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möjligheter att upptäcka lång
tidsbiverkningar går om intet. 

För det fjärde är det anmärk
ningsvärt många läkare som 
oroar sig för patienters inte
gritet, medan betydligt färre 
företrädare för patienterna 
själva hörts i debatten. Jag ar
betar med bipolära synd rom 
som behandlas med litium. I 
sällsynta fall (ingen vet hur 
sällsynta eftersom ingen sys
tematiserad uppföljning sker) 
kan litium ge njursvikt efter 
decenniers behandling. En 
patient som drabbats av denna 
biverkan och hamnat i dialys 
förutsätter troligen att denna 
olycka registreras och följs 
upp på något sätt. Jag tror i 
själva verket att patienten 
skulle bli bestört om jag berät
tade att »med hänsyn till din 
integritet så registrerar vi var
ken din litiumbehandling el
ler din njurbiverkan, och det 
sker ingen uppföljning.« 

En bra tankeövning är att se 
sig själv som patient som råkat 
ut för en biverkan. Jag skulle 
se det som en skymf om det 
saknas grundläggande verk
tyg för att registrera detta så 
att kvaliteten kan förbättras. 
Minsta bilverkstad torde ha 
dylik kvalitetskontroll. Om 
man inte, som Järhult et al, 
beskriver kvalitetsregistren 
som centrala angiveriverktyg 
och maktinstrument för myn
digheter utan förklarar att det 
handlar om vanlig hederlig 
kvalitetskontroll skulle nog de 
flesta patienter bli förvånade 
över att det inte redan sker 
överallt. 

För det femte förhindrar Jär
hults tonläge konstruktiva 
diskussioner kring de problem 
som faktiskt finns. Ska för
säkringsbolag få information 
om vilka individer som finns i 
ett kvalitetsregister? Själv
klart inte, svarar jag, men jag 
ser inga större svårigheter 
med att reglera denna viktiga 
fråga. Ska resultat från kvali
tetsregister kunna användas 
för ekonomisk styrning av 
verksamheter? Sannolikt inte, 
men om så sker, vad måste vi 
tänka på så att inte resultaten 
feltolkas? Och så vidare.

Jag har på nära håll arbetat 
med kvalitetsregister inom 
psykiatrin de senaste åren och 
noterat att motståndet »på 
golvet« oftast har sin grund i 
att registrering kräver extra 
arbete och administration, 
medan insatsen ger mager 
återkoppling om det egna ar
betet och därför inte anses 
mödan värd. Särskilt svårt 
måste detta vara inom pri
märvården med flera register. 
Detta är legitima klagomål 
som kräver konstruktivt arbe
te för att förenkla registre
ring. 

Sammanfattningsvis kan 
listan på medicinska landvin
ningar som gjorts genom att 
registrera vilka interventio
ner som gjorts och vilket re
sultat de gav kan dock göras 
lång. Vi går en sämre vård
framtid till mötes om Järhult 
och meningsfränder lyckas i 
sitt uppsåt att misstänkliggö
ra kvalitetsregistren genom 
anspelningar på FRA, kärn
kraftshaverier i Japan, an
giveri, maktinstrument och 
myndighetskontroll.

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Författaren är 
registerhållare för det nationella  
kvalitetsregistret för bipolär 
sjukdom.
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Rabattering av PDE5-
hämmare motiverad
n Att vara sjuk i dagens sam
hälle innebär inte enbart fy
siskt och mentalt lidande 
utan kan i många fall även 
leda till ekonomiska svårig
heter för de drabbade. Ett 
skyddsnät är möjligheten till 
subventionerade läkemedel. 

De potenshöjande PDE5
hämmarna har periodvis 
 varit subventionerade för 
 patienter med erektil dys
funktion (ED). Efter beslut av 
Regeringsrätten 2008 ställ
des Viagra, Cialis och Levitra 
åter utanför högkostnads
skyddet. Patienterna får där
med själva bekosta hela be
handlingen. 

ED drabbar nästan alla 
män någon gång i livet, ofta 
sekundärt till andra sjukdo
mar. Neurologiska sjukdomar 
som t ex multipel skleros, 
hjärt–kärlsjukdomar, diabe
tes och depression är alla 
riskfaktorer för ED. Till
ståndet klassificeras enligt 
Världshälsoorganisationen 
som sjukdom. Enstaka eller 
kortare perioder med erek
tionsproblem är oftast han
terliga, men för män som 
 lider av problemen under en 
längre tid kan livskvaliteten 
och relationen till partnern 
försämras väsentligt. 

Hos 50–90 procent av manliga 
MSpatienter är sexuell dys
funktion, ED inkluderat, ett 
förekommande och ofta un
dervärderat symtom [1]. MS 
drabbar ofta i unga år,  vilket 
gör situationen kring sexuali
teten än mer problematisk 
och intensifierar graden av 
lidande.

I fallet med PDE5hämma
re är flera av de involverade 
myndigheterna överens om 
det legitima i subventione
ring för patienter med grav 
ED men inte för patienter 
med lätt ED. Problemet med 
indikationsglidning och för
skrivning till män som inte är 
berättigade till det var några 
av de motargument som Re
geringsrätten anförde i de

batten om generell subventio
nering av PDE5hämmare.

I Danmark har patienter med 
svår ED erbjudits subventio
nerade potensmedel. Detta 
system har fungerat väl. 
Trots vissa strukturella skill
nader i rabattsystem borde 
den danska lösningen kunna 
implementeras även i Sverige. 

Att rabattera PDE5häm
mare vid preciserade diagno
ser skulle gynna angelägna 
patientgrupper. Det torde 
inte erbjuda några större svå
righeter för läkarna att han
tera detta då möjligheten till 
särskild rabattering sedan 
lång tid funnits vid andra 
sjukdomstillstånd.

Då återstår frågan om 
PDE5hämmarnas vara eller 
ickevara. Ska subventione
ring införas? Vem ska i så fall 
erbjudas rabattering och vem 
ska nekas? Vi vill lyfta fram 
denna patientgrupp, som i dag 
inte uppmärksammas särskilt 
mycket, och förmedla vårt 
bud skap att rabattering av 
PDE5hämmare är motiverad.
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»Potensmedel 
bör vara sub-
ventionerade för 
patienter med 
svår erektil dys-
funktion«. V
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Debatten fortsätter av utrym-
messkäl på Lakartidningen.se/
debatt. Här publiceras ett ut-
drag ur Bengt Järhults replik.

Missbruket av Semmelweis 
och kvalitetsregister
I sin iver att eliminera pia-
nisten vådaskjuter Mikael 
Landén alla läkares företrä-
dare. Han är nämligen blind 
för Läkarförbundets och Läka-
resällskapets kritik av kvali-
tetsregister och den föreslag-
na expansionen – med åtföl-
jande integritetsintrång och 
kontroll av professionen. Det 
är osmakligt att skoja med 
katastrofer och framställa 
verkliga risker närmast som 
nojor. En psykiatriker borde 
veta bättre.

Bengt Järhult

läs repliken på
lakartidningen.se
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