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Läkarförbundet förespråkar
generisk förskrivning i ny policy

Läkarförbundets nya policy är att rekommendera generisk förskrivning. Ett miljö-
perspektiv har också bakats in i det nu reviderade läkemedelspolitiska program-
met.

Efter utredning och remissvända
antog Läkarförbundets centralsty-
relse på torsdagen ett nytt läkeme-
delsprogram, »Läkemedel är ett av
läkarens viktigaste redskap«, som
avses vara »ett vägledande grund-
dokument för förbundets ställ-
ningstaganden och fortsatta arbete
med läkemedelsfrågor«. Program-
met spänner över den fria förskriv-
ningsrätten och läkares roll gente-
mot patienten, över näringspolitik
till läkemedelshantering i ett miljö-
perspektiv.
Det var 2005 som Läkarförbundet
beslöt att se över sitt läkemedelspo-
litiska program från 1999, bland an-
nat med anledning av samhällets
ökade fokus på läkemedelskostna-
der, men också på grund av denme-
dicintekniska utvecklingen. Flera
frågor i programmetkänns igen.Lä-
kares allmänna förskrivningsrätt
bör kvarstå. Vården bör organiseras
så att tid ges förmötemellan läkare
och patient, för att stödja patien-
tens följsamhet till ordination, men
också för att öka patientens förstå-
else för hur gamla läkemedel kasse-
ras på rätt sätt.

Den kanske största förändringen i
den nya policyn, jämfört med den
gamla, är att förbundetnu ställer sig
positiv till förskrivning av generika
som förstahandsval. Detta är dock i
praktiken en kursändring som gjor-
des redan 2005. Enligt Läkarför-
bundet finns det flera fördelar med
generisk förskrivning jämfört med
generiskt utbyte på apotek. Den
viktigaste, framhåller förbundet, är
att patienten och läkaren diskute-
rar »rätt« läkemedelsnamn från

början, och på så visminskar risken
för »hopblandningar och bristande
följsamhet«. Men en förutsättning
för att generisk förskrivning ska få
genomslag är att de elektroniska
förskrivningsstöden utvecklas. Det
krävs ett system där läkaren enbart
behöver skriva in den aktuella sub-
stansen, varefter alla förpacknings-
storlekar, beredningsformer och
styrkor kommer upp på skärmen
oavsett handelsnamn.

Förbundet konstaterar vidare att
medicinteknisk utveckling ställer
höga krav på läkares läkemedels-
kunskaper och förmåga att tillgodo-
göra sig ny information. Staten och
sjukvårdshuvudmännenmåste där-
för skapa utbildningssystem som
stödjer den individuella kompe-
tensutvecklingengenomhela läkar-
karriären, framhåller man. Där-
emot kan inte den enskilda läkaren
åläggas ansvar för annan priorite-
ring än den i mötet mellan patient
och läkare. Enskilda läkare bör inte
åläggas resursfördelningen mellan
olika patientgrupper. »I dag är det
den enskilde huvudmannen som
prioriterar runt till exempel särlä-
kemedel. Detta är inte acceptabelt
sett utifrån hälso- och sjukvårdsla-
gens krav på vård på lika villkor för
alla medborgare«, framhåller för-
bundet som efterlyser en nationell
samsyn kring hur nya dyra läkeme-
del ska värderas, introduceras och
finansieras i framtiden.

En något kontroversiell fråga som
uppmärksammas är patienternas
ökade användning av naturläkeme-
del. Läkarförbundet önskar en bätt-

re genomlysning och mer utbild-
ning om naturläkemedel. För
många naturläkemedel och tradi-
tionella växtbaserade läkemedel
saknas i dag uppgifter om effekter,
biverkningar och interaktioner
med andra läkemedel. Läkarför-
bundet »ska verka för« att produ-
centerna och Läkemedelsverket av-
sätter ökade resurser för att ta fram
denna kunskap, vilket i remissvar
på programmet kritiserats för att
inte gå ihop med vetenskap och be-
prövaderfarenhet ochevidensbase-
radmedicin.

Helt nytt i programmet är avsnittet
om läkemedel i ett miljöperspektiv.
Ökad läkemedelsanvändning i
kombination med biologiskt icke
nedbrytbara ämnen medför en
ökad risk för att läkemedelssub-
stanser sprids i naturens kretslopp,
och tas upp genomdricksvatten och
födoämnen. För att öka andelen
miljövänliga läkemedel efterlyser
Läkarförbundet dels bättre ochmer
lättillgänglig information om läke-
medels miljöegenskaper, dels ett
nationellt reglerat miljöklassifice-
ringssystem för läkemedel. Man re-
kommenderar vidare läkare att för-
skriva mindre förpackningar, gärna
så kallade startförpackningar, för
att minska kasseringen av läkeme-
del.

Några kontroversiella frågor i för-
bundets remissrunda gällde natur-
läkemedel och förespråkandet av
generika. »Varje kliniskt verksam
doktor (som både ser patienter och
har kontinuitet) vet att generika
inte alltid har samma effekt som
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originalpreparatet«, skriver Svensk
Förening förObstetrikochGyneko-
logi (SFOG) i ett remissvar. Här-
ifrån anser man också att program-
met famnar allt förmånga frågor.

En grundläggande näringspolitisk
fråga, forskning och arbetsmark-
nad, är att den kliniska forskningen
flyttar utomlands. Den kliniska
forskningen inomsvenskhälso- och
sjukvård hotas av att läkemedels-
företagen i jakten på bättre vinst-
marginaler gör omfattande sats-
ningar på forskning ochutveckling i
andra länder.

En nätversion av programmet »Lä-
kemedel är ett av läkarens viktigas-
te redskap« kommer att finnas till-
gänglig på förbundets hemsida.


