
Uppdrag ”att ingå som ledamot i Läkemedelskommittén, Region Jönköpings län” 

 

Tidigare har Lars Winberg, kanslichef vid Funktionsrätt Jönköpings län, haft uppdraget men i sam-

band med pensionering har jag, Lennart Christensson styrelseledamot Funktionsrätt Jönköpins län, 

övertagit uppdraget. Tanken är att jag kontinuerligt ska informera om beslut som tas i Läkemedels-

kommittén och som kan vara viktiga för Funktionsrätts medlemmar.  

 

Läkemedelskommitténs uppgifter: 

 Vidmakthålla riktlinjer för en på vetenskaplig grund baserad rationell, hälsoekonomisk och jäm-

lik läkemedelsanvändning. 

 Biträda inköpsavdelningen i upphandling av läkemedel. 

 Bedriva och stödja utbildning och utvecklingsprojekt för en rationell läkemedelsanvändning. 

 Verka för en god samverkan med 

 Verksamhetsstöd och service 

 länets apotek 

 kommunal hälso- och sjukvård 

 privata vårdgivare 

 patientföreningar 

 andra lokala intressenter inom läkemedelsområdet 

 Följa utvecklingen regionalt och nationellt samt samverka i aktuella nätverk. 

 Handlägga ärenden beträffande ”Regelverk avseende samverkan mellan hälso- och sjukvård och 

läkemedels-, medicinteknisk-, och laboratorieteknisk industri. Lokal anpassning för Region Jön-

köpings län” 

 Skriva beslutsunderlag till Regionens ledningsgrupp enligt ”Rutin för hantering av central budget 

för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer” 

 Uppföljning genom tillämpning av Stratsys. 

 

Under hösten 2022 tog kommittén fram en lista över de största utmaningarna som kommittén har 

med start våren 2023: 

Jämlik vård  

 Kompetensutveckling hos vårdpersonal kring läkemedel  

Utbildningsinsatser i samverkan  

Fler komplexa behandlingar  

• Bemanningsproblematik i kommunal och regional vård  
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Olika tillgång till personal  

Olika läkemedelskunskap hos personal  

• Patientmedverkan  

Följsamhet till läkemedelsbehandling  

Samverkan mellan patient och olika vårdgivare  

Patients inflytande och medverkan  

Attityd hos vårdpersonal  

• Olämplig polyfarmaci oavsett ålder  

Uppföljning av läkemedel  

• Äldre och läkemedel  

Läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende  

Åldrande befolkning – mer läkemedel - ökad kostnad  

Onödiga läkemedel till äldre  

IT  

• Överföring av läkemedelsinformation och läkemedel i vårdens övergångar  

Sammanhållande dokumentation  

Nationell läkemedelslista (NLL)  

Myndigheter/organisationers regelverk är inte synkade,  

leder till problem med IT-stöd  

• Kostnad  

Kostnad för läkemedel  

Högre totalnota  

Icke-utbytbara läkemedel, ex Biosimilarer  

Prioritering av begränsade resurser  

• Nya läkemedel  

Struktur för införande av nya läkemedel,  

ökad förståelse för processen  

Fler sjukdomar kan behandlas - nya dyra läkemedel  

 

Tillgång till läkemedel  

• Restnoteringar  

Restnoterade och avregistrerade läkemedel  

Tillgång till läkemedel  

Spårbarhet i tillverkning/distribution  

• Beredskap  



Sårbarhet vid tillgångsbrist  

Plan vid läkemedelsbrist  

• Samverkan med andra aktörer såsom Medicinsk teknik och öppenvårdsapotek  

 

Övriga ämnen som lyftes var läkemedel och miljö samt hur hantera ökad del av befolkningen som 

använder ADHD-läkemedel.  

 

2022.12.28 

 

Lennart Christensson 

 

 


