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Föregående protokoll
Maj månads läkemedelskommittéprotokoll godkändes.
Övriga frågor
Rune Kaalhus efterlyste synpunkter på Pascal inför förestående uppgradering. Han
återkommer med underlag och förslag på förbättringar efterlyses från LK, helst
under den närmaste veckan.
Expertgrupper
Förslag på nya ledamöter i expertgrupperna presenterades och godtogs av
kommittén:
Carl-Johan Sandvik, smärta
Ola Gustafsson, vätskor
Emma Westman, diabetes
Catrine Vesterberg, gynekologi
Lars Blad, strama
My Aronsson, levnadsvanor
Per David Alm, neurologi
Patrik Myrén, psykiatri
Emilia Bandh, äldre
Maria Brygg, äldre
Sanna Storgård, smärta

LK 2018 – 2019
Gäster till kommande LK-möten efterlystes.
Förslag vid sittande bord:
Camtös chef Louise Olsson, lokal HTA-företrädare (Anna Letterstål eller Lena
Burström).
Ytterligare förslag emotses, personer som kan erbjuda information eller föra en
dialog med LK.
LK-ledamöternas mandat går ut vid årsskiftet. Inge uttalade en förhoppning om att
ledamöterna vill kvarstå även kommande år. Förfrågan kommer under hösten.
Jäv och bisyssla
På hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag har ett regelverk för bisyssla utarbetats,
tänkt att gälla för LK och expertgrupperna. Det kopplar till centrala avtal, LOK:s
jävsdokument och regionens riktlinje om bisyssla. Dokumentet diskuterades och
LK ställde sig bakom det inför hantering i HSG och i MBL-förhandling. Det
kommer också att presenteras på expertgruppsinternatet.
Aktuell statistik
Carina presenterade aktuella siffror för Västmanland. Diabetesläkemedlen ökar
mest, vilket inte är oväntat. Opioiderna minskar över lag, åtminstone delvis som ett
resultat av satsningen mot iatrogent beroende. Inge visade nationell statistik för
NOAK och PCSK9-hämmare. NOAK kostar nu omkring 1 miljard/år, en
extrapolering ger 2 miljarder/år om några år vilket specialisterna inte tror på
eftersom marknaden förutses bli mättat. Patentutgång för Xarelto förväntas om
några år. PCSK9-hämmarna (Repatha och Praluent) förefaller ges till patienter som
inte står på optimal fettsänkande behandling, men det beror sannolikt på att dessa
patienter är intoleranta mot basbehandling.
Apotekarinformation
Carina berättade om apotekarnas informationsturné till vårdcentralerna. Den
kommer bland annat att handla om KOL, beroende och antibiotika. Möjligheterna
att följa statistiken i DUVA kommer att presenteras.
Ordnat införande
Den nationella samverkansgruppen för ordnat införande tillhandahåller uppföljande
statistik, som presenterades. Filen kommer att göras tillgänglig för LK:s ledamöter.
Faktor VIII
Trepartsförhandlingar om faktor VIII-preparaten har lett till avtal för flertalet
preparat. Detta genererar stora besparingar.

Händelser under hösten
4 – 5 sept
1 okt
8 okt
15 okt
18 okt
5 nov
6 nov
27 nov
3 dec

Expertgruppsinternat
LOK-möte i Knivsta – handlar om sällsynta läkemedel, etik,
prioritering och off-label
LK-möte
Expertgruppseftermiddag 12-17
Lunchföreläsning
LK-möte
LV:s patientsäkerhetsdag
Lunchföreläsning
LK-möte
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