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Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
Övriga frågor
Adina Velica tog upp problemet med restnoteringar på läkemedel som blivit allt
vanligare på senare år både i Sverige och i övriga Europa.
När ett läkemedel tillfälligt tar slut har Läkemedelsverket och företagen olika
ansvar i att informera och anmäla detta. Läkemedelsverket ansvarar dels för att
uppdatera en restnoteringslista med information och råd kring anmälda
restnoteringar, dels för den e-tjänst där företag anmäler restnoteringar. Patienter och
förskrivare kan ta hjälp av apotek men även själva använda sig av
Läkemedelsverkets lista över restnoteringar, för att kontrollera tillgängligheten på
läkemedel. SKL har aktualiserat frågan med Läkemedelsverket, som är väl
medvetna om problematiken men inte ser några givna lösningar. Man konstaterar,
att antalet restnoteringar ökar kontinuerligt, i år förväntas det bli omkring 1000
stycken totalt.
Konstaterades att vägledning och rutiner vid dessa problem saknas inom regionen
och i övriga landet.

Läkemedelskommittén beslutar att i angelägna fall ge Elma Tajic i uppdrag att
undersöka kanaler för att ”få fram” läkemedel via licens eller på annat sätt,
exempelvis till de patienter med psykiska sjukdomar som Adina nämner.
Expertgrupper
LK tillstyrker följande förslag på nya medlemmar inom Läkemedelskommitténs
expertgrupper:
Äldre och läkemedel: Håkan Falknäs, Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
Västerås Stad
Andningsorganen: Sofia Dettman, överläkare, medicinkliniken
Dokument för granskning och godkännande
Efter inkomna synpunkter presenterar Athir Tarish reviderade förslag på
uppdatering av fyra dokument gällande läkemedel som ligger i ledningssystemet:
1. Vårdplan/Läkemedelsbehandling i livets slut.
2. Ordinationsförslag enligt generella direktiv för SÄBO och korttidsboenden samt
för hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende.
3. Läkemedelslista i Cosmic och dosläkemedel i Pascal – säker
läkemedelsordination (sammanslagning av två dokument).
4. Läkemedelsgenomgång.
Dessa dokument godkänns av LK för användning och ligger i ledningssystemet.
Rapporter
SKL:
Fördelningen av läkemedelsbidrag (totalt 26 miljarder) har omarbetats från SKL:s
sida. Förslaget skall behandlas inom SKL och kan komma att träda i kraft 2020 eller
2021. Västmanland kan på detta vis gå miste om 6 miljoner kronor.
TLV:
Sofia Wallström avgår och blir istället generaldirektör på IVO.
Regionala rådet:
Regionala läkemedelsrådet byter namn till Regionala samverkansgruppen för
läkemedel. Som ny ordförande för gruppen har Christina Mörk (ordförande i
Läkemedelskommittén i region Uppsala) föreslagits.
Carina sitter med i den regionala sortimentsgruppen för dosläkemedel, där man
diskuterar övergång till generiskt pregabalin i dospåsarna. Beslut har inte fattats. Vi
arbetar också via flera kanaler för att få förskrivarna att använda generiskt
pregabalin – men naturligtvis i första hand att inte använda pregabalin alls.
Planering för MLF 2020 i Örebro har startat med ett första möte den 4 april. Ett
infektionsblock är planerat och Västmanland håller i de föreläsningarna.

Nationell kunskapsstyrning:
SKL:s modell för kunskapsstyrning presenterades av Lars Lööf. På
läkemedelsområdet bildas en beredningsgrupp med representation från respektive
sjukvårdsregion. Inge Eriksson har utsetts att företräda Uppsala-Örebroregionen i
denna beredningsgrupp.
Apotekarmöte i Norrköping:
Elma rapporterade från detta möte som samlade mellan 150 – 200 deltagare under
två dagar.
Läkemedelsverkets miljöcentrum:
Lars rapporterade om detta nybildade kunskapscentrum för läkemedel i miljö (efter
Mistra Pharma). Therese Ringbom från miljöcentrum kommer att medverka vid
höstens expertgruppsinternat.
LB och FAS-UT:
Ansvaret för Läkemedelsboken föreslås tas över av Apotekarsocieteten,
Läkaresällskapet och NEPI. Finansiering är den springande punkten. Förslaget
kommer att diskuteras vid ett möte med Socialdepartementet den 13 juni.
FAS-UT 3 kan möjligen få en uppföljare i nummer 4 under förutsättning att
regionernas läkemedelskommittéer deltar i arbetet. För framtiden diskuteras en
databas med utsättningsinformation som komplement eller ersättning till FAS-UT.
Primärvårdskvalitet och statistik
Carina informerade om verktyget Primärvårdskvalitet som bland annat
600 vårdcentraler i Sverige använder. Läkemedelskommittén har fått tillgång till
verktyget för att underlätta uppföljningen.
Carina visade också senaste statistiken över kostnader för läkemedel.
Zethelius
Karl-Johan informerade om att klinisk farmaci introduceras i samband med
utskrivning till det kommunala boendet Zethelius. Det är Läkargruppen som varit
med och planerat detta tillsammans med kliniska apotekare, som skall stötta såväl
på utskrivande avdelning som efter ankomst till Zethelius. Utvärdering sker i
november.
Ny dosupphandling
Karl-Johan informerade att ny dosupphandling är annonserad.
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