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Ny ledamot – Milad Rizk 

Inge Eriksson välkomnade Milad Rizk som ny ledamot i Läkemedelskommittén. 

Förslag på ny X-medlem: Hannes Frejd, neurologi 

Inge Eriksson föreslog Hannes Frejd som ny medlem i expertgrupp 
neurologi. Läkemedelskommitténs medlemmar godkände förslaget. 

Föregående protokoll 

Protokollet från den 16 mars godkändes. 

Övriga frågor 

LER – uppdateras 
Läkemedelsindustrin får i fortsättningen inte sponsra enskilda personer i 
patientföreningarna vid till exempel kongresser. Regelverket ansluter därmed till 
vad som redan gäller för vårdpersonal. 

 



 

  

  

  
    

 
 
 

Remiss – rörelseorganens sjukdomar 

Milad Rizk redogjorde för arbetet med att tillsammans med andra regioner och på 
Socialstyrelsens uppdrag, sammanställa nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar. 

Läkemedelskommittén förordar, att Västmanland i sitt remissvar avråder från 
användning av topikala NSAID-preparat, i synnerhet diklofenak, med tanke på 
blygsam effekt och negativa miljöeffekter. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-4-6743.pdf 

SÄBO-frågor  

Antikoagulation – val och logistik vid poliklinisk behandling 

Samlad evidens visar, att patienter infekterade med SARS-CoV-2 har ökad risk för 
venösa och arteriella tromboser. Många covid-19-sjuka får därför trombosprofylax i 
form av Fragmin eller oralt antikoagulantium. Detta gäller framför allt 
sjukhusvårdade men det kan även bli aktuellt för polikliniska patienter inklusive 
boende på SÄBO. Ett PM för antikoagulationsbehandling är under utarbetande vid 
medicinkliniken. Med hänvisning till detta och för att underlätta vid 
behandlingsstart för boende på SÄBO som inte behöver sjukhusvård föreslår 
Läkemedelskommittén, att oralt antikoagulatium tillgängliggörs i akutförråden vid 
kommunala boenden. 

 
NaCl till SÄBO 
Farmaciservice har uppmärksammat att några SÄBO börjat beställa stora mängder 
NaCl till de kommunala förråden. Begränsning av hur många flaskor som får 
beställas ska införas. Det betonas, att avsikten med förråden är att tillhandahålla 
läkemedel vid akuta situationer, däremot inte för kontinuerlig behandling. 

Samverkan under covid – lokalt och nationellt 

Under coronapandemin har behovet av att samverka nationellt kring 
läkemedelsfrågor visat sig ovärderligt. En arbetsgrupp med representation från de 6 
sjukvårdsregionerna identifierar hotande läkemedelsbrister och samordnar 
nationella upphandlingar för att förstärka tillgången, samtidig som enskilda regioner 
handlar upp det som är möjligt. Nationellt upphandlade läkemedel fördelas sedan 
efter regionernas behov. Hittills har propofol, sterilt vatten, midazolam och 
cefotaxim varit problempreparat. Tack vare denna samverkan och åtgärder för att 
begränsa användningen har ingen akut brist uppstått än så länge.  

Läkemedelskommittén och Enheten för sjukvårdsfarmaci har initierat ett nära 
samarbete med IVA för att optimera tillgången av problemläkemedel. 

 

Aktuell statistik 

Carina visade ny intressant statistik över aktuella läkemedel. 



 

  

  

  
    

 
 
 

Läkemedelsbulletinen 

Carina visade sommarnumret av Läkemedelsbulletinen, som publiceras inom några 
dagar. 

Socialstyrelsens prognos för läkemedel 2020 

Socialstyrelsen bedömer att den totala kostnaden för läkemedel och handelsvaror, 
exklusive egenavgift, inom läkemedelsförmånen kommer att fortsätta öka under 
prognosperioden – från 27,3 miljarder kronor 2019 till 32,8 miljarder kronor 2022 
(tabell 1). För 2023 förväntas förmånskostnaderna öka med 6 procent till 34,6 
miljarder kronor.  
Kostnaderna för hepatit C-läkemedel minskar på grund av färre behandlade 
patienter. 

Osteoporos - Ny rekommendation från läkemedsverket 

Nu finns nya behandlingsrekommendationer, för läkemedelsbehandling vid 
osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer. Inga större förändringar, 
bisfosfonater kvarstår som förstahandsmedel. 

SKR: statsbidrag, NLL, nya receptregler 

Statsbidraget för förmånsläkemedel kommer fr o m 2021 att beräknas enligt en ny 
modell, som bland annat tar hänsyn till ålder, utbildning och socioekonomi. 
Västmanland tillhör de fyra regioner som förlorar på den nya modellen, för vår del 
omkring 6 miljoner.  

Lag om nationell läkemedelslista skjuts upp 11 månader med anledning av 
coronapandemin. SKR tycker att tiden ändå blir för kort för att implementera listan 
i befintliga journalsystem. 

Nya receptregler träder i kraft den 2 juni. Bland annat kommer förmånsrutan att 
bytas ut mot två rutor som avser patientens resp. läkemedlets förmånsstatus. Gamla 
receptblanketter gäller dock till maj 2021 och de elektroniska systemen behöver inte 
heller uppdateras innan dess. E-hälsomyndigheten kommer att skapa en allmänt 
tillgänglig förskrivarmodul när pappersrecepten tas bort i maj 2021. 
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