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Dagens gäst - Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Håkan Wittgren inledde med att försöka sammanfatta det senaste halvårets situation 
för regionens hälso- och sjukvård. Att vården kunde ställa om så fort och så bra i en 
kritisk situation som århundradets pandemi, är bra gjort. Personalen har ställt upp 
på ett föredömligt sätt under tidvis svåra omständigheter. 
Återstarten till ”vanlig vård” under hösten vad gäller till exempel vårdköer och 
operationer är hanterbar men inte lätt. 
Antikroppstester kommer att starta upp med början i september. 
Budgeten för regionen är omställd på grund av många osäkra faktorer i ekonomin. 
  

Föregående protokoll 

Protokollet från den 1 juni 2020 godkändes efter mindre korrigering. 

 

 



 

  

  

  
    

 
 
 

Sammanhållen kunskapsstyrning (SOU 2020:36) 

Utredningen om sammanhållen kunskapsstyrning är ute på remiss. En stor del av 
remissen handlar om läkemedelskommittéerna. I utredningens uppdrag ingick att 
arbeta vidare med Sofia Wallströms utredningsförslag om att inrätta 
vårdkommittéer. Utredningen konstaterar – med bland annat Västmanland som 
exempel – att läkemedelskommittéerna gör ett värdefullt och viktigt jobb. Det 
lagstadgade uppdraget anses fortfarande relevant. Utredningen anser inte, att 
vårdkommittéer skall inrättas utan att Lag om läkemedelskommittéer skall 
bibehållas oförändrad. Man bedömer att kommittéerna spelar en viktig roll i 
kunskapsstyrningen och redan idag på ett framgångsrikt sätt utnyttjas som en del av 
regionernas övergripande kunskapsstyrningsprocess. Den lokala förankringen av 
rekommendationer och uppföljning genom kommitténätverket betonas. 

Region Västmanland och flertalet övriga regioner ställer sig positiva till 
utredningens förslag. 

NLS 

En rapport om Nationell läkemedelsstrategi har kommit. Den beskriver 
övergripande de stora insatsområdena, till exempel nationell läkemedelslista, ordnat 
införande, antibiotika och apoteksmarknaden. 

TLV & SKR : 

- Prognos återbäring 
Återbäringen från trepartsöverenskommelserna blir något lägre 2020 (2,9 miljarder 
nationellt), eftersom behandlingen av hepatit C-patienter minskat rejält under 
pandemin. Staten behåller 40% av återbäringen. Förutom besparingar genom avtal 
noteras, att listpriserna inom vissa områden sjunkit. Adekvata listpriser är i 
förlängningen bättre än att gå omvägen via avtal. 

- Läkemedelskostnader (bifogas protokollet) 
TLV har presenterat en rapport över läkemedelskostnadernas utveckling. Den visar, 
att Sverige ligger något under snittet i Europa vad gäller kostnad/capita. 
Kostnadsutvecklingen de senaste 10 åren beror mest på ökad volym, i viss mån 
produktförändring. Mot detta står prisutvecklingen, som minskat 
kostnadsutvecklingen något. Återbäringar har mindre betydelse i ett 
helhetsperspektiv. 

- TLV har påbörjat en omprövning av faktor IX-preparat. Detta skedde tidigare med 
faktor VIII, vilket ledde till avtal med åtföljande kostnadsminskning. Avtalen för 
TNF-hämmare och JAK-hämmar omförhandlas under hösten. 

Övrigt 

- Nationellt vårdprogram vid covid -19 har tagits fram och finns på 
Infektionsläkarföreningens hemsida (infektion.net): https://infektion.net/wp-
content/uploads/2020/06/nationella-covid-200630-1-1.pdf 

Där finns också länkar med information om covid-19: https://infektion.net/covid-
19-menyplatshallare/covid19-viktiga-lankar/ 

https://infektion.net/wp-content/uploads/2020/06/nationella-covid-200630-1-1.pdf
https://infektion.net/wp-content/uploads/2020/06/nationella-covid-200630-1-1.pdf
https://infektion.net/covid-19-menyplatshallare/covid19-viktiga-lankar/
https://infektion.net/covid-19-menyplatshallare/covid19-viktiga-lankar/


 

  

  

  
    

 
 
 

- Inom diabetesområdet noteras ett par nyheter: 
Insulin aspart Sanofi – biosimilar till Novorapid med 25% lägre pris. Det innebär en 
besparing, men pennans utformning kommer att vara viktig för användbarheten. 
Rybelsus – den första perorala GLP1-analogen, samma substans som Ozempic. 
Priset ungefär detsamma. Notabelt är mycket dålig och varierande biotillgänglighet 
(någon %), vilket gör att dosen är mer än 100 gånger så hög som Ozempics dos. 

Höstens lunchföreläsningar har ställts in med anledning av coronapandemin. 
Däremot genomförs expertgruppsinternatet, med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer som grund för de praktiska arrangemangen. 

Aktuell statistik 

Carina presenterade den senaste statistiken över aktuella läkemedel. 
Under mars såg vi en hamstring av läkemedel då befolkningen hämtade ut allt de  
fick på apoteket, av rädsla för att läkemedel skulle ta slut. Under de följande 
månaderna fram till nu har vi sett en långsam återgång till det normala men ännu 
kvarstår hamstringseffekten (i pengar).  

Apotekarinformation hösten 2020 

Apotekarinformation kommer att erbjudas vårdcentraler under oktober. De 
sjukdomar som kommer att behandlas är bland annat diabetes och rinosinuit. 
Antibiotika och iatrogent beroende är andra ämnen som apotekarna kommer att tala 
om vid besöken. 

Restproblematik läkemedel – hur blir hösten? 

Elma Tajic, enhetschef på Farmaciservice, befarar att läkemedelsföretagen kommer 
att få restproblematik med en hel del läkemedel i höst, då företagen nu prioriterar 
pandemiläkemedel. 

Kommande möten i Läkemedelskommittén 
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