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Läkemedelskommittéerna före-
slås av HSU 2000 få en betydligt
starkare ställning i framtiden. De
skall bl a inte enbart ägna sig åt frå-
gor om läkemedelsurval. Läkemed-
len bör ses i ett helhetsperspektiv på
patientbehandlingen. Kommittéerna
skall även identifiera behov av och ta
initiativ till vårdprogram.

En sådan utveckling finns det ing-
en anledning att motsätta sig. Proble-
met hittills har mera varit att många
berömt kommittéernas verksamhet,
men ingen har velat ställa upp med
att ge dem erforderliga resurser, eko-
nomiskt eller personellt.

Om en läkemedelskommitté skall
nå ut med sina rekommendationer
måste den ha tillgång till lokala spe-
cialistföreträdare. Det måste finnas
resurser att anlita sådan medicinsk
expertis under kortare eller längre
perioder. Även farmaceutisk och an-
nan sakkunskap måste kunna rym-
mas inom budgeten.

Om utredningens tanke på ett
brett behandlingsperspektiv i kom-
mittéernas arbete skall kunna för-
verkligas krävs det en medicinsk led-
ning av verksamheten. Det kommer
att behövas betydligt mer av läkarin-
satser i arbetet. Läkemedelskommit-
téerna måste bli medicinska expert-
organ.

Det kommer att behövas tillgång
till även annan expertis, t ex farma-
ceutisk och hälsoekonomisk, men
tyngdpunkten måste ligga på de me-
dicinska bedömningarna. Kommit-
téerna bör främst bli kvalitetssäk-
ringsorgan och ledas av läkare med
ställning motsvarande chefsöverlä-
kare.

Läkemedelskommittéerna måste
garanteras ett visst mått av självstän-
dighet i förhållandet till landstingen.
Det får absolut inte bli så att huvud-
männen använder kommittéerna
som repressiva och kontrollerande
organ, t ex i kostnadsfrågor, även om
kostnadseffektivitet skall vara en av
parametrarna i kommittéernas be-
dömningar.

Däremot bör landstingen ha frihet
att avgöra bl a om man vill ha en el-
ler flera kommittéer. Arbetet hittills
har mycket byggt på lokalt engage-
mang i dessa frågor, och detta bör
landstingen kunna ta till vara även i
den framtida organisationen. 

Finansieringen av kommittéer-
na är en nyckelfråga för hur väl de
kan leva upp till utredningens för-
väntningar. HSU 2000 sätter sin lit
till att landstingen kommer att sätta
av tillräckligt med resurser för verk-
samheten, eftersom denna i sin tur
bidrar till att hålla läkemedelskost-
naderna i schack.

Det är emellertid inte säkert att lä-
kemedelsnotan verkligen blir nämn-
värt mindre, eller att detta ens är
önskvärt. Läkemedelskommittéer
har funnits länge och de har alltid
brottats med ekonomiska bekym-
mer. Det är lite blåögt att tro att
landstingen nu – i ett redan ansträngt
ekonomiskt läge – skulle ha råd att
prioritera just detta område.

En bättre lösning vore att avsätta
»öronmärkta» medel för kommitté-
erna. I en tidigare utredning före-
slogs att en viss del av Apoteksbola-
gets marginal skulle avsättas för
obunden läkemedelsinformation.
Denna tanke är värd att aktualiseras
på nytt.

En del av dessa medel skulle kun-
na användas för att täcka läkeme-
delskommittéernas basbehov. Reste-
rande del, förslagsvis en fjärdedel,
kan med fördel vara aktivitetsrelate-
rad och utgå efter prövning av Läke-
medelsverket.

HSU 2000 föreslår vidare att en
ny myndighet skall inrättas för att
fastställa läkemedelspriserna. Frå-
gan är dock om det inte är lika bra att
Riksförsäkringsverket behåller den-
na uppgift.

Utredningen föreslår tre nya
dataregister på läkemedelsområ-
det: en högkostnadsdatabas, ett för-
skrivarregister samt ett receptregis-
ter.

Den första databasen har syftet att
tillvarata patienternas intressen i
subventionssystemet. Även förskri-
varregistret (hos Socialstyrelsen) är
acceptabelt om det inte innehåller
andra uppgifter än dem som föresla-
gits: förskrivarens identitet, yrke,
specialitet, tjänsteställe samt en för
varje förskrivare unik kod.

Receptregistret föreslås föras hos
Apoteksbolaget. Ett huvudskäl är att
landstingen skall bli rätt debiterade,
dvs att man vet var patienten är hem-
mahörande. För detta ändamål räck-
er det som föreslagits med registre-
ring av personens postnummer. 

Mera problematiskt blir det när
det gäller utredningens uppfattning
om landstingens och läkemedelskom-
mittéernas informationsbehov. Den
individuella förskrivningsstatistiken
bör således enligt Läkarförbundets
mening inte kunna delges kommitté-
erna eller chölen (motsvarande).

Den statistiken bör vara förbehål-
len förskrivaren själv, med syftet att
utgöra ett värdefullt redskap i indivi-
dens egen fortbildning och kvalitets-
kontroll. Läkaren bör få reda på sin
statistik, relaterad till förskrivnings-
mönstret inom en adekvat jämförel-
segrupp.

Man måste definitivt avvisa tan-
ken på att läkemedelskommittéerna
skulle ges i uppgift att utföra kontrol-
ler på individnivå, och därmed initi-
era någon form av »rättelse» om för-
skrivningsmönstret skulle förefalla
avvikande.

Det skulle allvarligt rubba läkar-
nas intresse och förtroende för kom-
mittéernas primära uppgift. En bätt-
re lösning är att kommittéerna kan
följa statistik på t ex vårdcentrals-
och kliniknivå eller inom privatvår-
den, och utifrån detta material anord-
na specifika informationsinsatser.

En sista synpunkt gäller utred-
ningens idé att förse recepten med
förskrivningsorsak. Det är en fråga
som bör bli föremål för ytterligare
utredning så att patientintegriteten
ordentligt beaktas. •
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