Stockholms läns läkemedelskommitté
För en klok läkemedelsanvändning
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Rätt läkemedel i rätt sammanhang
Det finns idag ett stort antal läkemedel på den svenska marknaden
och många av dem har inneburit fantastiska framsteg för att förbättra
vår hälsa, lindra och ibland till och med bota sjukdom. Det finns också
läkemedel som egentligen inte tillför något för folkhälsan. Alla läkemedel måste användas på rätt sätt, av rätt patienter och i rätt sammanhang
för att de ska göra nytta. Risken är annars stor att de istället leder till
problem som biverkningar. Läkemedel är inte vilken vara som helst
och vården är inte vilken marknad som helst. Vanliga principer som att
tillgång och efterfrågan bestämmer priset fungerar inte för läkemedel.
Dels därför att den som ska använda varan inte är den som betalar för
den, dels därför att beslut om användningen förutsätter stor kunskap
och erfarenhet.
Därför finns Stockholms läns läkemedelskommitté, en kunskapsorganisation med 21 expertråd inom olika terapiområden och med en
tät samverkan med Karolinska Institutets forskare. Läkemedelskommitténs viktiga uppgift är att granska evidens, sprida kunskap om
läkemedel och fortbilda om kritisk evidensvärdering. Det ingår också i
vår roll att uppmärksamma läkare och beslutsfattare på läkemedelsindustrins marknadsföring och metoder att påverka läkare. Syftet är att
ge läkaren stöd så att hon eller han i samråd med patienten alltid kan
välja de bästa läkemedlen.
Vi har idag stora utmaningar och förändringar att vänta inom läkemedelsområdet. Den nya patientlagen och beslut om fria läkemedel till
barn är två exempel på händelser som skapar nya förutsättningar. Flera
nya biosimilarer mot bland annat inflammatoriska sjukdomar är på
väg. Rätt använda kan dessa skapa prispress och ekonomiskt utrymme
för annan behandling. Vi måste värdera och hantera prioriteringar av
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nya mycket kostsamma läkemedel för bland annat cancer och sällsynta
sjukdomar i en alltmer ansträngd sjukvårdsbudget.
Stockholms läns läkemedelskommittés uppdrag är därför mer aktuellt
än någonsin. Det är vår uppgift att verka för att läkemedel används på
ett säkert, rationellt och kostnadseffektivt sätt utifrån visad klinisk nytta,
folkhälsoperspektiv, socioekonomi samt säkerhet och med miljöhänsyn.
Vårt breda perspektiv på läkemedel innebär att läkemedelskommittén
också väger in och arbetar med icke-farmakologiska åtgärder, diagnostik
och fortbildning kring både läkemedel och andra medicinska frågor. För
att lyckas med det samverkar vi med flera andra aktörer, myndigheter
och experter i andra delar av vården.
Vi arbetar för alla patienters rätt och möjlighet till en jämlik vård. I den
framtidssatsning som landstinget nu gör är
syftet bland annat att skapa bättre och mer vård
och nya arbetsmetoder. Rätt vård, i rätt tid och
på rätt plats är viktiga ledord. Stockholms läns
läkemedelskommitté har sedan länge arbetat
med att sätta läkemedel i sitt rätta sammanhang
och vi ser fram emot att vara en aktiv part i
Framtidens hälso- och sjukvård.

