatserna kan vara livsavgörande för
dem med IPF, säger Emil Ekbom.
– Guiden är fantastisk, instämmer
Anna Krohn. Man får inblick och
förståelse för det viktigaste i vården
till IPF-patienter på ett enkelt sätt. För
mig har den varit väldigt värdefull,
säger hon. l
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KLINISKA PRÖVNINGAR

DÄRFÖR VÄLJER
MATS ATT DELTA I EN
MEDICINSK STUDIE
Att undersöka effekterna av mediciner som ännu inte godkänts på marknaden
kräver en noggrann process. Studierna bygger på ett samarbete mellan läkemedelsindustrin, sjukvården och patienterna som väljer att delta i forskningen.
Mats Kaij har valt att ingå i en långtidsstudie.
text anna-karin andersson

| text berit djuse

A

lla mediciner som vi använder idag har en gång i tiden
varit nya och behövt testas för
att noggrant utvärderas. Att ta reda
på hur nya preparat fungerar är grunden till att kunna förbättra möjligheterna att behandla olika sjukdomar.
Men för att kunna göra den viktiga
utvärderingen behövs människor
som är villiga att testa behandlingar
som ännu inte kommit ut på marknaden för allmänt bruk. Det behövs
helt enkelt deltagare till de kliniska
prövningarna som undersökningarna
kallas.
för åtta år sedan kände Mats Kaij
inte till så värst mycket om kliniska
prövningar. I dag är han något av en
veteran i sammanhanget. Han har
ingått i en långtidsstudie av en ny
diabetesbehandling och har vid det
här laget blivit riktigt tjenis med
läkarna och sjuksköterskorna på
kliniken Dalecarlia Clinical Research
Center i Rättvik dit han regelbundet
kallats till undersökningar och provtagningar de senaste åren.
– Det känns hemtamt att vara på
kliniken och jag känner vårdpersonalen väl. Vi kan skoja med varandra.
Att jag valde att delta i en studie är
inte bara för den goda sakens skull
utan det har även givit mig personliga fördelar. Jag har fått ett fint
bemötande och en fast vårdkontakt
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nefeldt, forskningssjuksköterska vid
Dalecarlia Clinical Research Center.
Vid kliniska prövningar jämför
man ofta en ny behandling med en
äldre, välkänd behandling. Forskningen finansieras och görs på uppdrag av
läkemedelsföretag. Prövningarna är
noggrant planerade och genomförs
enligt ett i förväg bestämt protokoll,
en så kallad prövningsplan, som
granskats och godkänts av både Läkemedelsverket och regionala etikprövningsnämnder.
Mia Björkman Larnefeldt jobbar som
forskningssjuksköterska vid Dalecarlia
Clinical Research Center i Rättvik.

som tar hänsyn till alla mina behov,
säger Mats Kaij.
mats kaij blev tillfrågad om att delta
i studien när kliniken sökte personer
med typ 2-diabetes som kunde tänka
sig att delta. Han fick vid informationsträffar och genom skriftligt material veta hur studien skulle gå till
och vad den skulle innebära för hans
del om han valde att medverka.
– Att patienterna är välinformerade
om hur studierna går till och att även
deras anhöriga vet vad det innebär är
oerhört viktigt. Patienten måste själv
aktivt tacka ja och kan när som helst
under studien välja att avbryta sin
medverkan, säger Mia Björkman Lar-

är det flera forskargrupper, på olika forskningsenheter i
Sverige, som deltar i samma prövning och för det mesta är studierna
dessutom internationella och pågår
i flera länder samtidigt. Provtagningarna ska göras exakt likadant över
hela världen, det ska till och med
vara samma fabrikat på instrumenten vi använder när vi till exempel tar
blodtryck eller mäter sockernivåer.
Säkerhetsnivån är hög.
Samtidigt som Mats Kaij följs upp
på mottagningen i Rättvik kan alltså
identiska undersökningar och insamlingar av data ske bland patienter
som ingår i samma kliniska prövning
i exempelvis Stockholm, Warszawa
och Shanghai. Alla provsvar skickas,
helt utan några uppgifter om patienten, till en och samma plats där läke-

