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Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012
Mycket sent i beslutsprocessen om ny läkemedelsstrategi meddelar den borgerliga
majoriteten att man trots politisk konsensus inte förmår att infria planerna på decentraliserat kostnadsansvar för vårdgivare from 2009. Driftsstarten föreslås därför till
2010.
Vi beklagar denna försening men har inte för avsikt att hindra införandet av den
överenskomna strategin. Däremot konstaterar vi att det är ledsamt att arbetet med ett
decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel försenats genom den borgerliga majoritetens politik.
Majoriteten har genomfört mängder av nya reformer som man inte har kontroll på.
Det förhastade och slarviga införandet av Vårdval Stockholm har medfört förändrade
krav och förutsättningar för bland annat IT-systemen Vårdvalsmodeller och nya ersättningssystem sätts i sjön utan att konsekvensutredningar genomförs. Samtidigt
introduceras planer på flerårsavtal för somatiska specialistvården. Vi har full förståelse för de synpunkter och krav som framförs från professionen om svårigheterna att
få fram verksamhets- och styrsystem som fungerar ihop med de nya förutsättningarna.
Det är viktigt vårdgivarförankring, simuleringar, systemtester och finjusteringar av
ersättningsmodellerna genomförs innan det blir ”skarpt läge” för vårdgivarna när det
gäller läkemedelsstrategin. På motsvarande sätt borde denna typ av hänsyn ha tagits
vid införandet av de nya ersättningssystem som införts av den moderatledda majoriteten under det senaste året. Av detta har vi sett intet. Däremot får vi gång på gång
höra den moderatledda majoriteten att lova att man har för avsikt att lappa, laga och
justera i de beslut som fattats.
Om den borgerliga majoriteten istället hade planerat införande av en vårdvalsmodell
till den 1 januari 2009 – då hade också tid funnits för diskussioner och kompromisser
med oppositionen – och där hade också ett decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel kunnat ingå i modellen redan från början. Istället forcerades och förfuskades
införandet av Vårdval Stockholm redan från den 1 januari 2008 och utan tanke på
implikationerna för ett utvecklat läkemedelsarbete.

