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Protokoll
Läkemedelskommittén
Läkemedelsenheten
Handläggare

Datum

Emma Åkesson

2021-05-27

Plats

Digitalt, Microsoft Teams

Närvarande

Tina Crafoord, tf ordförande
Emma Åkesson, sekreterare
Susanne Carlsson
Tomas Ahlqvist
Evelina Sundström
Eric Le Brasseur
Mats Andersson
Ola Hallén - t.o.m. § 57
Bodil Håkansson Hardin - t.o.m. § 57

Förhinder

Maria Gartman
Gunilla Hasselgren
My Lindgren
Bengt Norberg
Tony Spinord Westberg

Diarienummer

HSN/210047

§ 51. Val av justeringspersoner

Susanne Carlsson och Tomas Ahlqvist utsågs att justera dagens protokoll.
§ 52. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från mötet i april godkändes.
Beslutspunkter
§ 53. Patientinformation om utsättning av protonpumpshämmare
Inbjuden: Annika Biörnstad, apotekare farmacitjänsteenheten

Cristina Marcu, ST-läkare på vårdcentralen Eda har tillsammans med
Annika Biörnstad tagit fram ett förslag på patientinformation om utsättning
av protonpumpshämmare, enligt överenskommelse på föregående
läkemedelskommittémöte. Informationen om hur läkemedlen ska sättas ut
följer FasUt, förutom sista steget.
Beslut: Läkemedelskommittén godkänner förslaget. Annika Biörnstad tar
hjälp av Mats Andersson med utformning av informationsmaterialet.
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§ 54. Sammansättning läkemedelskommittén och terapigrupper
Tina Crafoord

Mats Andersson, kommunikatör, är ny medlem i läkemedelskommittén. Vi
har en ny terapigrupp reumatologi med ordförande Gunnar Nylén. Det pågår
arbete med att få ordförande till fler terapigrupper.
§ 55. Läkemedelskommittéers arbete med ordnat införande
Inbjudna: Inge Eriksson, ordförande läkemedelskommittén Västmanland
Maria Palmetun-Ekbäck, ordförande läkemedelskommittén Örebro

Inge Eriksson och Maria Palmetun-Ekbäck berättar hur de arbetar med
ordnat införande av läkemedel i respektive region. Nyckeln för allt ordnat
införande är att tänka långsiktigt, men det finns inte bara ett sätt att arbeta
med det. Det är viktigt att personal på klinikerna som deltar i arbetet känner
att det är värdefullt för dem. I Örebro finns det en beredningsgrupp för dyra
läkemedel. Många av undantagsrutinerna för subvention av läkemedel
bestämmer ordförande i läkemedelskommittén. I Västmanland är gruppen
för dyra läkemedel integrerat i kunskapsstyrning. Oftast går nationella
beslut via läkemedelskommittén och ut till klinikerna.
Vid beslut om hantering av nya dyra läkemedel i Örebro samlar ordförande i
läkemedelskommittén en grupp med läkare från kliniken som använder
läkemedlet, ekonom och apotekare från läkemedelscentrum. Ibland deltar
även gruppen för dyra läkemedel.
Maria berättar om hur de har arbetat med byte till biosimilarer. Regionen
har bland annat haft möten med Läkemedelsverket och bjudit in företag till
hearing. Lokalt har det bildats en grupp för biologiska läkemedel. I gruppen
ingår personer från kliniker som använder sådana läkemedel. Gruppen har
regelbundna möten. Klinikerna får också information om vilka läkemedel
som har bäst pris. Maria har initierat en informationsinsats inför att avtal på
läkemedel med adalimumab utgår i oktober. I den ingår även information
till patienter.
§ 56. Förskrivning av Atozet – uppföljning ett år efter vår
rekommendation
Ola Hallén, Susanne Carlsson

Susanne Carlsson visar att kostnaden för Atozet på recept stadigt har
minskat i regionen senaste året. Störst minskning ses för recept som är
utfärdade inom slutenvården. På vårdcentralerna ses ingen minskad kostnad
för förskrivna läkemedel. Eric Le Brasseur tar med sig information om det
till vårdcentralerna. Uppföljning av förskrivningen görs återigen efter ett år.
§ 57. SGLT-2-hämmare vid hjärtsvikt i Rekommenderade läkemedel
Ola Hallén

Forxiga har nyligen blivit förmånsberättigat vid hjärtsvikt. Med anledning
av det kommer Ola Hallén att göra ett utkast på ny rekommendation på
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avsnittet hjärtsvikt i Rekommenderade läkemedel. Förslaget skickas till
läkemedelskommittén och beslut tas på möte i september.
§ 60. Melatonin

Susanne Carlsson, Tina Crafoord

En undantagsrutin har tagits fram för tillfällig subvention av melatonin till
barn utan ADHD. Susanne Carlsson visar utkastet. Rutinen ska godkännas
av Lena Gjevert. Uppföljning görs på mötet med läkemedelskommittén i
november.
§ 58. Antibiotika-blomman
Tomas Ahlqvist

Tomas Ahlqvist visar förslag på en antibiotika-blomma med 16 olika
parametrar.
§ 59. Terapirekommendation från STRAMA Värmland och
läkemedelskommittén
Tomas Ahlqvist

Tomas Ahlqvist informerar om att terapirekommendationerna inte används i
så stor utsträckning, utan i stället används regnbågshäftet. Tomas föreslår att
terapirekommendationerna tas bort och att vi istället hänvisar till
regnbågshäftet.
Eftersom vi var för få deltagare på mötet för att vara beslutsmässiga så
skickas fråga om borttagande till läkemedelskommittén på e-post efter
mötet.
Flera av deltagarna avviker klockan 15 och därför avslutas mötet
tidigare och följande punkter bordläggs:
§ 60. Status covid-19-vaccin
Susanne Carlsson

§ 61. Rekommendation för TNF-hämmare
§ 62. Arbetssätt för framtagande av Rekommenderade läkemedel
2022–2023
Tina Crafoord
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§ 63. Åtgärdslista
Tina Crafoord

§ 64. Läkemedelsnytt
§ 65. Övrigt
a. Vårdenheter som inte gör uppdateringar i både Pascal och Cosmic

Vid protokollet

Emma Åkesson
Sekreterare

Justeras

Tina Crafoord
Tf. ordförande

Susanne Carlsson
Justerare

Thomas Ahlqvist
Justerare
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