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Minnesanteckningar Regionalt Läkemedelsråd 
2019-05-15, Högbo. 

Närvarande:  

Björn Ericsson  

Johanna Carlsson  

Elin Isaksson  

Carina Westberg 

Karl-Johan Lindner 

Lars Lööf 

Lars Steen 

Björn Lundahl 

Maria Nordqvist  

Rickard Kaugesaar  

Maria Palmetun-Ekbäck 

Birgitta Lernhage 

Christina Grzechnik-Mörk 

Thomas Lindqvist 

Sofie Schwan 

Mikael Köhler 

Gunnar Domeij 

Karin Levrén 

Maria Gradén 

Tove Tevell 

Anna Skrinning 

 

§1. Föregående protokoll 

Inga synpunkter, föregående protokoll läggs till handlingarna 

 

§2. Övriga frågor 

Summering av status i dosupphandlingen samt info om höstens planerade 

workshop om läkemedelsekonomi – Thomas. 

Punkterna återkommer under § 13 och 14. 

 

§3. Val av ny ordförande.  

Björn tillträdde som ordförande i september 2016 för 1+1 år. Ny ordförande 

har diskuterats vid flera möten, nu behöver val av ny ordförande lösas 

snarast. Enligt samverkansnämndens uppdrag ska ordförande utses för 1 år i 

taget (under mötet sas det 2 år men efter avstämning mot hemsidan 

konstateras att det är 1 år). 

Det finns också ett behov av att tydliggöra Läkemedelsrådets och 

ordförandes uppdrag och befogenheter, vilket diskuteras under mötet. 

Uppdragsbeskrivning för Läkemedelsrådet finns på samverkansnämndens 

hemsida. 

Slutsatsen blir att ordförandes roll bör vara att bjuda in till möten för 

Regionala Läkemedelsrådet, sammanställa agenda, vara ordförande under 

mötet samt vara språkrör för läkemedelsrådet och kontaktperson gentemot 

samverkansnämnden och kunskapsstyrningsorganisationen. Regionala 

Läkemedelsrådet bör fokusera på kompetens och erfarenhetsutbyte. 

 

Eventuellt kan ansvar för lokalbokning, fakturering, anmälningar och övrig 

administration föras över till Agneta Nilsson (Region Örebro) mot 

ersättning. 

 

http://www.svnuppsalaorebro.se/lakemedel.html
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För tilläggsuppdrag/arbetsgrupper kan andra personer än ordförande vara 

kontaktperson/drivande. Exempel på tilläggsuppdrag och arbetsgrupper: 

• Läkemedelsforum 

• Gemensamma skrifter, t.ex. Sov Gott, Rek mest sjuka äldre, Rek 

Barn 

• Diareg 

• Dosgrupp 

• IL/IA-nätverk 

• Nätverk för läkemedelsförsörjning 

• Remissvar 

• Kompetensutveckling 

• Nätverk för statistik och läkemedelsekonomi 

• Kontaktperson LIF 

• Kontaktperson CAMTÖ 

• Representant i NT-råd 

• Hemsida och kontaktlista – kan läggas på sekreterare 

 

Förslag ny ordförande/vice ordförande – Christina nomineras som ny 

ordförande. För att kunna acceptera ordförandeskapet behöver 

förutsättningarna klargöras, vilket de inte var innan detta möte, och därefter 

förankras på hemmaplan. Om ett par veckor kan beslut meddelas. 

 

Förslag om nominering av Gunnar Domeij som vice ordförande. Orsaken är 

att ordförande resp. viceordförandeposten lämpligast bör fördelas så att inte 

bägge hamnar inom samma region. Det har betydelse dels för 

arbetsfördelning inom regionala läkemedelsrådet dels en lämplig 

successionsordning för rotation av ordförandeskapet.  