Eva Andersén Karlsson
docent, överläkare, ordförande i
Stockholms läns läkemedelskommitté
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Vi arbetar för jämlik hälsa

Mål
Stockholms läns läkemedelskommitté verkar
för en medicinskt ändamålsenlig, säker,
rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning sedd ur patient-, förskrivar-,
miljö- och samhällsperspektiv.
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En vision om jämlik hälsa för hela befolkningen genomsyrar all verksamhet inom Stockholms läns läkemedelskommitté. Alla människor,
oavsett ålder, kön, bostadsort eller sociala, ekonomiska och kunskapsmässiga förhållanden har rätt till effektiv och säker läkemedelsbehandling på lika villkor. Stockholms läns läkemedelskommitté värderar
nyttan och kostnaden för läkemedel och rekommenderar de bästa
läkemedlen vid många olika sjukdomar och för mesta möjliga hälsa i
hela landstinget. Det innebär också att kunna göra prioriteringar mellan
olika sjukdomstillstånd och terapiområden. Jämlik läkemedelsbehandling förutsätter att förskrivare har tillgång till information och fortbildning som är oberoende av kommersiella intressen. Det är läkemedelskommitténs uppgift att erbjuda detta.
De senaste åren har Stockholms läns läkemedelskommitté haft särskilt
fokus på jämlik hälsa. Alla expertråd har arbetat med att identifiera och
åtgärda problem som till exempel underbehandling eller överbehandling
inom vissa patientgrupper.
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En kommersiellt oberoende aktör
Sjukvården måste kunna lita på att läkemedelskommitténs rekommendationer görs med hänsyn till hela befolkningens hälsa. Läkemedelskommittén och expertråden är därför kunskapsorgan som är oberoende
av läkemedelsindustrin och andra kommersiella intressen. Detta är
något som tas på yttersta allvar. En tydlig jävspolicy är antagen som
gäller hela organisationen.
Ledamöterna i Stockholms läns läkemedelskommitté har medicinsk,
farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. De flesta är läkare men
även sjuksköterskor och apotekare finns med i kommittén.
Medlemmarna representerar stora terapiområden och olika geografiska
områden och driftsformer inom landstinget. Ordföranden och ordinarie
ledamöter utses av Hälso- och sjukvårdsdirektören. Läkemedelskommittén adjungerar också ledamöter.

ÖTER
LEDAM
Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, ordförande i
Stockholms läns läkemedelskommitté
Viktig läkemedelsfråga: Att förmedla evidensbaserade värderingar av läkemedel för bästa patientnytta och folkhälsa. Att
nya läkemedel värderas och används utifrån effekt, säkerhet och
kostnadseffektivitet.

Kristina Ateva, apotekare, farmaceutisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Viktig läkemedelsfråga: Att använda läkemedel med minsta
möjliga miljöpåverkan när det är medicinskt möjligt. I Kloka Listan
är miljöaspekten invägd.

Johan Bratt, docent, chefläkare, vice ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset
Viktig läkemedelsfråga: Säkerställa nationella processer, för en
hållbar kostnadsutveckling och rättvis hantering av nya dyra
läkemedel i sjukvården, som fungerar ned på klinik- och patientnivå.

6

7

För en trygg, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning
Stockholms läns läkemedelskommitté är ett producentoberoende, rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor. Uppgiften är att verka för en
säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning baserad på
bästa tillgängliga kunskap.
Vi arbetar bland annat med att:

ÖTER
LEDAM
Marja-Liisa Dahl, professor, överläkare, verksamhetschef
Karolinska Universitetssjukhuset
Viktig läkemedelsfråga: Säker och effektiv läkemedelsanvändning förutsätter att vi tar hänsyn till varje patients individuella egenskaper såsom ålder, njurfunktion, vilka andra läkemedel
patienten tar och eventuell graviditet eller amning. Lättillgängliga
och evidensbaserade kunskapskällor behövs som stöd för detta.

• öka intresset för läkemedelsfrågorna inom all hälso- och sjukvård
• rekommendera de läkemedel som ger mesta möjliga hälsa för landstingets befolkning i Kloka Listan

Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare

• introducera nya läkemedel i sjukvården på ett säkert och effektivt sätt

Storvretens Vårdcentral, Tumba

• fortbilda, kommunicera och förmedla evidensbaserad kunskap om
läkemedel inom hela landstinget

Viktig läkemedelsfråga: Att patienterna får bra och välbeprövade mediciner. Primärvården har den bredaste förskrivningen av
läkemedel så vi har ett stort behov av att bygga upp kompetens på
området.

