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Protokoll 

Datum: 2019-03-12 
Plats: Servitören, Karlshamn 
 
Närvarande: Anna Janson, familjeläkare, ordförande 

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

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

Maud Janzon, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Elzbieta Kaszuba, familjeläkare 
Paul Johannesson, bitr avdelningsföreståndare 

 Olof Blivik, verksamhetschef 
 Kristine Thorell, apotekare 

Olivia Frånberg, apotekare 
 

 
1.  Godkännande av dagordningen 

 
2.  Föregående minnesanteckningar 

Godkänns.  
 

3.  Val av justeringsperson 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Christina Botvid.  
 

4.  Hur behandlas MS? – Marcus Svennerud 
Marcus berättar om sjukdomen MS och dess olika behandlingar.  
Det finns cirka 200 MS-patienter i Blekinge. MS är en inflammation i myelinskidorna i 
centrala nervsystemet. Det leder till att nervtrådarna skadas och nervimpulserna 
blockeras. Syftet med MS-behandlingen är att bromsa nedbrytningen av myelin.  
Här i Blekinge följs patienterna upp med 2 kliniska besök/år och MR årligen. 
Sjukdomsprogressen skattas med symtomskala för att mäta handikappgrad minst 
årligen.   
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Vad kan man göra?  
Man ger sjukdomslindrande behandling för att motverka symtom som spasticitet, 
smärta, depressioner, balansproblem och fatigue. Sen finns det sjukdomsmodifierande 
behandlingar som interagerar med kroppens immunsystem på olika sätt. Många 
gånger är verkningsmekanismen oklar.  
Man väljer typ av behandling utifrån hur sjuk patienten är och beaktar 
biverkningsprofilen som varierar mycket och är av olika allvarlighetsgrad. 
Behandlingarna har olika stor påverkan på antalet skov och utvecklingen av 
handikapp vilket förstås också tas med i beräkningen.  
Kostnaden varierar mellan 25 tkr/år till 600 tkr/år. Förutom tablett-, injektions-och 
infusionsbehandlingar med olika intervaller finns stamcellstransplantation. 
 

5.  Vad har hänt i off-label frågan? 
 
Bakgrund 
LF (Läkemedelsförsäkringen) utgörs av en försäkring där läkemedelsföretag frivilligt 
har åtagit sig att ersätta personskada orsakade av läkemedel. Man har nu skärpt 
tolkningen av §4: ”Läkemedelsskada ersätts inte om skadan med övervägande 
sannolikhet är orsakad av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med 
föreskrifter eller anvisning”.  
Patientlagen (LÖF) lämnar inte heller ersättning. 
Konsekvensen blir att off-labelanvändning, med ursprung i aktiv rekommendation 
från myndighet eller HoS, inte längre omfattas av Läkemedelsförsäkringen.  
Dock undantas off label till barn som är mycket vanligt, då många läkemedel inte är 
testade på barn. Annat som undantas är förskrivning enligt den fria förskrivnings-
rätten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och där inga alternativ finns,  
lång och frekvent förskrivning där inga godkända alternativ finns samt förskrivning av 
generika som använts enligt originalets indikationer. 
 
Läkemedelsverket har fått i uppdrag att göra risk/nyttavärderingar i aktuella fall. En 
pilot planeras nu att genomföras. Om de finner att nyttan överväger risken ska 
inträffade läkemedelsskador ersättas av LF.  
Hur drabbade patienter ska ersättas i nuläget diskuteras regionerna emellan, och det 
finns en interimslösning.  
 

6.  Läkemedelsutredningen klar  
 
En stor statlig utredning om finansiering av läkemedel är på remiss just nu.  
Man har velat göra en översyn av finansieringsansvaret för förmånsläkemedel samt 
titta på regelverket för prissättning och subvention av läkemedel. Här följer några av 
utredningens förslag: 
 
Förslag gällande finansieringssystemet: 
Utredningen föreslår att statsbidraget för förmånsläkemedel bakas in i det generella 
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statsbidraget till regionerna och alltså inte öronmärks. Det är inte helt klart om och 
hur detta statsbidrag ska räknas upp dock. Kostnaderna för läkemedel ökar med 5 - 
10 % om året. Man tänker sig sedan en speciell pott för nya, effektiva läkemedel där 
staten avgör vad som ska ingå. I nuläget finns det en solidarisk finansiering mellan 
regionerna för finansiering av läkemedel till vissa sällsynta sjukdomar. Denna ska 
utvecklas ytterligare. Speciallösningar som finns inom vissa områden ska man försöka 
göra enhetliga över landet och på sätt underlätta hanteringen (insulin, psykiatri, 
preventivmedel). Förbrukningsartiklar föreslår man ska bli momsbefriade vilket skulle 
minska skillnaden i pris om man upphandlar eller skriver på recept.  
 
