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Den massmediala debatten har i
mycket fokuserats på läkemedelsför-
skrivning av generika. De stora vinster-
na, cirka fem hundra miljoner kr, erhölls
när referensprissystemet infördes [1].

Det finns en ytterligare potential för
besparing vid förskrivning av generika,
men denna är marginell. Detta belyses i
ett värdefullt inlägg i Läkartidningen av
Mikael Hoffman [2].

Som mångårig medlem i en central
läkemedelskommitté kan jag bekräfta
att mer kraft har lagts på att diskutera
generika än val mellan behandlings-
principer och indikationer när rekom-
mendationslistorna reviderats. Jag hål-
ler helt med Hoffman om att det senare
är en betydligt större utmaning inför
framtiden om vi ska klara kostnaderna.

Underförskrivning åberopas
Sannolikt står vi inför en fortsatt

kostnadsexpansion för läkemedel – det-
ta till följd av en ny rad indikationer
med nya, dyrare och i allmänhet bättre
läkemedel. Med jämna mellanrum på-
pekar olika specialitetsföreträdare och
patientintresseorganisationer att just de-
ras patientgrupper är underbehandlade.

Typexempel på sådant är förskriv-
ningen av östrogen vid klimakteriebe-
svär, lipidsänkare vid primär- och se-

kundärprofylax av hjärt–kärlsjukdo-
mar, medel mot osteoporos, medel mot
Alzheimers sjukdom, ACE-hämmare
vid hjärtsvikt, underdiagnostik och där-
med underbehandling av depression,
underbehandling av diabetes osv.

Läkemedel för fler indikationer till-
kommer, exempelvis medel mot fetma
och alkoholism. Enligt min uppfattning
har allmänläkarkåren en sund, avvak-
tande inställning till nya läkemedel och
nya indikationer, och bidrar därmed till
denna s k underförskrivning.

Överförskrivning förekommer
Som exempel på överförskrivning

brukar man nämna antibiotika och se-
dativa, något som sannolikt är riktigt.
De ekonomiska vinsterna är emellertid
marginella vid den redan pågående upp-
stramningen.

Ett annat område, där man brukar
nämna att överförskrivning sker, skulle
vara hypertoni, vilket sannolikt inte är
riktigt. Snarare är det väl så, att bara cir-
ka hälften av de patienter som har defi-
nitionen hypertoni enligt gällande re-
kommendationer behandlas [3].

Troligen speglar också detta en sund
skeptisk inställning till behandling hos
kåren. Möjligen kan det också hävdas
att rekommendationerna är för liberala,
men det är en annan diskussion.

Budgetansvar till primärvården
Hoffman tangerar en brännhet fråga

när det gäller finansieringen av läke-
medlen fr o m 1998. Vem ska få läke-
medelsbudgeten, dvs – vem ska ha an-
svar för pengarna?

Förmodligen är det ett klokt beslut
att låta medlen för öppenvårdsprepara-
ten ligga kvar i den centrala landstings-
budgeten första året/åren. Dock; för att
få kostnadsmedvetande och kontroll
bör budgeten så småningom decentrali-
seras – det är ju liksom grundidén.

Som ett konkret debattinlägg vill jag
därför redan nu lansera följande för-
slag: Fördela budgeten för öppenvårds-
läkemedel i sin helhet ut till varje pri-
märvårdsområde.

Dock – gör undantag för vissa speci-
ella dyra preparat, av typen antihemofi-
liläkemedel, och vissa särskilda läkeme-
delsgrupper, som cytostatika, och låt

dessa ligga kvar i en central landstings-
eller till och med regional budget.

Detta betyder alltså följande: Budge-
ten, dvs även kostnadsansvaret, ligger i
primärvårdsområdena, och primärvår-
den betalar således även slutenvårdslä-
karnas och specialistläkarnas förskriv-
ning av öppenvårdsläkemedel.

Fördelen är uppenbar ur patientsyn-
vinkel. Alla öppenvårdsläkemedel be-
lastar hemortens läkemedelsbudget
oavsett vilken läkare patienten går till,
dvs det lönar sig inte att remittera pati-
enter med tunga läkemedelsnotor till
annan klinik.

Nackdelen kan självfallet bli att spe-
cialistläkaren inte har lojalitet mot bud-
geten, eftersom den inte tillhör hans
egen klinik. Detta skulle kunna motver-
kas genom en utökad dialog mellan spe-
cialistläkare och primärvårdens läkare,
som ju ofta sköter patienter med tung
farmakologisk behandling gemensamt.

Bättre kostnadskontroll
Primärvårdsläkarna och kostnadsan-

svariga primärvårdschefer övertar då en
del av den kostnadskontroll som lands-
tingen tror att läkemedelskommittéerna
skall klara, men som dessa enligt min
uppfattning inte har tid och resurser för. 

Dialogen mellan specialistläkarna
och allmänläkarna kommer förhopp-
ningsvis att öka, och det blir nödvändigt
att diskutera just det som Mikael Hoff-
man framhåller i sin artikel – nämligen
val mellan behandlingsprinciper och
ställningstagande till nya läkemedel.

Diskussionerna blir troligen ibland
svåra och kontroversiella. Om inte lä-
karkåren i samverkan kan klara framti-
dens läkemedelsnota kommer andra ak-
törer som vill styra läkemedelsförskriv-
ningen in på arenan.
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Ansvaret för läkemedelskost-
naderna överförs till landsting-
en 1998. Landstingsförbundet
verkar hoppas att läkemedels-
kommittéerna skall kunna hej-
da kostnadsökningarna för läke-
medlen. Troligen är detta alltför
optimistiskt – en annan lösning
vore att budgeten för de flesta
öppenvårdspreparat fördelas ut
per primärvårdsområde att dis-
poneras gemensamt av primär-
vårdsläkare och specialister.
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