• följa upp hur läkemedlen används i praktiken och över tid
• ta fram och kommentera förslag till landstingets policy och strategi i
läkemedelsfrågor som till exempel handlar om ekonomi, biverkningar,
läkemedelsmissbruk, klinisk forskning och miljöaspekter på läkemedel
• driva nationella samarbeten inom läkemedelsområdet

Roger Henriksson, professor, överläkare, avdelningschef

• stödja förskrivare, verksamhetschefer, beställarorganisationen och
andra beslutsfattare med kunskap om läkemedel

Regionalt Cancercentrum, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

• bidra till en effektiv och kunskapsbaserad upphandling av läkemedel i
landstinget
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Viktig läkemedelsfråga: Rätt och rättvis läkemedelsbehandling
för alla som är i behov av det. Själv har jag särskilt fokus på cancer.
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Läkemedelsbehandling baserad på kunskap

Kunskapsorganisation med 21 expertråd

Bakom Stockholms läns läkemedelskommitté står en kunskapsorganisation bestående av 21 expertråd inom stora terapiområden. Expertråden
arrangerar fortbildningar för vården, skriver behandlingsrekommendationer och skapar informationsmaterial till förskrivare och patienter. De
tar fram underlag för de rekommendationer som läkemedelskommittén
gör i Kloka Listan och till Kloka råd.

• Allmänmedicin

Expertråden kommunicerar även med läkemedelsindustrin och medverkar i arbetet med framtidsspaning och i att värdera nya läkemedel som
introduceras i Sverige. En viktig uppgift är att medverka i medicinskt
ändamålsenlig upphandling av läkemedel. I expertråden finns personer
som både har god vetenskaplig kunskap och stor klinisk erfarenhet av
läkemedelsbehandling.

• Geriatriska sjukdomar

• Analgetika och reumatologiska sjukdomar
• Anestetika, vätsketerapi och nutrition
• Endokrinologiska och metabola sjukdomar
• Gastroenterologiska sjukdomar
• Hjärt-kärlsjukdomar
• Hud- och könssjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Luftvägs- och allergisjukdomar
• Medicinska njursjukdomar
• Neurologiska sjukdomar
• Obstetrik och gynekologi
• Onkologiska och hematologiska sjukdomar
• Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel
• Psykiatriska sjukdomar
• Radiologiska läkemedel
• Särläkemedel
• Urologi
• Vaccinationer
• Ögonsjukdomar
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Med tanke på miljön
Landstinget har en ambition att bidra till minskade miljörisker med
läkemedel. Därför bedöms och klassificeras läkemedel efter deras påverkan på miljön. Stockholms läns läkemedelskommitté beaktar miljöklassificeringen vid val av de läkemedel som rekommenderas i Kloka
Listan. Miljökrav ställs också vid upphandling av läkemedel.

ÖTER
LEDAM
Paul Hjemdahl, professor, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Viktig läkemedelsfråga: Bättre förebyggande av hjärtinfarkt och
stroke. Vi har fortfarande en underbehandling av patienter med
högt blodtryck och av patienter med förmaksflimmer med blodproppshämmande behandling, delvis eftersom många patienter inte
fullföljer behandlingen. Behandlas patienter adekvat med blodfettsänkande statiner och hur ska vi hantera nya extremt dyra läkemedel
som är på gång?

Thomas Kahan, professor, överläkare
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Viktig läkemedelsfråga: Att kunna ge stöd och underlag så att
läkare kan erbjuda det läkemedel som är mest ändamålsenligt för
den patient de har framför sig. Det behövs till exempel inom hjärtkärlområdet där det nu kommer flera nya läkemedel som är mycket
kraftfulla.