Förslag gällande pris- och subventionssystemet: 
I nuläget görs kostnadseffektivitetsanalyser av förmånsläkemedel för att avgöra om de 
ska få förmån. Man vill införa detta även för rekvisitionsläkemedel. Då kan man 
lättare ge nationella rekommendationer även för rekvisitionsläkemedel och det blir 
samma prismodell (etisk plattform, omprövning, prissättning mm). 
NT-rådet som hanterar nya dyra terapier huvudsakligen förslås bli en myndighet - 
Läkemedelsrådet.  
Utredningen förslår också att apoteken inte ska få förhandla inköpspris (på 
parallellimporterade produkter) för att öka sina egna marginaler.  
 

7.  Hur ska vi jobba med våra mål?  
I primärvården har Läkemedelskommittén en lång tradition med information och 
feedback på vårdcentralerna som vi vet har stor effekt på förskrivningen.  
Hur når vi ut på sjukhuset? Ett problem är hög omsättning på personal så man måste 
upprepa sina budskap. När det gäller kostnader (som är en del av frågan) ser man inte 
priser när man ordinerar i slutenvård, vilket inte ger samma kostnadsmedvetenhet 
som man får i t ex primärvården. 
 
Förslagen var att regelbundet, förslagsvis varje halvår, skicka ut statistik till varje klinik 
som påminnelse om hur man ligger till. Regelbundna dialoger med förskrivarna och 
information krävs också.   
 
Ett förslag från Olof är att ha förskrivningen av kinoloner som ett övergripande mål 
gällande antibiotika framöver. 
 
 

8.  Läkemedelsstatistik, problem med uppföljning  
E-Hälsomyndigheten (eHM) ansvarar för att tillhandahålla nationell 
läkemedelsstatistik samt ett system för analys av läkemedelsstatistik. Nyligen har det 
gjorts en nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen (2009;400), särkskilt statistik 
som berör en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Beslutet blev att man 
i och med detta inte längre får lämna ut läkemedelsstatistik på samma sätt som 
tidigare. En konsekvensanalys (eHM och Socialstyrelsen) pågår. För regionerna ska 
det inte bli någon större förändring eftersom tillgång till statistik är lagstadgad för att 
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kunna bedriva kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. Dock kommer man 
troligtvis inte att offentligt få presentera jämförande data. Myndigheterna ser själva 
den uppkomna situationen med läkemedelsstatistik som ett problem och försöker att 
lösa den. 
 

9.  Rapporter från myndigheter och möten – Anna Janson 
Vad har vi på gång? 

• Utbildning om demenssjukdomar 24/4 – Ronneby Brunn.  
• Terapigruppsdag om implementering 7/5 - Bräkne-Hoby Folkhögskola.  
• Jävsdeklarationen är under omarbetning och ”blekingefieras”.  
• ST-kurs om läkemedel 27-28/3 (ingår i målbeskrivningen). 
• Reklistan som interaktiv i mobilen är på gång. Den kommer att skickas ut för 

påtitt till terapigrupperna då vi fått den från kommunikationsenheten.  
 

En utredning pågår gällande utbyte av läkemedel i Dos-systemet. Eftersom själva 
dostjänsten ofta är gratis nuförtiden tas kostnaden ut på läkemedelen i stället. Man ska 
nu titta på detta så att företagen inte byter till omotiverat dyra läkemedel.  
 

10.  Övriga ärenden 
Det finns ett par danska studier som visar att det finns en viss riskökning för 
skivepitelcancer och basalcellscancer hos personer som stått på hög dos 
hydroklortiazid under lång tid. Fotosensibilisering kan vara en möjlig mekanism.  
Patienterna ska inte sluta med hydroklortiazid men få solråd. Risken för hudcancer är 
väldigt liten.  
Nästa sammanträde är tisdagen 21/5. 
 

11.  Mötet avslutas 
 

Vid anteckningarna 
 
Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
 
Justerat    /   2019 
 
 
 
Anna Jansson   Christina Botvid 
Ordförande   Överläkare 
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