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Föregående protokoll 

Föregående protokoll från den 25 april gicks igenom och godkändes. 

Livsmedel till barn 

Arbetsgruppen har kommit med ett nytt förslag på formulering. Den nya 

formuleringen är bättre och tydligare. Dokumentet får dock inte träda i kraft innan 

budgeten är decentraliserad, vilket planeras ske efter årsskiftet. 

Klinikdialoger 

Karl-Johan berättade att han och Inge har träffat flera kliniker inför fördelning av 

budget 2023. De har också haft ett möte med DUVA-förvaltningen om framtagande 

av en ny rapport för uppföljning. 

Ett intressant fynd i statistiken var att betydligt fler individer nyinsätts på Repatha i 

Fagersta och Köping jämfört med i Västerås. Det kan motivera dialog mellan 

klinikerna i regionen. 

Patientsäkerhetdagar 

Den 10 november arrangerar Läkemedelsverket farmakovigilansdag för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Läkemedelssäkerhetsfrågor presenteras och diskuteras ur ett 

medicinskt och regulatoriskt perspektiv. För mer info och anmälan: 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/saker-anvandning/lakemedelssakerhet-och-

farmakovigilans/lakemedel-for-manniska/farmakovigilansdagarna-

2022/farmakovigilansdag-for-halso--och-sjukvardspersonal#hmainbody1 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/saker-anvandning/lakemedelssakerhet-och-farmakovigilans/lakemedel-for-manniska/farmakovigilansdagarna-2022/farmakovigilansdag-for-halso--och-sjukvardspersonal#hmainbody1
https://www.lakemedelsverket.se/sv/saker-anvandning/lakemedelssakerhet-och-farmakovigilans/lakemedel-for-manniska/farmakovigilansdagarna-2022/farmakovigilansdag-for-halso--och-sjukvardspersonal#hmainbody1
https://www.lakemedelsverket.se/sv/saker-anvandning/lakemedelssakerhet-och-farmakovigilans/lakemedel-for-manniska/farmakovigilansdagarna-2022/farmakovigilansdag-for-halso--och-sjukvardspersonal#hmainbody1
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Den 17 september infaller den internationella patientsäkerhetsdagen, vilken 

initierats av WHO. Årets tema är Medication Safety. Daniel Heimer berättade att 

det under hela den veckan planeras aktiviteter på sjukhuset kring detta tema, 

inklusive lunchföreläsning, föreläsning för AT-läkare om antibiotika och 

biverkningar, samt eventuellt en posterutställning. Ett förslag är att samla inspelade 

föreläsningar och annat relevant material och synliggöra. Exempelvis finns planer 

på att spela in en föreläsning om att krossa och dela läkemedel. Om ni har förslag 

på aktiviteter, mejla till Daniel! En fråga kom upp kring hur vi kan nå ut till den 

kommunala vården. 

Förändringar i LK 

Ny ordförande från 1 oktober är Lena Ottosson Bixo. 

I Expertgrupp vaccination föreslås Agneta Fröjdman ersätta Anne-Marie Blomqvist 

Kangro, och Bianca Jakob, apotekare på Farmaciservice, föreslås som ny ledamot. 

LK hade inga invändningar.   

Socialstyrelsen: Kritiska läkemedel 

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att identifiera och sammanställa de 

mest kritiska läkemedlen inför fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. De 

har tagit fram en lista med drygt 220 kritiska läkemedel. Listan bifogas protokollet. 

Marie Halvarsson på Enheten för Sjukvårdsfarmaci utreder tillsammans med 

Farmaciservice hur listan stämmer överens med det sortiment vi har ute på hyllorna.  

Under mötet kom frågor kring hur listan har tagits fram samt om den har varit ute 

på remiss och i så fall till vilka instanser. 

Metalyse/Actilyse 

Metalyse och Actilyse är restnoterade. Företaget som producerar Metalyse 

(tenekteplas) har meddelat att Metalyse inte kommer tillhandahållas under perioden 

2022-05-02 till 2023-01-31. Actilyse (alteplas) 2 mg beräknas vara restnoterad till 

och med 2023. Tillgängligt Actilyse ska fördelas per region utifrån 

befolkningsmängd och Västmanland får 11 förpackningar. I Västmanland används 

10 mg som späds och det finns än så länge tillgängligt. På Janusinfo finns 

rekommendationer för hantering av restsituationerna.  

