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Regional Samverkansgrupp Läkemedel 

Datum:  2022-12-01 

Tid: 14.30-16.00 

Plats: Via Teams 

Kallade: Se sändlista i mail 

Sekreterare: Sara Hed 

MINNESANTECKNINGAR 

 

1. Välkomna och presentationsrunda  

 

2. Dagordning godkännande och Gunnar Domeij valdes till justerare  

 

3. Föregående protokoll godkändes 

 

4. Inkomna förslag från RSG-LM   

 

a. LIF Mellansverige ev samverkan kring (Inge E, Björn E) 

- restnoteringar och brister 

- miljöfrågor och rapport från det mötet – bjuda in dem under 2023? 

Björn och Inge har fått i uppdrag från samverkansnämnden att fungera 

som kontaktyta till LIF istället för att LIF kontaktar respektive region. De 

återkopplade från möte i september: 

Om RSG har frågor om läkemedel och miljö erbjuds vi att bjuda in Bengt 

Mattsson. Han kan bjudas till RSG:s vårmöte. Inför det bör vi precisera 

frågor att få belysta. Alla uppmanas att skicka in frågeställningar till 

Björn/Inge som förberedelse. 

Även rapport om icke-onkologiska särläkemedel diskuterades och man 

förde fram att LOK gärna vill bli involverade innan denna typ av rapporter 

publiceras. 

 

b. Oegentlig förskrivning – Sjukvårdregionalt samarbete? (Torbjörn L) 

Det lyftes att Region Stockholm (Linda Graf, ekonom) gör ett arbete inom 

det här området och frågan är om våra regioner kan gå samman om en 

tjänst för eget arbete? Kan samverkansnämnden ge RSG ett uppdrag? 

Riksrevisionen kommer att granska detta och i sammanhanget nämns 
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nämns Botox-målet. Se mer information i länk: 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/11/riksrevisionen-granskar-

statlig-styrning-av-lakemedelsforskrivning/ 

 

c. GLP-1 restsituationen – Praktisk hantering? Lathund? (Gunnar D) 

Leveransproblem (restnoteringar) för samtliga läkemedel, utom ev för 

Luxumia. Problemen kan kvarstå under 2023. Kan RSG komma överens 

om en tydlig prioriteringsordning vid nyinsättning? 

De patienterna med störst behov borde gå först vid prioritering (inte 

övervikt, inte indikation i Sverige). Förslag att involvera Diareg som 

nyligen arbetat med att uppdaterat sina riktlinjer.  

Arbetsgrupp (NAG) på nationell nivå ska vara klara med sina 

rekommendationer till hösten 2023. Torbjörn är med i NAG 

(glukossänkande läkemedel vid typ 2 diabetes) och kan lyfta frågan dit 

om hur man ska prioritera och hantera restsituationen. Förslag att 

Gunnar kontaktar Diareg med de bilder som visas, med önskemål om 

hjälp att hantera frågan om rekommendationer. 

Lena Bixo är representant från Västmanland i Diareg och beskrev att 

Diareg vill invänta NAG. 

  

d. Omtryck/ev nytryck av Sov Gott-broschyren (Thomas L) 

Uppmaning till alla att fundera på behov av att revidera eller att bara göra 

ett nytryck av broschyren. Thomas skickar ut fråga på mejl och samlar 

ihop svar för planering hur man ska gå vidare. 

 

e. Regelverket kring de kommunala förråden (Gunnar D) 

Frågan flyttas till kommande möte. 

 

 

5. Rapporter från nationella grupper  

 

a. Dos – Thomas L  

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, beslut att man kan gå ut i ny 

upphandling de närmaste veckorna. Delar upp i kluster om 3 + 4 för att 

minska risken för överprövningar. 

 

b. NT rådet – Maria P-E 

Bilder bifogas mötesanteckningarna.  

 

c. NSG LM – Inge E  

Inge har skickat ut mötesprotokoll till RSG tidigare. 

 

d. Referensgrupp för Läkemedelsboken – Inge E 

Inge har deltagit i möten med Läkemedelsverket. Kapitlet om miljö har 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/11/riksrevisionen-granskar-statlig-styrning-av-lakemedelsforskrivning/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/11/riksrevisionen-granskar-statlig-styrning-av-lakemedelsforskrivning/
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tagits fram av myndigheten själv.  

 

e. LOK au – Maria P-E 

Diskussioner har förts om området makulaödem där det kommit både 

nytt läkemedel och att patent går inom kort. Eventuellt tar Mårten 

Lindström fram underlag för regionerna att använda vid dialog med 

respektive linje. 

Även diskussioner om JAK-hämmare vid alopecia areata.  

 

f. Referensgrupp SiL – Björn E  5 min  

Heparbase vid levercirrhos har presenterats för referensgruppen.  

Förslag att markera med miljösymbol (finns framtagen av Uppsala) i SiL 

på något sätt diskuterades. 

Björn skickar protokoll till Lars för spridning, se bifogat. 

Referensgruppen träffas fyra gånger per år och ev frågor kan skickas till 

Björn. 

 

6. Ny ordförande from HT 2022 – Lars S 

Maria, Björn, Gunnar, Lars har varit ordförande. 

 

7. Planering för nästa möte – Alla  

  

a. Kommande möten, vt 2023, förslag:  

- Ett digitalt möte i början av nästa år (v 7 tors 16 feb 14.30-16).  

På agendan: ”Guldpillerhäftet”, möte med LIF om miljö, diareg, 

receptfavoriter, kommunala förråd. (Sov gott = via mejl).  

- Ett fysiskt möte i april/maj, två-dagarsmöte från lunch till lunch. 

 

b. Övriga punkter: 

 

- Paxlovid (Inge) Inge lyfter frågan om att ta vara på doserna som finns 

hos Socialstyrelsen i första hand. För detta behövs logistik i respektive 

region. Företaget har aviserat att de vill göra läkemedlet tillgängligt på 

apoteken fr o m 2023-01-01. 

 

- Inge har kontaktat Christina Mörk (tidigare ordförande i LMK Uppsala) 

med fråga om hon kan sammankalla den gamla gruppen för möte om 

revidering av Reklistan för multisjuka äldre/”Guldpillerhäftet”. 

Christina har varit engagerad tidigare och är kunnig inom området. Inge 

följer upp och återkopplar. 

 

- Åsa Folkesson i Gävleborg har fått i uppdrag att sammanställa behov 

för regionerna (inom Sussa) hur behovet ser ut för 
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mallar/receptfavoriter i Cosmic (”mallfabrik”). Frågan om behov av 

mallar har skickats ut till alla regioner, Gunnar skickar ut frågan igen. 

Det lyftes att mallar och att det kan vara ont om tid för att ta fram alla 

mallar som kan behövas. Mallar behöver även kopplas ihop med 

nationell kunskapsstyrning. 

 

 

/ Sara Hed 

 

Justerat: Gunnar Domeij 

 


