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Dagens gäst – Louise Olsson, enhetschef på HTA-enheten Camtö och biträdande LK-ordförande i Örebro
Louise Olsson, hemmahörande i Västmanland men verksam i Örebro sedan många
år, berättade om Camtö som funnits sedan 1999.

Health Technology Assessment (HTA) innebär systematisk kartläggning av
den vetenskapliga litteraturen för en metod eller insats i hälso- och
sjukvården. Det inbegriper både nytta och risk för patienten samt en etisk
och hälsoekonomisk analys.
Regionala HTA-rådet i Uppsala-Örebroregionen leder den
sjukvårdsregionala delen av Camtö. Rådet har i uppdrag att,
i samarbete med medarbetare från samtliga huvudmän inom Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, bedriva HTA-arbete.
Målet för verksamheten är att gemensamt ta fram/producera och sprida
resultat från systematiska kunskapsunderlag där frågor som är av gemensamt
intresse prioriteras. Samverkan engagerar medarbetare från hela
sjukvårdsregionen vilket ger ökad tillgång på kompetens och större
möjligheter till implementering av framtagna kunskapsunderlag.
Finansieringen av Camtö sker framför allt från Örebro. Övriga regioner inom
vår sjukvårdsregion bidrar med vardera 100 000 kr/år.

Louise bjöd in till samverkan, där vi har möjlighet att få hjälp med analyser
och utvärderingar av nya tekniker eller metoder som kan komma till nytta i
vår verksamhet. Karl-Johan nappade direkt och diskuterade tänkbara projekt
med Louise, innan hon lämnade mötet.
Protokoll
Decembers och januaris protokoll godkändes.
Läkemedelsmodulen – samverkan och framtiden
Ett möte mellan företrädare för chefläkare, läkemedelskommittéer och
patientsäkerhetsteam träffade för en tid sedan Cambio för att diskutera frågor
gällande patientsäkerhet. Planen är att fortsätta denna samverkan mellan Cosmiclandstingens läkemedels- och säkerhetsteam för att komma till rätta med problem i
Cosmic och bidra till en snabbare utvecklingstakt.
Det är stora problem med avvikelser och samma problem gäller för alla Cosmiclandsting. Trots frekventa avvikelserapporter finns det anledning att tro att det är en
underrapportering.
På mötet enades man om att grunden i Cosmic är bra om problemen snart blir lösta.
Miljö
På Läkemedelskommittéupptakten diskuterades läkemedel och miljö. Utifrån
Stockholms föredöme diskuterade kommittén hur vi i Västmanland kan
fördjupa vårt arbete med miljöfrågorna kopplat till läkemedel. Det är nu dags
att ta denna frågeställning till LK:s expertgrupper. Vid vårens
expertgruppsluncher kommer frågan att tas upp som en punkt att tänka på
vid arbetet med baslistan 2020.
Mellansvenskt Läkemedelsforum 2019
MLF som anordnades i Västerås i början på februari blev ett välbesökt (nästan 700
deltagare) och uppskattat forum med många bra föreläsare.
Läkemedelsutredningen
Inges gav några korta reflektioner på läkemedelsutredningens viktigaste punkter.
Det gäller bl.a. förslaget att överföra statens läkemedelsbidrag till det generella
statsbidraget samt en ny lag om nationellt läkemedelsråd och
läkemedelskommittéer, i vilken varje detalj i nuvarande lag bevarats.
Läkemedelskommittéernas framtid skulle därmed vara säkrad och vår roll i den
nationella kunskapsstyrningen kommer sannolikt att bli viktig.
Striktare regler för statistik
Efter ett domslut i kammarrätten som berör utlämnande av statistik från Ehälsomyndigheten, skärps reglerna för utlämnande av statistik, både från Ehälsomyndighetens och Socialstyrelsens sida. Det innebär att statistik för

enskilda preparat inte kan lämnas ut, vilket försvårar bland annat uppföljning av nya
läkemedel, särläkemedel, och läkemedel med nationellt införandeprotokoll.
En konsekvensanalys ska göras av Socialstyrelsen, frågan är också väckt gentemot
Socialdepartementet. Alla inblandade – regioner, läkemedelstillverkare m.fl. – anser
att den policy som gällt hittills bör fortsätta gälla, och ser stora problem med en
ökad sekretess.
Vi kommer även fortsättningsvis få tillgång till de data som berör läkemedel som
hämtats ut av invånare i Västmanland.
Apotekarnas besök på vårdcentraler våren 2019
Apotekarna kommer bl.a. att berätta om nya basläkemedelslistan, nya broschyren
om inhalatorer, nya barnreklistan. En uppföljning angående iatrogent beroende
kommer också att diskuteras.
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