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debatt och brev

diabetesregistret eller andra
motsvarande verktyg kan i
detta avseende vara viktiga
hjälpmedel.

Nya läkemedel är alltidmer
kostsamma än de äldre, och
evidensbasen för glukossän-
kande behandling är under
debatt. Därför kommer Soci-
alstyrelsens nya nationella
riktlinjer för vård av diabetes,
som ska presenteras 2009, att
bli ett värdefullt hjälpmedel,
eftersomman i detta doku-
ment på ett systematiskt sätt
utvärderar diabetesvårdens
metoder. Att, i lämpliga fall,
avstå från användning avmo-
derna läkemedel i väntan på
godkännande av de lokala
specialisterna är däremot
långt ifrån alltid till gagn för
patienten.
Sammantaget talar veten-
skapen tydligt för att en god
multifaktoriell riskfaktorkon-
troll admodumSteno-2 bör
eftersträvas [1] för patienter
med typ 2-diabetes, varför
den kliniska erfarenheten av
både gamla ochnya behand-
lingsalternativ kontinuerligt
måste utvecklas och inte häm-
mas.

Vi förespråkar därför en häl-
soekonomiskt ansvarsfull och
ändamålsenlig läkemedels-
förskrivning baserad på indi-
vidualisering och systematisk
uppföljning för att förbättra
behandlingsresultaten och
patienternas välbefinnande i
hela diabetesvården.

�Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Båda förfat-
tarnahar deltagit i utbildningsak-
tiviteter i regi avflera läkemedels-
företag verksamma inomdiabetes-
området, i kliniskaprövningar och
i flera »advisory boards«.
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D essa frågor har jag
haft anledning att
ställa sedan jag i ja-
nuari i år blev bestu-

len på ett antal lösa klister-
etikettermedmitt namn och
min förskrivarkod. Bovarna
kombinerade de i Tensta stul-
na receptenmedmina klister-
etiketter och lyckades under
några veckor få ut ett stort an-
tal flunitrazepamtabletter i
Storstockholmsområdet.
Antagligen har de flesta lä-
kare någon gång råkat ut för
förfalskade recept. Ofta hand-
lar det omnågon somklantigt
försöker skriva en större för-
packning eller en iterering.
Farmaceuten ser att det är nå-
got galet och kontaktar läka-
ren. Det hela uppenbaras och
åtgärdas tämligen omgående.
Värre är detmed de storska-
liga förfalskningar somnu
prånglas ut via apoteken.

Priset på flunitrazepam på
svartamarknaden är högt.
Det har blivit en lönande affär
att förfalska recept i stor ska-
la. Recepten skrivs påmaskin
och undertecknasmed en
falsk namnteckning och falsk
signatur i rabattrutan. Vanli-
gen lämnas receptet in strax
före stängningsdags. Farma-
ceutenmåste expediera re-

ceptet, eftersomdet ser kor-
rekt ut.
I efterhand kanmisstankar
väckas, eftersompatient-
namn och ombudens legiti-
mation (för det är alltid om-
bud somhämtar ut) är välbe-
kant eller sermystiskt ut. När
farmaceuten kontaktar läka-
ren uppenbaras förfalskning-
en.
Då har langaren redan fått
ut läkemedlet och kunnat säl-
ja tabletterna vidare.Många
av de farmaceuter jag talat
med säger sig känna igen både
patientnamn och ombud. Far-
maceuten anmäler det för-
falskade receptet till det egna
polisdistriktet, som inte har
någon somhelst överblick
över förfalskade recept som
lämnats in på apotek i andra
distrikt. Utredningen blir där-
efter – alltså lågt prioriterad.
Vidmina kontaktermed

Apoteket AB erkännerman
att det saknas effektiva sys-
tem för att stoppa stulna
numrerade recept och enskil-
da läkares narkotikarecept. I
så fallmåsteman stoppa läka-
rens alla recept, vilket är
orimligt.
I stället försöker farmaceu-
terna varna varandra genom
mejl inom respektive försälj-
ningsområde.Mejlet sätts
upp på en anslagstavla, och så
hoppasman att alla farma-
ceuter ska se och komma ihåg.
Är detta år 2008?
Min anmälan till Socialsty-
relsens tillsynsmyndighet för
apotek ledde bara till en be-
kräftelse av ovanstående för-
hållanden. Årligen upptäcks
ca 500 receptförfalskningar.
Hurmånga som förblir oupp-
täckta vetman inte.

Inför omstruktureringen av
apoteksmarknaden kan det
alltså vara på sin plats att på-
tala
• att farmaceuternamåste få
effektivare expeditions-
stöd, oavsett vem somäger
apoteken

• att förfalskade receptmås-
te utredas hos en ansvarig
polisinstans

• att förskrivande läkare
måste varamedveten om
rådandemarknadskrafter.

Det handlar dels omden svar-
tamarknaden: Skriv därför
inte ut sömnmedel i 100-för-
packningar, särskilt inte flu-
nitrazepam, läs Rohypnol.
Det handlar dels även om
den vitamarknaden: Det
kommer att ligga i apotekens
intresse att vara ännumer
tillgängliga och vinstdrivna
och alltså först sälja, sedan
fråga.
Som förskrivare kanman
begära utdrag från apoteken
på den egna förskrivningen
för att själv kontrollera att
apoteken inte lämnar ut för-
falskade recept!

Hur kan 1 000 numrerade recept stjälas
från Tensta vårdcentral utan att apoteken
kan stoppa expedieringen?Hur kan det
komma sig att förfalskade recept utreds av
respektive polisdistrikt, när det uppenbart
handlar om systematisk utprångling i stor
skala?Hur kan Socialstyrelsens tillsyns-
enhet acceptera detta?
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Flunitrazepam – populärt på den
svarta marknaden.
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Receptförfalskning i stor
skala – vem bryr sig?




