
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.

Mikael Hoffmann
avdelningen för klinisk
farmakologi, Universitets-
sjukhuset, Linköping
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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
ST-läkare, Karlstad

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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inget eller bara svaga strömför-
nimmelser.

Läkaren måste ha blivit to-
talt blockerad. Jag klagade
över att min puls inte kom upp
över 60 per minut även vid an-
strängningar. Lusten till fort-
satt samtal tappade jag när dok-
torn – som »tröst» – då höjde
pacemakernas tak från 140 till
160 impulser per minut. (Även
på den punkten har mitt hjärta
så småningom rättat till sig.)

Ju mer jag efteråt tänkte på
bemötandet, desto mer upprörd
och arg blev jag. Begärde hem
journalkopia, och mycket rik-
tigt! Inte ett ord om starka och
svaga strömförnimmelser, led-
ningar eller att pulsen inte gick
upp över 60. »Taket» hade man
höjt till 160 därför att jag inte
var nöjd med puls och kapa-
citet vid ansträngningar.

Ständigt på specialist-
undersökningar
Min granne Anna (namnet

fingerat) 75 år, kan då inte kla-
ga på bristande intresse. Minst
en gång i månaden kallas hon
till sin husläkare, och ständigt
skickas hon på specialistunder-
sökningar. Det är EKG här, ult-
raljud där, röntgen, mera prov-
tagningar, endokrinologi osv
osv. Men utan att det leder till
några egentliga åtgärder, och
utan att Anna själv får ett grepp
om vad undersökningarna ger
eller vad hon bör iakttaga. Och
när hon själv öppnar och läser
ett remissvar efter en EKG-un-
dersökning finns där förslag
om ändringar i husläkarens
medicinering som denne sena-
re inte nämner eller tar fasta
på.

Slutsatser: En patientfolder
till alla hushåll är ett stort steg i
rätt riktning.

Ytterligare några saker
skulle dock kunna befordra ut-
bytet, mellan sjukvård och pa-
tient; nämligen

att varje läkarbesök obliga-
toriskt avslutades med orden:
»Hör gärna av dig om det är nå-
got som är oklart, det ingår i
priset»;

att varje remittering till spe-
cialist berättigade till ett per-
sonligt utlåtande direkt till pa-
tienten;

att alla patienter obligato-
riskt fick hem en kopia av de
journalanteckningar som besö-
ket hos läkaren, specialisten el-
ler kliniken föranlett.

Själv menar jag dessutom
att om Sverige ska leva upp till
Lissabon–Bali-deklarationen
måste varje vårdinrättning ha
en läkare med personligt an-
svar för de intagna.

Börje Markman
laborator, Stockholm

Ett sätt att mörda
ett register
Från och med den 1 januari

1997 gäller en ny läkemedels-
förordning. Enligt denna sker
vissa förändringar avseende
betalningen samt inrättandet av
två nya register på Socialsty-
relsen. Dessa register skall in-
nehålla uppgifter om förskri-
varna (dvs främst läkare) samt
patienterna, kopplat till dia-
gnos per patient och läkeme-
del.

Många kritiska
Många tunga remissinstan-

ser har avstyrkt registren, på
grund av risk för integritets-
kränkning. Datainspektionen
var förödande i sin kritik.

Det har bestämts att, för-
utom de uppgifter som idag an-
ges på recepten, patientens fö-
delsenummer skall anges (an-
nars utgår ingen läkemedelsra-
batt), det skall finnas en kod för
förskrivningsställe samt för-
skrivare och diagnosen för vil-
ken läkemedlet förskrives skall
anges. Dessutom skall förskri-
varen ange om patienten med-
ger att hans eller hennes födel-
senummer och diagnos samlas
i dessa register.

Varje allmänläkare förskri-
ver årligen lika mycket läke-
medel som en hel avdelning på
sjukhuset gör av med. 1,7 mil-
joner kr styrs av allmänläka-
rens penna på receptblocket.
Förändringarna i läkemedels-
förordningen berör alltså oss i
högsta grad.

Svensk förening för allmän-
medicin (SFAM) har angripit
dessa register, eftersom man
allvarligt fruktar för patienter-
nas integritet.

Sabotera registren
Jag tror inte att vi kan vägra

att medverka. Som vanligt
kommer Apoteksbolaget och
Socialstyrelsen att hålla patien-
ten som gisslan. Vad vi där-
emot kan göra, med en minimal
ansträngning, är att sabotera re-
gistren.

