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Övriga frågor
Läkemedelsboken

Nepi (Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi) har skrivit avtal med
Region Stockholm om att under oktober – december anlita Helena Ramström
för att slutföra de kapitel som inte hanns med av Läkemedelsverket innan de
tog sin hand från boken. Den fortsatta förvaltningen skall diskuteras med
Socialdepartementet och Läkemedelsverket men förslaget är att
Läkaresällskapet och Apotekarsocieteten skall ta över ansvaret under NEPI:s
överinseende.

Långvarig smärta
Mats Rothman har lämnat förslag om att författa en liten skrift om långvarig smärta
huvudsakligen riktad till vårdpersonal. Läkemedelskommittén tycker att förslaget är
bra men förordar att man först undersöker om någon liknande skrift finns, som vi
kan hämta inspiration från. Om inte kan en ev. skrift av Mats Rothman användas
även av andra regioner som så önskar.

Förnyelse av recept via 1177 - igen
Mats Rothman har ställt en fråga till Läkemedelskommittén gällande förnyelse av
recept via 1177. Tanken är att förtydliga den nuvarande texten som exkluderar
beroendeframkallande läkemedel från förnyelseförfrågan via nätet. LK konstaterar,
att rutinerna ser olika ut inom olika verksamheter men anser inte, att detta bör
beskrivas i detalj på 1177:s sida utan att varje enhet har att hantera de förfrågningar
som kommer in från patienterna.
Egenfinansierad dos
Apoteket AB har börjat erbjuda privatpersoner egenfinansierad dos, kallad DosPac.
Detta marknadsförs nu brett efter ett pilotprojekt med ett 50-tal kunder. Den
offentligt finansierade dosmarknaden omfattar i Sverige omkring 200 000 patienter,
men apoteket hoppas på en marknad om någon miljon kunder. Kostnaden för
kunden är 99 kr/månad, men eftersom apoteken styr val av preparat och
förpackning innebär detta betydligt ökade kostnader för regionerna, baserat på
erfarenhet från hur dosleverantörerna hanterat den offentligt finansierade
dosdispenseringen. Dessutom skulle läkartid gå till spillo om förskrivning sker via
Pascal till patienter som saknar medicinska skäl för dosdispensering.
Flera regioner har redan utfärdat rekommendationer till sina förskrivare att tills
vidare inte registrera patienter i Pascal för egenfinansierad dos, av tidsskäl,
ekonomiska skäl och för bevarad patientsäkerhet. Läkemedelskommittén ställer sig
bakom en liknande rekommendation i Västmanland, som kommer att förmedlas via
kommitténs informationskanaler.
Rapporter
Kontaktmannamöte på SKL den 23 september:
- Maarten Sengers från Socialdepartementet berättade översiktligt om Nationell
läkemedelslista och utlovade, att rekvisitionsläkemedel skall inkluderas så snart
som möjligt. Han delade vår oro om bristsituationer, något som uppmärksammas
alltmer internationellt.
- Uppföljning av nya läkemedel exemplifierades med JAK-hämmarna Olumiant och
Xeljanz, som i drygt 10% av fallen ges till patienter som inte provat TNF-hämmare
först.
- Uppföljning av genterapier kan bli bekymmersamt, eftersom dessa inte följer
vanliga kanaler för läkemedelsförsörjning. För att underlätta uppföljningen bör
sådan behandling registreras med åtgärdskod och ATC-kod för läkemedlet.
- Läkemedelsförsörjning vid kris är aktuell och förslag finns gällande skyldighet att
lagerhålla i olika delar av försörjningskedjan, även förslag om en särskild
försörjningsmyndighet.
Nationell samverkan:
- Läkemedelsavtal med staten är inte klart för nästa år, men det torde även
fortsättningsvis bli 1-årsavtal. Uppdelningen av återbäring mellan regioner och stat
(60/40) torde kvarstå även nästa år.
- Läkemedelsverkets förslag om nya receptföreskrifter riskerar att orsaka problem:
- Pappersrecepten skall bort - elektronisk koppling till NLL finns inte säkert när
pappersrecepten försvinner

- Risk finns att varken pappers- eller elektroniska recept finns under en period.
Frågan måste lösas, men tiden är kort till juni 2020, då de nya reglerna införs.
Ordnat införande:
- Yescarta har fått positiv NT-rådsrekommendation (B-cellslymfom). Potentiellt
botande behandling, men mycket dyr, kommer att handläggas på universitetsklinik.
- Skelleftesjukan. Nya läkemedel mycket dyra och belastar endast de allra
nordligaste regionerna.
- Luxturna. Förhandlingar pågår. Pris omkring 4 milj./öga men räddar patienter med
Lebers amauros från blindhet, sannolikt långvarig effekt.
- Ett mycket aktuellt dilemma är hur man skall hantera och värdera potentiellt
botande behandlingar som har stor osäkerhet eftersom långtidsuppföljning saknas i
de pivotala studierna.
- TLV genomför för närvarande workshops om svårighetsgrad, påkallat av
utmaningarna med nya och mycket dyra läkemedel med ibland mycket god effekt
men också stor osäkerhet
- Mysimba (naltrexon bupropion) introduceras mot övervikt. Tveksam effekt och
dyrt. Ej förmånsberättigat.
Regionalt Läkemedelsråd: Rapport från mötet i Regional Samverkansgrupp
Läkemedel, RSG-Läkemedel (f.d. Regionalt Läkemedelsråd) i Falun 20190925.
Följande punkter refererades;
-Tillgänglig information gavs kring uppdraget och sammansättning av RSGLäkemedel.
-Klart med val av ordförande (Christina Mörk, Uppsala) och vice ordf. (Gunnar
Domeij, Falun).
-Rapport från NT-rådet (Mikael Köhler, Uppsala). Rapporten hade fokus på
aktuella beslut och problemställningar kring CAR-T celler och liknande tekniker.
-Information från följande arbetsgrupper gavs;
a/ ”Arbetsgrupp för revision Sov Gott”. Arbetet fortskrider och
förhoppningen är att tryckning av ny upplaga ska vara klar till MLF
2020.
b/ Projektgrupp MLF 2020. Fastställt program visades samt
informerades om ny version av tekniker för SMS och
Mentometerfrågor.
c/ Regional samverkan kring Äldre. Revisionsarbetet kring
äldrehäftet pågår och möte är planerat i oktober för diskussion kring
föreslagna ändringar.
d/ Rapport från Dosgruppens arbete
-Information från Falu lasarett gavs kring lokalt arbete med läkemedelsförsörjning i
egen regi resp. rapport kring barnfarmaceutens arbete vid sjukhuset. I SKL:s
nationella kunskapsstyrningsmodell har man nu insett, att läkemedel och
medicinteknik skiljer sig åt även om det finns beröringspunkter i form av
läkemedelsnära produkter. NSG medicinteknik bildas därför, med regionala och
lokala grupper.

Nytt från Karl-Johan
Dosupphandlingen är överprövad. Därför är nu en direktupphandling med
Apotekstjänst genomförd. Den sträcker sig till oktober 2020.
Ett sterilrum ska byggas på Farmaciservice. Det beräknas vara klart i början på
2020.
Information från Carina
Apotekarnas informationsrunda till vårdcentraler börjar i oktober.
E-hälsomyndighetens studiebesök i Västmanland 12 sept
Oro för att patientsäkerheten inte går att tillgodose. Det är fortfarande oklart
avseende hur mycket den Nationella Läkemedelslistan (NLL) kommer att bli
integrerad med läkemedelsmodulen i de olika journalsystemen. Risken finns att
NLL bli en ”ny” Pascal.
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