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Remissvar: Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan
Dnr 3.2-43028/2014
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss.
LIF delar handlingsplanens beskrivning av en alarmerande situation med ökande antibiotikaresistens. LIF stödjer också åsikten att vid sidan av de insatser som behövs för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika och för att ta fram en fungerande finansieringsmodell som säkerställer att nya antibiotika finns tillgängliga vid behov på den svenska marknaden, så måste samhället förlänga livslängden på befintliga antibiotika genom en ansvarsfull användning. Hälso- och sjukvården måste också vidta kraftfulla åtgärder för att minimera mängden vårdrelaterade infektioner. Flera möjligheter till dylika åtgärder finns beskrivna i handlingsplanen vilket vi välkomnar. LIF vill också påpeka att det är viktigt att
generellt sett minska infektionstrycket i samhället. Ett viktigt verktyg för att säkerställa
detta är användningen av vacciner. Det är LIF:s uppfattning att tydligare förslag till åtgärder inom vaccinationsområdet skulle stärka handlingsplanen ytterligare.
Förslaget till handlingsplan understryker vikten av investeringar i IT-system. Att detta behov är stort är en uppfattning som LIF delar. Vi håller också med om att behovet av kunskap är stort inom exempelvis miljöområdet vad gäller effekter av utsläpp av antibiotika
och antibakteriella ämnen. Detta är bara ett av handlingsplanens många områden där en
samverkan med olika intressenter är central för att lösningar på problemen skall kunna
hittas och implementeras. Det är LIF:s uppfattning att handlingsplanen skulle stärkas betydligt av att dylik samverkan konkretiseras. Även om handlingsplanen medvetet har avgränsats till nationella myndigheters verksamhet är det viktigt att åtgärder och aktiviteter
där dessa myndigheter ska samverka med läkemedelsföretagen och övriga intressenter beskrivs i en handlingsplan av detta slag. LIF ser annars en risk att samverkansinitiativen kan
komma att nedprioriteras.
Med vänlig hälsning

Anders Blanck
Generalsekreterare
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