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Dagens gäst
Dagens gäst är Thomas Kempen, apotekare och projektsamordnare för den stora
randomiserade studien av klinisk farmaci i Sverige, Medbridge.
'Medication Reviews Bridging Healthcare' (MedBridge) eller
'Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård' på svenska, är en klinisk
studie som syftar till att studera effekterna av en ny modell för
läkemedelsgenomgångar som fortsätter i primärvården efter avslutad vårdtid på
sjukhus.
Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Gävleborg, Region
Västmanland, UCR, forskningsgruppen Klinisk Farmakogenomik och osteoporos
och Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala Universitet. Hela
forskningsprojektet pågår från 2016 till 2020.
Drygt 2 200 patienter på fyra mellansvenska sjukhus ska inkluderas i en
klusterrandomiserad crossoverstudie där tre behandlingssätt utvärderas. Inklusionen
är i slutfas nu, sedan väntar 1 års uppföljning.
Thomas informerade om studien och observationer som redan gjorts.

Föregående protokoll
Augusti månads läkemedelskommittéprotokoll godkändes.

Diklofenak
Apoteken har börjat upplysa i sina hyllor om att diklofenak är miljöfarligt.
TLV: TNF-hämmare mm.
TNF-hämmare: I mitten av oktober faller patentet för Humira. Flera biosimilarer
står i portgången och trepartsförhandlingar med företagen skall ske. Nya avtal
förväntas träda i kraft i slutet av året.
Faktor VIII-användningen följs upp av TLV efter tecknade avtal. Västmanland
tillhör de landsting som har störst andel Novoeight, för vilket en förmånlig
överenskommelse träffats.
Diabetes är ett av indikationsområdena med kraftiga kostnadsökningar, beroende på
nya riktlinjer som ger en bred behandlingsarsenal av moderna läkemedel.
Ökningarna sker främst inom icke-insulin-preparat.
EES
EES - Elektroniskt expertstöd på apotek. SFINX har ersatt det tidigare amerikanska
interaktionsverktyget i EES och systemet har anpassats mer till svenska
förhållanden. Därmed kan det vara intressant att även vården får tillgång till EES,
som finansierats av offentliga medel men som i dagsläget bara är tillgängligt för
apoteksaktörerna. Ett alternativ är att koppla fler funktioner i Janusinfo till
landstingens journalsystem. Detta är en LOK-fråga.
(Skickas med i protokollet)
Statistik
Carina presenterade aktuella siffror för Västmanland.
Höstbulletinen
Carina informerade om höstnumret av Läkemedelsbulletinen, som ges ut
elektroniskt inom snar framtid.
LK 2019
Inge föreslog utökning av Läkemedelskommittén med Athir Tarish, geriatriker och
informationsläkare. Kommittén samtyckte och förslaget går vidare till hälso- och
sjukvårdsdirektören för beslut.

Nationell rapport
Lars Lööf redogjorde för LOK-mötet som gick av stapeln 1-2 oktober.
Presentationen fortsätter vid nästa LK-möte
Mötet handlade bland annat om etiska prioriteringar, med professor Lars Sandman,
etiker och ledamot av NT-rådet, som gäst.
Ett förslag om kort utbildning för nya ledamöter av läkemedelskommittéer har lagts
fram från Region Gävleborg och stöds av vår kommitté.
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