
I dag finns moderna läkemedel, som kan bota reumatologiska sjukdomar som gör att 

många på grund av smärta i lederna får försämrad livskvalitet och inte längre kan 

arbeta. Men patienterna får ofta nöja sig med äldre ineffektiva mediciner, eftersom de 

nya läkemedlen kostar mer. Att vara sparsam med skattebetalarnas pengar är förstås i 

grunden en klok tanke. Problemet är att överdriven kostnadsfokus i 

läkemedelsbudgeten medför kostnader för andra delar av samhällsekonomin, samt en 

omfattande välfärdsförlust för patienterna.

En ny rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle visar att patienter med 

reumatoid artrit i genomsnitt har 87 fler förlorade arbetsdagar jämfört med personer 

utan sjukdomen. Detta översätts till en produktionsförlust om 92 000 kronor per patient 

och år, eller totalt mer än två miljarder kronor årligen. Rapporten följer de patienter 

som år 2005 fick biologiska läkemedel utskrivna.

Anmärkningsvärt nog skrevs rätt medicin ut först när personerna nästan helt 
förlorat sin arbetsförmåga, och därmed också fästet på arbetsmarknaden. Först 
när individerna passiviserats i utanförskap fick de tillgång till medicin som 
kunde återställa arbetsförmågan.

Samma studie noterar att kostnaderna för förlorade arbetsdagar på grund av 

ledsjukdomen är större än kostnaden för både vård och läkemedel. Att betala för rätt 

behandlingar lönar sig alltså också för den offentliga skattekistan. Tyvärr är 

läkemedelspolitiken i Sverige vare sig i linje med välfärdsambitionerna eller 

arbetslinjen. Socialdepartementet själva har framfört att "Ingen hänsyn tas till hur 

ökade kostnader av nya läkemedel påverkar olika delar av ekonomin och inte heller 

landstingens ekonomi."

Det finns andra exempel på folksjukdomar där rätt mediciner av kostnadsskäl inte 

skrivs ut. Som exempelvis endometrios, en sjukdom som drabbar runt var tionde 

kvinna i fertil ålder och kan ge upphov till trötthet, smärtor och rentav infertilitet. Ett 

tredje exempel är prostatacancer. Företrädare för Karolinska institutet och 

patientorganisationer framförde nyligen att Sverige faller på en föga hedrande 8:e plats 

när det kommer till utnyttjande av nya cancermediciner jämfört med 14 andra rika 

länder.

Det är självklart avgörande att politiker är sparsamma med de cirka 1 800 
miljarder kronor som offentlig sektor årligen spenderar. Överdriven sparsamhet 
när det kommer till just läkemedel medför dock inte enbart en välfärdsförlust, 
utan underminerar också arbetslinjen och skapar större kostnader för vården. Är 
detta verkligen en klok politik som bör fortsätta?
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