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Minnesanteckningar Regional Samverkansgrupp 
Läkemedel Uppsala-Örebroregionen 

 

Datum:  2020-09-16 

Närvarande: 

 

 

 

Närvarande via Skype 

Gunnar Domeij (Dalarna), Björn Ericsson, Johanna Carlsson, Elin Isaksson (Gävleborg), 
Inge Eriksson, Lars Lööf, Carina Westberg (Västmanland), Lars Steen, Maria Nordqvist, 
Rickard Kaugesaar (Sörmland), Maria Palmetun Ekbäck, Michael Holmér, Birgitta Lernhage 
(Örebro). 
 

Tina Crafoord, Susanne Carlsson, Emma Åkesson, Maria Gartman (Värmland), Torbjörn 
Linde, Thomas Lindqvist (Uppsala) Karin Levrén (Dalarna) Karl-Johan Lindner 
(Västmanland) 

Gäster:  

Sekreterare: Birgitta Lernhage 
 

 
 
  
1. Ordförande Gunnar Domeij hälsade välkommen. 

 

Tina Crafoord ordförande i Läkemedelskommittén i Värmland och Torbjörn Linde ordförande i Läkemedels-
kommittén i Region Uppsala hälsades välkomna som nya medlemmar i Regional Samverkansgrupp Läkemedel 
Uppsala-Örebroregionen. 

 
2. Dagens program. 

 

Dagens program godkändes.  

 
3. Föregående minnesanteckningar. 

 

Minnesanteckningarna från Skype-mötet med Regional Samverkansgrupp Läkemedel den 12 maj 2020 lades till 
handlingarna. 

 
4. Rapport ”lilla LOK” – se bilaga 1-4.              Lars Lööf 

 

Lars Lööf rapporterade från samverkansmötet 27 maj 2020 mellan Läkemedelsverket (LV) och representanter för LOK.  
Dessa möten är två gånger per år och sedan i våras representeras LOK av dess ordförande, en representant per sjuk-
vårdsregion samt Torbjörn Södergren och Anna-Lena Berggren Region Stockholm. Agendan för mötet, se bilaga 1.  
Läkemedelsverket (LV) presenterade en delrapport kring sitt regeringsuppdrag om restnoterade läkemedel och gav               
även en lägesbild i coronatider, se bilaga 2 och 3. Charlotta Bergquist, LV gav en lägesbild kring vaccination mot Covid-19, 
se bilaga 4. LV har fått tillbaka uppdraget att ansvara för Läkemedelsboken, men revideringsarbetet har inte påbörjats ännu. 
Nästa samverkansmöte mellan LV och LOK är den 20 oktober 2020. 

 
5. Rapport DOS.  Thomas Lindqvist  

 

Thomas Lindqvist rapporterade att dosproduktionen från Apotekstjänst har fungerat bra under Covid. I upphandlings-
processen för ny dosleverantör i Uppsala-Örebroregionen tilldelades Apotekstjänst uppdraget. Därefter har överprövningar 
lämnats in. I väntan på beslut har en direktupphandling med Apotekstjänst gjorts. I det nya direktupphandlade avtalet ingår 
nu även en förbättrad påminnelsetjänst till vårdenheten när en förskrivning är nära utgångsdatum. I avtalet ingår även en 
möjlighet till större inverkan på val av kostnadseffektiva fabrikat och förpackningar.  
Aktuella nationella uppdrag inom dosområdet är att E-hälsomyndigheten under hösten ska ta fram ett förslag på hur de kan 
bidra vid driftstopp för att garantera kontinuitet i dosproduktionen. TLV har uppdrag att lämna en delrapport kring hantering 
av periodens vara Dos i november 2020, med slutrapport i april 2021. 

