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Protokoll 

Datum: 2019-12-10 

 

Närvarande: Anna Janson, familjeläkare, ordförande 

Marcus Svennerud, överläkare 

 Christina Botvid, överläkare 

 Peter Valverius, chefläkare  

Olivia Frånberg, apotekare 

Carina Lind, diabetessköterska 

Marie Håkansson, controller 

 Amer Mousa, överläkare 

Boel Jönsson, familjeläkare 

Elzbieta Kaszuba, familjeläkare 

Monica Palmö, övertandläkare 

Karin Andersson, apotekare 

 Elisabeth ”Lajan” Håkansson, administrativ sekreterare 

  

Icke närvarande: Maud Janzon, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 Olof Blivik, verksamhetschef 

Tanja Kallenberg, avdelningschef 

 

 

1.  Godkännande av dagordningen 

 

2.  Föregående minnesanteckningar 

Godkänns.  

 
3.  Val av justeringsperson 

Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Carina Lind.  

 

4.  Genomgång av Rek-listans korrektur och sista ändringar 

Vi går igenom förslaget till Rek-listan 2020. Ett förslag om tillägg på sidan 9 om vilka 

näringsdrycker som är klara respektive mjölkiga diskuterades. Efter kontakt med 

dietist drogs det tillbaka. Dryckerna i Rek-listan är mjölkiga och mer näringstäta än de 

klara. 

På sidorna om läkemedelsgrupper som kräver noggrant övervägande hos äldre har 

apotekare Lena Olsson föreslagit några smärre ändringar som Läkemedelskommittén 

godkände. 
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Osteoporos  

Texterna som hör till zoledronsyra och Prolia förtydligades ytterligare. Det 

upphandlade zoledronsyra-preparatet sätts som förstahandsval vid rekvisition. 

 

Typ 2 diabetes-behandlingsalgoritm 

Mycket diskussion återigen om behandlingsalgoritmen. Det är oklart hur mycket som 

kommer att få plats och vi får ta ställning efter layoutmötet. 

 

Andningsorganen – KOL 

Diskussion om textförklaringarna till Gold A, B, C, D-tabellen. Mötet enades om att 

göra tabellen så tydlig som möjligt och hänvisa till den under de olika rubrikerna.  

 

Under stycket Allergi/Adrenalinpenna beslutar Läkemedelskommittén att behålla 

Emerade med tilläggstexten ”vid leveransproblem välj Jext eller EpiPen”. 

 

Mage - tarm 

Läkemedelskommittén beslutade att ta bort ranitidin från själva listan då preparatet 

tillfälligt är återkallat men skriva en tilläggstext med hänvisning till 

bakgrundsmaterialet. 

 

Nya sidor 

Två nya textsidor presenterades:  

Läkemedel och miljö samt Smarta byten. Mindre textjusteringar gjordes på båda dessa 

sidor innan de godkändes.  

 

5.  • Rapporter (LOK, regionalt nätverk, Vårdkommitté, SKR) 

 

• Olivia Frånberg rapporterar från olika möten hon varit på sista tiden:  

 

• Kliniska prövningar – det finns ett avtal mellan LIF och SKR som ska ses 

över och vi enades om att det är bra om Läkemedelskommittén även i 

fortsättningen får kännedom om de prövningar som pågår gällande 

läkemedel.  

 

• Nationella läkemedelsstrategin ska revideras under nästa år och en 

omvärldsspaning pågår. Visionen är ”rätt läkemedelsanvändning till nytta för 

patient och samhälle”.  De nationella övergripande målen är: 

o Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

o Tillgänglig och jämlik användning av läkemedel 

o Samhällsekonomisk och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 
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• Region Blekinge har aldrig haft någon övergripande läkemedelsstrategi 

förutom det som står i lagtexten kring Läkemedelskommittén. En regional 

läkemedelsstrategi håller på att utarbetas och den syftar till att öka samverkan 

inom läkemedelsområdet för att nå en läkemedelsanvändning av högsta 

kvalitet för patient, samhälle och miljö. Strategin ska ses som ett övergripande 

och långsiktigt stöd för planering och beslut inom det regionala 

läkemedelsarbetet inom Region Blekinge och ett underlag för prioriterade 

insatser och förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Ytterst är målet 

att använda läkemedlen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för att 

kunna nå största möjliga hälsa för de resurser som avsätts för läkemedel med 

minsta möjliga miljöpåverkan.  

Denna regionala strategi ska kontinuerligt följas upp och utvärderas och vi 

kommer att återkomma i frågan. De övergripande målen för Region 

Blekinges läkemedelsstrategi planeras bli samma mål som finns nationellt (se 

ovan).  

