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Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

Övriga frågor 

Expertgrupper 
LK tillstyrker följande förslag på nya medlemmar inom Läkemedelskommitténs 
expertgrupper: 
Hud: Karin Palmér, hudkliniken 
Blod: Maria Kättström, verksamhetschef, Viksäng-Irsta FLE 
Strama: Elisabet Freyhult, ST-läkare, mikrobiologen, Västerås 

Hepatit C: Avtalsläge 
AbbVie har begärt att Maviret ska utträda ur läkemedelsförmånerna från den 
1 augusti 2019. Därmed upphör det avtal om maximal läkemedelskostnad 
per patient som tidigare tecknats för Maviret att gälla. Den betydligt högre 
kostnaden som detta innebär gör att Maviret från och med den 1 augusti inte 
längre rekommenderas för behandling av hepatit C. Behandlingar med 
Maviret som startats före den 1 augusti omfattas av återbäringsavtalet tills 
behandlingen är avslutad. 



 

 
  

  
    

 
 
 

 

Läkemedelsverkets patientsäkerhetsdag 22 nov 
Den 22 november 2019 bjuder LV in till ett seminarium för hälso- och 
sjukvårdspersonal om myndighetens läkemedelssäkerhetsarbete. 

Johan Nordmark kommer att delta från Region Västmanland. 

Förnyelse av recept via 1177 
Mats Rothman har ställt en fråga till Läkemedelskommittén gällande förnyelse av 
recept via 1177. LK är tveksam till förslaget och anser att detta måste diskuteras 
vidare, gärna på expertgruppsinternatet 3–4 september. 
Lars Lööf anser att denna fråga bör tas upp nationellt gärna via LOK:s AU.  

Inge svarar Mats Rothman om dessa två förslag. 

Restnoteringar: 
När ett läkemedel tillfälligt tar slut har Läkemedelsverket och företagen olika 
ansvar i att informera och anmäla detta. Läkemedelsverket ansvarar dels för att 
uppdatera en restnoteringslista med information och råd kring anmälda 
restnoteringar, dels för den e-tjänst där företag anmäler restnoteringar. Förskrivare 
kan ta hjälp av apotek men även själva använda sig av Läkemedelsverkets lista över 
restnoteringar, för att kontrollera tillgängligheten på läkemedel. SKL har 
aktualiserat frågan med Läkemedelsverket, som är väl medvetna om problematiken 
men inte ser några givna lösningar. Man konstaterar, att antalet restnoteringar ökar 
kontinuerligt, i år förväntas det bli omkring 1000 stycken totalt. 

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att snabbare samla och uppdatera 
information om läkemedel.  
I detta uppdrag ligger också att bättre vägleda sjukvården när restsituationer 
uppstår. 
Danmark och Norge har ett annat regelverk gällande restnoterade läkemedel. Ett 
nordiskt samarbete i frågan vore önskvärt. 
 
Lars Lööf anser att denna fråga bör tas upp nationellt gärna via LOK:s AU och dess 
möten med Läkemedelsverket. 

Rapporter 

Beredningsgruppen: Industrirelationer 
Den nyinrättade beredningsgruppen för läkemedel och medicinteknik, ingående i 
den nationella nivån av kunskapsstyrningen, har haft två telefonmöten. 
Huvudfrågan vid det senaste mötet var hur kontakterna med industrin skall skötas. 
Inge redogjorde för förslag, som processas vidare. 

LV: Receptföreskrifter 
Läkemedelsverket föreslår, att elektroniska recept görs obligatoriska från  
2020-07-01, i samband med att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. 
Undantag kommer att medges, men endast av mycket begränsade skäl, som skall 
preciseras på blanketten. Vid kontakter mellan LV och SKL har betonats vikten av 
att alla förskrivare har tillgång till elektroniskt förskrivarstöd via myndighet, mest 
rimligt e-hälsomyndigheten. Föreskriften kommer på remiss under hösten. 

 



 

 
  

  
    

 
 
 

Carinas statistik 

Carina informerade om senaste statistiken över kostnader för läkemedel och 
jämförde också läkemedelskostnader för 2018 och 2019. 

Kostnaderna för Smittskyddsläkmedel minskar. 

Läkemedel vid iatrogent beroende minskar i Västmanland, enligt plan. 

Dagens gäst 

Hälso-och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren gästade Läkemedelskommittén för att 
informera om den nya organisationen som träder i kraft 2020-01-01. LK och 
Enheten för sjukvårdsfarmaci föreslås hamna i den medicinska staben, vilket känns 
rimligt. 

Kommande möten i LK 

30/9                    Kungshatt 
 
4/11                    Kungshatt 
 
2/12                    Kungshatt 

20/1                    LK-upptakt 12–17 

10/2                    Kungshatt 

16/3                    Kungshatt 
 
27/4                    Kungshatt  

1/6                      Kungshatt   

  

Inge Eriksson  Carina Westberg 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 