så gott som alltid

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Mats Kaij har ingått i en
studie av en ny diabetes
behandling och har
regelbundet kallats till
undersökningar och
provtagningar de
senaste åren.
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medelsföretaget hanterar proverna
för analys.
– Personligen vet jag fortfarande
ännu inte om jag varit en del av kontrollgruppen och fått typ sockerpiller
eller om jag fått ett nytt preparat
under de här åren. Det är mycket
hemlighetsmakeri för att utesluta
möjligt fusk, säger Mats Kaij. Men jag
mår hur som utmärkt och har vant
mig vid att få en grundlig hälsokontroll tre gånger per år tack vare min
medverkan i studien. Jag rekommenderar gärna andra att gå med i en
studie om de får tillfälle och har den
sjukdomsbakgrund som efterfrågas.
Genom att vara med i en studie får
man löpande information om sin
sjukdom och slipper gå runt och oroa
sig själv och andra.
som deltar i en
studie varierar och även tidslängden
på de kliniska prövningarna är olika.
Det vanligaste är att det rör sig om
något år. Ibland söker man svar på
den långvariga effekten av en behandling och då kan studien, som i Mats
Kaijs fall, löpa över så lång tid som
åtta år.
Mia Björkman Larnefeldt har under
sin tid som forskningssjuksköterska
fått vara med om att hon och hennes
kollegor på kliniken varit en del i
kedjan bakom lanseringen av nya
behandlingar. Att vara med och bidra
till den medicinska utvecklingen är
en tillfredsställande del av arbetet
tycker hon.
– Det är roligt och känns meningsfullt att vara med och hjälpa
mänskligheten i stort. De här kliniska
prövningarna vi arbetar med leder
fram till nya behandlingar. Vi bidrar
till hjälp åt allas barn och barnbarn,
säger Mia Björkman Larnefeldt. l

BERIT DJUSE

”Genom att vara i
en studie får man
professionella svar
på sina funderingar och slipper gå
runt och oroa sig
själv och andra.”

Mats Kaij uppskattar att han tack vare sitt deltagande i studien fått en fast vårdkontakt som
tar hänsyn till alla hans behov. Han har lärt känna sjuksköterskan Mia Björkman Larnefeldt.

hur många patienter
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TEST AV MEDICINER SOM GER VÄRDEFULLA SVAR
Flera års noggrann forskning görs innan ett läkemedel blir godkänt för
allmänt bruk. I läkemedelsprövningens slutfas, efter mängder av laborationer och tester, ska preparatet testas av en mindre och kontrollerad grupp
patienter. Det kallas för kliniska prövningar och utförs ofta i samarbete mellan företaget som utvecklat den nya medicinen och läkare tillsammans med
annan personal i sjukvården.
Boehringer Ingelheim i Sverige har god erfarenhet och högt anseende när
det gäller forskning med kliniska prövningar.
De kliniska prövningarna är en förutsättning för att myndigheterna ska
kunna godkänna ett nytt läkemedel och prövningen utförs enligt strikta regler som är lika över hela världen.
De kliniska prövningarna ger svar på följande frågor om en behandling:
4 Har behandlingen effekt?
4 Hur effektiv är behandlingen?
4 Är den bättre än en redan etablerad behandling?
4 Hur säker är behandlingen?
4 Vilken dos är bäst att använda?
4 Vilka biverkningar finns?
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Varför ska läkemedelsbranschen samverka
med andra aktörer?
På vilket sätt samverkar läkemedelsföretag med hälso- och sjukvården
och den akademiska forskningen? Hur kan formerna för samarbetena se
ut och vad skulle hända om de inte var möjliga att få till? Prio ställer
frågorna till Anders Blanck, vd för LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

1

– Hälso- och sjukvården är sannolikt det mest komplexa samhällssystem vi har, och skulle inte fungera utan nära samverkan mellan
alla inblandade parter. Mycket av
det vi gör på LIF handlar om att företräda branschen och skapa bättre
förutsättningar för läkemedelsföretagen att kunna verka i Sverige,
och för att patienter ska få tillgång
till nya innovativa läkemedel. Det
innebär att vi deltar aktivt i många
projekt och processer tillsammans
med statliga myndigheter och centrala aktörer som bland annat SKL.
Vi arbetar också för att påverka
nationella politiska processer och
lagstiftning inom Life Science-området. Det kan exempelvis handla
om övergripande frågor som
finansiering, pris- och subventionssystem för läkemedel, eller om
att driva på för bättre utnyttjande
av hälsodata och bättre förutsättningar för kliniska läkemedelsprövningar.

2

Hur jobbar läkemedelsföretagen med detta?

