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Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge  
sammanträde den 27 november 2018 
 
 
Närvarande                                
Familjeläkare Anna Janson, ordförande 
Bitr. avdelningsföreståndare Paul Johannesson 
Familjeläkare Boel Jönsson 
Familjeläkare Elzbieta Kaszuba 
Överläkare Christina Botvid 
Chefläkare Peter Valverius  
Utvecklingsdirektör Gunilla Skoog   
Överläkare Marcus Svennerud 
Överläkare Amer Mousa 
Verksamhetschef Olof Blivik 
Apotekare Olivia Frånberg 
 
Anmält förhinder 
Övertandläkare Monica Palmö 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon 
Apotekare Kristine Thorell 
Apotekare Karin Andersson 
Distriktssköterska Annica Ringsö 
Verksamhetschef Olof Blivik 
 
§ 48    
Dagordning 
Utsänd föredragningslista godkändes.  
 
§ 49 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Marcus Svennerud.  
 
§ 50 
Protokollet från 181016 godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 51 
Genomgång av Rek-listans korrektur och förslag till ändringar 
Några mindre fel hittades och korrigerades i manuset. 
I avsnittet Endokrinologi hade zoledronsyra fallit bort och preparatet ska vara Aclasta eftersom det 
är upphandlat. Preparatet Tridepos får en 2:a framför sig då risk för dubbelmedicinering kan ske 
eftersom det inte är allmänt känt vad innehållet är.   
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I Hematologiavsnittet tydliggör vi att Duroferon inte har förmån längre.  
I avsnittet Hjärta – kärl har vi nu fått återkoppling från kärlkirurgen kring rubriken Perifer 
kärlsjukdom. Innehållet kvarstår men byter plats till följd av generisk förskrivning. 
I gynekologiavsnittet gör vi en hänvisning till bakgrundsmaterialet gällande nykturi.  
I Smärtavsnittet lägger vi till Brufen som alternativ till Ibumetin vid ibubrufen. 
I Ögonavsnittet förtydligade vi texten kring förmån vid Oculentum simplex.  
 
§ 52 
Ordinationsorsak i journalen? Nu eller sen? Förslag i NCS Cross 
En läkemedelsordination ska enligt föreskrift innehålla uppgift om ordinationsorsak. Vårt 
journalsystem har inte haft detta som tvingande. Nu har Socialstyrelsen byggt upp ett register med 
ordinationsorsaker och ”översättningar” av dessa till behandlingsändåmål för patienten (Snomed). 
SUSSA-landstingen har bett Evry (vår journalleverantör) att utarbeta ett lösningsförslag för 
ordinationsorsak i nuvarande journal.  Läkemedelskommittén tittade på förslagen, förordade ett av 
dem och tyckte absolut att det ska in i nuvarande journal.  Ett nytt system är på gång men det dröjer 
flera år innan det nya systemet är på plats.  Där kommer ordnationsorsak att vara obligatoriskt 
liksom flera andra saker och det är bra att något redan är infört så inte allt kommer på samma gång. 
Detta är också en viktig patientsäkerhetsfråga.  
 
§ 53 
Nytt läkemedel vid cystisk fibros – Christina Botvid och Olivia Frånberg 
Orkambi (ivakaftor/lumakaftor) 
Barnläkare Christina Botvid berättade först om sjukdomen cystisk fibros, CF, som är känd sedan 
medeltiden. Cirka 20 barn om året föds med denna sjukdom i Sverige och totalt finns i landet cirka 
670 patienter. I Blekinge finns 8 barn och ungefär lika många vuxna med diagnosen. 
Medellivslängden har ökat till ca 50 år från att tidigare varit betydligt lägre. Det är en autosomalt 
recessivt ärvd sjukdom. Diagnos sätts genom kliniska symtom så som dålig viktuppgång, lös avföring 
och frekventa luftvägsinfektioner. För att säkerställa diagnos görs svettest och genetiska tester.  
Sjukdomen medför att slemproducerande körtlar inte fungerar som de ska vilket påverkar luftvägar 
och bukspottskörtel bland annat. 
Patienterna behöver tillskott av pancreasenzym och ¼ av vuxna med denna diagnos får diabetes. 
Barn får förebyggande antibiotikabehandling fram till skolstart och bredare antibiotikabehandling vid 
infektioner. De ska också göra andningsgymnastik, inhalera läkemedel och regelbundet lämna 
sputumodlingar. 
  
