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I en kommentar till min tidigare arti-
kel (Läkartidningen 13/98), om att ökat
patientinflytande förutsätter nya avgif-
ter, hävdar Björn Hammarskjöld att jag
glömt minst en kostnad i mitt konstrue-
rade exempel [1]. Genom att ge mitt ex-
empel med tre behandlingar mot ont i
ryggen nya förutsättningar, där optimis-
tiska antaganden om produktionsför-
luster till följd av frånvaro från arbete
tas med i bilden, kan man enligt Ham-
marskjöld trots allt räkna hem en sam-
hällsekonomisk vinst med den dyraste
metoden, varvid den kan erbjudas inom
den offentliga vården. Därmed slipper
vi obehagliga prioriteringar.

Man undrar hur Hammarskjöld skul-
le krånglat sig ur problemet om den ak-
tuella patientgruppen bestod av pensio-
närer utan förvärvsinkomst, eller av
barn; i båda fallen skulle det inte finnas
några produktionsförluster att räkna på.

Poängen i min artikel är dock en an-
nan, vilket Hammarskjöld tyvärr mis-
sat. Mitt exempel utgår från en situation
där huvudmannen faktiskt har utvärde-
rat olika behandlingsalternativ och
kommit fram till att den behandling som
är dyrast inte kan finansieras med of-
fentliga medel. Den centrala frågan i
min artikel är hur sjukvårdshuvudmän-
ne då skulle agera, när HSU 2000s be-
tänkande »Patienten har rätt» samtidigt
säger att patienterna ska ges ökat infly-
tande vid val av behandlingsmetod. Ska
man undanhålla information om de be-
handlingsalternativ som kan komma
ifråga för patienterna? Ska man göra det
möjligt för patienterna att betala extra
och trots allt få den behandling som den
offentliga vården inte anser sig kunna
finansiera fullt ut?

Hammarskjölds svar på frågan tycks
vara att man ska fortsätta att räkna på al-
ternativen, med nya optimistiska anta-
ganden, ända tills det framgår att det dy-
raste behandlingsalternativet går att för-
svara. Lurar man någon annan än sig
själv med en sådan strategi?

Patientavgifter
Hammarskjöld tycker inte om pati-

entavgifter. Den centrala frågan i min
artikel handlar emellertid inte om det
rättfärdiga i generella patientavgifter.
Den handlar om hur krav på ökat pati-
entinflytande kan kombineras med soli-
darisk finansiering och samhälleliga

prioriteringar genom införande av till-
läggsavgifter för de tjänster som huvud-
mannen inte anser sig kunna finansiera
fullt ut. Ett sådant avgiftssystem kan till
och med utformas så att situationen för
de låginkomstfamiljer som inte anser
sig ha råd att söka vård eller hämta ut lä-
kemedel underlättas. Varför inte införa
låga generella patientavgifter vid besök
hos läkare och för läkemedel, och istäl-
let prioritera bort och ta ut extra avgifter
för de behandlingar, läkemedel etc som
sämst bidrar till ett uppfyllande av häl-
so- och sjukvårdens målsättning?

Det är väl känt att Sveriges välstånd
urholkats och att detta fått konsekven-
ser för vård och omsorg. Statliga utred-
ningar om prioriteringar och gap mellan
behov och resurser ger tydliga signaler
om att vården inte kan erbjuda det allra

bästa i varje tänkbar situation. Samti-
digt växer kraven på patientinflytande,
och en fortsatt ström av medicinska in-
novationer i form av nya läkemedel och
andra behandlingsmetoder kräver nytt
finansieringsutrymme inom en redan
hårt ansträngd  budget. Man kan välja
att negligera dessa förutsättningar, eller
att möta dem med nya lösningar. Minst
obehag möter naturligtvis den som häv-
dar att alla har rätt till allt.

Anders Anell
projektledare,
Institutet för hälso- och 
sjukvårdsekonomi (IHE), Lund
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Jag ger inte Anders Anells konstrue-
rade exempel nya förutsättningar, jag
räknar in de samhällsfinansierade (= of-
fentliga) kostnaderna – inte bara hu-
vudmannens. Jag har endast räknat of-
fentliga kostnader, inte produktionsför-
luster. Men naturligtvis skulle då alter-
nativ A bli ännu mycket dyrare och
komplicerat att räkna på. Jag förutsätter
att även Anell vill ha den lägsta totala
kostnaden för vår gemensamma plån-
bok för en behandling. Att denna även
ger minskade produktionsförluster är
en bonus.

Anell har nog inte sett verkligheten
då han skriver att sjuka pensionärer och
barn inte ger produktionsförluster. Pen-
sionärer har i många fall barn som, med
nuvarande sjukvårdspolitik, tvingas
vårda singa gamla föräldrar. Barn har
vanligtvis föräldrar som tar hand om
dem då de är sjuka. I båda fallen blir det
sjukskrivningskostnader förutom pro-
duktionsförluster för samhället.

Anell påpekar att jag har missat
poängen med hans artikel. Jag tror att
det är Anell som missat poängen genom
att begränsa offentliga medel till kost-

nader för sjukvård och glömma kostna-
der för sjukpenning och läkemedel.

Jag har tidigare föreslagit [1] hur vi
kan tillförsäkra sjukvården tillgängliga
offentliga medel. Lägg ned landstingen
och gör sjukvårdsorganisationen platta-
re, vilket leder till lägre kostnader. Idag
är det åtminstone 33 hierarkiska nivåer
mellan patienten nederst på listan upp
till Landstingsförbundsfullmäktige.
Dessutom finns det flera andra parallel-
la hierarkiska nivåstrukturer i sjukvår-
den.

