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Inge Eriksson 

Carina Westberg 

Desirée Loikas (gäst från SLL) 

Cecilia Nilsson 

Milad Rizk 

Adina Velica 

Johan Nordmark 

Athir Tarish 

Rune Kaalhus 

Lena Bixo 

Lars Lööf  

Håkan Falknäs 

Kenneth Berglén 

Mats Rothman 

Ingemar Lönnberg 

Maria Kättström 

Malin Svakko 

Karl-Johan Lindner 

Elma Tajic 

 

 

Tack Carina – Välkommen Desirée 

Inge tackade Carina för hennes arbete under många år för Läkemedelskommittén. 

Carina har tidigare avtackats av de närmaste medarbetarna inklusive några av 

kommitténs ledamöter, men pågående pandemi förhindrade traditionellt 

evenemang. Vid mötet fick Carina även en ljusstake från Skultuna som minne från 

LK. 

Desirée Loikas tar över som apotekare i Läkemedelskommittén efter Carina 

Westberg som går i pension den 1 april. Desirée börjar sin anställning vid  

Enheten för sjukvårdsfarmaci den 19 april men deltog redan vid dagens möte och 

hälsades välkommen. Hon kommer närmast från Region Stockholm och är 

dessutom doktorand vid Karolinska Institutet och disputerar den 26 mars. 

Expertgrupper: Förslag på ny ledamot 

Lisa Eriksson Rehnman har från årsskiftet fått nytt uppdrag, som medicinskt 

ledningsansvarig läkare på kliniken, och lämnar därför sin plats i expertgruppen 

Äldre och läkemedel. Förslaget på ersättare – Josefin Marklund som är ST-läkare på 

geriatriken – välkomnades av kommittén. 



 

 
  

  
    

 

 

 

Övriga frågor 

- Covid-snabbtest på äldreboenden 

Kenneth Berglén har en fråga angående snabbtest på äldreboenden. 

Kenneth blir hänvisad till Mikaels Sars som arbetar på Smittskyddsenheten med 

dessa frågor. 

 Föregående protokoll 

Protokollet från den 8 februari 2021 godkändes. 

Etikrådet  

Den 18 april är senaste dagen att nominera ledamöter till Region 

Västmanlands vårdetikråd, som bland annat har uppgiften att yttra sig i 

vårdetiska frågor i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
  

Vårdetikrådet kommer att bestå av sju-nio ledamöter och finnas inom Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen. Uppgiften är att stimulera till utbildning och 

utveckling på området och att yttra sig över etiska frågeställningar som 

förvaltningen kan underställa rådets prövning. 

Melatonin-såpan 

Inge redogjorde för alla turer den senaste tiden angående prissättning av melatonin. 

Olämpliga läkemedel hos äldre (Athir) 

Athir vill revidera läkemedelsmålen för olämpliga läkemedel för äldre, från 2014 

som då togs fram av Birger Thorell och Gunnar Dahlberg. LK diskuterade om 

lämpliga och nåbara mål och Athir fick med sig en hel del åsikter och reflektioner 

att fundera vidare på. 

Iatrogena läget   

Maria och Mats berättade att de två nu har teams-möten med vårdcentraler 

angående iatrogent beroende och förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. 

Det fungerar, men det är ju förstås mer intressant när man kan träffas i grupp på 

varje arbetsplats. 

Mats informerade också att det blir en ny omgång av sömnkursen för 

distriktssköterskor som anordnades förra året. 

”Fortbildning för Distriktssköterskor och Sjuksköterskor – KBT-behandling för att 

kunna stödja patienter med sömnbesvär” 

Aktuellt om dos 

Karl-Johan berättade om turerna kring upphandling av dostjänsten.  

Aktuellt är en ny direktupphandling som resulterat i avtal med  

Apotekstjänst 2021-03-01 – 2022-02-28. 

 



 

 
  

  
    

 

 

 

Vaccinationer 

Vaccinationerna rullar på men inte i den takt som var tänkt på grund av att 

volymerna av vaccinerna inte är lika stora som tidigare informerats. 

Förutsättningarna ändras hela tiden med kort varsel. Logistiken inom Västmanland 

och i övriga landet kräver därför gigantiska resurser från alla regioner. 

LOK/LV, regionalt läkemedelsråd och miljö 

Lars Lööf refererade det senaste mötet inom det regionala läkemedelsrådet. Det 

handlade bland annat om NT-rådets rekommendationer - 30 st. under 2020, framför 

allt cancerläkemedel. 13 läkemedel fick en negativ rekommendation. Under 2019 

fattades beslut om nationell samverkan för 29 läkemedel och ungefär 80 avtal togs 

fram. Återbäringen blev 3,1 miljarder under 2019 (varav staten behöll 40%). 

Restnoteringar var ett (återkommande) ämne. 

LOK har träffat Läkemedelsverket och bl. a diskuterat licensregler, inrapportering 

av biverkningar, Läkemedelsboken samt diklofenak ur ett miljöperspektiv. LV 

efterlyser kontaktvägar för sin information till vården, något som LOK inte kan ta 

ansvar för. 

Miljöfrågan har lyfts med koppling till diklofenak. Sjukvårdsregionens 

kommittéordföranden skrev tillsammans med svenskt vatten en debattartikel i 

Svenska Dagbladet, frågan har dessutom aktualiserats med Läkemedelsverket och 

fortsatt agerande planeras i samverkan med Svenskt vatten gentemot myndighet, 

regering och EU. 

Schema 2021 

Läkemedelskommitténs möten 2021 

26 april Kungshatt 

31 maj Kungshatt 

6 september Upptakt - projekt ”Äldres smärtbehandling” kl. 12 – 16.30 

11 oktober Kungshatt 

8 november Kungshatt 

29 november  Kungshatt 

 

Inge Eriksson  Carina Westberg 

 

 

Ordförande  Sekreterare 


