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Övriga frågor
Jan Smedjegård redogjorde för senaste nytt inom Covid-19. Vi ser en ökning av
antalet fall såväl i Västmanland som nationellt men här har ingen avlidit sedan den
6 augusti. För närvarande vårdas 3 patienter med covid-diagnos på sjukhus i
Västmanland. 4 – 6 vacciner är under utveckling, oklart när de finns tillgängliga och
hur logistiken ser ut.
Enligt FHM gäller nu familjekarantän, alltså att familjemedlemmar skall stanna i
karantän sju dagar efter positivt prov på någon i familjen (gäller inte för barn i
förskola, grundskola och gymnasiesärskola). Prov på familjemedlemmarna
rekommenderas dag 5. Förskolebarn provtas inte såvida inte stark indikation
föreligger.
Föregående protokoll
Protokollet från den 24 augusti 2020 godkändes.

Nya expertgruppsmedlemmar, ny LOKförare, ny i NT-rådet
En hel del nya kollegor är intresserade av att arbeta för Läkemedelskommittén i de
olika expertgrupperna. Läkemedelskommittén välkomnar dem och har inget att
erinra.
Dessa kollegor är:
Josefin Hidman, expertgrupp blod – medicinkliniken
Nina Täckström, expertgrupp diabetes – Prima
Cecilia Alm, expertgrupp diabetes – Capio City
Jalal Amin, expertgrupp hjärta/kärl – medicinkliniken Köping
Jessica Raab, expertgrupp hjärta/kärl – Prima
Helena Engström, expertgrupp gynekologi – kvinnokliniken
Markus Gustavsson, expertgrupp mage/tarm medicinklinik
Maria Kättström, expertgrupp smärta – Vårdval
Som ny ordförande i LOK har utsetts Mårten Lindström, som till vardags är
Läkemedelskommitténs ordförande i Jönköping.
Maria Palmetun Ekbäck har utsetts att representera Uppsala-Örebroregionen i
NT-rådet. Maria är ordförande i Örebros läkemedelskommitté och avgående
ordförande i LOK.
LK-upptakt och fortbildning inklusive: Palliation, smärta hos äldre
Athir berättar om en förestående fortbildningssatsning om palliation, Den kommer
bland annat att rikta sig till kommunal personal och sjösättas efter årsskiftet.
Läkemedelskommitténs upptakt den 18 januari föreslås handla om smärta hos äldre.
Extern föreläsare är under rekrytering, kompletterad med lokala experter (Mats
Rothman, Athir Tarish samt eventuellt sjukgymnast eller sjuksköterska med
smärtinriktning). Även några personer utanför kommittén kommer att bjudas in för
att sprida budskapet och bereda vägen för en informationssatsning under våren, som
även kommer att inkludera kommunerna.
Nytt från TLV & SKR
Nationell läkemedelslista
Start av NLL har skjutits upp till 1 maj 2021 med sista anslutningsdatum 2 år
senare. VGR, Skåne och Halland deltar från början. Från 1 okt 2021 gäller enbart
elektronisk förskrivning (med enstaka undantag). En förutsättning är att ehälsomyndigheten innan dess har vidareutvecklat ”Förskrivarkollen” till att
möjliggöra förskrivning för alla förskrivare även utan tillgång till datajournal. Nya
receptblanketter som reservrutin kommer under våren.
Svevac
Svevacs vaccinationsregister avvecklas 1 juli 2021 och uppgifterna överförs till
vårdgivarna. Ett nationellt vaccinationsregister kommer att upprättas för
barnvaccinationer och pandemivaccin. Det blir dock inte sökbart på individ utan är
avsett för nationell statistik. För information kopplat till patient hänvisar man till
”marknaden”.

Samverkansmodellen
SKR:s samverkansmodell för läkemedel förstärks, vilket kan avlasta de två personer
som hittills haft alltför mycket att göra.
Ett under pandemin nationell upphandlat läkemedelslager skall distribueras ut till
regionerna. Olika modeller för detta diskuteras liksom hur man i framtiden skall
samverka när det gäller inköp, fördelning och beredskap.
Vaccin
En nationell tilläggsupphandling av influensavaccin har gjorts utifrån förväntat
ökad efterfrågan. Även för det kommande covid-19-vaccinet sker samordning via
SKR.
Ekonomi
Socialstyrelsen kommer med sin prognos för läkemedelskostnaderna i slutet av
oktober. I väntan på denna finns ingen uppskrivning av statsbidraget i
budgetpropositionen. Beträffande återbäringsavtalen kvarstår fördelningen med
40% till staten, 60% till regionerna.
NT-rådet och ordnat införande, aktuellt
- Ondexxya (NOAK-reverserare), avvakta användning i väntan på utvärdering
- Praxbind – avtal upphör, skall upphandlas
- JAK-hämmare – nya avtal och ny rekommendation (Rinvoq i första hand)
- CGRP-antagonister – avtalen förlängs inte. Emgality in i förmånen till listpris och
rekommenderas av NT-rådet.
Trepartsöverläggningar
Överläggningarna har pausats under coronapandemin. Nu startar de igen vilket
torde väcka stort intresse bland företagen.
- TNF-hämmare – nya avtal föreligger, berörda kliniker informeras. Avtalen gäller t
o m sept 2021, därefter sker konkurrens på listpris.
- Faktor IX – TLV:s omprövning har avslutats i samband med överläggningar
mellan företag och regioner. Kostnaden sjunker.
Återbäringen under kvartal 2 landade på drygt en miljard på nationell nivå.
Läkemedelsbrister
Möjliga brister under hösten:
- Diazepam – licensalternativ finns
- Mepivacain – carbocain utgör alternativ
- Remifentanil
- Bensylpenicillin 3 g
- Cefotaxim – licensalternativ eller alternativ enligt RAF:s rekommendation (Elma
ser inte en stor risk för brist i Västmanland).
TLV
Wakix (narkolepsi), Epidyolex (epilepsi) och Saxenda (obesitas) beviljades inte
förmån.

Aktuell statistik
Carina presenterade den senaste statistiken över aktuella läkemedel.
Antibiotikaförskrivningen minskar tydligt. En del av den minskningen tillskrivs att
Covid-19 har lett till att färre söker vård för banala infektioner, som läker lika bra
utan antibiotika.
Läkemedelsberättelse – uppdaterad instruktion
Athir Tarish har uppdaterat instruktionen gällande läkemedelsberättelser.
Mellansvenskt Läkemedelsforum
Mellansvenskt Läkemedelsforum 2021 blir en digital konferens. De sju regionerna
som anordnar Läkemededelsforum är överens om att det blir svårt att genomföra en
stor konferens med många deltagare när coronapandemin ännu inte är över.
Schema 2021
Läkemedelskommitténs möten 2021
18 januari
8 februari
22 mars
26 april
31 maj

upptakt från 12:00 (återkommer om lokal)
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Kungshatt
Kungshatt

6 september
11 oktober
8 november
6 december
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Kungshatt
Kungshatt
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