
HÅLLBAR VÅRD  
I PARTNERSKAP

Takedas tankar om patientcentrerad, effektivare och 
modernare vård genom ett värdebaserat synsätt.



Hållbar och jämlik vård med 
gemensamma krafter

”80-åringar eller äldre 
kommer att vara dubbelt så 
många om bara 23 års tid”

Forska!Sverige, lägesrapport 2018

Behov att reformera vården
De allra flesta som tittar på utvecklingen av vården i 
Sverige idag är ense om att det behövs ett nytt sätt 
att organisera vården, möta patienternas behov och 
även utvärdera resultatet för att skapa den mest  
tillgängliga, hållbara, jämlika och resurseffektiva 
vård som möjligt.

Utmaningarna för vården är stora då vi, i likhet med 
många andra västländer, har en befolkning som 
kräver mer och mer av vården i och med att vi lever 
allt längre och därmed har mer kroniska sjukdomar. 
Utmaningen ligger även i den snabba utvecklingen 
av ny innovativ medicinsk behandling och preci-
sionsmedicin, som i allt högre grad skräddarsys för 
individen samt de ökade möjligheterna som digi-
taliseringen och ny vårdteknologi erbjuder. Dagens 
organisationsmodell kommer i stora stycken från 
ett industriellt tankesätt som tjänade sitt syfte väl 

i uppbyggnadsskedet, men som idag uppvisar fler 
och fler brister. Idag handlar det om att skapa en 
tillgänglig, hållbar och jämlik vård som sätter patien-
tens behov i centrum och på bästa sätt drar nytta 
av de forskningsgenombrott som skett, på ett kost-
nadseffektivt sätt. 

Sverige gör idag stora satsningar inom Life Science 
och e-hälsa och har därför mycket goda förutsättnin-
gar för att genomföra denna omställning jämfört 
med många andra länder, enligt bland annat en 
rapport från The Economist, Value-based Health-
care: A Global Assessment.
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Värdet av vården är viktigast

Vår vision för framtida vårdmodeller är att värdet 
av vården blir det styrande elementet. Genom ett 
värdebaserat synsätt kan vi, gemensamt, säkerställa 
att varje enskild patient möts på ett så individ-
anpassat och resurseffektivt sätt som möjligt. Med 
fokus på värdet kan vi också säkerställa att såväl 
traditionella, beprövade metoder som nya innova-
tioner inom vården används på mest effektiva sätt.

Vår vision för att uppnå detta är att man behöver 
skapa ett gemensamt, holistiskt synsätt inom 
vården och dess element i alla led – från patient 
och anhöriga till alla vårdinstanser, vidare till beta-
lare och samhället i stort. 

Naturligtvis är detta inget som skapas över en natt, 
utan en omfattande långsiktig  process som måste 
genomföras successivt och med specifik anpassning 

till olika vårdformer. En process där framgångar be-
höver föras vidare och bakslag behöver bli lärande 
moment. Sverige är ett av de länder som ligger långt 
fram i att använda värdebaserade perspektiv inom 
vården och har en stark position att utvecklas ifrån. 
Framför allt eftersom vi har en lång tradition av re- 
gisterutveckling och kvalitetsuppföljning. Många 
initiativ pågår i olika landsting runtom i Sverige för 
att hitta en nya vårdmodeller baserat på värde. 

Vi som läkemedelsföretag vill bidra till denna utveck-
ling eftersom den ligger mycket nära våra grund-
värderingar av att ha patienten i centrum och 
leverera ett tydligt hälsovärde. Dessa värderingar 
grundlades redan 1781 när Takeda bildades i Japan. 
Sedan dess har såväl tradition, innovation, be-
prövad erfarenhet och nytänkande kommit att bli 
inbyggt i vårt DNA.

Enligt en rapport från The Economist som belyser utvecklingen av värdebaserad vård i 25 länder över hela världen ligger Sverige mycket långt fram och 
var det enda landet i världen som hade ”Very high alignment” med undersökningens kriterier för vad som definierar en värdebaserad vårdmiljö.  

http://vbhcglobalassessment.eiu.com/

”For mature economies, there is 
the challenge of shifting long-held 
industry norms in healthcare pro-

vision, moving away from payment 
systems based on fee-for-service”

Value-based Healthcare: A Global Assessment 
by The Economist
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Patienten i centrum
Den människa vi kallar patient måste vara i centrum. 
En individcentrerad vård innebär delaktighet och 
verkligt inflytande över sin vårdsituation. Med olika 
byggstenar vill vi skapa en mänskligare, mer hållbar 
och effektivare vård för patienten i partnerskap med 
alla som är aktörer i vårdkedjan. 