Inga Klarin, med dr, överläkare
Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Viktig läkemedelsfråga: Äldre personer har ofta ökad känslighet
för läkemedel och även försämrad njurfunktion. Alla patienter ser
inte likadana ut och ju äldre patient desto viktigare att
individualisera behandlingen.
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Kloka rekommendationer i Kloka Listan

Kloka råd

Kloka Listan är ett stöd för läkaren vid förskrivning av läkemedel vid
vanliga sjukdomar. För många sjukdomar finns det ett stort antal läkemedel på marknaden och det krävs ett stort engagemang och mycket
kunskap för att göra rätt val vid varje enskilt förskrivningstillfälle.
Läkemedlen som finns med i Kloka Listan har värderats och valts ut av
Stockholms läns läkemedelskommitté med avseende på effekt och säkerhet, användarvänlighet och ändamålsenlighet, prisvärdhet och miljö.

Varje år tar Stockholms läns läkemedelskommitté fram ett tiotal råd för
hur läkemedelsanvändningen kan förbättras ─ Kloka råd. Det kan till
exempel handla om att öka eller minska förskrivningen av vissa läkemedel. Syftet är att försöka åtgärda vanliga problem i läkemedelsanvändningen.

Kloka Listan ges ut i flera versioner; för förskrivare, för patienter, och
som stöd vid beställning till läkemedelsförråd. Dessutom syns Kloka
Listans rekommendationer i journalsystemen.
Majoriteten av de läkemedel som skrivs ut i sjukvården i Stockholm är
de som rekommenderas i Kloka Listan.
Kloka Listan är resultatet av ett omfattande
arbete. Expertråden följer utvecklingen
inom sitt terapiområde, bevakar frontlinjen av forskning, följer den vetenskapliga
litteraturen och granskar och värderar
såväl nya som äldre läkemedel. Expertråden presenterar sina förslag för
läkemedelskommittén som beslutar om
rekommendationerna efter granskning
av förslagen.
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När vi ska börja använda
nya läkemedel i sjukvården
Nya läkemedel behöver introduceras i vården så att de kommer rätt
patienter till del, används på ett säkert sätt inom rätt nivå av vården och
så att resurser kan fördelas på rätt sätt. Det borgar för en jämlik hälsa
över hela länet och landet. Därför arbetar läkemedelskommittén med
introduktion av nya läkemedel.
Många nya läkemedel får stor inverkan på sjukvårdssystemet. De kan till
exempel innebära att rutiner för provtagning eller besök måste läggas
om eller att ny utrustning för diagnostik måste köpas in. Introduktionen
behöver därför samordnas och ske på ett genomtänkt och tryggt sätt.

Ett nytt läkemedel eller en ny indikation för ett läkemedel introduceras
antingen via ett nationellt ordnat införande eller enligt regionala processer. Läkemedelskommittén är involverad i båda dessa införandeformer.
De läkemedel som väljs ut för nationellt införande är sådana som bedöms ha stor påverkan på hela landets sjukvård eller där ett gemensamt
förfarande krävs för att uppnå jämlik hälsa över hela landet. Stockholms
läns läkemedelskommitté är representerat i det nationella organet NTrådet som fattar beslut om landsövergripande rekommendationer till
landstingen.
Sedan hösten 2014 finns också en särskild regional process för introduktion och uppföljning av vissa nya läkemedel som inte går genom det nationella införandeprogrammet. Det arbetet resulterar i så kallade Kloka
protokoll om hur ett nytt läkemedel ska hanteras inom landstinget.
Expertråden samverkar med arbetsgruppen för nya läkemedel som finns
inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tillsammans granskar, kommenterar och planerar de introduktion och uppföljning av nya läkemedel. Dessa förslag diskuteras och beslutas i Stockholms läns läkemedelskommitté och dess arbetsutskott.

