
Bristfällig
statistik ger
falska skillnader
i läkemedels-
förbrukning

I en artikel kring nya medi-
cinska metoder inom urologin
konstateras redan i ingressen
att användningen av de aktuel-
la läkemedlen varierar stort
inom landet [1]. Det finns sä-
kert stora variationer mellan
olika landsdelar kring hur läke-
medel används men författarna
tar inte inte upp en stor och vik-
tig felkälla i de uppgifter om lä-
kemedelsförbrukningen som
de använder. Apoteksbolagets
länsvisa försäljningsstatistik
baserar sig nämligen på försälj-
ningen hos apotek inom olika
län, vilket inte är detsamma
som de olika länens invånares
läkemedelsinköp! De korrige-
ringar för olikheter i befolk-
ningsunderlaget som gjorts ge-
nom att försäljningen relaterats
till antalet diagnostiserade
prostatacancerfall eller till an-
talet män över 45 år kan inte
rätta till denna allvarliga brist.

Hämta recept i annat län
Problemet är orsakat av att

länsgränser ibland skär genom
tätorter som Göteborg och att
specialistsjukvård inom of-
fentlig eller privat regi ibland
inte finns i egna länet alterna-
tivt att det är mer praktiskt att
söka i ett annat län. I samband
med detta är det då naturligt att
hämta ut recept. En utförligare
redovisning över detta finns i
ett delbetänkande från Kom-
mittén om hälso- och sjukvår-
dens finansiering och organisa-
tion (HSU 2000) [2]. Utöver
detta finns, i varje fall vad gäl-
ler behandling av erektions-
störning, också en möjlighet att
patienter väljer att hämta ut sitt
recept mer anonymt i en närlig-
gande storstad, som kan ligga
inom ett annat län, i stället för
vid det lokala apoteket.

Ett tydligt exempel där des-
sa mekanismer kan vara en vik-
tig delförklaring till variatio-
nerna är just Västsverige där
Göteborgs- och Bohus län har
en stor försäljning av preparat
mot prostatacancer och erek-
tionsstörningar. De tre kring-
liggande länen Halland, Älvs-
borg och Skaraborg har där-
emot liten.

Ett annat exempel är Skåne-
regionen där Malmöhus län har
betydligt större försäljning av
läkemedel mot erektionssvikt

än närliggande Kristianstads
län. På Gotland till exempel
kan man förvänta sig att en hel
del läkemedel hämtas ut av se-
mesterfirare.

Mer rättvisande
Är det då troligt att denna

brist i statistiken är tillräcklig
för att ge missvisande resultat?
Den kan knappast förklara hela
eller ens huvuddelen av varia-
tionerna, men vid enstaka jäm-
förelser kan den vara en myc-
ket viktig faktor. I och med att
landstingen från och med 1998
tar över kostnadsansvaret för
läkemedelsförmånen i öppen
vård krävs säkra uppgifter över
vad varje läns invånare hämtar
ut av receptbelagda läkemedel
på apoteken. Därför kommer vi
redan från 1997 att få en mer
rättvisande statistik baserad på
personnummer i register som
senare kommer att avidentifie-
ras.
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Primärvårdens
arbete går
att mäta
Sveriges läkarförbund har

genom sin arbetsgrupp Prima
lämnat en slutrapport om den
framtida primärvården. Upp-
draget var att summera erfaren-
heter från de stora förändringar
som präglat 1990-talet och att
utforma handlingslinjer inför
framtiden. (Se Läkartidningen
51–52/96.) Jag konstaterar att
man lyckats väl i sin historie-
beskrivande insats, men jag
saknar konkreta förslag inför
framtiden. Jag vill lämna ett
förslag till förändring som jag
tror skulle stimulera primär-
vården att ta bättre hand om
vissa patientgrupper.

Jag har som allmänmedi-

cinsk ST-läkare i Värmland
kunnat följa husläkarrefor-
mens uppgång och fall. Prima-
gruppen beklagar att husläkar-
reformen aldrig fick en ordent-
lig chans, bl a som ett starkt
personligt incitament för den
enskilda husläkaren att arbeta
för sina patienter. I Värmland
infördes listningssystem, men
man har nu återgått till områ-
desansvar igen. Vårdcentraler-
na befinner sig i ett posthuslä-
keritillstånd utan klara mål och
syften.

