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Övriga frågor 

Inge har för Region Västmanland besvarat en remiss om EU:s nya 

läkemedelsstrategi, som behandlar läkemedelsmarknaden i ett brett perspektiv. EU-

strategin och regionens remissvar bifogas protokollet. Västmanland tillhörde de 10 

regioner som tillfrågats om remissen. 

Även LOK och SKR har besvarat remissen. 

Det finns färska rapporter från svenskt vatten och SBU som kompletterar 

kunskapen om diklofenaks skadliga miljöpåverkan (bilagor). Artikel om diklofenak 

har publicerats i Svenska Dagbladet. Sju ordföranden i de mellansvenska 

läkemedelskommittéerna har tillsammans med Anders Finnson, miljöexpert på 

Svenskt Vatten, skriver där om gel och sprayer som är ett hot mot miljön. Bilaga 2.  

Artikeln har besvarats av Läkemedelsverket i ett kort inlägg. Inge och LOK 

kommer att ta upp frågan med LV vid ett möte nästa vecka. Det kan även bli 

aktuellt med agerande gentemot politiker på nationell och EU-nivå. 

 

Föregående protokoll 

Protokollet från den 18 januari 2021 godkändes. 



 

 
  

  
    

 

 

 

Höstupptakt   

Det första LK-mötet för året blev ett coronaanpassat teamsmöte istället för som 

planerat, en upptakt med en start av projektet ”Äldres smärtbehandling”. 

Detta projekt senareläggs till hösten, då pandemin förhoppningsvis klingat av efter 

omfattande vaccination. Förslaget är att omvandla höstens första LK-möte den 6 

september till ett upptaktsmöte under hela eftermiddagen. Planen för ”Äldres 

smärtbehandling” är tänkt som en utbildningssatsning, särskilt mot kommunal 

vård. Då alla LK:s ledamöter och suppleanter har möjlighet att delta det 

utvalda datumet beslutas att vi går vidare med planeringen för höstupptakten. 

Förslag på nya ledamöter 

Desirée Loikas, apotekare och PhD-student på Karolinska Institutet, som disputerar 

den 26 mars ? 

Desirée tar över som apotekare i Läkemedelskommittén efter Carina Westberg som 

går i pension under våren. Desirée börjar sin anställning vid Enheten för 

sjukvårdsfarmaci i april. 

Julia Ljungner, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Västerås stad. Julia börjar sin 

tjänst i Västerås i mars och föreslås ta över platsen i LK efter Håkan Falknäs som 

går i pension till sommaren. 

LK ställer sig bakom förslagen, som nu går till hälso- och sjukvårdsdirektören för 

beslut. 

Nytt från TLV 

- Alitretinoin Orifarm (AO) beviljades inte förmån. 

Ärendet är principiellt intressant. Preparatet används till vissa patienter vid 

svår atopisk dermatit. Tidigare användes licenspreparatet Toctino (samma 

substans), som inte längre är tillgängligt sedan AO registrerades. Enligt 

reglerna får ett registrerat preparat som ersätter ett licenspreparat tillfällig 

förmån i väntan på hälsoekonomisk utvärdering. Denna värdering har nu 

lett till att AO inte beviljas förmån. Därmed har tidigare förmånsberättigad 

behandling försvunnit, vilket orsakar problem för patienter som står på 

behandling och ger färre behandlingsalternativ för hudläkarna. Ett problem 

som belyses med detta är den automatiska förmånen för licensläkemedel 

som inte utvärderats. 

 

- Praluent. Förmånsbegränsningen har harmoniserats med Repatha 

 

- Hepatit C. Nya avtal har träffats. Fortfarande låga behandlingskostnader 

men antal patienter under behandling har minskat påtagligt under pandemin 

och så lär det fortsätta åtminstone under det närmaste halvåret 

 

- Prissänkningar av lagerberedningar. TLV har sänkt priset för vissa 

lagerberedningar. Störst betydelse för prissänkningen för Melatonin AGB. 

Företaget har överklagat sänkningen till förvaltningsrätten, men i väntan på 

den rättsliga processen gäller TLV:s fastställda pris som nu ligger omkring 

135 kr/100 tabletter. Viktigt inte minst då melatonin är det enda sömnmedel 

som rekommenderas i Basläkemedel 2021. 

 



 

 
  

  
    

 

 

 

Biverkningsrapportering 

Läkemedelsverket har dragit igång ett arbete för att göra det lättare att rapportera 

biverkningar. Man kan skapat systemet NMBL (Nationell rapportering av 

misstänkta biverkningar av humanläklemedel), som skall kunna få uppgifter direkt 

från journalen, vilket skall minska rapportörens arbetsinsats. Tanken är god men hur 

detta kommer att fungera då det kräver att regionernas journalsystem anpassas till 

LV:s applikation återstår att se. och kommuner har olika journalsystem är ännu inte 

löst. Den intresserade kan läsa mer på https://www.lakemedelsverket.se/nmbl och 

delta vid LV:s virtuella seminarium den 17 februari eller 3 mars. 

Mellansvenskt Läkemedelsforum 4 februari 2021   

Mellansvenskt Läkemedelsforum blev i år digitalt som så många andra möten och 

kongresser. Lars Lööf berättade om hur detta event avlöpte inför 760 deltagare. 

Livestreamingen utgick ifrån Conventum i Örebro med hjälp av deras tekniker. 

Föreläsarna deltog från sin hemort och men hade veckorna innan mötet tät kontakt 

med planeringsgruppen för MLF och teknikerna. Allt fortlöpte enligt plan och 

kändes tillfredsställande både för deltagare och programkommitté. Nu planeras för 

ett fysiskt möte i Gävle 2022. 

Vaccinationer – Maria och Karl-Johan  

Vaccinationerna rullar på men inte i den takt som var tänkt på grund av att 

volymerna av vaccinerna inte är lika stora som tidigare informerats. 

Därför är det svårt med logistik inom Västmanland och planering av vaccinationer. 

Det som beräknats ena dagen för leverans kan den andra dagen vara helt felaktigt.  

Farmaciservice har nu tre olika vacciner att hantera med tre olika handhavanden 

(kyl och frys och -70°-frys). Denna logistik ställer krav på ansvariga apotekare och 

deras kommunikation med noderna i regionen. 

Läkemedel 2020 Västmanland vs. Nationen – vad avviker? 

Carina gav en fyllig rapport över utveckling av förskrivning och 

läkemedelskostnader för 2020. Se bilaga. 

Familjeläkarinfo våren 2020 – hur och vad?   

Informationsapotekarna kommer att erbjuda alla familjeläkarmottagningar ett 

digitalt apotekarmöte. Apotekarna kommer bland annat att berätta om 

förändringarna i nya baslistan och rekommenderade läkemedel för barn. Även 

diabetes, sömn, antibiotika och migrän finns med på agendan, 
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Schema 2021 

Läkemedelskommitténs möten 2021 

22 mars Kungshatt 

26 april Kungshatt 

31 maj Kungshatt 

6 september Upptakt - projekt ”Äldres smärtbehandling” kl. 12 – 16.30 

11 oktober Kungshatt 

8 november Kungshatt 

29 november  Kungshatt 

 

 

Inge Eriksson  Carina Westberg 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 


