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Tack Håkan 

Inge tackade Håkan för hans arbete för Läkemedelskommittén. En present finns hos 

Inge som Håkan kommer förbi och hämtar under onsdagen. 

Expertgrupper: Förslag på ny ledamot 

Sofia Roboz Eriksson, familjeläkare på Oxbacken Familjeläkarmottagning, är 

förslag på ny ledamot i expertgruppen Mage-tarm. En fundering kom upp under 

mötet om inte även Sanimir Cefo, familjeläkare på Citypraktiken och 

allmänläkarkonsult inom gastroenterologi, vore ett bra förslag på ny ledamot. 

Föregående protokoll 

Protokollet från den 22 mars 2021 godkändes. 

Presentation av avhandling 

Desirée Loikas presenterade sin avhandling ”Sex- and gender aspects in drug 

utilization” som hon lade fram vid Karolinska Institutet i mars. 



 

 
  

  
    

 

 

 

Mötestider 2021 

Följande mötestider gäller för Läkemedelskommittén under året: 

31 maj Kungshatt/Teams 

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

11 oktober Kungshatt 

8 november Kungshatt 

29 november  Kungshatt 

Expertgruppsinternat är bokat 31 augusti-1 september och uppföljningsmöte den 18 

oktober. 

Lunchmöten 

Förhoppningen är att lunchföreläsningar kan starta upp igen efter sommaren. 

Bokade datum är 14 september, 2 oktober och 25 november. Ingemar ska prata om 

hjärtsvikt vid något tillfälle. Karl-Johan har förslag på en föreläsning om 3D-

printade läkemedel. Inge tar gärna emot tips på ytterligare föreläsare/områden. 

Melatonin   

Inge påminde om att icke-förmån gäller för alla vuxna. Melatonin ingår numera i 

förmånen endast för barn mellan 6 och 18 år med ADHD. Elisabet har gjort 

iordning nya mallar i Cosmic: 5 mallar för barn med förmån (olika styrkor) och 5 

mallar för vuxna utan förmån. Adina påpekade att alla gamla recept måste ändras 

till det nya Melatonin AGB. 

Återbäring   

Återbäringen genom nationella avtal om läkemedel har under 2020 minskat från 3,1 

till 2,8 miljarder på nationell nivå. Orsak till minskningen är bättre avtal, minskad 

volym och sänkning av ”listpriser”. Således positiva effekter för regionerna. 

Forxiga 

Inge berättade att Forxiga nyligen beslutats ingå i läkemedelsförmånen på 

indikationen hjärtsvikt. Jämförelser har gjorts med Entresto, vilket inte är självklart 

eftersom verkningsmekanismerna är olika och jämförande studier saknas. Entresto 

subventionernas för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med 

nedsatt ejektionsfraktion. Forxiga har fått en mer begränsande förmånsbegränsning 

vilket gör att man kan fundera över om Entrestos begränsning egentligen borde 

ändras. Riktlinjer från kardiologisk expertis inväntas inom kort. 

TNF-hämmarna 

Från den 1 oktober upphör gällande nationella avtal för TNF-hämmarna och då 

riskerar kostnaden att bli betydligt högre. För adalimumab dominerar originalet 

Humira fortfarande förskrivningen, men användningen av biosimilarer ökar över 

tid. Det finns en stor variation i läkemedelskostnad. Årskostnaden för Humira är 

cirka 77 000 kr (en patient med diagnos RA), medan årskostnaden med den 

billigaste biosimilaren är cirka 17 000 kr (”listpriser”). Nationellt pågår en succesiv 

övergång till biosimilarer, men recept gäller i 1 år och det tar tid att ställa om. 



 

 
  

  
    

 

 

 

Region Västmanland ligger bra till, men vi betalar drygt 50% mer nu än om vi 

skulle använda bara biosimilarer. 

Iatrogena läget 

Maria och Mats berättade att de har fått positivt besked från ett läkemedelsföretag 

om att introducera morfin i lågdos 5 mg i liten förpackning.  

En sömnföreläsare är bokad till en 2-dagars kurs i KBT insomni. Utbildningen är 

riktad till vårdcentraler och psykiatrin. Det finns även ett förslag om att arrangera 

en sömnföreläsning till sjukhusläkarna. 

Nya receptblanketter 

Den gamla receptblanketten slutar gälla den 1 maj. Läkemedelskommittén har 

beställt nya receptblanketter för hela sjukvården. Det är Apotekstjänst som ska 

leverera, men de har leveransproblem. Marie Halvarsson jagar efter blanketterna, 

men om vi inte får tag på några måste information skickas ut till vårdgivarna under 

denna veckan. Telefonrecept fungerar fortsatt och recept skrivna senast den 30 april 

gäller 1 år. 

Nationella läkemedelslistan 

En nationell läkemedelslista och EHM:s Förskrivningskollen kommer den 1 maj 

(trots önskemål om att skjuta upp införandet). Patienterna kan spärra/dölja 

information för vården och då döljs den även i Pascal, men inte i våra journaler. 

Patientens samtycke krävs varje gång tjänsten ska användas. Tjänsten kan inte 

användas för läkemedelsförskrivning. Listan är ofärdig och kommer att skapa 

problem i vården, varför många aktörer agerat för att regeringen skall senarelägga 

införandet. 

LOK-dagarna 

Lars Lööf refererade från LOK-dagarna den 13 respektive 15 april. Bland annat 

diskuterade TLV:s generaldirektör Agneta Karlsson och TLV:s chefsfarmaceut 

Nicklas Hedberg samarbetet mellan TLV och LOK. TLV har flera pågående 

regeringsuppdrag, bl.a. hälsoekonomiska bedömningar för precisionsläkemedel och 

utreda möjliga betalningsmodeller för ATMP, utveckla uppföljningen av nya 

läkemedel i klinisk vardag, prisrangordning för utbyte av dosdispenserade 

läkemedel, samt försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på apoteken. TLV får 

många frågor kring melatonin och även om CF-läkemedel och utbytbarhet för 

biosimilarer.  

Ricard Nergårdh, överläkare Karolinska universitetssjukhuset och NT-rådets 

medicinska expert på sällsynta diagnoser, pratade om läkemedel vid sällsynta 

sjukdomar. Det handlar om ca 20 nya läkemedel per år.  

Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, hade en genomgång av IVO:s 

verksamhet och hon var positiv till en fortsatt diskussion med 

läkemedelskommittéerna.  

Björn Ericsson, ny generaldirektör för Läkemedelsverket, såg fram emot fortsatt 

samverkan med LOK, exempelvis kring läkemedel och miljö. 



 

 
  

  
    

 

 

 

Mårten Lindström, LOK-ordförande, diskuterade läkemedelskommittéernas roll i 

kunskapsstyrningen med NPO ordförande/NPO representant från NPO hjärt- och 

kärlsjukdomar, NPO endokrina sjukdomar och NPO nervsystemets sjukdomar.  

Lars presentation kommer att skickas ut med mötesprotokollet. 

 

Inge Eriksson  Desirée Loikas 

 

 

Ordförande  Sekreterare 


