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Föregående protokoll 

Protokollet från den 2 november 2020 godkändes, liksom protokollet från den 10 
februari, som tidigare ej godkänts. 

Några kommentarer apropå frågor från februariprotokollet. Det finns nya avtal för 
TNF-hämmarna som gäller 1 år, från oktober 2021 kommer endast listpriser att 
gälla. Företagen anpassar sig till detta och har i flera fall sänkt sina listpriser redan 
nu. Även priset på melatonin diskuterades. Efter TLV:s beslut om ändrade priser för 
lagerberedningar har Apoteksgruppen i Borrby överklagat beslutet och begärt 
inhibition. Det innebär att det gamla priset på 755: - för 100 tabletter fortsätter att 
gälla. Den rättsliga processen fortsätter med oviss utgång. Priset efter ändringen 
skulle ha varit 133,61 för 100 tabletter. 

Övriga frågor   

Förskrivningen av antibiotika fortsätter att minska, för perioden december 2019 till  
november ligger Västmanland för första gången under 250-målet, och hamnar enligt 
de nationella siffrorna på 248 recept per tusen invånare och år. 

Nytt från SKR – en ny fördelningsmodell för läkemedelskostnaderna införs, det 
innebär totalt 2 miljarder mer för läkemedel på nationell nivå, den nya 
fördelningsmodellen är dock negativ för Västmanland, som förlorar omkring 6 
miljoner kronor. 



 

 
  

  
    

 
 
 

Problem befaras vid införandet av NLL, tveksamt om allt är på plats till stipulerat 
slutdatum i maj 2023. Det finns risk att ordinationer inte kan ske i det vanliga 
journalsystemet, om inte integrationen till NLL är löst. Problem också att det är 
alltför lätt för patienten att spärra tillgång till listan, men svårt att spärra av. 

Inför baslistan 2021 

De områden som kvarstod sedan föregående möte gicks igenom och beslutades, 
smärre textjusteringar genomförs under den närmaste veckan, stäms av via mail. 

Barnlistan för godkännande 

Den regiongemensamma Rekommenderade läkemedel för barn 2021–2022 
godkändes. Några kommentarer som ska vidarebefordras till arbetsgruppen, inför 
nästa revidering. 

Förutom vår barnspecialist Martin Dalenbring bör även allmänläkarkonsulten för 
barnkliniken engageras i arbetet med barnlistan. (Är dock för ögonblicket vakant). 

Övriga frågor forts   

Bilder angående biosimilarindex visas, konstaterar att Västmanland tappat en del 
vad gäller biosimilarer i nationell jämförelse, bland annat för Remicade. Inte alla 
läkare är medvetna om att biosimilarer finns att tillgå till ett lägre pris. Information 
ges till berörda kliniker. 

Schema 2021 

Läkemedelskommitténs möten 2021 

18 januari Bubbholmen (ingång 4, våning 9) 
8 februari  Kungshatt (ingång 4, våning 9) 
22 mars Kungshatt 
26 april Kungshatt 
31 maj Kungshatt 

6 september Kungshatt 
11 oktober Kungshatt 
8 november Kungshatt 
29 november  Kungshatt 
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