Hälsodata
Hälsodata är en av de viktigaste byggstenarna inom 
framtidens vård för att kunna följa patienten, där 
patientrapporterad data och realtidsdata får en allt 
större betydelse. Patienten kan genom ökad data-
tillgång bli mer delaktig i sin behandling. Fram-
tidens vård kräver därför att det finns en gemensam 
IT-standard på nationell nivå för tillgång, insamling, 
länkning,  sammanslagning och utnyttjande av olika 
vårddatakällor.

Integration av vårdlösningar 
Integrerade- och standardiserade vårdlösningar, där 
såväl ny teknik, hälsodata och information knyts 
samman i moderna, innovativa vårdmetoder, är en 
nyckelfaktor för att  kunna effektivisera framtidens 
vård.  Den innebär att delar av vården flyttas ut 
till patienten med hjälp av olika hemmabaserade 
sjukvårdslösningar, telemedicin  eller e-hälsolösningar.

Förutse och förebygga
Med relevanta data och den snabba utvecklingen 
inom dataanalys och artificiell intelligens (AI) och 
blockkedjeteknik kan vården i mycket högre grad 
än idag, göra avancerade analyser och förutse vård-
behov för patienterna. I vissa fall kan man också, 
med den informationen och insikten förebygga eller 
förhindra framtida sjukdom för patienterna. 

Värdebaserad prissättning 
”Värde” är mer än bara kronor och ören utan också 
patientupplevd nytta, livskvalitet och fördelar för 
samhället. I framtidens vård bör fler aspekter av 
”värde” beaktas. Aktörer skall ersättas för den nytta 
eller den hälsa de skapar för patienten, men även för 
vården och samhället i stort. Ett sådant förhållnings-
sätt gynnar också innovation och leder till att ny ban-
brytande behandling fortare når patienten.

Grunden för att få detta att fungera är nya arbetspro-
cesser som går från en ”stuprörsvård” mot ett multidis-
ciplinärt teamsamarbete runt patientens behov samt  
samskapande med övriga intressenter i vårdsystemet. 
Det leder till att man får ut det bästa av personalens 
kunskap och erfarenhet samtidigt som att patienten 
får en optimal vård utifrån sin unika situation. 

Byggstenarna i vår vision

”Det ligger store mulighet for verdiskaping ved 
bruk av helsedata for flere grupper og langs hele 

verdikjeden fra forskeren, institusjonen till nærings-
livet og samfunnet. Helsedata kan blive et grundlag 
for prissætningssystemer, som baserer på leverede 
outcomes, ikke leverede tabletter. Jeg synes, det 

er en underbar vision at bygge et fremtidens sund-
hedssystem, der belønner aktørerene for at skabe 

mere sundhed”

Ingeborg Borgheim, Head of Nordics, Takeda

Nya processer för behovsstyrd vård

Patienten

Hälsodata

Förutse och
förebygga

Integration av 
vårdlösningar

Värdebaserad 
prissättning

Nya 
arbetsprocesser
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Förekomma hellre än förekommas
Med moderna metoder och de datavolymer som 
finns och skapas idag kan vi bygga system som kan 
förutse  vårdbehov eller problem  tidigt, eller i vis-
sa fall innan de inträffar. Vi vill att dessa metod-
er skall utvecklas och använ das i högre grad.  
Takeda har, i ett gemensamt projekt med Karolin-
ska Universitetssjukhuset och Bestor, skapat en 
vårdmodell baserat på patientdata som  förutser 
skov hos IBD-patienter. Modellen  hjälper kliniken 
i alla patientkontakter, men kanske främst i att 
identifiera högriskpatienter innan de får sina för-
sta symptom och ser till att resurserna fokuseras 
till patienter med störst vårdbehov.  

Tankar om konkreta åtgärder

Använd patientdata för att utvärdera
Den data som samlas in om kvaliteten och effek-
ten av vårdinsatser är en guldgruva för att utveckla 
vård- och behandlingsmetoder vidare. Vi vill att 
flera initiativ tas för att använda dessa data på ett 
säkert, etiskt och integritetssäkrat sätt. Sammarbet-
sprojektet FINVEDO, mellan Takeda, Helsingfors Uni-
versitetssjukhus och Noona, är ett bra exempel där 
real-world-data från 95% av alla finska IBD-patienter 
analyserades och slutsatserna ledde till effektivare 
utbildning och behandlingsmetoder för dessa pa-
tienter.