Läkarens kompetens
I rapporten resonerar man

kring allmänläkarens roll. I ett
stycke lämnar man dock indi-
vidnivån och skriver att pri-
märvårdens samlade kompe-
tens bör definieras och att det
bör ha ekonomiska konsekven-
ser om en vårdcentral på grund
av lokala förutsättningar har en
högre respektive lägre kompe-
tens. Man ger dock inget mer
konkret förslag på hur kompe-
tensen skulle värderas. Jag fin-
ner här en utgångspunkt för ett
eget förslag på hur en del av
kompetensen kan definieras.

Enligt WHOs Charter för
allmänmedicin är primärvår-
den en förutsättning för en
kostnadseffektiv, lättillgänglig
hälso- och sjukvård för alla.
För att uppfylla detta mål mås-
te primärvården, precis som
idag, möta ett oselekterat pati-
enturval där det ofta inte är rent
medicinska frågeställningar.
Jag har svårt att se att man skul-
le kunna kvalitetsmärka kon-
sultationer som t ex rör oro för
sjukdom, rehabilitering och
sjukskrivning. Det finns dock
en del av vårt arbete som är
mätbart – diagnostik och be-
handlingen av folksjukdomar
såsom astma, depressioner,
diabetes, hypertoni m fl.

Påverkar budgeten
Då man idag redan har en

god uppfattning om hur vanligt
förekommande respektive
folksjukdom är, kan man upp-
skatta hur många personer med
t ex diabetes som bör finnas
inom ett upptagningsområde.
Genom att ge en budget base-
rad på antalet patienter med ve-
rifierad diagnos i relation till
hur många som förväntas ha
diagnosen skapas ett för enhe-
ten gemensamt ekonomiskt in-
citament att finna, diagnostise-
ra och behandla dessa patien-
ter.

Om man använder ett nyc-

keltal, en summa för vad en
diabetiker i snitt kostar per år
och multiplicerar med antalet
patienter i upptagningsområ-
det med förmodad diabetes får
man fram en teoretiskt sett
maximal kostnad för patient-
gruppen.

Låt säga att vårdcentralen X
kontrollerar 200 patienter med
diabetes. I upptagningsområde
X borde det med en diabetes-
prevalens på 3 procent finnas
400 personer med denna dia-
gnos. Vårdcentralen förlorar
pengar på att inte ha flera dia-
betiker under sin kontroll och
härmed skapas ett gemensamt
incitament för vårdpersonal att
finna och behandla denna diag-
nosgrupp. Primärvården får en
möjlighet att påverka sin bud-
get, medel går till vårdcentraler
med en viss kompetens och
förhoppningsvis förbättras
folkhälsan i det långa perspek-
tivet.

Mikael Hasselgren
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Bra folder
om patientens
rättigheter
Först några ord om de två

foldrar Sveriges läkarförbund
sammanställt åt sina läkare och
patienter – »Hur vi läkare kan
tillgodose patienträttigheterna
i vårt dagliga arbete» och
»Dina patienträttigheter».

»O, vad bra att ha med sig,
kan du skaffa oss var sin?»,
blev det första jag hörde när jag
visade upp dem för några vän-
ner. Själv kan jag bara instäm-
ma. Foldern »Dina patienträt-
tigheter» borde skickas ut till
alla hushåll, eller åtminstone
finnas lättillgängligt utlagd på
alla apotek, läkarmottagningar
m m.

Mitt läkarbesök
Hur få känslan av att dok-

torn verkligen står på min sida?
Hur kan jag som patient med-
verka? Min bestörtning när jag
inte blev trodd, hur förnedrad
och hjälplös jag kände mig när
läkare och sjuksyster inte trod-
de mig, förnekade mina upple-
velser som möjliga och betrak-
tade dem som inbillning. Det
hela hände under enmånads-
uppföljningen efter det att jag
fått en pacemaker inopererad.
Jag ville ha en teknisk förkla-
ring på varför jag då och då un-
der några tiotal sekunder upp-
levde starkare strömstötar uppe
vid själva dosan, och för övrigt
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