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Basläkemedelslista  

   

Protokoll 

Oktobers och novembers protokoll godkändes. 

SoS läkemedelsprognos 

Diabetesläkemedlens kostnader ökar mer än beräknat. 

Läkemedelsboken  

Läkemedelsboken (LB) riskerar att försvinna årsskiftet 2018/2019. En massiv kritik 

från olika förbund och inklusive LOK har riktats i skrivelse till Läkemedelsverket 

(med kopia till flera verk och myndigheter samt företrädare för SKL:s 

kunskapsstyrning) som sedan 2009 producerat boken men som nu vill lägga ner LB 

efter 40 år.  

Nya förordnanden i LK 

Ingen ledamot i LK har avsagt sig fortsatt ledamotskap efter årsskiftet. Athir Tarish 

kommer att delta i LK från och med januari 2019. 

 



 

 
  

  
    

 

 

 

Hälsoekonomikurs  

Lars Lööf och Elma Tajic föreslår en kurs i hälsoekonomi för LK- och 

expertgruppsmedlemmar. Kursen skulle kunna utformas som ett 

eftermiddagsseminarium som även beaktar etiska och prioriteringsaspekter. 

Övriga frågor 

Förslag finns att Tamiflu ska finnas tillgängligt på äldreboenden i Västmanland 

framöver. Läkemedlet bör finnas både i lösning och tablettform. LK säger ja till 

detta förslag. 

Analysgruppen i Region Västmanland har bytt namn till Rådet för 

kunskapsstyrning. Gruppen har breddats med bl a kommunal representation. 

SKL har initierat ett nationellt nätverk för medicinteknik med läkemedelsnätverket 

och ordnat införande som förebild. 

Humira har förlorat patentet. Nu finns flera biosimilarer. Trepartsförhandlingar har 

genomförts, resultatet kommuniceras till berörda förskrivare. 

Baslistan 2019 

LK godkänner basläkemedelslistan för 2019. Häftet kompletteras med en sida med 

rutiner för säker läkemedelsordination i slutenvården samt ett uppslag med lathund 

om vårdorsakat beroende. 

Samtidigt som baslistan kommer ut i början på 2019 kommer också en folder om 

andningsläkemedel som LK har tagit initiativ till. 

Rapport från seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om läkemedelssäkerhetsarbete 

Lars Lööf berättade i korthet om seminariet som anordnades av Läkemedelsverket, 

angående myndighetens läkemedelssäkerhetsarbete för hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

Carina statistik 

Carina berättade att det märks på statistiken att regionen arbetar med iatrogent 

beroende. I Västmanland minskar förskrivningen mest av alla regioner för samtliga 

tre preparatgrupper. 
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