Användningen av ett nytt läkemedel kan också behöva följas extra noga
under en period när läkemedlet börjar användas av ett större antal
patienter i vardagen. En säker introduktion innebär därför också att ha
en strategi för uppföljning, till exempel att användningen registreras
i kvalitetsregister. Stockholms läns läkemedelskommitté initierar och
bidrar till att uppföljning kan ske.
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Med spaning på framtiden
Vilka nya läkemedelssubstanser är på gång och när kan de förväntas
komma ut på den svenska marknaden? Vilken betydelse kommer de att
få för patienterna och för vården? Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd medverkar i en framtidsspaning, horizon scanning,
som resulterar i ett underlag med bedömningar av vilka läkemedel som
kommer att bli betydelsefulla för den svenska vården de närmaste åren.

ÖTER
LEDAM
Synnöve Lindemalm, med dr, bitr överläkare
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Viktig läkemedelsfråga: Barn som är sjuka använder ofta mycket
läkemedel och många läkemedel har bristande information om användning hos barn. Det är inte bara frågan om vilka läkemedel som
ska användas utan också hur. Hur man ska få i barnen medicin och i
vilka doser till exempel.

Prognoser om läkemedelsanvändning
Hur ska verksamhetschefer och landstinget planera för användning av
läkemedel? Vilka resurser ska de avsätta för detta i budgeten? Hälsooch sjukvårdsförvaltningen tar årligen fram en prognos över användning
och kostnader för läkemedel inom länet. Detta sker i samverkan med
Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd.

Rickard Malmström, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Viktig läkemedelsfråga: Strukturerat införande av nya läkemedel
med patientsäkerhet och patientnytta i fokus. Att säkerställa en evidensbaserad introduktion av nya läkemedel i sjukvården baserat på
visad effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet. Att samtidigt skapa
bättre möjligheter till klinisk forskning och vidareutveckling av nya
läkemedel vilket på sikt kan komma fler patienter till gagn.

Mussie Msghina, docent, överläkare
Psykiatri Sydväst
Viktig läkemedelsfråga: Underbehandling av depression
och överbehandling av psykos. Depression är en behandlingsbar
sjukdom så det är nästan oförlåtligt att inte alla får läkemedel som
behöver det. De antipsykotiska läkemedlen kan ge både farliga och
obehagliga biverkningar så vi ska inte behandla mer med dem än
vad som behövs.
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Stort kontaktnät ger brett perspektiv
Läkemedelsfrågorna måste hanteras i ett brett perspektiv och sättas i ett
större sammanhang som innehåller såväl preventiva åtgärder, diagnostik, folkhälsoperspektiv, andra medicinska behandlingsmetoder, miljö,
hälsoekonomi med mera. För att lyckas med det verkar Stockholms
läns läkemedelskommitté i ett stort kontaktnät med flera andra aktörer,
intresseföreningar, universitet, myndigheter och experter både inom och
utanför det egna landstinget.

Patienter
Stockholms läns läkemedelskommitté har ett brukarråd med representanter från patient-, pensionärssamt handikapporganisationer knutet till sig. Brukarrådet och läkemedelskommitténs arbetsutskott träffas
en gång per termin för informations- och idéutbyte,
dialog och diskussion.
Kloka Listan ges varje år ut i en särskild version för
patienter. Målet är att sprida kunskap om läkemedel
och att verka i transparens.
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Stockholms Medicinska Råd, SMR
Stockholms läns läkemedelskommitté verkar för
att belysa läkemedelsaspekter inom vårdprogram och behandlingsriktlinjer inom landstinget. Tillsammans med det rådgivande och
samverkande nätverket Stockholms Medicinska
Råd och dess specialitetsråd bevakar läkemedelskommittén utvecklingen inom olika expertområden, nya trender, behandlingsstrategier,
patientsäkerhet och andra omvärldshändelser i
Sverige och internationellt.

