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Minnesanteckningar RSG-LM, 5-6 september 2022 

Datum: 2022-09-05 

Tid: 5/9 kl 13.00-17.00 och 6/9 kl 8.30-12.30 

Plats: Färna Herrgård 

Närvarande: Dalarna: Gunnar Domeij, Karin Levrén, Maria Gradén 

Gävleborg: Björn Ericsson, Johanna Carlsson, Elin Isaksson 

Sörmland: Lars Steen, Sara Hed (punkt 12), Björn Lundahl, Rickard 

Kaugesaar (från och med punkt 10), Hannelore Musch 

Uppsala: Torbjörn Linde, Thomas Lindqvist, Tomas Enoksson 

Värmland: Malgorzata Antoniewicz, Max Wirén 

Västmanland: Inge Eriksson, Lena Ottosson Bixo, Milad Rizk, Karl-

Johan Lindner 

Örebro: Maria Palmetun Ekbäck (till och med punkt 9) Maria Calles (från 

och med punkt 10) 

Inbjuden: Marianne Aufrecht Gustafsson, Region Stockholm (punkt 12) 

Sekreterare: Karin Levrén 

 

1. Välkomna och presentationsrunda  

Lars Steen hälsade alla välkomna RSG-LM:s första fysiska möte på tre år. 

Presentationsrunda. 

 

2. Val av justerare och godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Till justerare valdes Gunnar Domeij. 

 

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. Inkomna förslag från RSG-LM 

a. Information om nationell utbildning i kvalitetsgranskning 

Gunnar Domeij  
Läkemedelsakademin har ordnat en utbildning i kvalitetsgranskning av 

läkemedelshantering. Ett nätverk har bildats för dem som deltagit i utbildningen. 

Dalarna samordnar sedan några år en liknande utbildning för sjuklöverns regioner. 

Gunnar tar reda på om Läkemedelsakademin kommer att fortsätta erbjuda sin 

utbildning löpande. I sådana fall ersätter den Sjuklöverns regionala utbildning som 
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då avslutas. 

 
b. Melatonin utanför förmånen: status och hur vi kan samverka  

Malgorzata Antoniewicz 

I region Värmland har BUP uttryckt önskemål om att även autism och andra 

diagnoser ska omfattas av förmånen för melatonin. Hur har andra regioner 

hanterat liknande frågor? 

Förmånsbeslutet grundas på godkänd indikation. Vi kan inte kringgå 

Läkemedelsverkets och TLV:s bedömning. 

Generellt har små volymer undantagshantering förekommit i regionerna sedan 

förmånsbeslutet. 

 

c. Kunskapsunderlag för icke-onkologiska särläkemedel 

Maria Palmetun-Ekbäck 

Maria berättade om det kunskapsunderlag om tillgänglighet och användning av 

icke-onkologiska särläkemedel som tagits fram av Region Västerbotten och 

Region Örebro län. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om hur läkemedel 

introduceras i Sverige samt hur faktisk tillgänglighet och användning ser ut i 

svensk hälso- och sjukvård. 

Rapporten ger en annan bild av tillgänglighet än Wait-rapporten, som 

sammanställts av EFPIA. 

Björn Ericsson och Inge Eriksson tar med sig frågan om faktisk tillgänglighet till 

regionalt möte med LIF. 

 

d. NT rådet     

Maria Palmetun-Ekbäck 

Maria rapporterade om aktuella NT-rådsärenden. 

 

5. LOK AU 

Maria Palmetun-Ekbäck 

Maria rapporterade om aktuella ärenden i LOK:s au/NAG LOK. 

 
6. Våra aktuella samarbeten inom region Mellansverige 

a. Status i arbetsgruppen LMF 2023 - Malgorzata Antoniewicz 

Hela programmet är så gott som klart förutom en infektionsföreläsning där exakt 

ämne inte är satt. Arbetsgruppen har ett möte inplanerat fredag 9/11. 

 

b. Framtiden för ”Guldpillerhäftet” 2022–2023 

Lars Steen har frågat NPO Äldres hälsa om de är intresserade av att ta över 

arbetet med häftet Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre för att 

göra skriften nationell. NPO-gruppen har inte tackat ja till att driva arbetet. Om 

inget intresse finns där fortsätter vi att producera häftet i fortsatt samarbete med nu 

involverade regioner.  Frågan ställs igen till NPO äldres hälsa och tas eventuellt 

upp på LOK. Vi tar upp frågan igen på nästa RSG-LM. 
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7. Vad har hänt med testosteronrapporten/debattartikeln - Maria Palmetun-Ekbäck 

En debattartikel från LOK rörande den ökade förskrivningen av testosteron 

publicerades i DN i juni. I artikeln föreslår LOK bland annat att orsakerna till ökningen 

av hypogonadism och den ökade förskrivningen bör klargöras, samt att finansiell 

sponsring av vårdprogram inte ska tillåtas. 

Mats Holmberg, ordförande i Svensk Adrenologisk Förening, kommer till nästa LOK-

möte för att bemöta artikeln. 