När Christina Mörk nu nomineras som ordförande kommer därför Uppsala 

representeras av 2 representanter genom att Thomas Lindqvist för 

närvarande är vice ordförande. Inget beslut om vice ordförande fattas under 

mötet utan handläggs ad hoc via mailkorrespondens definitivt när beslut om 

ny ordförande är klart. 

 

Ett förslag är också att redan nu fastställa vilken region som står på tur för 

ordföranderollen, eventuellt tas beslut på kommande möte. 

 

På kommande möte bör också frågan om rådets beslutsmässighet, i 

förhållande till representation från respektive region, lyftas. 

 

§4 Arbetssätt, hur samverkar vi kommittéer på bästa sätt framöver i 

rådet? Frågan har diskuterats under §3. 
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§5. Avstämning inför möten i NSG LM/MT. Samordning? 

Lars L visar bild på SKL:s modell för kunskapsstyrning. Övergripande 

läkemedelsfrågor i regionernas kunskapsstyrning – LOK:s roll. Förslag från 

LOK till stödfunktioner till NSG för läkemedel/medicinteknik. 

Beredningsgrupp läkemedelsfrågor är en viktig nationellt central funktion i 

kunskapsstyrningen där Läkemedelskommittéerna (LK) enligt beslut ska 

vara representerade av 2 LK-ordföranden för övergripande 

läkemedelsfrågor. Representant från U-A Örebro regionen ska nomineras. 

Regionala Läkemedelsrådet föreslår Inge Eriksson.   

 

§6. Uppdragsbeskrivning för läkemedelsrådet vs 

kunskapsstyrningsorganisationen  

Christina har skickat ut dokument för uppdragsbeskrivning för den 

sjukvårdsregionala samverkansgruppen för läkemedel och medicinsk teknik 

(två grupperingar). Uppdragsbeskrivningen kommer från 

kunskapsstyrningsorganisationen, Christina har försökt ta reda på vad som 

är obligatoriskt men inte fått svar.  

Regionala Läkemedelsrådet anser att rådet ska vara en länk mellan nationell 

och lokal nivå. Christina skriver ett komprimerat förslag och skickar det till 

Lena Burström som är RSG-läkemedels kontaktperson. I svaret betonas att 

det finns fungerande processer regionalt samt att vi vill behålla det smalt 

och inte ålägga den regionala nivån mer. 

I NT-rådet är Mikael vår representant. Rekommendationer från NT-rådet 

går inte via det regionala planet utan förmedlas ut direkt till verksamheterna 

från det lokala planet, detta fungerar bra idag. Däremot om vi vill nominera 

något till NT rådet kan det ge öka kraft om vi tar det gemensamt från hela 

sjukvårdsregionen. Detta skulle kunna kanaliseras genom det Regionala 

Läkemedelsrådet. 

 

§7. Diareg: Ny behandlingsrekommendation på gång redan nu?  

Lars S informerar om Diaregs kommentarer utifrån nyare CV 

diabetesstudier, man har sammanställt studier för GLP1-analoger och 

SGLT2-hämmare. Sörmland, som uppdaterar sina rek varje år, har en 

uppdaterad behandlingsalgoritm för diabetes.  

 

Diaregs uppdrag är att ta fram ett regiongemensamt faktaunderlag. Det är 

önskvärt med tydligare information kring uppdrag och roller samt hur 

kommunikation mellan diareg och lokal LK sker på bästa sätt. 

Det finns önskemål om att Diareg ska skriva om varningar som dyker upp, 

t.ex. gangrän, och hur man bör förhålla sig till dessa. 

Förslag att representant från Diareg deltar på kommande möte. 
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§8. Mail från LIF-sjuklövern ”speed dating”.  

LIF vill erbjuda möten mellan terapigrupper och företag. LIF undrar om 

Regionala Läkemedelsrådet är intresserade av denna mötesform, LIF skulle 

stå för samordning.  

Av praktiska skäl ser Regionala Läkemedelsrådet inte att detta är aktuellt 

för tillfället. 

