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Versionsnummer

0.1

Mötesanteckning RSG-LM 210601
Mötesdatum: 1 juni 2021, 08.30-12.30, Via Teams
Deltagare: Gunnar Domeij, Karin Levrén, Maria Gradén
(Dalarna), Björn Ericsson, Johanna Carlsson, Elin Isaksson,
Tobias Westin (Gävleborg), Inge Eriksson, Lars Lööf, Milad
Rizk, Karl-Johan Lindner (Västmanland), Lars Steen, Maria
Nordqvist, Björn Lundahl (Sörmland), Maria Palmetun Ekbäck,
Birgitta Lernhage (Örebro), Torbjörn Linde, Thomas Lindqvist
(Uppsala), Susanne Carlsson (Värmland)
Sekreterare: Karin Levrén

1. Val av justerare
Lars Steen

2. Dagordningens godkännande
Agendan godkändes. Inga övriga frågor.

3. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll som godkändes och lades till
handlingarna, med kommentaren om att Gunnar Domeij har fått svar att
skada vid vaccination covid 19 ska ersättas retroaktivt.

4. Rapport grupper:
a. NT rådet - Maria Palmetun-Ekbäck
Maria Palmetun-Ekbäck informerade om aktuella frågor i NT-rådet.
Bilder bifogas protokollet.

Vikten av nordiskt samarbete kring nya, dyra läkemedel samt
regional hantering mot beslutsfattare diskuterades.

För verksamhet Hälso- och sjukvård Dalarna
Dokumentsamling
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b. NSG-LM - Inge Eriksson
Inge Eriksson rapporterade från möte med NSG-LM den 20 maj.
-

-

NSG patientsäkerhet föreslår ett bildande av en arbetsgrupp om
läkemedel under patientsäkerhet. NSG läkemedel anser att de
olika NSG i stället bör samarbeta kring frågan.
Diabeteshjälpmedel är en expanderande sektor och nationellt
samarbete behövs.
Andra frågor som togs upp var LOK:s roll vs NPO och
kunskapsstyrning, att NT-rådet tittar på hur man ska hantera
osäkerhet i relation till betalningsvilja samt att ordförande i LOK
adjungeras till medicintekniska rådet.

c. LOK/LV - Lars Lööf
Rapport från möte mellan LOK och Läkemedelsverket 210519
-

Läkemedelsboken: Läkemedelsverket har påbörjat en förstudie
om förnyad modell för tillhandahållande av LB. Har identifierat
utmaningar kring upphovsrätt, off label rekommendationer, jäv,
uppdateringsfrekvens och tillgång på författare och granskare.
LOK stöttar gärna med att hitta författare och granskare.

-

Föredrag om klinisk prövning med genmodifierad organism
(GMO). LOK önskar förbättrad kommunikation till allmänheten,
inte bara via Läkemedelsverkets hemsida samt
harmonisering/standardisering av certifiering för tillverkning av
GMO i EU.

-

Uppdatering av aktuellt läget för vacciner mot Covid-19.

-

Rapport om tillsynsärende rörande Apoteket AB:s distansapotek.

-

Melatonin: LOK tog upp fråga om hur det kommer sig att Sverige
klassar preparatet annorlunda med högre regulatoriska krav än
många andra europeiska länder. Ingen ansökan finns för
indikation insomni hos vuxna.

-

LV har regeringsuppdrag att utreda om och hur miljörelaterat
kriterium ska adderas till de som redan vägs samman vid beslut
om försäljning av receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek.

d. FAS-UT - Johanna Carlsson

3 (5)

Johanna Carlsson frågade om någon hört hur det går med uppdateringen
av FAS-UT. Ingen i sjuklövern har fått någon ny information om det.

e. Mellansvenskt Läkemedelsforum - Björn Ericsson
Programet är satt och planeringsgruppen har nästa möte 17 juni.
Förhoppningen är att det blir ett fysiskt möte i Gävle, plan för digitalt
möte finns. Som tidigare ingår i budget att LK står för kostnader
som inte täcks av deltagaravgifter.
Moderator saknas för dag 1. Kom gärna med förslag inför nästa
möte.
Karl-Johan Lindner föreslog att forskning från regionernas
primärvård kan presenteras under postervisning.
Planerat program bifogas protokollet.

f.