 
8. Dela erfarenheter och tipsa varandra, 4 regioner (Dalarna, Västmanland, Örebro och 

Värmland) presenterar 2–3 aktuella aktiviteter 

 

DALARNA 

- Regiongemensam rutin för uppföljning av DOAK nyligen utarbetad 

- Utbildning i läkemedelsfrågor för verksamhetschefer kommer hållas i oktober, se 

bifogad fil 

- För att minska risken för fel i vårdövergångar har en ordinationsfavorit tagits fram som 

ska ligga på alla patienter med delegerad läkemedelshantering 

- Region Dalarnas läkemedelsförsörjning i egen regi fyller 5 år   

Region Dalarnas läkemedelsförsörjning fyller fem år - Region Dalarna 

 

VÄSTMANLAND 

- Gjort genomgång av alla avvikelser som var klassade som läkemedelsrelaterade i 

avvikelsesystemet 

- Börjat med klinikapotekare i närvårdsteam 

- Datauttag ur Cosmic – till exempel listor över patienter som stått på ett visst 

läkemedel en viss tid 

- Expertgrupperna haft i uppdrag i år att titta på andra regioners listor vid uppdatering 

av terapirekommendationer 

- Arbetet med beroende fortsätter, två informationsläkare och sköterskor besöker alla 

vårdcentraler. Nu under rikssnittet. 

- Morfin 5 mg 10 st (delbar tablett) kommer finnas på apotek från oktober, större 

förpackning på väg in. 

 

ÖREBRO 

- Har tagit fram en sömnutbildning för vårdpersonal vid sjukhuset 

- Jobbat för att bli en universitetssjukvårdsenhet – anställt en dietist på 25% 

- Arbete med att ta över läkemedelsförsörjning i egen regi 

- Uppstart av GMP-facilitet 

 

VÄRMLAND 

- Nystartar arbetet med terapigrupper och planerar att göra en genomgång av andra 

regioners rekommendationslistor 

- Utbildningstillfällen för ST-läkare 

- Jobbar med nya rek om kikhosta hos gravida 

- Också klinisk farmaceut i uppstart av mobila team 

- Receptbedömningsrond på flera vårdcentraler, en miniläkemedelsgenomgång direkt 

vid receptförnyelse Läkemedelsgenomgångar - Region Värmland (regionvarmland.se) 

https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarnas-lakemedelsforsorjning-fyller-fem-ar/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/lakemedelsgenomgangar
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- Två kliniska farmaceuter på VC 

 

9. Kan vi sätta storregionen Mellansverige på den nationella kartan? Vad ska/kan vi 

samverka kring? 

Diskussion om möjligheter och tillvägagångssätt. 

 

10. Läkemedelsuppföljning baserat på individnivådata skapar nya möjligheter i 

Region Sörmland 

Björn Lundahl och Rickard Kaugesaar 

Region Sörmland har sedan 2019 börjat använda eHM:s rådatafil för att koppla 

individdata till nyförskrivningar. Detta är en hjälp i diskussion med vårdcentralerna om 

vem som faktiskt sätter in preparat på deras patienter och även ett stöd för tydliga och 

konkreta läkemedelsribbor. 

Data synkas också med Medrave och vissa labvärden för ytterligare detaljerad 

information. 

Sörmland kan dela med sig av de tekniska lösningarna om annan region är intresserad 

av att implementera något liknande. 

 
11. Rapporter från nationella grupper  

a. Dos – Thomas Lindqvist 

Upphandlingen i dec 2021 begärdes överprövad av Apoteket. Förvaltningsrätten 

gav Apoteket rätt med krav på regionerna att genomföra en ny upphandling. 

Regionernas upphandlingschefer beslutade att domen inte skulle begäras 

överprövad hos Kammarrätten, samt att en ny upphandling snarast skulle göras 

för att minimera behovet av kommande direktupphandlingar. I beslutet fanns 

även att regionernas 7-klöverupphandling delas i två separata upphandlingar 

(3+4-klöver). 

Apotekstjänst beslutade dock att begära överprövning av Förvaltningsrättens 

dom hos Kammarrätten. Vi avvaktar nu Kammarrättens beslut om de ska ta upp 

fallet. 

Den fortsatta upphandlingsprocessen är parkerad, men arbete pågår med 

kravspecifikationen, där bl a förtydligande av kraven gällande hanteringen av 

rester, ej uthämtade dospåsar samt påminnelser om ej förnyade förskrivningar 

ingår. 

Svensk Dos stämning för skadestånd gällande regionernas direktupphandling av 

dos under 2020. 

För att säkra tillgång av dos under de tidsperioder då inget upphandlat avtal finns 

ingick regionerna ett direktupphandlat avtal med Apotekstjänst. Tingsrättens dom 

var att Svensk Dos är berättigat till skadestånd, men det reducerades kraftigt. 

Regionerna har försäkringar gällande skadestånd, berörda försäkringsbolag har 

beslutat att ta fallet till Hovrätten. 