Aktörerna i vården delar ansvar för patienten. Därför 
måste  man skapa gemensamma vårdlösningar gen-
om sektoröverskridande partnerskap mellan vården, 
läkemedelsindustrin, akademin och näringslivet. Vi 
vill att dessa  nya lösningar uppmuntras oavsett om 
det är på lokal eller regional nivå. 

Underlätta för innovation i vården
Sverige har höga ambitioner på Life Science-området och 
en dynamisk startup-miljö vilket ger goda förutsätt-

ningar till ökad innovation inom vårdsektorn. 
Det gäller allt från integrerade vårdlösningar till 
avancerad analys och AI-lösningar. Vi vill att dessa 
innovationssystem uppmuntras. Takeda har därför ett 
samarbete med Sahlgrenska Science Park och Med-
Tech West där vi gemensamt via dialogseminarier 
försöker finna vägar för hur man kan göra för att på 
ett bättre, och tidigare, sätt utvärdera och implemen-
tera nya innovationer inom Life Science-området.
 
Utveckla det värdebaserade 
ersättningsystemet 
Med allt bättre metoder för att följa upp effekten av 
läkemedel och terapier kan vi också flytta fokus från 
att sätta ett pris baserat på  levererad volym eller en-
het och istället fokusera vad som åstadkoms i form 
av ökad hälsa och livskvalitet. Vi vill att värdet  som 
läkemedel och metoder tillför skall vara mer sty-
rande. Här kan patientrapporterad data  tillsammans 
med klinisk data möjliggöra en bättre värdering av 
en behandlings effekt.

Ingå sektoröverskridande partnerskap 

”Tekniken är ett av de stark-
aste verktygen för att öka 

tillgängligheten och skapa en 
jämlik och person-

centrerad vård” 

Patrik Sundström, programansvarig 
för e-hälsa på SKL

87



Patienterna får fördelen av bättre behandlingsresultat och ökad till-
gång till ny och innovativ vård, ökad kunskap om sin sjukdom samt blir en 
samtalspartner till läkaren.

Sjukhusen, klinikerna och läkarna får fördelen av nya arbets-
metoder som ger bättre produktivitet  och vårdkvalitet, vilket även skapar 
utrymme för utveckling av nya tjänster, nöjdare medarbetare och en när-
mare dialog med patienterna.

Betalaren får ökade möjligheter till prognostisering av vårdkostnader 
och kan skapa en bättre och mer hållbar ekonomisk resursallokering.

Samhället tjänar på  att fler personer kan vara kvar i arbete  vilket 
ger ökade skatteintäkter och minskade bidragsutgifter samt en långsiktig 
samhällsvinst i att Sverige uppfattas som ett föregångsland med ett öppet 
innovationsklimat inom Life Science-området.

Läkemedelsindustrin tjänar på att läkemedel prissätts utifrån 
vilket värde de tillför och därmed används kostnadseffektivt, vilket på sikt 
ger en ökad efterfrågan på nya innovationer på läkemedelsområdet.

Alla kommer att vinna
Väl genomfört tror vi att dessa åtgärder kan få mycket stora positiva effekter 
för såväl kvaliteten som effektiviteten inom vården i Sverige. Här listar vi 
några av de effekter vi tror kommer att uppstå: 

”Vi behöver också mycket 
tydligare än idag koppla ihop 

vår strävan om att vara ledande 
inom Life Science med hälso- 

och sjukvårdens utveckling. Idag 
hanteras dessa perspektiv mer 

eller mindre helt separat 
från varandra”.

Anders Blanck, VD LIF –
de forskande läkemedelsföretagen
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Vi har skapat denna broschyr som en enkel ingång till att 
diskutera och reflektera över vår vision om framtidens sjukvård. 

Vi är medvetna om att det är komplexa frågor och vill gärna en 
dialog för att lära oss mer samt erbjuda våra erfarenheter och 
tankar kring värdebaserad vård.

Takeda Pharma AB
Björnstigen 87
170 73 Solna

Telefon: 08-731 28 00
E-post: infosweden@takeda.com
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