 

• Restnoteringar:  

o Läkemedelsverkets har fått ett regeringsuppdrag vari ingår 

samordning mellan berörda aktörer och vidareutveckling av 

Läkemedelsverkets informationsgivning.  

o Fass kommer i februari att ha information om rester baserat på listan 

hos Läkemedelsverket. 

o Ett tilläggsdirektiv har kommit till utredningen om hälso- och 

sjukvårdens beredskap (S2018:09) om att se över 

läkemedelsförsörjningen även då inte någon allvarlig händelse såsom 

kris eller krig föreligger.  

 

• Under 2020 kommer det att bli möjligt att på apotek byta läkemedel som är 

utanför förmån till läkemedel inom förmån. Byte kan inte göras om 

förmånsbegränsningar finns . TLV kommer under närmaste halvåret att 

förenkla detta genom att se över och harmonisera förmånsbegränsningarna 

vilket kan innebära borttag av begränsningar, ändring av begränsningstexter 

och att vissa nya läkemedel får en begränsningstext.  

 

• Omvärldsbevakning av nya läkemedel, så kallad ”horizon scanning” görs nu 

gemensamt för alla regioner i Sverige som en del av Ordnat införande av nya 

läkemedel. Ett internationellt samarbete håller på att starta där nio länder i 

Europa hittills har anslutit sig . Arbetet ska finansieras av regionerna (2/3) 

och regeringen (1/3).  

 

• NEPI har publicerat en rapport gällande särläkemedel i Sverige, 2014 - 2018. 

Särläkemedel är en klassificering av läkemedel som är avsedda för svåra 

sjukdomar som förekommer hos högst 5 individer per 10 000 inom EU eller 

läkemedel som utan stimulansåtgärd inte har möjlighet att ta sig till 
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marknaden. Särläkemedel är en heterogen grupp där Spinraza, Soliris och 

Orkambi är exempel.  Kostnaden för särläkemedel är oftast mycket hög trots 

att företagen får olika incitament såsom marknadsexklusivitet under en 10-

årsperiod, reducerade avgifter och finansieringsmöjlighet. Ofta är evidens och 

säkerhetsdata bristfälliga. För vården är klassificeringen inte så intressant. 

Dock är det positivt om nya bra läkemedel kommer för små patientgrupper 

med svåra sjukdomar.   

Anna Janson informerar: 

 

• Återkoppling och information om vad som hänt sedan Margareta Fransson 

var på LMK mötet i september och informerade om nationella 

läkemedelslistan (NLL). Socialdepartementet ser utvecklingspotential i NLL 

med möjligheter att integrera dospatienter, att få med ordinationsorsak, att 

underlätta överföring till hälsoregister samt att underlätta generisk 

förskrivning. 

 

• Läkemedelskommittén arrangerade en utbildning den 27/11 om allergi. Det 

var ca 200 deltagare och utvärderingen var positiv. Vi diskuterade innehåll i 

nästa utbildningsdag 25/3.   

 

• Påminnelse om vårens terapigruppseftermiddag som kommer att äga rum 

den 21/4.  

 

• Anna har skrivit en information om patientfinansierad dos som är utskickad 

till verksamhetschefer och avdelningschefer. Läkemedelskommittén föreslog 

ytterligare spridning via ”Läkemedelsnytt”. 

 

• Det har kommit en rapport från Socialstyrelsen gällande hur utvecklingen 

varit sedan läkemedel till barn under 18 år blev kostnadsfria 2016. Denna 

kostnad har ökat mer än man trott. Bland annat har melatonin på licens ökat 

med 477 %, men mjukgörande salvor på recept har också ökat mycket. Det 

senare var ju inte tanken utan tanken var att familjer med dålig ekonomi inte 

ska bli hindrade att hämta ut mediciner. Hos den gruppen ökade uttagen 

första året, men sedan har ökningen främst ökat i andra grupper. 

 

• Vårdkommittén -  10 standardiserade vårdförlopp för folksjukdomar är på 

gång i högt tempo och det måste finnas en organisation för detta (liksom för 

övrig kunskapsstyrning). Imorgon hålls ett informationsmöte om  

kunskapsstyrning i regionen.  

 

 

• Övriga frågor 

• Inga övriga frågor har inkommit.  
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6.  Mötet avslutas 

Nästa möte är tisdag 11/2. 

 

Vid anteckningarna 

 

Elisabeth ”Lajan” Håkansson 

 

Justerat    /   2019 

 

 

 

Anna Jansson   Carina Lind 

Ordförande   Diabetessköterska 

 

 

 

Datum för vårens möten; 

11/2 Karlskrona – Fören, Wämö Center 

10/3 Karlshamn - Servitören 

21/4 Terapigruppsdag – Ronneby Brunn 

26/5 Äggaboden 

 


