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Protokoll 

Datum: 2019-05-21 
Plats: Dockside, Karlskrona 
 
Närvarande: Anna Janson, familjeläkare, ordförande 

Marcus Svennerud, överläkare 
 Christina Botvid, överläkare 
 Peter Valverius, chefläkare 
 Amer Mousa, överläkare 

Boel Jönsson, familjeläkare 
Elzbieta Kaszuba, familjeläkare 
Paul Johannesson, bitr avdelningsföreståndare 

 Elisabeth ”Lajan” Håkansson, administrativ sekreterare 
  
Icke närvarande: Monica Palmö, övertandläkare 
 Karin Andersson, apotekare (FL) 

Maud Janzon, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 Olof Blivik, verksamhetschef 
 Kristine Thorell, apotekare 

Olivia Frånberg, apotekare 
Carina Lind, diabetessköterska 
Marie Håkansson, controller 
 

 
1.  Godkännande av dagordningen 

 
2.  Föregående minnesanteckningar 

Godkänns.  
 

3.  Val av justeringsperson 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Elzbieta Kaszuba.  
 

4.  Information från LOK-möte 
Anna berättar översiktligt om den nya typen av cancerbehandling, CAR-T, utifrån en 
presentation på LOK-mötet (nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer).  
Det är ett helt nytt sätt att behandla ALL (akut lymfatisk leukemi) och storcelligt B-
cellslymfom. ALL drabbar cirka 100 patienter/år varav 80 botas i nuläget och B-
cellslymfom drabbar cirka 500 patienter/år varav 300 botas. CAR-T är till för den 



LÄKEMEDELSKOMMITTÉN 
 

 
 
Region Blekinge Besöksadress Telefon E-post Webbplats 
Läkemedelskommittén Wämö Center 0455 – 73 10 00 lakemedelskommitten@regionblekinge.se regionblekinge.se 
 
 

grupp patienter som inte blir botade med sedvanlig cytostatikabehandling eller med 
stamcellstransplantation. I förra veckan gav NT-rådet godkänt för behandling med 
preparatet Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av ALL för patienter upp till 25 
års ålder som inte svarat på ovanstående behandlingar.  
Behandlingen går till så att man tar ut T-celler från patienten, modifierar dem och 
efter 6-8 veckor för dem tillbaka. De modifierade T-cellerna binder till ett protein på 
B-cellers och tumörcellers yta och leder till att dessa dör. Biverkningar förekommer 
givetvis varav vissa är allvarliga som CRS (cytokinstorm) och B-cellsaplasi. Studier 
pågår på olika håll bland annat i Uppsala för att se vilka patienter som har störst nytta 
av denna typ av behandling. 
Ytterligare ett preparat finns, Yescarta (axikabtagenciloleucel), riktat mot olika typer 
av lymfom. Det är inte bara läkemedlet som kostar mycket pengar (3,2 miljoner 
kronor) utan det krävs också speciella laboratorier mm som ökar kostnaden 
ytterligare. På grund av det speciella hanterandet kommer denna typ av behandling 
endast att ske på vissa platser i Sverige. 
  

5.  Hur ska vi lägga upp terapigruppsarbetet i höst? 
Att vi är så få apotekare gör att var och en måste ingå i flera terapigrupper.  
Vi beslöt att alla terapigrupper träffas individuellt som förra året för att apotekaren 
ska hinna arbeta ordentligt med varje grupp. Inlämning av förslag till förändringar i 
Rek-listan ska vara inne 31/10 och presentation av ändringsförslagen görs på 
nästkommande Läkemedelskommitté 12/11.  
 
Vi diskuterar även hur ändringarna ska skickas in och beslutar att ändringarna görs i 
utsänd PDF av Rek-listan och att man skriver motiveringen till förändringen i 
kommentarsbubblan. Ordförande i gruppen är ansvarig för inbjudan och samordning. 
Kontakta Lajan för hjälp med lokal och fika etc.  
 

6.  Uppföljning av läkemedel inom ordnat införande (dvs nya och dyra)  
Olivia har gjort en presentation som Anna redovisar gällande kostnaden för de 
läkemedel som ingår i den nationella ordnat införandeprocessen. De flesta läkemedlen 
berör cancerområdet men flera andra områden är berörda med ett eller några 
läkemedel. Många av de aktuella läkemedlen har ett officiellt listpris men sedan finns 
hemliga avtal med rabatter i många fall. Att avtalspriserna är hemliga beror på att 
Sverige är ett så kallat referensprisland så listprisnivån styr prissättningen i andra 
länder.  
Den totala kostnaden de senaste 12 månaderna för receptläkemedel i Blekinge var 550 
miljoner varav läkemedlen inom ordnat införande stod för 107 miljoner kronor. 
Kostnaderna ökar då nya läkemedel och nya indikationer för befintliga läkemedel hela 
tiden tillkommer. I flera fall lever också patienterna längre (med ökad livskvalitet) 
vilket förlänger behandlingstiderna. 28 läkemedel (av ca 20 000) står för 20 % av 
läkemedelskostnaderna.  
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Utöver de 107 miljonerna för receptläkemedel inom ordnat införande står 
rekvisitionsläkemedel inom ordnat införande för 23 miljoner där inte några statsbidrag 
kompenserar.  
Inom några läkemedelsgrupper har omförhandlade avtal (ofta beroende på ökad 
konkurrens) lett till en prispress. 
 

7.  Läkemedelskommitténs roll gentemot Vårdkommittén?  
Vårdkommittén hade sitt första möte i mars 2019 men strukturen för arbetet är inte 
klar ännu. Att Läkemedelskommittén blir en referensgrupp räknar vi med men mer 
går inte att säga i nuläget.  
 

8.  Implementering – hur går vi vidare?   
Vid Läkemedelskommitténs eftermiddag om implementering 7/5 där även 
Vårdkommittén var inbjuden, fick vi en hel del tips och material från vår föreläsare 
Birgitta Gunnarsson. Hur ska vi rigga implementering i Region Blekinge? Frågan 
ledde till mycket diskussion i Läkemedelskommittén.  
Vi enades om att man måste hålla sig till en mall förslagsvis den från 
Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att resurser avsätts för implementering och att 
det är tydligt vem som ansvarar för vad. Att följa upp processerna är inte minst 
viktigt. Att kommunikationen går både uppifrån och ner men inte minst nerifrån och 
upp är viktigt. Vårt förslag var att Vårdkommittén har en brevlåda dit man kan maila 
förslag på områden där man ser ett behov av förbättrade processer. 
 

9.  Höstens LMK-möten 
De datum som bestämdes var 24/9, 12/11 och 10/12. 
 

10.  Övriga ärenden 
Elzbieta Kaszuba hade förslag på ämnen till vårens terapigruppsdag från sin 
terapigrupp. Det gällde QT-tid och hyperkolesterolemi/familjär hyperkolesterolemi. 
Mer om QT-tidsförlängning skulle komma i bakgrundsmaterialet.  
 
Peter Valverius lyfte en fråga för information där Läkemedelskommittén kommer att 
få i uppdrag att ta fram en lista över sådana läkemedel som vi MÅSTE ha om 
läkemedelsleveranser uteblir under 3 månader. Kommer på kommande möte. 
 
Vi avtackar Paul Johannesson för tiden han medverkat i Läkemedelskommittén. Där 
har han deltagit med engagemang och många kloka idéer men nu stundar 
pensionering. 
 

11.  Mötet avslutas 
 

Vid anteckningarna 
 
Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
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Justerat    /   2019 
 
 
 
Anna Jansson   Elzbieta Kaszuba 
Ordförande   Familjeläkare 
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