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Läkemedelsreformen har an-
tagits av riksdagen. Nu vidtas
åtgärder för att stävja den stora
hamstringsvågen av läkemedel.
Apoteksbolaget rekommenderar
samtliga apotek att använda del-
expediering, och Socialstyrelsen
ska kartlägga omfattningen på
läkemedelsförskrivning under
december jämfört med tidigare
månader. 

Enligt Apoteksbolaget kommer vär-
det av läkemedelshamstringen under
hösten att hamna på mellan en halv och
en miljard kronor. Ändå har det ännu
inte uppstått någon läkemedelsbrist på
apotekens hyllor, åtminstone inte ifråga
om de stora läkemedlen, som t ex ast-
mamediciner. Men även dessa ligger i
riskzonen om hamstringen fortsätter
alltför länge.

– Vi diskuterar nu med läkemedels-
verket om möjligheten att kunna sälja
läkemedel med utländsk text som kom-
pletteras med patientinformation på
svenska, säger Apoteksbolagets VD
Arne Björnberg.

Strax efter att riksdagen fattat beslut
om läkemedelsreformen gick Apoteks-
bolaget ut till samtliga apotek med en
rekommendation om delexpediering,
dvs kunden får på sitt ettårsrecept bara
ut en tremånadersdos per gång men be-
talar hela kostnaden direkt, och får där-
med utgiften registrerad för 1996. Men
det ska bara ske i samråd med kunden.

Förskrivningen kartläggs
Regeringen har nu också gett Social-

styrelsen i uppdrag att mycket noggrant
följa läkarnas receptförskrivning, sär-
skilt ifråga om sådana läkemedel som
varit kostnadsfria. 

Såväl Arne Björnberg på Apoteks-
bolaget som departementsråd Ingrid
Petersson menar att läkarna har visat en
benägenhet att öka förskrivningsfre-
kvensen inför läkemedelsreformen. 

– Det är uppenbart att det varit helt
andra bedömningar än rent medicinska
som legat till grund för vissa förskriv-
ningar den senaste tiden, det har jag sett
flera exempel på, säger Arne Björnberg,
medan Ingrid Petersson uttrycker sig
något försiktigare:

– Man kan anta att läkare har varit

frikostigare i att skriva ut mediciner den
sista tiden, men innan vi fått några re-
sultat av Socialstyrelsens kartläggning
vill jag inte säga mer.

– Vi vill med kartläggningen se dels
om kunder tar ut mediciner på gamla re-
cept eller om det handlar om nya recept,
dels om förskrivningarna står i överens-
stämmelse med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet, säger Ingrid Petersson.

Distriktsläkare Lars-Olof Hensjö är
ordförande i rådet för läkemedelsterapi
inom Svensk förening för allmänmedi-
cin. Han tror inte att Socialstyrelsen
kommer att hitta många felaktigt för-
skrivna recept i styrelsens kartläggning.

– Jag tror säkert att det förekommer
att läkare på en patients begäran och av
ekonomiska orsaker skriver ut mer lä-
kemedel än vad som är medicinskt mo-
tiverat, men det sker i så fall i ytterst li-
ten utsträckning och det är inget jag kan
försvara, säger Lars-Olof Hensjö.

Den 15 mars 1997 ska Socialstyrel-
sen redovisa resultatet av kartläggning-
en, som jämför perioderna september
1995–januari 1996 med september
1996–januari 1997.  

Peter Örn

Receptförskrivningen kartläggs

Regeringen vidtar åtgärder
för att stävja hamstringen

Europarådet sätter gränser
för utnyttjande av genteknik
Europarådet i Strasbourg,

har nyligen antagit en konven-
tion, som i framtiden ska gälla
som europeisk grundlag på det
biomedicinska området. Kon-
ventionen innehåller bland an-
nat begränsningar för genmani-
pulationer, läkemedelsförsök,
forskning på embryon och
transplantationer av mänskliga
organ.

»Konventionen om de mänskliga
rättigheterna och biomedicin» heter ett
nytt regelsystem, som ska skydda en-
skilda människor mot alltför nitiska lä-
kare och forskare. Den nya konventio-
nen ska bli en hörnsten i den europeiska
grundlag, som författats av Europarådet
och antagits av dess parlament.

Den nya konventionen innehåller en
rad regler för hur vetenskapliga försök
på människor får lov att genomföras.
Riskerna får inte vara oproportionerligt

stora i förhållande till den vinning man
kan uppnå genom försöken, säger Euro-
parådet. 

Det blir förbjudet att göra genmani-
pulationer i ett »rashygieniskt» syfte.
Gentekniken ska enbart kunna utnyttjas
i forskningssammanhang och för att
förhindra allvarliga sjukdomar och han-
dikapp, säger den nya konventionen.

Europarådet vill också stoppa even-
tuell »genetisk utpressning» från för-
säkringsbolag och arbetsgivare. Enbart
läkare och forskare får rätt att be en per-
son lämna ut uppgifter om sina genetis-
ka arvsanlag. Däremot blir det även i
fortsättningen tillåtet att använda gen-
tekniken av säkerhetsskäl, till exempel
för att finna en våldtäktsman, fastställa
sanningen i faderskapsmål eller identi-
fiera katastrofoffer.

Även provrörsframställda embryon
behandlas i den nya konventionen. Det
blir bland annat förbjudet att tillverka
embryon enbart i forskningssyfte och
forskning på embryon får bara före-

komma i undantagsfall. Europarådet
har också beslutat att det inte blir tillå-
tet att välja kön på ett kommande barn.

Ytterligare ett ämne som omfattas av
konventionen är transplantationer av
mänskliga organ. En grundregel är att det
blir förbjudet att göra profit på kroppsde-
lar. Detta betyder bl a att det inte blir till-
låtet att betala för blodgivning.

Innan den nya konventionen träder i
kraft ska Europarådets ministerråd god-
känna den och minst fem medlemsna-
tioner ska ha ratificerat den. Det land
som ratificerar konventionen förbinder
sig att anpassa sin nationella lagstift-
ning enligt regelsystemet.

Flera av de känsliga ämnesområden
som berörs i konventionen, provrörsbe-
fruktningar, genmanipulationer och
transplantationer kommer dessutom att
behandlas grundligare av Europarådet, i
så kallade »protokoll», under de kom-
mande åren.

Anna Trenning-Himmelsbach
frilandsjournalist, Frankrike.