Läkemedelsindustri
Stockholms läns läkemedelskommitté möter
regelbundet Läkemedelsindustriföreningen,
LIF. I övrigt sker kontakten med industrin via
respektive expertrådsordförande. Läkemedelskommittén arrangerar även hearings med
läkemedelsindustrin kring utvalda läkemedelsområden. Vid en hearing får företagen besvara
ett antal frågor från expertråden.
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Myndigheter och universitet

Politiker

Stockholms läns läkemedelskommitté samverkar
brett med flera olika myndigheter, bland annat
Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Representanter för
Karolinska Institutet medverkar i både
läkemedelskommittén och i expertråden.

Stockholms läns läkemedelskommitté stödjer sjukvårdens administrativa och politiska ledningar med
kompetens i viktiga frågor kring läkemedel och i
kontakter med myndigheter, industri och
vårdgivare.

Nätverk för Sveriges
läkemedelskommittéer, LOK

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Det finns en läkemedelskommitté i varje landsting
och de samverkar alla i det nationella nätverket
för läkemedelskommittéordföranden, LOK. Detta
gör det möjligt att verka för jämlik vård över hela
landet.
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SKL och läkemedelskommittén har ofta kontakt i
läkemedelsfrågor. Inom SKL finns också rådet för
nya terapier, NT-rådet, som har som uppgift att
ge vägledande rekommendationer för hela landets
landsting kring vissa nya läkemedel. Stockholms
läns läkemedelskommitté är representerat i NTrådet.
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Upphandling baserad på kunskap

ÖTER
LEDAM
Christer Norman, specialist i allmänmedicin

Stockholms läns landsting upphandlar varje år stora mängder läkemedel
som används inom sjukhusen. Stockholms läns läkemedelskommitté
och expertråden samverkar med upphandlingsavdelningen. Expertrådens kunskaper om läkemedel och hur de används i praktiken är avgörande för framgångsrik upphandling.

Salems Vårdcentral
Viktig läkemedelsfråga: Att läkemedelsanvändningen är rationell och baserad på god evidens. Producentoberoende information till förskrivarna är en viktig motvikt till läkemedelsindustrins
marknadsföring. Det är angeläget att minska på onödig antibiotikaanvändning för att försöka bromsa de tilltagande problemen med
antibiotikaresistens.

Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare
Klinisk farmakologi, Södersjukhuset
Viktig läkemedelsfråga: Att använda våra beprövade läkemedel
på bästa sätt för att skapa mesta möjliga hälsa i hela befolkningen.
Det finns fortfarande utrymme att förbättra förebyggande och
behandling av våra folksjukdomar. Där ska Kloka Listan vara ett stöd.

Peter Persson, farm dr, apotekare
Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus
Viktig läkemedelsfråga: Att patienterna får den läkemedelsbehandling som har bäst dokumenterad effekt. Det åstadkommer vi
genom information och utbildning, bra beslutsstöd i journalsystemet
och uppföljning via statistik över förskrivning.
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Fortbildning vid tusen tillfällen

Utbildningen sker i olika former:

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråden är landstingets i
särklass största fortbildare av vårdpersonal inom läkemedelsfrågor. Det
är kommitténs uppgift att identifiera brister i läkemedelsanvändningen,
göra de påpekanden som behövs och att erbjuda utbildning för att avhjälpa bristerna.

Primärvård:

Läkemedelskommittén kan erbjuda information och utbildning som
är helt producentoberoende och som utgör en motpart till läkemedelsindustrins marknadsföring och kommersiella information. Utbildningen
är dessutom kostnadsfri för vårdgivare och riktas både till läkare och
sjuksköterskor inom alla terapiområden.

