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Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns
landsting
Läkemedelsbehandling innebär allt oftare betydande förbättringar i människors livskvalitet
och är ofta rent livräddande. Det går sammantaget att se en lång rad positiva effekter av de
medicinska framstegen inom läkemedelsområdet.
Trots det har de ökade läkemedelskostnaderna alltmer kommit att beskrivas som ett
problem. Det finns flera anledningar till detta, dels syns de besparingar som läkemedlen ger
i minskade sjukvårdskostnader, dels kan inte kostnaderna tacklas inom de ramar den
nuvarande läkemedelsfinansieringen sätter.
Förslaget läkemedelsstategi innebär att de förskrivande läkarna ska ges ett ekonomiskt
ansvar för de läkemedel de skriver ut eller inte skriver ut till patienterna och att läkarna
premieras för följsamhet till Kloka listan. Patienterna ska inte behöva fundera om
läkaren skriver ut ett visst läkemedel för att premieras ekonomiskt. Detta kan komma
att leda till en förtroendeklyfta mellan patient och läkare. Resultatet kan bli ytterligare
läkarbesök helt i onödan. Patienterna ska kunna känna trygghet att de läkemedel de får
är de mest ändamålsenliga för den sjukdom eller de symtom de lider av.
”Vårdgivaren får en bestämd andel av vinsten i de fall kostnadsbesparingar uppstår vid
ökad måluppfyllelse och en reducering om utvecklingen i någon del går åt fel håll.”
(Utdrag ur strategin) Läkarna står ofta inför valet av åtgärd; läkemedelsbehandling,
annan behandling, sjukskrivning eller remiss till annan vårdgivare. Att i detta läge
premiera läkaren ekonomiskt för utebliven förskrivning av läkemedel kan inte vara
samhällekonomiskt rätt. Rätt läkemedel kan kanske göra att patienten slipper
sjukskrivning och kan återgå till arbetet.
På sikt är det enligt moderat uppfattning naturligt att läkemedelsförmånen ingår i den
gemensamt finansierade obligatoriska hälsoförsäkring som vi sedan länge föreslår. Med
en samordnad sjukvårds- och läkemedelsförsäkring erhålls en naturlig samordning av
olika insatser där en ändamålsenlig läkemedelsbehandling inte bara ses som en kostnad
utan som en avlastning av vården.

