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Föregående protokoll 

Föregående protokoll från den 10 oktober gicks igenom och godkändes. 

Övriga frågor 

Det är viktigt med en fungerande mallförvaltning. Ett förslag kommer att 

presenteras på fredag 11 november. 

Basläkemedelslistan 

Basläkemedelslistan ska kompletteras med en innehållsförteckning. 

De olika terapiområdena började gås igenom. Alla områden hanns inte med och 

genomgången fortsätter under nästa LK-möte 28/11. 

TLV:s Miljöpremie 

TLV har presenterat sin slutrapport om hur en försöksverksamhet med en 

miljöpremie i förmånssystemet ska se ut. Miljöpremien handlar uteslutande om 

hållbar produktion; att minska utsläppen av läkemedelsrester från tillverkningen. 

Premien omfattar inte konsumtion, läkemedelsrening eller spridning i miljön. 

Försöksverksamheten ska omfatta NSAID, antibiotika och könshormoner. TLV 

föreslår en miljöpremie med en normalnivå på sju kronor och en lägre nivå på tre 

kronor per förpackning. Den lägre nivån gäller för acetylsalicylsyra, naproxen och 

finasterid, som tillsammans utgör en stor del av försäljningsvolymen. 

Läkemedelsföretagen ansöker om premien hos Läkemedelsverket som bedömer om 

kriterierna uppfylls och fattar beslut. Premien betalas sedan ut av E-

hälsomyndigheten månadsvis baserat på försäljningen. 

 
https://www.tlv.se/press/nyheter/arkiv/2022-10-31-forslag-till-miljopremie-i-formanssystemet.html 

 

https://www.tlv.se/press/nyheter/arkiv/2022-10-31-forslag-till-miljopremie-i-formanssystemet.html
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JAK-hämmare – nya risker 

EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar åtgärder för att minska risken 

för allvarliga biverkningar av JAK-hämmare. Biverkningarna omfattar 

hjärtkärlsjukdom, blodpropp, cancer och allvarliga infektioner. 

Riskgrupper är patienter som är 65 år eller äldre, patienter med ökad risk för 

allvarlig hjärtkärlsjukdom, patienter som röker eller har gjort det under lång tid 

tidigare, och patienter som har ökad risk för cancer. Till dessa ska JAK-hämmare 

användas med försiktighet om det inte finns några andra lämpliga 

behandlingsalternativ tillgängliga. 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-riskminskningsatgarder-for-

anvandning-av-jak-hammare-for-kroniska-inflammatoriska-sjukdomar  

Mall för pregabalin 

Det finns en läkemedelsmall på pregabalin som är gjord för enstaka kliniker. Det 

ska läggas upp en allmänt tillgänglig mall för generiskt pregabalin med syfte att 

minska förskrivningen av Lyrica till förmån för generiskt pregabalin och därmed 

spara pengar.  

Pascal och NLL 

Produktionssättning av Pascal 3.0 planeras till våren 2023. Den nya versionen 

kommer att vara fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan, vilket innebär vissa 

förändringar i Pascal som kan medföra extra arbete exempelvis vid förnyande av 

recept. I den nya versionen finns möjlighet att se en receptlista även för patienter 

utan dosförpackade läkemedel. Pascal 3.0 är valbar på vårdgivarnivå och Region 

Västmanland ska utreda om möjligheten att förskriva till icke-dos-patienter ska 

användas i regionen.  

Paxlovid vid covid-19 

Det finns ett behov av att få ut Paxlovid i primärvården, till de mest sköra 

individerna. Varje region har ett antal kurer till förfogande. Nationellt förslag på 

prioritetsordning finns och en arbetsgrupp ska sättas ihop för att tydliggöra 

diagnostik och logistik kopplat till Paxlovidanvändning. 

Kommande möten i Läkemedelskommittén 2022 

28/11 Kungshatt (beslutsmöte för basläkemedelslistan)  

 

 

Lena Ottosson Bixo Desirée Loikas 

 

Ordförande  Sekreterare 
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