Apotekare Olivia Frånberg fortsatte med att berätta att läkemedlet Orkambi nyligen har kommit. Det 
är en symtomlindrande behandling för patienter från 6 år och äldre som har homozygot 
genuppsättning av en viss mutation, vilket ca 50 % av patienterna har. Orkambi består av en 
kombination av substanserna ivakaftor och lumakaftor som påverkar cellernas kloridjonkanaler, vilka 
är de som är påverkade av själva sjukdomen. Målen med behandlingen är att stabilisera eller öka 
lungfunktionen, ge färre exacerbationer och antibiotikakurer samt öka BMI. 
Införandet av Orkambi är en del i processen ordnat införande och preparatet har nyligen fått 
förmån. NT-rådet har kommit med en rekommendation där beslut om behandling ska tas vid CF-
centra i Lund, Göteborg, Stockholm eller Uppsala. Uppföljning ska också ske enligt fastställt schema, 
men troligen tar det ganska lång tid för att se effekten. Vissa patienter är superresponders och det är 
särskilt dem man vill hitta. Behandlingen kan ge bland annat katarakt och leverpåverkan och har en 
rad interaktioner. Kostnaden är drygt 1.3 miljoner kronor per år och patient. 
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§ 54 
Rapporter från möten och myndigheter 
Olivia berättade om att beslut om Nationella läkemedelslistan, NLL togs i juni i år. Den utgörs av en 
samlad läkemedelslista för öppenvårdsordinationer hos eHälsomyndigheten som kan ses av både 
vården och apoteken. NLL ska ersätta nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen och 
träder i kraft i juni 2020 då den tekniska lösningen ska vara klar. Tidsplanen anses tight av de flesta 
inblandade. I juni 2022 ska den vara synkroniserad med journalsystemen annars får man ha en 
separat applikation för läkemedelsförskrivning. eHälsomyndigheten arbetar nu med innehåll, krav, 
struktur och riskanalys.  
 
§ 55 
Info kring bedövningsmedel 
När vi jobbade med Rek-listan och de glukokortikoider för injektion som finns med, kom vi att 
diskutera blandbarhet och hur hållbara bedövningslösningarna är. Vid kontroll med BLS apotek 
framkommer att inga bedövningsmedel numer innehåller konserveringsmedel vilket gör att 
hållbarheten enligt Läkemedelsverket är 12 timmar rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp. Vi ska 
informera om detta då många frågor uppstått i frågan. 
 
§ 56 
Övriga frågor 
Patentet för Humira används mot flera autoimmuna sjukdomar har nyligen gått ut. Det används 
mycket i Sverige och i landstinget Blekinge har kostnaden uppgått till 25 miljoner kronor/år. 
Överläggningar och prisförhandlingar sker i processen ordnat införande vilket kommer att leda till 
listprissänkningar på i alla fall 35 %.  
 
Läkemedelskommittén diskuterade ett tillägg i läkemedelslistan kring text om läkemedel som ska 
sättas ut vid intorkning, diarré osv. Vi har fått ett lösningsförslag från Förvaltning vårdsystem. 
Förslaget är bra men behöver kompletteras med exempel på läkemedel som man kan notera. De 
viktigaste är Metformin, ACEhämmare/ARB och NSAID. Vi återkommer med förslag. 
 
Läkemedelsverket har aviserat att de vill lägga ner Läkemedelsboken, vilket ett flertal instanser 
protesterat emot inklusive LOK och landstingens Hälso- och sjukvårdsdirektörer. LB är 
läkemedelsrekommendationer på svenska ur ett svenskt vårdperspektiv är därför en viktig 
kunskapskälla för sjukvården. 
 
Vid protokollet 
 
 
Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
Sekreterare 
 
Justerat den       /        2018 
 
 
 
Anna Janson                   Marcus Svennerud  
Ordförande                           Överläkare 
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