
V
ilka läkemedel är bäst: De billi-
gaste eller de effektivaste? 
Det är den här frågan läkeme-

delsdebatten borde handla om.
Astra Zeneca förklarade nyligen att

bolaget kan flytta sin forskning utom-
lands om landstingens läkemedelskom-
mittéer fortsätter att rekommendera
äldre och billigare läkemedel och väg-
rar rekommendera nya (och dyrare).

Företaget har fått våldsam kritik av
nästan alla politiker och tidningar. De
talar om hot och utpressning.

Den här frågan har två aspekter som kan
diskuteras i mer sansade termer. Den
första handlar om läkemedelskostna-
derna. En fråga som politikerna anser är
ett huvudproblem för den svenska
sjukvården är att kostnaderna för läke-
medel ökar.

OK. De har rätt i fakta. Men i analysen?
Först: De svenska sjukvårdskostna-

derna är inte särskilt höga, i ett interna-
tionellt perspektiv. (Att vården delvis är
illa organiserad är en annan sak.) En
översikt i den engelska tidskriften The
Economist, byggd på OECD-statistik,
visar att sjukvårdskostnaderna som an-
del av BNP är högst i USA, dvs ca 15
procent. I Schweiz utgör de 11 procent,
i Tyskland nästan lika mycket. Sverige
ligger på aningen över 8 procent.

Alltså: Sverige lägger en betydligt
mindre andel av sin BNP på sjukvård
än USA och Schweiz gör. 

Sedan: Politikerna har utrett och kri-
tiserat läkemedelskostnaderna i decen-
nier. Den förbryllande frågan är: Var-
för? Antag att det är ett problem att
sjukvårdskostnaderna är höga (jag åter-
kommer till det). Men läkemedlen är
bara en komponent i sjukvårdsbudge-
ten. Varför är denna komponent vikti-
gare än helheten? Om vårdkostnaderna
är för höga (med något mått), då är lä-
kemedelskostnaderna relevanta endast i
den mån som de drar upp den totala
vårdkostnaden.

Och gör de det? Utan att behärska
andra aspekter på vården än de ekono-
miska tvivlar jag. De avgörande fram-
stegen inom vården bygger på läkeme-

del. Anestesin var förutsättningen för
kirurgin. Och vaccinerna slog ut de sto-
ra sjukdomarna.

Kostar då vården för mycket?
Kanske, i den meningen att den inte

är helt rationellt organiserad. Men i öv-
rigt? Nationalekonomin har inget svar
på frågan. I en fri ekonomi ska medbor-
garna få göra vad de vill. Huruvida de
lägger 10 eller 20 procent av BNP på

sjukvård är i princip inget ekonomiskt
problem. En jämförelse mellan Sverige
och andra industriländer tyder på att vi
lägger en alltför liten del av BNP på
vård. Med tanke på demografin borde
vi kanske gå upp från drygt 8 till minst
10 procent av BNP – kanske mer.

Sedan: Varför är det bättre med billigare
läkemedel? Att ta fram ett nytt läkeme-
del kostar oftast mycket – forskning, la-
boratorieförsök, tester. När läkemedlet
är klart blir det mycket billigt för en
konkurrent att analysera den kemiska
kompositionen, och kopiera. 

Men produktionen av nya läkemedel
förutsätter ett patentskydd, så att läke-
medelsföretagen kan ta ut ett pris som
täcker utvecklingskostnaderna. Detta är
ett absolut grundvillkor för läkemedels-
industrin. När patenten gått ut kommer
kopior, eller s k »me too«-preparat.
Och de är givetvis billigare.

De svenska landstingen vill nu att läkar-
na ska skriva ut de billigaste läkemed-

len, dvs kopiorna. OK. Det blir billigt –
inledningsvis. Men i längden? Om lä-
kemedelsindustrin inte kan få vinster
som finansierar utvecklingen av nya
preparat kommer inga nya preparat.
Och utan nya preparat kommer inga ko-
pior. Den svenska sjukvårdspolitiken
tycks helt sakna den mest elementära
insikt om läkemedlens ekonomi. Det är
detta – och inte läkemedelskostnaderna
– som är det allvarliga.

Vidare: Ska vi behålla svenska företag i
Sverige? För drygt tio år sedan grans-
kade jag den svenska industrins mobili-
tet. Jag fann att sedan 1970 hade 38
storföretag emigrerat eller sålts till ut-
landet. Detta är ingen bagatell. I de här
företagen ligger det mesta av den
svenska industriforskningen. Och med
forskningen försvinner också möjlighe-
ten att kommersialisera forskningsre-
sultat och utnyttja dem i nya företag.

I ett längre perspektiv ser vi en all-
varligare bild. Av de 15 svenska storfö-
retag som grundats på svenska innova-
tioner grundades 12 under åren från
1860 till 1900. Under hela 1900-talet
har endast tre företag byggts upp på
svenska innovationer. Och av de tre har
två lämnat landet. De två är Sveriges
kommersiellt främsta företag: Tetra
Pak och IKEA. Och de flydde landet ef-
tersom revisorerna räknade ut att om
företagens grundare – Ruben Rausing
och Ingvar Kamprad – skulle avlida,
vilket kan hända äldre män, skulle sta-
ten med arvsskatter och reavinstskatter
ta allt. Staten skulle konfiskera de två
ekonomiskt mest framgångsrika företa-
gen i svensk ekonomi. Den intressanta
frågan är: Vilka signaler ska detta sän-
da till dem som funderar på att starta
företag i Sverige? De ekonomiska vill-
koren för företag säger att om experi-
mentet misslyckas tar företagaren hela
förlusten. Om experimentet går bra tar
staten 75 procent av vinsten.

Det är på sådana villkor företagare
arbetar i Sverige. Och här ligger en för-
klaring till att företagen lämnar Sverige.
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