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LÆSERBREVE
Regeringen, Danske Regioner og Lægevidenskabelige Selskaber synes at være hoppet
på lægemiddelindustriens lokkende løfter om personlig medicin. For hvem vil ikke gerne
have medicin, der er skræddersyet ens specifikke sygdom?
Men i stedet for at foregøgle borgerne, at lykken er gjort ved at give lægemiddelindustrien
fuld adgang til vore sundhedsdata og biomateriale, bør man standse op og erkende, at
lægemiddelindustrien først og fremmest hytter sine egne økonomiske interesser.
Det er fint at udvikle medicin, der er mere præcist målrettet typiske sygdomsvarianter. Det
kan minimere antallet af tilfælde, hvor borgere får medicin, der ikke virker.
Men så længe der er kommercielle interesser bag, vil den skræddersyede medicin blive så
dyr, at den enten vil føre til en rangordning af patienters behov eller slet ikke vil blive
produceret på grund af for lavt indtjeningspotentiale.
Alligevel synes Danske Regioner at sætte større fokus på lægemiddelindustriens
vækstpotentiale end på borgernes vigtigste interesse: at undgå sygdom.
Vi har naturligvis brug for at forbedre vores medicinske præparater. I dag er det meste
medicin symptombehandling. Det skyldes blandt andet, at industrien ikke har interesse i at
støtte forskning, der forebygger sygdom eller gør folk raske. Forskningen sigter efter at
udvikle medicin, der kan fastholde borgerne i livslang symptombehandling.
Det er tankevækkende, at diabetikere i dag stadig symptombehandles på nogenlunde
samme måde som for 80 år siden. Årsagen er den enkle, at industrien har stået i spidsen
for forskning i insulin og produktionen af medicin til diabetikere. Når antallet af diabetikere
om ti år fordobles til 650.000, bliver diabetes en endnu større guldgrube for
lægemiddelindustrien og en kæmpeudgift for samfundet.
På samme måde bakker industrien op om genteknologien, når den kan bruges til udvikling
af medicin, og ikke til forebyggelse af sygdomme.
De fleste forskere arbejder af et godt hjerte for at finde bedre behandling, og de fleste
aktionærer tænker næppe med lægemiddelindustriens kynisme. Men vi skal ikke kun følge
lægemiddelindustriens logik.
Der skal afsættes flere midler til at varetage borgernes interesser og forebygge sygdom.
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