Sygdom, en dårlig forretning
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Her i avisen kunne 15/12 læses, at den danske lægemiddelindustri tjener penge som
aldrig før og når en omsætning på 80 mia. kr. Vækstpotentialet synes ubegrænset, hvis
man skal tro industriens markedsføring over for politikere på konference efter konference.
De glemmer bare at fortælle, at sygdom samfundsmæssigt er en hamrende dårlig
forretning, der uden afledte effekter som tab af arbejdsevne, førtidspensioner, kommunale
udgifter m.m. koster 165 mia. kr. årligt.
Inkl. afledte effekter koster diabetes alene 32 mia. kr. årligt og forudses med en mio.
danske diabetikere om 25 år at stige til 100 mia. kr. - det bare for diabetes.
Samfundet bør stille krav til sundhedsindustrien og afsætte mange flere penge til forskning
i, hvordan vi undgår at mennesker bliver syge og afhængige af industriens kemikalier, der
for de fleste kun er symptombehandling og ikke helbredelse. Vi skal forske langt mere i,
hvordan vi undgår, at så mange mennesker får diabetes og alle de øvrige sygdomme,
inden det bliver en bombe under vores velfærdssamfund, som sundhedsindustrien tjener
mest på.
Selv om vi ikke kan ændre ved, at industrien i alt for mange år har fået lov at styre
udviklingen, og hvad der skulle forskes i, må vi sadle om og prioritere forebyggelse. Alene
for diabetes vil samfundet kunne spare mere end 30 mia. kr. årligt, hvis vi kan nøjes med
en fordobling af diabetikere de næste 25 år i stedet for den forventede tredobling. Det er
dobbelt så meget, som industrien praler af, at de eksporterer til USA, der gælder alle
sygdomme, hvor den dobbelte besparelse alene gælder diabetes. Industriens
vækstpotentiale er helt ude af proportion i forhold til de samfundsmæssige udgifter.
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