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Regering och riksdag beslöt i fjol
– under brådskande former – om
tämligen omfattande förändringar av
den svenska läkemedelsförmånen.
Bl a sattes olika kostnadstak för re-
ceptbelagda läkemedel och läkarbe-
sök, samtidigt som subventionsreg-
lerna förändrades kraftigt.

Resultatet av denna del av refor-
men är välbekant. Förändringen av
högkostnadsskyddet skulle kunna
jämföras med en i god tid annonse-
rad devalvering av valutan: Alla som
kan försöker självfallet att så långt
som möjligt gardera sig för fördy-
ringarna.

Den besparing som politikerna
förväntade sig när det gäller samhäl-
lets kostnader för läkemedel åts upp
i den hamstringsvåg som kulminera-
de vid årsskiftet. Troligen uppnås
eventuella spareffekter först nästa år
– på kort sikt blev reformen i stället ett
samhällsekonomiskt misslyckande.

En mindre uppmärksammad –
men principiellt minst lika viktig –
förändring är de nya bestämmelserna
om registrering av läkemedelsköpen.
Från och med i år skall – enligt riks-
dagsbeslutet – således uppgifter spa-
ras om bl a patientens personnum-
mer, förskrivare, diagnos, läkeme-
del, mängd och dosering.

Vi har tidigare pekat på de risker
som en utökad registrering kan få för
både patienters och förskrivares in-
tegritet. Även om en del av syftena är
goda – t ex att bättre kunna följa upp
läkemedelsbiverkningar – medför
sådan statistik på individnivå också

ökade möjligheter till missbruk av
informationen.

En ofrånkomlig följd av denna in-
samling av information är emellertid
också en ökad arbetsbörda för förskri-
varna – i första hand läkarna. Nya re-
ceptblanketter där betydligt fler upp-
gifter skall fyllas i kommer att stjäla
tid från det egentliga patientarbetet.

Men hur skall nu läkarna agera
med anledning av politikernas be-
slut? Några nya blanketter har inte
synts till, och någon information från
berörda instanser har inte heller
kommit förskrivarna till del, trots att
de nya reglerna enligt riksdagen
skall gälla från och med årsskiftet.

Många oroliga läkare har i kon-
takter med Läkarförbundet ställt frå-
gor kring detta, men inte heller för-
bundet har erhållit någon informa-
tion att förmedla vidare. Varken So-
cialstyrelsen, Läkemedelsverket,
Riksförsäkringsverket eller Apo-
teksbolaget har hört av sig om till-
lämpningen av bestämmelserna. 

Som framgår av en artikel på ny-
hetsplats i detta nummer är det dess-
utom inte lätt att få några entydiga
besked från dessa instanser. En rund-
ringning till ovannämnda verk och
företag ledde till delvis motstridiga
uppgifter. 

Från ett håll uppgavs t ex att läkar-
na bör fylla i nya uppgifter på de
gamla receptblanketterna. En annan
– troligen riktigare – uppgift är att lä-
kare inte berörs av den utökade regi-
streringen förrän nya blanketter dis-
tribuerats (om kanske ett halvår).

Det rådande läget är självfallet
inte tillfredsställande. Det är inte
rimligt att fatta politiska beslut med
så kort varsel att de verkställande
myndigheterna inte ges tillfälle att
utarbeta de föreskrifter och formulär
som är en förutsättning för det nya
systemet.

Det är dessutom otillbörligt mot
läkarkåren – som förväntas effektue-
ra riksdagens beslut – att information
inte lämnats om när och hur reglerna
skall tillämpas. Det är inte heller bra
för tilltron till det politiska systemet
att å ena sidan finna att ny lagstift-
ning trätt i kraft men å den andra
konstatera att reglerna tills vidare
inte behöver följas.

Flerfaldiga misstag har alltså
gjorts i samband med genomföran-
det av läkemedelsreformen. De be-
rörda beslutsfattarna har anledning
att fundera över hur så omfattande
förändringar skall genomföras utan
att resultatet blir kaotiskt.

En positiv upplysning har Läkar-
tidningen dock kunnat inhämta vid
sin rundringning till de verkställande
instanserna: Avsikten är att låta de
nya receptblanketterna granskas i en
remissomgång under våren. Man har
tydligen tagit lärdom av tidigare mis-
sar i detta avseende.

Det är viktigt att läkarkåren ges
tillfälle att lägga synpunkter på ut-
formningen. Ökad byråkrati kan na-
turligtvis inte undvikas, men det gäl-
ler nu att minimera de negativa effek-
terna (läs ökad tidsåtgång!) av de nya
bestämmelserna. •
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