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Läksak – Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting - har nya
ledamöter från och med 1 juli
Landstingsledningen har utsett ledamöter till Läksak, Stockholms centrala läkemedelskommitté,
för nästa mandatperiod på två och ett halvt år. Antalet ledamöter har utökats från 11 till 22,
vilket innebär att Läksak breddar sitt kompetensområde. Utöver tidigare distriktsläkare,
kliniska farmakologer, apotekare och sjukhusläkare inom läkemedelsintensiva specialiteter
förstärks nu Läksak med kompetenser i pediatrik, psykiatri, geriatrik, onkologi, medicinsk etik
och omvårdnad. Professor Lars L Gustafsson fortsätter som ordförande, docent Bo Ringertz har
utsetts till vice ordförande.
– Jag är stolt och glad över att vi lyckats rekrytera så många ledamöter med en så god kompetens till
Läksak. Den nya besättningen innebär att Läksak kan driva och bli policyskapande i än fler
läkemedelsfrågor; både inom högspecialiserad vård där en snabb utveckling sker, samt frågor som rör
patienternas användande av läkemedel och sjukvårdens möjlighet att förbättra dialogen med
patienterna, säger professor Lars L Gustafsson.
Tidigare chefläkare Bo Ringertz tillträder som vice ordförande och efterträder distriktsläkare Rolf
Tryselius på den posten. Rolf fortsätter som ordinarie ledamot i Läksak samt som ordförande i
Nordvästra Läkemedelskommittén.
– Jag vill bidra till Läksaks viktiga verksamhet med mina erfarenheter av hur verksamhetsledningar
ser och värderar läkemedel i ett större sammanhang. Dessutom arbetar jag som överläkare inom
reumatologin - ett läkemedelsintensivt område där en snabb utveckling sker av nya läkemedel som bör
introduceras kontrollerat i sjukvården för patientens bästa, säger docent Bo Ringertz.
Läksak är tillsammans med Stockholms lokala läkemedelskommittéer huvudaktörer i landstingets
övergripande läkemedelsstrategi. I strategin lyfts några fokusområden fram som ger inriktningen till
Läksaks arbete. Bland annat ska Läksak främja en klok läkemedelsanvändning hos äldre, utarbeta
modeller för kvalitetssäkring vid introduktion av nya specialistpreparat inom sjukvården, samt erbjuda
fortbildning till länets läkare och övrig sjukvårdspersonal för att föra ut evidensbaserade
behandlingsmetoder i sjukvården.
Läksak (Läkemedelssakkunniga) är Stockholms läns landstings medicinska expertorgan i
läkemedelsfrågor. Läksaks uppgift är att främja en klok läkemedelsanvändning genom att
bistå förskrivarna med att samla in, värdera, sprida och följa upp kunskaper om läkemedel.
Läksak beslutar vilka läkemedel som ska vara med i Kloka Listan – rekommenderade
läkemedel inom SLL, utifrån förslag från Läksaks 23 expertgrupper. Tillsammans med
Stockholms lokala läkemedelskommittéer anordnar Läksak ett betydande utbud av
producentoberoende fortbildning inom läkemedelsområdet. Läksak vänder sig framför allt till
Stockholms läkare och förskrivande sjuksköterskor i sin informations- och
fortbildningsverksamhet.
Bilaga: Läksaks ledamöter 2006-07-01 till och med 2008-12-31

Vid frågor vänligen kontakta professor Lars L Gustafsson, ordförande Läksak på 070-601 26 14,
Margaretha Julander, sekr Läksak 070-450 77 98 eller Malena Jirlow, informationsansvarig
Läkemedelscentrum, 073-94 20 618. Du kan också söka information på www.janusinfo.se