Mötet identifierade ett behov av en sammanställd tidslinje över händelseförloppet 

sedan vi inledde upphandlingsförsöken, för att ha som underlag vid diskussioner 

med tex politiken. 

 



 

MINNESANTECKNINGAR 

Datum 

2022-09-05 
Dokumentnummer 

      

 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 

 
 SID 5(6) 

b. NSG LM – Inge Eriksson 

Inge rapporterade kort från beredningsgruppens möte den 30 augusti, som han 

dock inte kunde närvara på. Minnesanteckningar delas med RSG när de finns 

tillgängliga. NSG har möte den 15 september och på agendan står bland annat 

förberedelser inför ett möte med TLV.  Meddela Inge eventuella frågor att skicka 

med till det mötet. 

Inge konstaterar också att regionen borde ha en ersättare i beredningsgruppen. 

 

c. Referensgrupp SiL – Björn Ericsson 

Björn sitter tillsammans med apotekare och läkare från övriga landet i en 

referensgrupp för beslutsstöd i SiL. Tre nya källor finns för implementering i SiL: 

Janusmed riskprofil, blandbarhetsdatabasen och krossa/dela. När ett beslutsstöd 

finns i SiL behöver det integreras i det lokala journalsystemet vilket görs i olika 

utsträckning i olika regioner. 

 

12. Oegentlig förskrivning av läkemedel: information och diskussion utifrån 

exemplet Botox 

Björn Lundahl, informationsläkare Region Sörmland,  

Marianne Aufrecht Gustafsson, jurist Region Stockholm 
Björn informerade om en dialog som Region Sörmland drivit med Kry med anledning 

av upprepad förskrivning av Botox inom förmånen. Se bifogade bilder. 

Marianne berättade om ett liknande mål som gått till domstol i Region Stockholm. Se 

bifogade bilder. 

Regionerna bör följa förskrivningen av begärliga läkemedel för sina egna invånare och 

samla på sig kunskap och underlag. 

RSG-LM anser också att det vore rimligt att Botox tas ur förmånssystemet och 

hanteras som rekvisitionsläkemedel. 

 
13. Dela erfarenheter och tipsa varandra, två regioner (Gävleborg och Uppsala) 

presenterar 2–3 aktuella aktiviter 

 

GÄVLEBORG 

- Har sedan 1,5 år sedan ett samarbete med kommunerna. 50% av en klinisk 

farmaceuts tid betalas av kommunerna för kvalitetsgranskningar på vård- och 

omsorgsboenden i samarbete med MAS:arna. Även information, kompetensstöd, 

utbildningar. 

- Demonstration av Region Gävleborg arbetssätt för att följa oegentlig förskrivning. 

Gävleborg delar gärna med sig av filerna så att alla kan följa på samma sätt. 

- Man har genomfört en enkät till sköterskor rörande läkemedel till patienter som varit 

inlagda på sjukhus som kommit till boende eller hemsjukvård. Resultatet kommer att 

publiceras i MIX. En åtgärd efter enkäten är att Gävleborg har tagit fram e-utbildning 

inom området läkemedelsgenomgångar. 

- Apoteksföreningen kommer ta bort diklofenak från hyllorna och placera bakom disk 

senast i mars. GSK kommer ta bort gelen från dagligvaruhandeln. 

 

UPPSALA 

- Har tagit fram film om diklofenak till väntrums-tv 
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- Ny miljösymbol i REK-listan. Thomas Enoksson kollar om den går att dela med övriga 

regioner 

- Arbete pågår med ett uppdrag från politiken att göra jämförelse med andra regioner 

med universitetssjukhus. Jämför tex förmånskostnad och analyserar orsaker till 

avvikelser 

- Ny LAG Äldre och läkemedel på plats 

- Nya behandlingsrutiner för läkemedel vid hjärtsvikt publicerade 

- Rutiner för Waranhantering – beslut att enbart sjukhusmottagningar ordinerar och 

hanterar Waranpatienter 

- Hypogonadism – den som skriver ut ansvarar också för uppföljning 

- Pascalutbildning för sjukhusläkare genomförs av kliniska farmaceuter 

- Läkemedelsautomater/slutenvårdsdos under utveckling 

- Läkemedelskommittén nu en LSG inom kunskapsstyrningsorganisationen 
 

14. Receptfria läkemedel – ska LMK ge rekommendationer? 

Lars Steen, Björn Lundahl 

I Region Sörmland pågår diskussioner om att eventuellt ta fram en riktlinje för 

förskrivning av receptbelagda läkemedel på recept. Flera av regionerna i Sjuklövern 

har sådana riktlinjer. 

Ett eventuellt regelverk i Sörmland kommer påverka även de nätläkarföretag som har 

sin hemvist där. 

 

15. Övriga frågor 

Värmland undrar hur andra regioner har hanterat avregistreringen av Tavegyl oral 

lösning. Sörmland har en regionlicens. 

 

16. Planering för nästa möte Alla 

Kortare Teamsmöten nov/dec och jan/feb och längre fysiska möten april/maj och tidig 

höst. Doodle skickas ut för mötesdatum. 

 

 

  
 


