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Bakom stängda dörrar, skyddade
från insyn, träffas läkaren och pati-

enten för att komma överens om en be-
handling för vilken de sedan skickar
räkningen vidare till tredje part. Det här
är en situation som bekymrar national-
ekonomen, som ser som sin uppgift att
slå larm vid alla misstänkta fall av re-
sursslöseri. En situation när den som
berörs av besluten – patienten – i så liten
utsträckning är den som får stå för kost-
naderna måste helt enkelt uppmuntra till
slöseri, resonerar man. Ändå har man
haft uppseendeväckande svårt att visa
att så verkligen skulle vara fallet. 

Institutionaliserat slöseri
Givet att läkemedel utgör en allt stör-

re andel av sjukvårdsutgifterna och att
priser på nya läkemedel som lanseras
beskriver en rakt uppåtgående trend,
borde nationalekonomens bekymrade
min i högsta grad gälla läkemedelsför-
skrivning. Den gängse föreställningen
här är nog att slöseriet är både institu-
tionaliserat och accepterat – läkemedel
skrivs ofta ut trots att effekten kan för-
väntas vara närmast noll bara för att lä-
karen vill göra »något» för patienten. 

Det är därför med spänning som
man öppnar boken »pharmaceutical
economics and policy» av Stuart O
Schweitzer, för att antingen få sina
fördomar bekräftade eller för att få dem
avfärdade som just fördomar. Boken är
tänkt som en lägesrapport och samman-
fattning av nationalekonomisk forsk-
ning om läkemedel. Ambitionen är att
gå igenom alla ekonomiskt intressanta
aspekter av produktion och konsumtion
av läkemedel i det sena 1900-talet: hela
vägen från laboratoriet till apoteket.

Huvudsakligen handlar boken emel-

lertid om de industriella aspekterna av
läkemedel. Man har väl inte precis fått
intrycket att det går någon nöd på mul-
tinationella läkemedelsföretag. Åt-
minstone i USA riktas också ofta ankla-
gelser mot dem att de agerar monopolis-
tiskt och därmed gör övervinster: får de
en »hit» i form av ett läkemedel med
överlägsen medicinsk effekt ska varen-
da droppe vinst mjölkas ur, resulteran-
de i orimligt höga priser. Frågan är bara
hur det skulle kunna vara på något annat
sätt? Det är väl mycket begärt av en
vinstdrivande organisation att inte för-
söka tjäna så mycket pengar som möj-
ligt. Det är väl snarare upp till stat och
myndigheter att vidmakthålla konkur-
rensen; först och främst genom rimliga
patenttider. Vilken den rimliga tiden för
ett patent är har ekonomer också ägnat
mycket tankemöda. Patenttiden ska
vara tillräckligt lång för att uppmuntra
till forskning och tillräckligt kort för att
så snart som möjligt skapa konkurrens.
Kanske inte så överraskande har ännu
ingen konsensus uppnåtts om huruvida
dagens 20 år är lagom eller ej. 

Marknadsföringsintensiv
bransch
Allmänt känt är att läkemedelsbran-

schen är forskningsintensiv. Kanske
mindre känt är att den är ännu mera
marknadsföringsintensiv. 11–15 pro-
cent av amerikanska läkemedelsföre-
tags intäkter går till forskning, 21–40
procent går till marknadsföring. Ett an-
nat sätt att mäta marknadsföringsinsat-
sen är att mäta per läkare. Då kommer
man fram till att den totala insatsen i
USA är $8 000 (ca 65 000 kronor) per
läkare och år. Efter att ha gjort dessa
konstateranden ställer sedan Schweit-
zer den retoriska frågan: Fungerar
marknadsföringen? Det är klart den gör.
Inte spenderas så mycket pengar på en
verksamhet med osäkert resultat. 

Som exempel på marknadsföringens
betydelse tas Tagamet–Zantac-striden
upp. Tagamet, det första H2-blockeran-
de magsårsmedlet, lanserades i USA
1977. Glaxos version av en H2-blocke-
rare, Zantac, lanserades fyra år senare.
Zantac har färre biverkningar än Taga-
met, men den stora skillnaden dem
emellan låg i valet av marknadsförings-
strategi. Istället för att bara förlita sig på
sin egen kader av konsulenter så kon-
trakterade Glaxo också läkemedelskon-
sulenter från Hoffman–La Roche att
sälja Zantac. Trots Tagamets fyraåriga
försprång med att bygga upp varumär-
ket, och trots att Zantac var 50  procent

dyrare så erövrade det mycket snabbt en
stor marknadsandel. 1990 såldes det
Zantac för dubbelt så mycket som det
såldes Tagamet för.

Förbryllande framgångsrik
marknadsföring
En intressantare fråga än om mark-

nadsföringen fungerar är varför den
fungerar så väl? Det har naturligtvis att
göra med de orimligt små möjligheter –
på grund av monetära och tidsmässiga
restriktioner – som läkare har att via
andra mer neutrala kanaler informera
sig om utvecklingen av nya preparat.
Men det har också att göra med vilken
drivkraft läkaren har att informera sig.
När referensprissystemet infördes 1 ja-
nuari 1993 ser man en dramatisk för-
säljningsökning av generiska preparat.
Priserna på originalpreparaten hade
ännu inte sänkts och när patienten nu
själv fick stå för merkostnaden för att få
originalet istället för generika utskrivet,
fanns skäl för läkarna att informera sig
om tillgängliga alternativ för att inte
åsamka patienten onödiga kostnader.

Vill vi förstå varför marknadsfö-
ringsinsatserna fungerar så väl bör vi
med andra ord föra tillbaka frågan till
den situation där denna artikel tog sin
början – i mötet mellan läkare och pati-
ent. De lojaliteter aktörerna känner och
de incitament som möter dem, är vad
läkemedelsföretagen har att anpassa
sig till både i sina marknadsföringsin-
satser och i sin prissättning. När ett sys-
tem är i stöpsleven, som det amerikan-
ska för tillfället med framväxten av
»managed care», anpassar sig företa-
gen. Det fria förskrivningsvalet har här
begränsats och vissa preparat får inte
läkaren skriva ut. Med makten överflyt-
tad från läkaren till s k Health Mainte-
nance Organizations har marknadsfö-
ringsinsatserna förflyttats i samma
riktning. Det gäller numera att överty-
ga sjukvårdsadministratörerna om att
sätta upp deras preparat på listan för
tillåten förskrivning.

I Schweitzers bok görs inte kopp-
lingen mellan företagens agerande och
omständigheterna vid förskrivningssi-
tuationen tillräckligt tydlig – hur det
ömsesidiga beroendet mellan utbud och
efterfrågan ser ut, om man så vill. Det
görs heller aldrig någon systematisk
jämförelse av olika länders system och
vilka olika konsumtionsmönster detta
givit upphov till. Därmed står den kan-
ske viktigaste frågan obesvarad:  Slösas
det bort skattepengar på ineffektiv läke-
medelsanvändning? •


