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Basläkemedelslista  

   

Föregående protokoll 

April månads läkemedelskommittéprotokoll godkändes.  

Övriga frågor 

Maria Eckerrot lyfte utifrån aktuella patientfall betalningsansvaret för patienter som 

behandlas vid regionklinik. På senare tid har flera mycket dyra läkemedel – bl.a. vid 

hematologiska maligniteter – av TLV bedömts kostnadseffektiva och inkluderats i 

förmånen. Om sådana läkemedel förskrivs på regionklinik ligger kostnadsansvaret 

på Enheten för farmaciservice. Om Västeråskliniken skriver receptet bär man hela 

kostnadsansvaret eftersom varken Enheten för farmaciservice eller VS har någon 

särskild pott för dyra läkemedel. 

Lars’ nationella rapport 

Lars berättade om nya läkemedel på ingång, mycket dyra och ofta för begränsade 

patientgrupper. Den etiska problematiken är tydlig när prioriteringar skall göras, 

dessutom är evidensen ofta svag för dessa preparat eftersom studierna är 

begränsade. Två aktuella exempel är Orkambi vid cystisk fibros och Translarna vid 

Duchennes muskelatrofi. Lars berättade också om CAR-T (chimeric antigen 

receptor T-cell therapy), en terapimöjlighet där kroppsegna celler modifieras 

genetiskt för att angripa maligna sjukdomar. Tekniken befinner sig i sin linda men 

är hoppingivande för framtiden 



 

 
  

  
    

 

 

 

Faktor VIII-koncentrat 

Trepartsförhandlingar har slutförts om faktor VIII-koncentraten och resulterat i 

avtal gällande nästan alla preparat. Besparingen på nationell nivå blir minst 240 

miljoner ännu större om switch sker till de billigaste alternativen. Faktor VIII-

koncentrat har funnits i nästan 20 år men hittills inte konkurrensutsatts.  

Framtidsidéer för kommittén. 

Idéer för LK:s arbete efterlystes, liksom förslag på gäster till LK-möten under 

hösten. Som gäster föreslogs Anna Letterstål, chef för EKU, Ann-Christine Ahl, 

Västmanlands representant för medicinteknik samt Louise Olsson, chef för Camtö i 

Örebro. 

Prognos, statistik och Bulle 

Carina berättade om prognosarbetet tillsammans med SLL. Kostnadsökningar 

omkring 4% förutses de närmaste 2 – 3 åren, en lägre siffra än Socialstyrelsens 

prognos runt 7%. 

Carina visade också statistik på hur prognoserna har slagit in – under det senaste 

året var felmarginalen 25 mkr (0,5%). 

Vårens sista Läkemedelsbulletin är i slutfasen. Carina visade manus, den 

elektroniska tidskriften kommer att distribueras under de närmaste dagarna. 

Regionalt läkemedelsråd 

Vid det regionala läkemedelsrådet förra veckan diskuterades bl.a.: 

- Ekonomi / prognos / budget. Ett ökat samarbete inom sjukvårdsregionen 

eftersträvas trots olika rutiner. 

- Ökad sjukvårdsregional samverkan inom astma/KOL eftersträvas, med 

diabetesrådet som förebild. Sjukvårdsregionens läkemedelskommittéer ger 

astma/KOL-rådet i uppdrag att ta fram behandlingsrekommendationer, med 

målsättningen att skapa samsyn i de lokala rekommendationslistorna. Förutsatt 

personalunion mellan expertgrupper och astma/KOL-råd kan rekommendationerna 

förankras redan vid framtagandet. 

- Samverkan med LIF: En miljödag arrangerades tillsammans med LIF, som 

efterfrågat en fortsättning. I första han bjuds de in till höstens möte i det regionala 

rådet. 

- Samverkan med apotekskedjor: Förslag har lagts om samverkan med apoteken,  

bl. a om miljöaspekter. Mycket vore vunnet om vår rekommendation att av 

miljöskäl undvika t ex diklofenakgel skulle delas av apoteken. 

- Preliminärt planeras följande temadagar, av intresse för LK och expertgrupper: 

Hälsoekonomi i Örebro mars 2019. Onkologiska läkemedel maj 2019. Exakt datum 

kommer senare. 
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