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Motion av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av
läkemedel
Läkemedelsbolagen har tagit fram många nya och bra läkemedel de senaste decennierna. Det är
självfallet bra och riktigt. Men det behövs också producent-oberoende studier av läkemedel för
att avgöra värdet för den enskilda patienten, patientgrupper och samhället. Det ligger inte i
läkemedelsbolagens intresse att till exempel jämföra gamla läkemedel med nya, speciellt inte
om det visar sig att de gamla både är bättre och betydligt billigare. Kloka listan är ett bra
exempel på vad man kan åstadkomma när man är systematisk, men det är möjligt att komma
ännu längre med producentoberoende tester av läkemedel.
Landstinget skulle i bästa fall kunna spara ytterligare 100-tals miljoner kronor på att ha en
oberoende utvärdering i Stockholms läns landstings regi. Överfört på riksnivå skulle det handla
om miljardbelopp. Avsikten ska inte vara att försvåra för läkemedelsbolagen att ta fram nya
mediciner. Men det kan inte vara så att landstinget ska pumpa in pengar i läkemedelsbolagens
fickor på nya mediciner som är sämre eller bara lika bra som de gamla.
Ett vanligt sätt för läkemedelsbolagen är att rena den aktiva substansen i ett läkemedel och
sedan döpa om det och ta bättre betalt, inte helt ovanligt att de utan oberoende tester sedan
hävdar att läkemedlet är bättre. Två exempel är Nexium (uppföljaren till Losec) och Cipralex
(uppföljare till Citalopram), de är 2 ½ respektive 14 gånger dyrare än sina föregångare.
Cipralex kostade landstinget år 2006 drygt 13 miljoner kronor och Nexium drygt 27,5 miljoner
kronor (total kostnad inklusive patienternas kostnad var 54,5 miljoner kronor).
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att snarast utreda vad som krävs för att påbörja producentoberoende läkemedelstester och
förbättra möjligheten att producentobuden analys når sjukvården i Stockholms läns landsting
att därefter påbörja producentoberoende läkemedelstester och förbättra producentoberoende
analys i Stockholms läns landstings regi.
Stockholm den 10 maj 2007
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