
Större möjligheter för patienter-
na att själva söka information om
receptbelagda läkemedel skulle
öka effektiviteten i läkemedels-
användningen. 

Det tror chefen för den europe-
iska läkemedelsmyndigheten.
Men det får inte handla om läke-
medelsreklam enligt ett ameri-
kanskt system.

❙ ❙ Svenske Thomas Lönngren som är
chef för The European Agency for the
Evaluation of Medical Products (Emea),
i London, tycker att det saknas en över-
gripande strategi för att optimera läke-
medelsanvändningen.

– Det spenderas miljarder på att ut-
veckla, kontrollera och så småningom
godkänna nya läkemedel, säger Thomas
Lönngren.

– Därför vore det rimligt att också in-
tressera sig för vad som händer när läke-
medlet kommer ut i kliniskt bruk. 

Samhället skulle enligt Thomas
Lönngren kunna spara mycket pengar
genom att läkemedel används effektiva-
re. Dessutom skulle patienterna bli nöj-
dare och må bättre.

– Folk hamnar på sjukhus på grund av
biverkningar och felaktig användning av
läkemedel och följsamheten är väldigt
dålig.

Idag är det oklart vem som egentligen
ansvarar för att patienterna har tillräck-
lig kunskap om sina läkemedel.

– Sjukvårdshuvudmannen, doktorn,
farmaceuten, industrin, myndigheterna.
Vem tar ett övergripande ansvar för in-
formationen till allmänheten? 

Fass  är ett bra exempel på en veder-
häftig informationskälla för den välut-
bildade patienten. Men det behövs mer
menar Thomas Lönngren. En åtgärd
vore att ge läkemedelsindustrin möjlig-
het att bygga ut informationen på sina
hemsidor.

– Företagen kan komplettera den in-
formation som man idag får via Fass och
bipacksedeln, exempelvis med praktisk
erfarenhet av användningen och uppfölj-
ningsstudier. Det är också intressant för
patienterna att veta vilken forskning och
vidareutveckling företaget gör för till
exempel nya indikationer.

Att det skulle vara svårt för lekmän
att ta till sig avancerad information är
inte Thomas Lönngren rädd för. 

– Det finns patienter som är mer upp-
lysta om sina läkemedel än vissa dokto-
rer, välutbildade patienter med stor me-

dicinsk kunskap. De kräver att få delta i
sin egen behandling.

Men Thomas Lönngren betonar att
informationen inte får handla om stora
annonser i tidningarna och störande ut-
skick i brevlådan.

– Jag är definitivt inte förespråkare av
en amerikansk modell. Det jag pratar om
handlar om information och inte reklam.

Om företagen utnyttjar denna möjlig-
het för att i stället göra reklam tycker
Thomas Lönngren att det är en risk man
måste våga ta för att försöka åstadkom-
ma rationell läkemedelsanvändning.
Dessutom är det viktigt att reglerna och
kontrollmekanismerna kring företagens
egen information utformas på ett klart
och tydligt sätt. Och ett centralt tillsyns-
ansvar måste vila på Emea.

– Man får ta den här lilla risken om
man vill förbättra vad som uppenbarli-
gen kostar samhället miljarder av förlus-
ter i läkemedelskedjan. Går företagen
för långt får man korrigera det i efter-
hand.

Just nu diskuteras ett förslag från EU-
kommissionen till ändrade direktiv be-
träffande läkemedel, i det ingår frågan
om »advertising«. Ett ord som enligt
Thomas Lönngren medfört begreppsför-
virring i diskussionerna och bland annat
inneburit ett genuint motstånd i EU-par-
lamentet. Men Thomas Lönngren delar
inte kritikernas oro att det nya direktivet
skulle innebära ett steg på vägen mot di-
rektreklam för läkemedel.

– Bolagen har redan idag sin informa-
tion på Internet. Skillnaden blir att man
kunde få den under kontroll och styra
upp vilken information det ska vara.
Kanske få den kvalitetssäkrad.

– Förslaget gör ganska klart att det
inte handlar om reklam. Dessutom är op-
positionen i Europa mot direktreklam
stark, och erfarenheterna från USA visar
att vi inte ska ta det steget.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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»Låt industrin få informera
om receptbelagd medicin«

Artister får egen
mottagning i Malmö

❙ ❙ Musiker och artister behöver precis
som högpresterande idrottsmän särskilt
anpassad sjukvård. Det är tanken bakom
den nyöppnade privatmottagningen Ar-
tist- och musikerhälsan i Malmö.  

Teamchef är Karin Engquist, amatör-
musiker och allmänläkare med sex års
erfarenhet av att arbeta med företagshäl-
sovård för musiker. Nu breddas verk-
samheten till att omfatta även andra ar-
tister. I teamet finns förutom läkare ock-
så audionom, beteendevetare, foniater
och laryngolog, logoped, handledare i
mental träning, psykolog, Alexanderlä-
rare och sjukgymnast.

Karin Engquist beskriver artister och
musiker som en grupp som behöver ha
både kropp och själ i mycket god balans
för att kunna utföra sitt arbete samtidigt
som de är utsatta för hårt slitage. Det är
också en
grupp som
inte sjukskri-
ver sig i förs-
ta taget och
ofta har svårt
att hitta rätt
hjälp inom
sjukvården.

– Den of-
fentliga sjuk-
vården har
inte personal
som är välinsatta i vilka krav som ställs
på artister och musiker.

Mottagningen har inget vårdavtal
med landstinget men ska bedriva före-
tagshälsovård på uppdrag av symfonior-
kestrarna i Malmö och Helsingborg samt
Malmöoperan. Andra artister betalar full
taxa, dock lägre än den gängse privata.

I Göteborg finns liknande verksam-
het vid Centrum för musikermedicin vid
Musikhögskolan.

Elisabet Ohlin

Slovenska läkare 
till Norrland

❙ ❙ 342 läkare från Polen, Ungern, Slova-
kien och Estland har fått arbetstillstånd i
Sverige från år 2000 till och med april i år.
Det framgår av statistik från Arbetsmark-
nadsstyrelsen, AMS. Tre fjärdedelar av
Sveriges landsting är inblandade. Bl a har
de fyra Norrlandstingen sökt tillstånd för
25 läkare från Slovenien. Flest läkare
kommer från Polen, 235 personer. Arbets-
tillstånden gäller i 36 månader. Polen,
Ungern, Slovakien och Estland har alla
sökt medlemskap i EU. (LT)

Kim Kärnfalk och Nina
Inhammar i gruppen
Friends.
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Thomas Lönngren,
chef för Emea, är

emot direktreklam
för receptbelagda

läkemedel men
tycker det vore bra

om patienterna
själva kunde söka

mer information
än idag.