Miljörepresentant för LOK, ny roll - Björn Ericsson
Läkemedelsverket har fått regeringsuppdrag att undersöka
möjlighet för receptfri försäljning av miljöskadliga läkemedel enbart
via apotek. LOK har blivit ombedda att lämna en kommentar. Björn
Ericsson har som ny miljörepresentant för LOK sammanställt ett
svar som bifogas protokollet.

g. Rapport från DOS-gruppen - Thomas Lindvist
- Upphandling: Överprövning om avbruten upphandling ligger nu
hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Skadeståndsmål
direktupphandling planerat att tas upp i Tingsrätten april 2022.
Inför ny upphandling diskuteras konstellation hela 7-klövern eller
uppdelat 3+4. I stort sett samma kravspecifikation som tidigare.

-

Kontinuitetsplan: ledtid från sista ordination till första dosdag ses
över. Enheter med väldigt korta eller långa ledtider kontaktas av
Apotekstjänst för att få en ledtid på ca 5 dagar generellt.
Längre störningar diskuteras inom Nationella dosgruppen. Bland
annat med Läkemedelsverket (möjlighet att ställa om till
helförpackning), eHM (information som krävs för
dosettpackning) mfl.
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RSG-LM tycker att det är viktigt att dosfrågan bör ingå i
Sjuklöverns remisssvar på delbetänkandet i
beredskapsutredningen.

5. Livsmedel för särskilda näringsändamål (SärNär) - Thomas
Lindqvist
SärNär till barn under 16 år hanteras olika i regionerna. Regioner med
receptförskrivning för uthämtning på apotek har upplevt problem med
osäkra leveranser och varierande prissättning. Många regioner har gått
över till annan upphandlad leverantör. Uppsala och Värmland planerar
att gå över till livsmedelsportal. Birgitta Lernhage berättade att det i
Örebro finns en ny expertgrupp Nutrition som följer följsamhet till
upphandlat sortiment regelbundet. Gruppen arbetar tillsammans med
expertgrupp för infusionsvätskor och har skapat beställningsmallar över
rekommenderade produkter i beställningsportalen.

Mötet föreslog också att harmonisering av subventionering av livsmedel
för vuxna bör diskuteras i LOK.

6. Nätverk för resthantering - Gunnar Domeij
Den nya nätverksgruppen i 7-klövern för frågor rörande restnoteringar
har haft ett första möte och ett nytt möte är inplanerat.
Lista över medlemmar i restgruppen bifogas protokollet.

7.

Miljöpåverkande drivgas i inhalatorer- Björn Ericsson

Drivgaser som används i inhalatorer har potent påverkan på växthusgaser.
I Sverige är förskrivning av sprayinhalatorer liten jämfört med andra länder.
Gävleborg hade ett förskrivningsmål 2020 att minska sprayinhalatorer.
Andelen inhalatorer med klimatpåverkan har ökat de senaste fem åren,
men det senaste året har den totala mängden inhalatorer med drivgas
minskat. Se bifogad presentation.
8.

Förskrivningsmönster nätläkare Björn Ericsson

Hälsovalskontoret i Gävleborg har tagit kontakt med kommittén för att
undersöka nätläkarkontakter och vilka läkemedel som förskrivs. Framför allt
unga kvinnor söker nätläkare, äldre personer söker mest vård inom
primärvård.
Tobias Westin delar med sig av arbetsplatskoder för nätläkare så att alla
kan följa förskrivning till sina patienter.
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9. Fall oegentlig förskrivning Botox - Tobias Westin
Tobias Westin informerade om fall med oegentlig förskrivning av Botox från
en läkare aktiv i Gävleborg. Efter en polisutredning har nu fällande dom
från Tingsrätten kommit.
Under fallets gång framkom oklarheter i vilken myndighet som hade ansvar
och mandat för att agera mot förskrivningen och utlämnandet.
Lars Lööf föreslår för LOK-AU att frågan kommer med på nästa LOK-möte,
där IVO kommer närvara.
Tobias delar lista över begärliga läkemedel med övriga regioner.

10. Melatonin - Gunnar Domeij
Inget aktuellt att diskutera på detta möte utöver vad som rapporterats under
punkt 4c.

11. Ny ordförande RSG-LM - Gunnar Domeij/Lars Steen
Lars Steen tar enligt planerad ordning över som ordförande för RSG-LM
från och med nästa möte i augusti. RSG-LM tackar Gunnar Domeij för
ordförandeskapet och hälsar Lars välkommen som ny ordförande.

12. Nästa möte - Inge Eriksson/Lars Steen
RSG-LM planerar för ett fysiskt möte med Västmanland som värd den 2425 augusti. Meddela förslag på punkter till Lars Steen. Inbjudan kommer
innan semestrarna. Viktigt att svara på inbjudan innan det blir för sent för
eventuell avbokning av fysisk lokal.

