
Missbruk, medikalisering, NPM, läkemedesbolag och etik 

Gemensam Välfärd arrangerade våren 2015 ett seminarium om missbruk. Utifrån bl a 
inledningar där har ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift tagits fram, Missbruk 2015. 
Det är ett värdefullt nummer. Det ger fakta, analys och en förståelse för hur saker hänger 
samman. Hur förklara den ökade narkotikarelaterade dödligheten, vad är konsekvenserna av 
de nya styrsystemen inom vård och omsorg och hur samverkar de med en ökande 
medikalisering av vården och vilken roll spelar läkemedelsbolagen? Och etiken, vart tar den 
vägen? 

Ett flertal artiklar skildrar hur den ökade narkotikarelaterade dödligheten framförallt beror 
på  förgiftningar med sk opioidläkemedel. De används inom sjukvården dels inom 
substitutionsvård, dels vid smärtbehandling. Sannolikt sker en överförskrivning av 
smärtlindrande läkemedel och genom dålig kontroll också inom substitutionsvården ”läcker” 
farliga och beroendeskapande läkemedel ut på ”marknaden”.  

Dessa fakta finns också med i en kritisk recension av Magnus Lintons rosade bok Knark – en 
svensk historia. Linton menar att den restriktiva narkotikapolitiken lett till ett stort antal 
onödiga dödsfall. Recensenten hävdar tvärtom att den restriktiva linjen står på vetenskaplig 
grund och tjänat oss väl. Det är tillgängligheten som är problemet. En tillgänglighet som nu 
ökar genom att farliga och beroendeskapande läkemedel ”läcker ut från vården” och 
därmed ökar dödsfallen.  

I en annan artikel förmedlas erfarenheterna från USA. Där har läkemedelsindustrins 
marknadsföring av beroendeskapande opioider lett till en kraftigt ökad narkotikadödlighet. 
En liknande utveckling kan befaras i Sverige.  

Läkedemedelsindustrin granskas i en annan recension. Titeln säger vad det handlar om; 
Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Hur läkemedelsindustrin har korrumperat 
sjuk- och hälsovården. Författare är Peter C Goetzsche. – Ur recensionen: ”I boken ges 
otaliga exempel på hur läkemedelsbranschen köper läkare, redaktörer för medicinska 
tidskrifter och patientföreningar. På så vis förvandlas medicinen från en verksamhet med 
målet att förbättre hälsan till en handelsvara med syfte att maximera profiten.” 

Flera artiklar handlar om NPM, ” Hur de nya styrsystemen bidragit till att vården utarmas, 
hur etiska grundprinciper åsidosätts och hur vården inriktas på att uppfylla konstruerade mål 
snarare än att hjälpa missbrukare till drogfrihet och rehabilitering”. (Ur förordet) 

En konkret förståelse vad ekonomiseringen och de nya styrsystemen har inneburit för 
vården ges i en inledande artikel. Där redogör en läkare för sina yrkeserfarenheter över 40 
år, främst inom missbruksvården; vad konsekvenserna blivit för utsatta grupper och hur 
vårdetik och läkarroll försvagats. ”Läkarrollens innersta kärna är hotad framför allt av 
ekonomiska vinstintressen som gör sig gällande genom ekonomiska styrsystem av typ 
vårdval i Stockholm.” Förslag ges också på hur läkarrollen kan stärkas. 



Temanumret kan läsas på hemsidan för Socialmedicinsk Tidskrift; 
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt 

Seminariet finns inspelat och kan hämtas från Gemensam Välfärds hemsida, ”Filmer”, 
http://gemensamvalfard.se/filmer/ 
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