     
6. Rapport Mellansvenskt läkemedelsforum (MLF) – se bilaga 5. Björn Eriksson 

 

Björn Ericsson presenterade programmet till MLF 3-4 februari 2021, se bilaga 5. Många intressanta föreläsningar inom 
ämnesområdena Neurologi, Äldre, Hjärta-kärl, Psykiatri och Infektion finns i programmet. Dag 2 avslutas med Anders 
Tegnells lärdomar av coronaepidemin. 
Om 2 veckor har MLF-gruppen Skype-möte och då kommer beslut att tas kring genomförandet av MLF. Hälso- och 
sjukvårdsdirektören i Sörmland har meddelat Lars Steen att inga deltagare från Sörmland kommer till mötet. 
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7. Rapport Nationell samverkansgrupp läkemedel (NSG-Lm) – se bilaga 6.  Inge Eriksson 

 

Inge Eriksson rapporterade från möten 24 augusti samt 16 september 2020 i nationell beredningsgrupp för läkemedel, 
se bilaga 6. Inge hade ej möjlighet att delta i mötet den 24 augusti. Inge har förslagit beredningsgruppen att utse en 
sjukvårdsregional ersättare, men frågan bordlades vid mötet 24 augusti. Hur det nationella läkemedelsförrådet ska 
avvecklas har varit uppe på agendan. Det diskuteras olika sätt, ett snabbspår med automatisk fördelning av läkemedlen till 
regionerna. Ett annat alternativ är en lugnare avveckling till 2024, då kan även beredskapsutredningens slutsatser beaktas. 
En viktig fråga är vilken framtida modell som ska finnas för samordning av upphandling/distribution av strategiska 
läkemedel.  

 
8. Rapport från möte med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) i 7-klövern – se bilaga 7.   Inge Eriksson,  

   Björn Ericsson                                   

Björn Ericsson och Inge Eriksson hade den 10 september ett dialogmöte med LIF 7-klövern.                                
Samverkansprojekt med LIF har haft paus under Covid. Restnoteringsproblematiken diskuterades. Restinformationen i 
FASS är mer lättillgänglig för förskrivarna jämfört med Läkemedelsverkets hemsida. Björn och Inge lyfte problemen med  
läkemedel som lämnar läkemedelsförmånen samt preparat som försvinner från marknaden (t ex Cedax, Altargo).                         
LIF kartlägger restnoteringar och tipsar om en länk på sin hemsida https://www.lif.se/fragor-vi-arbetar-med/i-
fokus/restnoterade-lakemedel/lif-kartlagger-restnoteringar/  
Inge och Björn lyfte frågan vad händer efter en läkemedelsprövnings avslutning – får patienten fortsätta med läkemedlet 
och vem står för läkemedelskostnaden? I ansökan till etikprövningsnämnden borde detta anges. Gunnar Domeij tar reda på 
vad som står i Helsingforsdeklarationen samt i Good Clinical Practice.  
LIF håller lokala möten i olika städer i våra regioner och till dessa möten kan de bjuda in den lokala Läkemedels-
kommittéordföranden för att delta. Det förväntas inte att ordföranden ska ha förberedda presentationer vid dessa möten. 
Nästa möte med LIF 7-klövern är den 12 april i Gävle. Är det någon som vill delta vid dessa dialogmöten som är vid 2 
tillfällen per år kontakta Björn och Inge.  

   
9. Referensgrupp för framtagande av lista för lagringsskyldighet av läkemedel Björn Ericsson 

 

Fredrik Ax har fått ett regeringsuppdrag att utreda hantering av läkemedel i krissituationer. I detta arbete har representanter 
från alla  sjukvårdsregioner bjudits in att delta i en referensgrupp. Maria Palmetun Ekbäck, Björn Ericsson och anestesiolog 
Magnus von Seth deltar från Uppsala-Örebroregionen. Det första mötet är 28 september. Uppdraget innebär bl a att ta fram 
vilka läkemedel som ska prioriteras och lagerhållas för att kunna användas i krissituationer. 