– Samverkan mellan företag, hälsooch sjukvård och akademisk forskning är helt centralt. Utan samverkan mellan dessa tre aktörer
skulle inte ett enda nytt läkemedel
kunna tas fram. På senare år har
läkemedelsföretag i allt större ut-
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Hur samverkar läkemedelsbranschen med andra aktörer
och vilken betydelse har detta?

med hälso- och sjukvården kring
de kliniska läkemedelsprövningar
som krävs för godkännande av ett
nytt läkemedel. Denna forskning är
viktig för Sverige. Den ger patienter
tidig tillgång till nya behandlingar
och bidrar till kunskapsspridning
inom hälso- och sjukvården.

3

”Hälso- och sjuk
vårdens kvalitet är
beroende av att jobba
sida vid sida med
Life Science-företagen
och den akademiska
forskningen.”
sträckning satsat på nära och tidig
grundforskning i samverkan med
akademiska institutioner. I Sverige
har exempelvis flera företag idag
stora projekt tillsammans med
Karolinska Institutet, men även
med andra akademiska institutioner. Företagen samverkar också

Vad behöver göras för att
samverkan ska kunna öka?

– Sverige behöver göra en storsatsning på Life Science. Den nationella strategi som regeringens Life
Science-kontor ska presentera till
hösten måste innehålla konkreta
åtgärder som underlättar för
viktig forskning, förbättrar förutsättningarna för företagen och
stärker Sverige inom Life Science.
Vi måste inse att allt hänger ihop.
En hälso- och sjukvård med högsta
vårdkvalitet som drivs av kunskap
och innovationslust är en förutsättning för att Sverige ska kunna
växa inom Life Science. Omvänt
är hälso- och sjukvårdens kvalitet
beroende av att jobba sida vid sida
med Life Science-företagen och den
akademiska forskningen.
Samtidigt måste vi inse att en
förutsättning för en hälso- och
sjukvård av högsta klass och en
växande Life Science-sektor är att
svenska patienter ges tillgång till
de nya innovativa läkemedel och
andra behandlingar som forsknings- och innovationssatsningarna
resulterar i. l
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TYP2PODDEN

Podden som ger
tips och stöd om
livet med diabetes
Allvarliga samtal om skuld, skam och rädslor blandas med fnissigt prat
om mat och peppande motionstips – i Typ2podden finns plats för såväl
känslosamma personliga berättelser som humor och expertråd. Ja, allt
som rör livet med diabetes.
text magnus jonson

| foto melker dahlstrand

S

om yrkesverksam gick Per
Michelson flitigt en promenad
varje dag på lunchen men när
han slutade jobba kom han ur de där
motionsrutinerna. Det stillasittande
pensionärslivet påverkar hans diabetes. Hans läkare har till och med sagt
att det kan bli aktuellt att behöva
behandla med insulinsprutor om han
inte kommer igång och rör på sig
mer. Per Michelson berättar öppenhjärtigt om sin situation hos studio
Beppo på Södermalm i Stockholm där
Typ2podden spelas in. Janeth Leksell,
som är den återkommande experten
i podden, lyssnar inkännande och ger
råd.
– Alla vet att det är bra med fysisk
aktivitet, och extra viktigt när man
har typ 2-diabetes. Ändå kan det vara
oerhört svårt att se till att det blir av.
Det är lätt att hitta hindren, välja det
bekväma. Att bestämma i förväg när
man ska röra på sig och skapa rutiner
kan underlätta, säger Janeth Leksell.
janeth leksell är diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hon ger medicinska råd och
peppande stöd till de inbjudna gästerna som delar med
sig av sina upplevelser
av att leva med diabetes.
Journalisten Anna-Karin
Andersson leder
samtalen i podden och ställer
frågor.

18

Idag har nästan 500 000 svenskar
diabetes varav de allra flesta har det
som brukar kallas typ 2-diabetes.
Typ2podden finns till för just dem.
För även om många kan leva gott
och må bra med diabetes så innebär
diagnosen en ökad risk för farliga
följdsjukdomar och kan föra med
sig mörka tankar, nedsatt sexuell
förmåga och förhållningsregler kring
livsstilen. Det kan vara skönt att höra
att man inte är ensam i sin situation
och få svar på funderingar som man
kanske inte själv tänkt på att bolla
med sin vårdkontakt.
det är läkemedelsföretaget Boehringer
Ingelheim som står bakom satsningen. Diabetes är ett av de terapiområden som företaget har mycket
kunskap om och forskar kring. Med
Typ2podden vill företaget bidra till
att vara behjälpliga med att ge stöd
till de som lever med den vanliga
folksjukdomen.
Björn Nilsson, 72 år, är en av
Typ2poddens lyssnare. Han har själv
diabetes och känner igen sig i Per Michelsons bekymmer med
träningen och hot om
sprutor och kan ta till
sig av Janeth Leksells
råd.
– Det är en professionell produktion
och det känns
verkligen som
att jag kan lita