 

I Örebro har man haft en fungerande modell där företagen skickar 

information digitalt inför t.ex. revidering av rekommendationer, 

informationen skickas vidare till representanter i terapigrupperna.  

Inge ombeds svara LIF att Regionala Läkemedelsrådet, dvs övriga 

Läkemedelskommittéer, önskar information på motsvarande sätt som skett i 

Örebro. 

 

§9. ST-kurs farmakologi – sammanställning av läget i U-Ö regionen –  

Lars L visar sammanställning för hur ST-kursen är utformad för respektive 

region. Från Socialstyrelsen finns det tre webbutbildningar; 

Läkemedelsgenomgångar, AT-utbildning (ffa äldre fokuserad) och ST-

utbildning. Webbutbildningarna är dåligt uppdaterade med många döda 

länkar, trots återkommande återkoppling från sjukvården har inget hänt. 

Webbutbildningarna är i grunden bra men går inte att använda om de inte 

uppdateras.  

Det finns möjlighet till samarbete med ST-kursen. Lars skickar 

sammanställningen till kontaktpersonerna.  

 

§10. Kort återrapport om Sov Gott  

Sov Gott behöver revideras med mer belysning på barn och ungdomar samt 

unga vuxna. Arbetsgruppen träffas i början av hösten och målet är en 

reviderad version till Läkemedelsforum 2020.  

En representant från skolhälsovården vore önskvärt. Tipsa gärna Carina på 

förslag till personer som kan representera skolhälsovården.  

 

§11. Lyrica/pregabalin  

Carina visar andel generika för pregabalin. Om generika förskrivs till 100% 

innebär detta en besparing på 17 miljoner kronor per år i Uppsala-

Örebroregionen. Värmland har högst andel generika, troligtvis en effekt av 

att man har ordinationsmallar. Kalmar och Kronoberg har 70 %, vad har de 

gjort? Thomas skickar ut information. 

För dossortimentet avser man att på sikt ta bort Lyrica och enbart 

dispensera pregabalin. 
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I nästa Bulletin (Västmanland) kommer en artikel på ämnet, det är fritt för 

övriga regioner att översätta till egna siffror och använda. 

Carina kan vara kontaktperson för att samordna goda idéer om vi ska göra 

en gemensam satsning för att öka andelen generika. 

 

§12. LM forum – läge  

Program för 2020 presenteras.  

Ekonomin har diskuterats, målsättningen är att ha en nollbudget och att 

bidragen från landstingen hålls så liten som möjligt.  

 

§13. Dos-läge  

Det har varit ett intensivt arbete med dosupphandlingen, målet är att tilldela 

före midsommar.  

I dosgruppen kommer man också arbeta vidare för en kontinuitetsplan för 

dos, kommer gå in till nationella projektet, målet är att i slutet på året ha en 

plan. 

 

§14. Övriga frågor  

Läkemedelsekonomi – Thomas var initiativtagare till höstens workshop om 

läkemedelsekonomi på vårdcentral, vilket alla regioner tyckte var givande. 

Thomas får nu i uppdrag av regionala läkemedelsrådet att anordna ett möte 

om läkemedelsekonomi på sjukhusen. 

 

Stöd till RPO Hud för gemensam/regional terapirekommendation?  

För de gemensamma rekommendationer vi tagit fram, dvs för barn och mest 

sjuka äldre, har det funnits ett regionalt behov, för hud finns 

rekommendationer lokalt. Regionala Läkemedelsrådet beslutar att inte ta 

fram gemensam rekommendation för hud, då den regionala nivån 

(”midjan”) bör vara smal. 

 

§15. Kort rapport NT-rådet  

Michael återger från senaste mötet. 

 

§16. Nästa möte 

Datum: 25 september, Ort: Falun 

 
Sekreterare för mötet: Johanna Carlsson, Elin Isaksson 