• Uppsökande verksamhet fyra gånger om året till länets alla vårdcentraler
• Nio fortbildningsnätverk i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum med 6–10 träffar per år
Sjukhus:
• Update om medicin och läkemedel arrangeras 2–4 gånger per månad
på alla sjukhus
Geriatrik:
• Update till sjuksköterskor och läkare arrangeras
─ 6 gånger årligen för sjuksköterskor vid 11 geriatriska kliniker
─ 2 gånger per månad för läkare vid fyra geriatriska kliniker
Öppna seminarier:
• För läkare och sjuksköterskor, två gånger per månad

Varje år:
•
Arrangeras närmare 1 000 fortbildningsaktiviteter, över 600 på
vårdcentraler
•
Deltar omkring 25 000 personer i
fortbildning
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Kommunikation av kunskap
Stockholms läns läkemedelskommitté arbetar för att sprida evidensbaserad och producentoberoende kunskap om läkemedel på många
olika sätt.
På www.janusinfo.se finns bland annat expertrådens behandlingsrekommendationer, Kloka Listan i digital version, ingångar till flera
olika kunskapsdatabaser, webbsändningar av fortbildningsaktiviteter
samt nyheter om läkemedel.
I tidningen Evidens, medicin och läkemedel, sätts information om
läkemedel i ett större sammanhang, både medicinskt och i samhället.
Målgruppen är i första hand primärvården.
Läkemedelskommittén ger också ut broschyrer och lathundar inom
olika områden, både för patienter och för förskrivare.
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Michael Runold, med dr, överläkare

Björn Wettermark, docent, apotekare

Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Viktig läkemedelsfråga: Det är en sak att förskriva ett läkemedel men en annan att se till att det kommer in i patienten. För
läkemedel vid astma och kol är kunskapen väldigt låg om hur man
använder inhalatorerna på rätt sätt både hos läkare och patienter.

Viktig läkemedelsfråga: Stockholmarna hämtar ut mer än 20
miljoner recept varje år. Nästan alla i befolkningen får läkemedel.
I Sverige har vi fantastiska register som gör det möjligt att systematiskt följa upp kvaliteten i läkemedelsanvändningen och värdera
läkemedlens nytta och risker. Det är oetiskt att inte använda dessa
data för att förbättra läkemedelsanvändningen.

Magnus Röjvall, specialist i allmänmedicin

Rumiana Zlatewa, specialist i kardiologi och internmedicin

Gustavsbergs vårdcentral

CityHeart Hjärtspecialistmottagning, klinisk fysiolog på Aleris Fysiologlab

Viktig läkemedelsfråga: Att primärvården slutligen ges förutsättningar att vara en starkare koordinator för vården, särskilt när
det gäller multisjuka med många läkemedel. Det är även centralt
att kostnadskontrollen över nya, dyra särläkemedel förstärks, och
att den horisontella prioriteringsdiskussionen blir mer påtaglig som
motvikt till läkemedelsindustrins ibland orimliga prissättning av nya
läkemedel.

Marie Sundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Viktig läkemedelsfråga: Patienter är individer. Behandla utifrån
beprövad erfarenhet och vetenskap men tänk på att behandlingen
ibland kan göra mer skada än nytta. Läkare behöver mer kunskap i
kritisk granskning av forskningsrapporter och där är läkemedelskommitténs rekommendationer ett effektivt hjälpinstrument.

Vakant

- sjuksköterska slutenvård

Bromma stadsdelsförvaltning
Viktig läkemedelsfråga: En samlad läkemedelslista som täcker
in olika vårdgivare. Det är ofta problem för sjuksköterskor inom
särskilda boendeformer att få en aktuell läkemedelslista framförallt
då patienten kommer direkt hemifrån. Vid korttidsvård bör ordinationsändringar förmedlas till boendet. Dosförpackade läkemedel
underlättar.
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Kontakta läkemedelskommittén: lakemedelskommitten@sll.se
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Oktober 2015, Stockholms läns läkemedelskommitté, foto: Thinkstock, Kari Kohvakka.

Stockholms läns läkemedelskommitté: en producentoberoende
organisation som väljer de bästa läkemedlen för Stockholms
läns invånare. Vi arbetar för en trygg, effektiv och ändamålsenlig
läkemedelsanvändning.