Radarpar i radiostudion: Janeth
Leksell och Anna-Karin Andersson.

på det som sägs. Och så är det smidigt
att kunna lyssna när man vill. Några
avsnitt har jag lyssnat på flera gånger,
säger Björn Nilsson.
Det är respons som gör Janeth
Leksell glad. Ett viktigt skäl till att
hon tackade ja till att medverka i
Typ2podden är just att kunna nå
ut till människorna som lever med
diabetes.
– Det finns många vetenskapliga
studier om diabetes och medicinska
riktlinjer för hur sjukdomen bör
behandlas. Men den informationen
måste nå ut till dem det berör. Att
prata om allvarliga ämnen på ett
lättsamt sätt som i Typ2podden är utmärkt för att förmedla kunskap utan
att komma med pekpinnar, säger
Janeth Leksell.
fram sådant som kan
vara värdefullt att känna till om sin
sjukdom vill Janeth Leksell gärna ge
lyssnarna pondus, få dem att stå på
sig och vill motivera dem till att våga
ställa krav på vården. För det är tyvärr
långt ifrån alla som får tillräckligt
med stöd genom sin diabetesmottagning eller vårdcentral.
– För mig personligen är Typ2
podden också något som förenar
nytta med nöje. Det är väldigt roligt
att få kliva in i radiostudion tillsammans med poddledaren Anna-Karin
Andersson. Vi trivs ihop och pratar
lika engagerat när micken inte är
påslagen, säger Janeth Leksell. l

utöver att föra
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Tips! Lyssna på Typ2podden
Du kanske vill höra något av följande avsnitt:
l Viktoperationen blev Ullis räddning.
l Pers val: promenader eller sprutor.
l Merike – en livsnjutare med diabetes.
l Så påverkas sexlivet.
Gå in på sajten www.typ2podden.se eller sök efter
Typ2podden där poddar finns.

I Typ2podden förmedlar
diabetesexperten Janeth
Leksell råd till lyssnarna
på ett lättsamt sätt
utan att komma
med pekpinnar.
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Ett läkemedels resa
År 0:

År 1-4:

Wow, den här
substansen
skulle nog
kunna hjälpa!
Forskare på läkemedelsföretaget
har upptäckt en kemisk substans
som tros kunna uppfylla ett visst
medicinskt behov.

Labbtester
Substansen testas på vävnader i
provrör på ett labb. Om ingen
skadlig verkan upptäcks görs
sedan djurförsök. De första
fem årens forskning på ämnet
ska framför allt klargöra att den
inte är farlig att ge till människor.

År 5: Är den
helt säker att ge
till människor?
Mellan tio och hundra
friska frivilliga försökspersoner deltar i studier
av substansen. Det rör
sig om korta testperioder och låga doser.

SHUTTERSTOCK

Att ta fram ett nytt läkemedel tar närmare 15 år och kostar uppskattningsvis
runt 10 miljarder kronor. Den forskande industrins samverkan med andra är en
förutsättning för att nå ett lyckat resultat. Följ ett läkemedels framväxt – från
nyupptäckt substans till godkänd medicin i patientens hand.

År 8-10: Det här verkar lovande,
men vi måste undersöka effekten brett
och grundligt i hela världen.
Substansen prövas brett på en stor grupp
individer som har den sjukdomsbakgrund
som man avser behandla.

År 6 och 7:

År 10: Hallå Läkemedels

Hur stor ska dosen vara?
Nästa fas av den kliniska
forskningen påbörjas. Mellan
100 och 1 000 personer som
har den sjukdom som den
aktuella substansen är tänkt
för deltar.

verket, är det okej att sälja
den här medicinen?
Ansökan till beslutsfattande
myndigheter skrivs för att få til�låtelse att erbjuda läkemedlet till
sjukvården. Ansökan bygger på det
som framkommit i studierna.

ska medicinen kosta.
Läkemedelsföretaget
ansöker om att få priset
på läkemedlet subventionerat. Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, TLV, bestämmer det
genom att bedöma medicinens effekt, säkerhet och
patientnytta i förhållande
till företagets pris på
medicinen. Detta i relation
till vad samhället vill betala för innovationen.

År 12-15: Hej läkare, så
här funkar vår nya behandling!
Läkemedelsföretaget informerar regioner och läkare om
den nya behandlingen. Informationen måste vara saklig
och stämma överens med det som skrivits om produkten i
FASS och på bipacksedeln.

PC-SE-100551

År 11: Så mycket