Nytt från Enheten för Sjukvårdsfarmaci 

Dos. Karl-Johan visade lite dosstatistik för regionerna i 7-klövern, som har omkring 

7000-8000 patienter vardera med dosdispenserade läkemedel. Antal producerade 

ersättningsdoser orsakad av beställare varierade mellan 210 i Uppsala till 16 i 

Dalarna och Gävleborg under perioden feb-april 2022. I Västmanland var det 86 st. 

I Västmanland var 17 % i snitt av alla helförpackningar akutordinationer (snitt per 

månad feb-april 2022) medan motsvarande siffra i Värmland var 2 %. Oklart vilken 

typ av läkemedel det är som akutordineras. Andelen ej uthämtade 

dosrullar/helförpackningar var 17 % i Region Västmanland.  

Läkemedelsavvikelser. Karl-Johan får kopior på alla läkemedelsavvikelser i 

regionen. Utifrån frågan om vem som tittar på helheten startades ett arbete där 

målet är att få en bättre förståelse för läkemedelsavvikelser i hela regionen för att 
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sedan kunna arbeta med förebyggande åtgärder. Ett samarbete med Medicinkliniken 

ska initieras. Under perioden 2021-05-01 – 2022-03-08 rapporterades totalt 661 

läkemedelsavvikelser i Synergi. Den vanligaste aktiviteten var ”Övrig 

läkemedelsadministration”. En receptarie har gjort ett arbete med att sammanställa 

och eventuellt ”omkategorisera” avvikelserna (för att bättre beskriva var i 

läkemedelsprocessen avvikelsen inträffade). Vidare har en läkemedelsprocess tagits 

fram som ska göra det enklare att klassificera aktivitet och händelse som rör 

läkemedel. Det finns ett behov av att stötta avvikelsesamordnarna med att 

klassificera läkemedelsrelaterade aktiviteter och händelser. 

Mallförvaltningen. Enheten för Sjukvårdsfarmaci har en halvtidstjänst för 

mallarbete. Sedan den tjänsten inrättades 2012 har det skett en hel del utveckling av 

Cosmic och arbetsbördan har ökat markant. Det pågår en utredning hur regionen 

kan skapa en stabil mallförvaltning. 

Socialstyrelsen: Prognos 28 april 

Socialstyrelsen skriver i sin prognos att kostnaderna för läkemedel inom förmånen 

kommer att öka med 5 % under 2022 och med 6 % under 2023, samt att 

kostnaderna för rekvisitionsläkemedel kommer att öka med 7 % 2022 och med 6 % 

2023.  

Det läkemedel som förväntas ha störts påverkan på kostnaderna för läkemedel inom 

förmånen är lenalidomin (Revlimid) vars patent gick ut i februari 2022. Även 

patentutgång för abirateron (Zytiga) förväntas under 2022. Inom diabetesområdet 

förväntas patentutgångar för sitagliptin (Januvia) 2022 och liraglutid (Victoza) 

2023. Även dabigatranetexilat (Pradaxa) förväntas gå av patent under 2023.  

Nytt från TLV 

Följande läkemedel ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 maj 2022: 

• Cutaquig (humant normalt immunglobulin) för subkutan behandling av 

immunbrist 

• Evrenzo (roxadustat) som används för att behandla vuxna patienter med 

anemi vid kronisk njursjukdom 

Lynparza har fått breddad indikation vid prostatacancer. Aspaveli ansökte om 

förmån vid paroxysmal nattlig hemoglobinuri PNH men fick avslag.  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

Kommande möten i Läkemedelskommittén 2022 

Det finns behov av att ändra tiden för septembermötet. Mötestiden den 5 september 

flyttas till den 29 augusti. Således sker höstens möten följande datum: 

29/8  Silvergruvan 

10/10 Kungshatt 

7/11 Kungshatt 

28/11 Kungshatt 
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Vidare är följande möten bokade: 

Expertgruppsinternat 30-31 augusti 

Expertgruppsseminarium 17 oktober   

Lunchmöten  15 september  Mats Rothman 

19 oktober 

1 december 

Föreläsare till de två senare lunchmötena efterlyses. 

 

 

Inge Eriksson  Desirée Loikas 

 

Ordförande  Sekreterare 


