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Svar på fråga 2018/19:703 av Mats Wiking (S) 

Den dolda folksjukdomen migrän 

Mats Wiking har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att komma 

till rätta med det lidande och de samhällsekonomiska kostnader som migrän 

innebär. 

Kroniska sjukdomar och smärttillstånd, såsom migrän, medför svårt lidande 

för den enskilde och kostnader för samhället i form av t.ex. sjukfrånvaro och 

läkemedel. Därför är det självfallet viktigt att den vård och behandling som 

ges är baserad på kunskap. 

Eventuella nya kunskapsstöd från statliga myndigheter måste utgå från 

konkreta kunskapsluckor och att ny kunskap efterfrågas av hälso- och 

sjukvården. 

Landstingen har, med stöd av bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), utarbetat en ny struktur för kunskapsstyrning av hälso- och 

sjukvården. I syfte att säkerställa att staten stöttar det pågående arbetet på 

bästa sätt har ett formellt partnerskap bildats mellan den nya 

kunskapsstyrningsstrukturen och Rådet för statlig styrning med kunskap. 

Det betyder att representanter för sjukvårdsregionerna, SKL och fyra av 

myndigheterna i rådet, dvs Socialstyrelsen, Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering och Läkemedelsverket, långsiktigt ska samverka på nationell nivå 

i frågor som rör kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Partnerskapet 

ska bl.a. bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ för 

behovsanpassad kunskapsutveckling och att bästa tillgängliga kunskap kan 
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erbjudas vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för en vård av hög 

kvalitet. 

Utöver dessa insatser ger staten ekonomiskt bidrag till forskningen. Varje år 

fördelas ca 1,8 miljarder kronor till klinisk forskning genom ALF-avtalet. 

Tillsammans med landstingen finansierar staten också klinisk 

behandlingsforskning om ca. 200 miljoner kronor per år. Vidare utlyser 

forskningsråden Forte och Vetenskapsrådet medel för vårdforskning om 

180 miljoner kronor under 2018–2023. 

Jag menar därför att staten redan i dag bidrar till att stärka förutsättningarna 

för en kunskapsbaserad och god vård och avser inte att vidta några 

ytterligare åtgärder. 

Stockholm den 12 juni 2019 
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