
cin på samhällets bekostnad? Och när
ska patienten själv stå för kostnaden?
Här krävs klara spelregler från Social-
styrelsen och Läkemedelsverket.

Läkarförbundet tar i policyprogram-
met bestämt avstånd från att apoteks-
personal ska få rätt att på egen hand byta
ut en medicin om det finns en billigare
sådan än den som nämns på patientens
recept.

– Det skulle innebära en allvarlig
förtroendeklyfta mellan patienten och
läkaren som sitter med kompetensen
om hur patienten fungerar, säger Matz
Widerström.

Avvisar utökad 
förskri vningsrätt
Likaså avvisar man förslaget om att

ge sjuksköterskor utökad förskrivnings-
rätt med motiveringen att de generellt
saknar kompetens att förskriva nya me-
diciner eller bedöma när en mediciner-
ing ska förändras alternativt avslutas.

– Om sjuksköterskor får utökad för-
skrivningsrätt finns det risk att patienter
i äldreboende tappar kontakten med sin
läkare. Det är ingen bra lösning om vi
ska hålla en hög kvalitet i vården och
ställa rätt diagnoser.

En viktig programpunkt är kravet att
läkaren i förskrivningsögonblicket ska
ha en möjlighet att via datorn stå i di-
rektkontakt med apotekets databas.
Syftet är att snabbt kunna se vilka andra
mediciner patienten står på eller har ta-
git den senaste tiden.

– Apoteket får inte ensamt ha den
kontrollen, säger Matz Widerström. 

– Vi läkare måste veta vilka av pati-
entens mediciner som kan slå ut va-
randra och interagera med varandra, det
är en kvalitetssäkring för patienten. Om
bara apoteket har vetskapen och det blir
apotekaren som ska säga till patienten
att  »den här medicinen får du inte för du

äter en annan medicin som inte går ihop
med den» – ja, då uppstår en väldigt
konstig situaton.

Välinformerade patienter
Matz Widerström påminner om att

morgondagens patienter kommer att
vara mer välinformerade och kunnigare
än gårdagens, mycket tack vare internet.

– De kan vara mer pålästa än läkaren
om ett visst symtom men läkaren har
förstås större möjlighet att utvärdera det
inlästa materialet. Vi blir mer jämställ-
da med dessa pålästa patienter och då
krävs också att vi har ordentligt på föt-
terna för att kunna säga att medicinen
som patienten läst om på nätet kanske
inte är så bra som han eller hon tror.
Men för att möta dessa upplysta patien-
ter krävs att vi får mer tid. En dåligt på-
läst doktor kan inte argumentera och
vara vägledande.

Också naturläkemedlen och de alter-
nativa behandlingsmetoderna har fått
sin plats i programskriften och här har
en uppluckring av det tidigare  negativa
synsättet ägt rum.

– I första hand gäller att vi alltid ska
bygga vår behandlingsmetodik på ve-
tenskap och beprövad erfarenhet, det
vill säga på det västerländska synsättet.
Men när vi möter patienter som använ-
der naturläkemedel och alternativmeto-
der ska vi stötta dem i deras tro så länge
vi ser att den inte skadar dem. Annars
finns risk att vi skrämmer bort dem och
då når vi dem aldrig med den bepröva-
de vetenskapen.

Matz Widerström har ännu ett motiv
till varför läkarna bör bli mer öppna
gentemot  naturmedel:

– Vi måste bli omvärldstillvända. Se
på Tyskland där en oerhört stor mängd
av apoteksprodukterna är naturläkeme-
del. Det kan bli likadant här i Sverige,
och om ett ökande antal patienter använ-
der sig av medlen måste vi läkare hänga
med och skaffa oss kunskaper om dem –
även om vi själva inte tror på effekterna.
Eftersom också Apoteket här hemma
säljer naturläkemedel vore det bra för
oss med en fortbildning i mindre skala. 

Iréne Olsson

Fotnot. Läs hela programmet »Läke-
medel i fokus» på Läkarförbundets
hemsida: www.slf.se
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Sveriges Läkarförbunds poli-
cyprogram »Läkemedel i fokus»
är uppdelat på kapitel om läkarens
professionalitet, receptförskriv-
ningsrätten, läkemedelsinforma-
tion, relationer till patienterna, re-
lationer till media och relationer
till andra yrkeskompetenser  som
sjuksköterskor och farmaceuter.
Kapitlet om läkarens professiona-
litet handlar om vetenskapen och
den beprövade erfarenheten, om
relationen till naturläkemedel och
om fortbildning. Policyprogram-
met ska spridas till samtliga med-
lemmar i förbundet.

Läkemedel i fokus

Läkemedelsrester. Regeringen har
föreslagit att Livsmedelsverkets anslag
för 2000 ökas med 4 miljoner kr.  Peng-
arna ska användas för olika kontrollin-
satser, bl a när det gäller eventuella res-
ter av läkemedel eller bekämpningsme-
del i maten. Regeringen konstaterar i
årets budgetproposition att »fel mat bli-
vit ett hot mot folkhälsan ».

Få nya läkemedel
för enbart
bättre livskvalitet

Det kommer många nya läkemedel
under de närmaste åren. Med nuvarande
regler för förskrivning och ersättning av
patienternas kostnader kommer det att
leda till fortsatta kostnadsökningar. Men
det torde vara svårt att hitta något läke-
medel som används enbart i syfte att för-
bättra livskvaliteten.

Det säger Läkemedelsverket och So-
cialstyrelsen i en rapport om s k livs-
stilsläkemedel som överlämnades till re-
geringen förra veckan.

De båda myndighetena har haft re-
geringens uppdrag att kartlägga vilka lä-
kemedel av karaktären att de mer syftar
till att höja patientens livskvalitet än att
de är avsedda att direkt lindra eller bota
sjukdom, som kan förväntas bli godkän-
da för försäljning i Europa under den
närmaste femårsperioden.

Myndigheterna betonar att den om-
fördelning av sjukvårdskostnaderna,
som inneburit en ökad läkemedelsandel,
också i många fall lett till att de medi-
cinska resultaten förbättrats och man
har fått en mer kostnadseffektiv
sjukvård. Resurser som använts till ope-
rationer har kunnat frigöras när opera-
tionerna ersatts av läkemedel.

Mar ginella kostnadsökningar
Läkemedelsverket och Socialstyrel-

sen menar att allt talar för att kost-
nadsökningarna av rena »livskvali-
tetsläkemedel» blir marginella. Däre-
mot menar de finns många redan idag
godkända läkemedel som används vid
tillstånd där arten och svårighetsgraden
gör att av samhället subventionerad lä-
kemedelsbehandling kan ifrågasättas.

Myndigheterna pekar också på att det
utvecklas nya läkemedel, som är margi-
nellt effektivare än ett tidigare, men sam-
tidigt betydligt dyrare, samt läkemedel
som på samma sätt har något mindre bi-
verkningar, men mycket högre pris.

De båda myndigheternas slutsats blir
att läkemedelsbehandling bör vägas mot
andra behandlingsmetoder och kostna-
derna bör kunna motiveras inom en för
sjukvården gemensam ram och efter den
prioritetsordning som riksdagen lagt
fast. Tillståndets art och svårighetsgrad
har då betydelse, liksom behandlingsef-
fekten och kostnaden.

För att det ska vara möjligt att väga
läkemedel mot andra metoder krävs att
nya behandlingsrekommendationer in-
nehåller hälsoekonomiska analyser och
sätts in i ett allmänt sjukvårdsperpektiv.