De allra flesta allmänläkare
arbetar idag med ADB-basera-
de journalsystem. I dessa finns
vanligen en receptfunktion
som dels skriver receptet, dels
sparar det i journalen. Vi har
sedan länge kunnat följa vår re-
spektive förskrivning och jäm-
föra den per diagnos med våra
likar. Vi behöver inga centrala

register för detta. Naturligtvis
kommer vi att kunna lägga in
vår förskrivarkod i ADB-syste-
met, och den kan vi förmodli-
gen inte fuska med.

Enligt Apoteksbolaget är
deras ADB-system kopplat till
Folkbokföringen, så vi kan inte
heller underlåta att ge korrekta
födelsenummer.

Det vi kan dribbla med är
alltså dels diagnosen, dels ru-
tan om patienten tillåter att de-
ras uppgifter förs till dessa re-
gister eller ej.

I våra datasystem kan inläg-
gas »default»-värden (förvalda
siffror) för diagnoser. Lämpli-
ga sådana kan t ex vara R688P
(Okänd orsak till sjuklighet),
eller Z54-P (Vårdåtgärd), eller
i förekommande fall Z760 (Re-
ceptförnyelse).

Rutan för om huruvida pati-
enten vill att deras uppgifter
förs vidare eller ej skall själv-
klart förkryssas med ett kraft-
fullt NEJ! I de få fall våra pati-
enter begär att uppgifterna
skall samlas centralt (för inte
kommer vi att fråga!) får vi väl
blanka ut kryssen …

Om vi håller ihop i detta står
Socialstyrelsen maktlös. Om vi
använder diagnosklassifikatio-
nen på ett korrekt, men full-
komligt galet vis, förstörs hela
meningen med registreringen,
och så småningom rinner det
hela ut i sanden.

Carl Johan Westborg
leg läkare, Boden

PBI –
Problematisk
inlärning?

Som student tänkte jag göra
min stämma hörd i frågan om
förändring av grundutbild-
ningen. I Läkartidningen 3/97
fanns två mycket intressanta
artiklar i ämnet. Dels Läkarför-
bundets programförslag, dels
en artikel om en undervis-
ningsavdelning i Linköping.
Själv studerar jag i Stockholm
och ser inte röken av någon PBI
(problembaserad inlärning),
även om Karolinska institutet,
KI, många gånger försöker
hävda att de tillämpar just det-
ta. Nu vet jag inte om jag tror
att PBI är lösningen på alla pro-
blem, men det är just Linkö-
ping som försöker sig på nya
grepp. Oftast verkar de dess-
utom lyckas med det.

Pedagogisk ambition 
saknas
Problemet med den i hu-

vudsak katedrala undervis-
ningen som bedrivs på KI är att
den tenderar att passivisera oss
studenter. Någon större peda-
gogisk ambition verkar man
inte heller ha. Jag har full för-
ståelse för att man satsar mer
resurser på forskning än på ut-
bildning, men nog måste det
vara möjligt att ha ett system
som gynnar goda pedagoger.

Nu vill jag inte enbart svart-
måla det nuvarande systemet.
Det är med all säkerhet betyd-
ligt bättre nu, än det har varit.
Det finns många lärare, som är
mycket engagerade i att ge stu-
denterna en god utbildning.
Men det måste bli bättre! Om
Läkarförbundet har ambitio-
nen att införa system som gyn-
nar pedagogisk kompetens kan
jag inte annat än buga mig.

Den lokala antagningsfor-
men genom vilken jag själv
kom in har nog betytt mycket
för utbildningen. Jag tror att det
är bra att bereda fler vägar in.
KI har berikats av studenter
från »landet» (missförstå mig
rätt).

Jag tycker liksom Läkarför-
bundet att det måste finnas
större möjligheter att avskilja
olämpliga element. Viktigast
är nog dock att få den enskilde
medveten om sitt betende. Det
finns säkert plats för de flesta
inom yrket. Det gäller bara att
man själv inser att man kanske
inte passar som t ex kirurg eller
allmänläkare.

En betydligt mer utarbetad
form av regelbundet återkom-
mande utvecklingssamtal vore
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»I våra datasystem kan
inläggas »default»-värden
(förvalda siffror) för
diagnoser. Lämpliga sådana
kan t ex vara R688P (Okänd
orsak till sjuklighet), eller
Z54-P (Vårdåtgärd), eller i
förekommande fall Z760
(Receptförnyelse).»
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