  
10. Successionsordning med roterande ordförandeskap i Regional Samverkansgrupp Gunnar Domeij 

Läkemedel, RSG-Lm i Uppsala-Örebroregionen. 
 

Gunnar Domeijs mandattid som ordförande sträcker sig fram till hösten 2021. Tidigare har det beslutats att mandat-
perioden för ordföranden är 2 år. Innan man tar över som ordförande är man vice ordförande för att få möjlighet att sätta sig 
in i arbetet. Madelene Johanzon skulle tagit över ordförandeskapet hösten 2021, men hon har nu en annan tjänst i Region 
Värmland. Tina Crafoord är tf ordförande för Läkemedelskommittén i Värmland.   
Alla riktade ett stort tack till Lars Sten som erbjöd sig att ta ordförandeskapet i RSG-Lm från hösten 2021.Det beslutades 
enhälligt att Lars Sten Sörmland tillträder som ordförande i RSG-Lm hösten 2021 och att Tina Crafoord Värmland då tar 
vice ordförandeskapet. Tina sätter sig in i arbetet genom att nu börja arbeta parallellt med Gunnar Domeij. 

 
11. Indragna läkemedel – på grund av för liten vinst? – se bilaga 8.  Maria Palmetun Ekbäck  

 

Maria Palmetun Ekbäck har haft en diskussion med TLV kring deras bedömningar av ansökningar om prishöjning för vissa 
läkemedel som funnits länge på marknaden. Prishöjningar avslås i vissa fall och det finns då en stor risk att företaget tar 
bort preparatet från den svenska marknaden pga dålig lönsamhet. Vissa företag tar i stället bort preparatet ur läkemedels-
förmånen eller från marknaden utan att ansöka om prishöjning hos TLV. 
Maria presenterade exempel på läkemedel som försvunnit från marknaden av detta skäl och där läkemedlet anses vara 
kliniskt värdefullt, se bilaga 8. Ytterligare exempel  som inkommit är Cedax, Dolcontin, Hygropax, supp Pronaxen, Stesolid 

inj och Fenemal tabl. Maria önskar fler exempel från er för att sedan vidarebefordra dessa till TLV. 

 
12. Nya betalningsmodeller för innovativa läkemedel  Maria Palmetun Ekbäck 

Maria Palmetun Ekbäck redogjorde för sitt deltagande i digital ”Almedalsdebatt” anordnad av Janssen gällande 
nya betalningsmodeller för innovativa läkemedel. Deltagare på mötet var Freddie Henriksson Janssen, Ulf Persson 
professor emeritus IHE, Örjan Norberg Region Västerbotten, Mikael Dahlqvist Socialdemokraterna, Acko Ankarberg 
Johansson Kristdemokraterna och Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet. Moderator var Ellinor Persson. En slutsats från 
mötet var att staten måste ta en ökat samordnings- och betalningsansvar. Det finns idag ingen tydlig definition av vad ett 
innovativt läkemedel är. Mötet filmades och kommer att läggas ut på Janssens hemsida.  
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13. Val av NT-rådets representant för Uppsala-Örebroregionen  Gunnar Domeij 

 

Mikael Köhler har tillsatts som Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala och har därmed avgått som 
sjukvårdsregionens representant i NT-rådet.  
Lars Lööf redogjorde för vad uppdraget innebär och viktiga egenskaper för uppdraget. NT-råds representanter för Uppsala-
Örebroregionen har tidigare varit Stefan Back Gävleborg, Lars Lööf Västmanland (tillika ordförande för NT-rådet) och Mikael 
Köhler Uppsala. 
Nominerade till att ersätta Mikael Köhler är Maria Palmetun Ekbäck Örebro och Johan Lugnegård Uppsala. Gunnar Domeij 
har inför dagens möte skickat ut kandidaternas CV. Omröstning gjordes under ledning av Gunnar Domeij. 5 regioner 
röstade för Maria Palmetun Ekbäck och 2 regioner för Johan Lugnegård.  
I enlighet med majoriteten av rösterna utsågs Maria Palmetun Ekbäck till NT-rådets representant för Uppsala-
Örebroregionen. Gunnar Domeij informerar NT-rådet om detta.   