Jag vill räkna på ett sätt som täcker
de offentliga kostnaderna, inte på ett
sätt som minimerar kostnaderna på var-
je enskilt ställe. En minimering för
kostnadsstället (= jag remitterar patien-
ten till någon annan som får göra om
jobbet och ta kostnaderna) leder till en
maximering av totalkostnaden medan
en optimering av kostnadsstället (= jag
gör jobbet så bra jag kan, tar kostnader-
na och remitterar det jag inte kan) leder
till en minimering av totalkostnaden.
Vem är det Anell lurar genom att inte ta
med annat än huvudmannens kostna-
der?

Replik:

Glöm inte kostnader
för sjukpenning och läkemedel



Under de senaste veckorna har Ro-
hypnol (flunitrazepam) omnämnts i
massmedierna som »den nya innedro-
gen».

Rohypnol är förvisso ingen ny drog
på den illegala marknaden. I minst tio år
har missbrukare av tung narkotika,
främst heroinister, använt Rohypnol för
att få en förstärkt effekt. Väl känt i miss-
brukarled är att Rohypnol även förstär-
ker effekten av kokain, alkohol samt
cannabis.

Missbruk av bensodiazepiner kan
även återspeglas i receptförfalskningar
och stöldanmälningar, vilket ökade un-
der en tioårsperiod, varvid Rohypnol
utgjorde majoriteten [1].

Det som är oroväckande är att Ro-
hypnol-tabletter under senare tid allt-
mer börjat missbrukas av ungdomar; re-
dan från tidiga tonår i kombination med
alkohol.

Tabletterna är billiga, 10–20 kr per
styck i Stockholm mot hälften i södra
Sverige. »Roppar» har blivit ett be-
grepp.

Känt är att Rohypnol kan ge antero-
grad amnesi med ökad risk vid högre
doser men kan även vid terapeutiska do-
ser ge minnesluckor, förvirringstill-
stånd samt dåsighet.

Intag av Rohypnol kan ha en uttalad
effekt på andningen, dvs andningsstille-
stånd kan inträffa [2]. Unga missbruka-
re skryter med att de blivit »uppflatade»
(av eng inflate air) av en kamrat som via
mun mot mun-metoden fått igång deras
andning.

Rohypnol kan inhaleras, »snortas»,
dvs dras upp genom näsan, eller injice-
ras efter det att den filtrerats genom ett
cigarettfilter eller bomullstuss. Vid in-
tervjuer med missbrukare beskriver de
en »Fantomen-känsla», att man besitter
oanade krafter och att hämningarna
släpper, sk paradoxal reaktion [3].

Insmugglade tabletter
Rohypnol på den illegala marknaden

utgörs i allt större utsträckning av in-
smugglade tabletter. Tullen har under
de senaste tre åren gjort ett flertal större
beslag om 20000–100000 tabletter vid
varje tillfälle.

På TUB-enheten, Beroende
Centrum Nord har vi noterat en ökning
av framför allt yngre patienter med ett
avancerat Rohypnol-missbruk och som
även nyttjar legala förskrivare.

Oroväckande
Vi vill uttrycka vår oro över det

ökande missbruket som sprider sig ned
i åldrarna och påminna om att Rohypnol
är att betrakta som ett potent läkemedel.
Flunitrazepam, liksom övriga bensodi-
azepiner, är klassad som lätt narkotika,
med med tanke på missbrukets utbred-
ning och skadeverkningar är flunitraze-
pam närmast att betrakta som tung nar-
kotika och att även vid legal förskriv-
ning skall största möjliga försiktighet
iakttas.

Britt Vikander
överläkare,
Beroende Centrum Nord,
Stockholm
Gunnar Hermansson
kriminalinspektör,
Rikskriminalpolisen
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Det är oetiskt och oekonomiskt att ta
ut patientavgifter i ett gemensamt och
solidariskt finansierat sjukvårdssystem
[2]. Anells förslag om »solidarisk fi-
nansiering» med tilläggsavgifter och
undantag leder ofelbart till ökade admi-
nistrativa kostnader och minskar där-
med utrymmet för sjukvård inom sam-
ma kostnadsram. För övrigt har staten
redan tagit bort subventioneringen av
icke receptbelagda läkemedel från den
1/8 1997 [2].

Nya behandlingsmetoder
Nya behandlingsmetoder ger oftast

både en lägre kostnad och ett bättre re-
sultat samt minskat lidande för patien-
ten (omätbart i ekonomiska termer).
Som exempel kan anföras »titthålskir-
urgi» (har förkortat vårdtiderna inom
kirurgin och bidragit till att man stängt

kirurgavdelningar), Losec-behandling
(antalet magsårsoperationer har mins-
kat till nära 0, besöksfrekvensen inom
primär- och sekundärvård på grund av
magsår har minskat kraftigt), vaccina-
tion mot Haemophilus influenzae B
(har minskat antalet meningitfall bland
0–4 åringar i Danmark med 93 procent
på två år [pers medd, Hans Ole Chris-
tensen, 1998] modern astmabehandling
(akuta astmaanfall existerar i praktiken
inte längre hos den välbehandlade yng-
re befolkningen [opubl data, 1998],
njurtransplantationer (»Transplantera
mera för det är så billigt.» [3]). Detta
tack vare nya och bättre metoder och
mediciner. Då läkemedelskostnaderna
numera hör hemma inom sjukvården
kommer vi att se dessa trender tydligare.

Nu väntar jag bara på att Riksdagen
lägger ned landstingen, överför lands-

tingsskatten och alla sjukvårdens statli -
ga och kommunala bidrag till Riksför-
säkringsverket som betalar ut pengar till
en väl fungerande sjukvård med platt
organisation.

Björn Hammarskjöld
barndoktor,
Mora
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