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Basläkemedelslista  

   

Föregående protokoll 

Mars månads läkemedelskommittéprotokoll godkändes.  

Formulär för läkemedelsgenomgång - uppdatering 

Gunnar Dahlberg föreslår en uppdatering och förbättring av formuläret 

fördjupad läkemedelsgenomgång. LK antar den variant som har instruktionen under 

det formulär som ska fyllas i.  

Läkemedelsbulletinen och nytt från Carina 

Carina visade de rubriker som är aktuella i vårens nummer av Läkemedelsbulletinen 

och efterlyste fler förslag på artiklar. Manus bör vara klart om en vecka. 

 

Alvedon 665 avregistreras 1 juni. Uttaget har minskat i synnerhet för dospatienter 

men fortfarande sker viss ny förskrivning. 

 

Carina visade statistik över läkemedelskostnader, förmån och rekvisition. 

Kostnaderna för NOAK och diabetes är det som ökar mest.  

 

 



 

 
  

  
    

 

 

 

Iatrogent beroende – Mats Rothman 

Mats Rothman gästade LK för att berätta om dagsläget för regionens arbete med 

iatrogent beroende. Processöversynen avslutades den 22 mars. Mats Rothman för 

arbetet vidare som processägare. Han och Maria Brygg erbjuder som LK:s 

informationsläkare länets vårdcentraler och kliniker en föreläsning/diskussion om 

iatrogent beroende. Turnén till kliniker och vårdcentraler har inletts och hittills 

mötts av positiv respons. Det är viktigt att både verksamhetschef, läkare och 

sjuksköterskor på vårdcentralen medverkar på mötet. 

Det västmanländska arbetet mot iatrogent beroende har accepterats som ämne vid 

den nationella patientsäkerhetskonferensen. 

Rapport från NT-råd 

Lars Lööf talade ur det nationella perspektivet: 

- Processen från godkännande via hälsoekonomisk värdering till en NT-

rådsrekommendation. Med ett exempel visade han hur det som utifrån ser ut som en 

långsam myndighetshantering kan bero på ombytliga strategier inte minst från 

marknadsförande företags sida, 

- Särläkemedel med redovisning av forskningsfronten och de utmaningar vi står 

inför när det gäller hälsoekonomi och prioriteringar. 

Läkemedelsenhetens sista inlägg 

Karl-Johan Lindner informerade om att Läkemedelsenheten nu byter namn till 

Enheten för sjukvårdsfarmaci. Det nya namnet gäller från 2 maj. Karl-Johan 

berättade kort om enhetens ursprungliga uppdrag och hur det utvidgats med åren. 

Ett av kärnuppdragen är fortfarande att utgöra ett stöd till Läkemedelskommittén. 

Kommande möten 

 

28 maj 

27 augusti 

8 oktober 

5 november 

3 december 
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