 
14. Nominering Guldpillret – se bilaga 9.                                                     Björn Ericsson, Maria Palmetun Ekbäck      

 

Björn Ericsson och Maria Palmetun Ekbäck har skrivit en ansökan till nominering av Guldpillret, se bilaga 9. De skriver                                                      
bl a i sin motivering att Sov Gott erbjuder ett läkemedelsfritt alternativ med dokumenterad god effekt, hållbar över tid och 
utan biverkningar. Materialet är evidensbaserat och förpackat i en attraktiv trycksak som är uppskattad av patienterna och 
erbjuder självhjälp vid sömnstörningar. Vi hoppas nu att Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen tilldelas 
Guldpillret en andra gång.  
Sov Gott planeras även att läggas ut på 1177.se. Carina Westberg ombesörjer att pdf-filen blir tillgänglighetsanpassad för 
publicering på hemsida. Redaktionsrådet för Sov Gott fick i uppdrag att på 1177-sidan Sömnsvårigheter lägga till 
information om Sov Gott https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/ samt även 
hänvisa vart läsaren kan få tag på den ”tryckta boken”. Texten skickas ut till Läkemedelskommittéordförandena för 
eventuella synpunkter innan publicering sker. Carina Westberg håller samman arbetet och Eva Overmeer 1177-redaktör i 
Region Örebro län publicerar sedan texten på våra 7 regioners lokala 1177-sidor och hon meddelar även de lokala 1177-
redaktörerna när publiceringen är klar. 
 
  

15. Utredning om sammanhållen kunskapsstyrning – se bilaga 10. Gunnar Domeij 
 

Gunnar Domeij presenterade ett regiongemensamt svar angående punkt 16:1 ”Kunskapsstödsutredningens förslag om 
vårdkommittéer”. Regionen delar utredningens slutsats att någon lagändring inte är nödvändig. Att bygga på befintliga 
strukturer är ett framgångskoncept för att effektivt utveckla kunskapsstyrningen och en lagreglerad struktur gynnar jämlik 
vård över landet. Regionen instämmer i lämpligheten att reglementet för läkemedelskommittéerna bör tillförsäkra en tydlig 
koppling till regionens lokala kunskapsstyrningssystem. 

 
     

16. RSG-Läkemedel kontra Regionalt läkemedelsråd – se bilaga 11. Gunnar Domeij   
 

Enligt beslut i NSG-Läkemedel ska samverkan mellan landets Läkemedelskommittéer och de nationella programområdes-
grupperna (NPO) ske via LOKs arbetsutskott. I LOKs AU finns RSG-Läkemedel representerad med en medlem för Uppsala-
Örebroregionen. Gunnar Domeij lyfte frågan om namnet Regionalt Läkemedelsråd ska behållas då uppdraget är mer 
mångfacetterat än enbart kunskapsstyrning. Denna fråga får diskuteras vid senare tillfälle.    

 
17. Övriga frågor 

 
Pregabalin i stället för Lyrica  Carina Westberg 
 

Sortimentsgrupp Dos har för Apotekstjänst länge påttalat behovet av endast visa generiskt Pregabalin i dispenserbart 
sortiment. Detta för att inte få nya patienter insatta på Lyrica. Lyrica ska endast finnas dispenserbart för de patienter som 
sedan tidigare är insatta på detta fabrikat.  
Björn Ericsson lyfte behovet av en genomlysning av vilken evidens som finns för pregabalin vid olika indikationer.  

 
18. Nästa möte 

 

Nästa möte måndagen den 16 november 2020 i Gävle. 
För de som har möjlighet träffas man kvällen 15 november. 

https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/

