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Protokoll Läkemedelskommittén
Datum: 15 februari 2017
Tid: 8.30 – 12.00
Plats: Laxbutiken
Närvarande: Eva Ribom Bornefalk, Johan Bergström, Magnus Bengtsson, Kent Åke
Henricson, Linda Landelius, Katarina Möller Fornander, Per Rabe, Arsim Birinxhiku,
Patrik Olsson, Elisabeth Elbel, Ina Dagis
Adjungerade: Anton Hübner, Ida Josephsson

§1. Val av mötesordförande och sekreterare
Ordförande - Eva Ribom Bornefalk
Sekreterare – Ida Josephsson

§2. Val av justerare
Kent Åke Henricson och Patrik Olsson

§3. Godkännande av dagordningen
Godkändes

§4. Föregående protokoll
Är justerat och finns att läsa på samarbetsplatsen.

§5. Terapinytt
Förslag att ge ut tre nummer av Terapinytt istället för fyra då arbetet med sista
tidningen (nr 4) krockar allt arbete kring Terapirekommendationerna.
Terapinytt Sic! kan användas för information som behöver komma ut snabbt.
Framtida form för Terapinytt. Pappersupplagan är uppskattad men det kommer även
önskemål att den kommer digitalt via mail eller dylikt.
Beslut:
 Terapinytt ges ut 3 gånger 2017 med möjlighet att ge ut Terapinytt Sic! vid
behov.
 Terapinytt skickas även ut via mail. Anton Hübner håller i det.
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§6. Seminarium till hösten om nya indikatorer på
läkemedel
Någon gång under 2017 kommer nya indikatorer för äldre och läkemedel från
Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi till äldre
Diskussion: Bra ämne. Ge ett uppdrag till Vårdnära farmacigruppen på
Läkemedelsenheten att komma med ett förslag på upplägg. Viktigt att seminariet
kommer efter de nya indikatorerna är släppta.
Beslut:
 Linda Landelius tar frågan kring seminarium till ”Vårdnära farmacigruppen” för
utarbetande av förslag på upplägg och föreläsare. Seminariet planeras till
våren 2018.

§7. Diskussionspunkt framtida struktur
terapigrupper
Rollen som sammankallande behöver tydliggöras. Beroende på vilket ansvar
sammankallande ska ha i sin roll kan det behöva avsättas tid från ordinarie arbete för
att få möjlighet till terapigruppsarbete. Alla i terapigruppen behöver engagera sig i
arbetet med terapirekommendationerna både innan och efter internaten. Målsättning
att åtminstone en gång årligen hålla sammankomst för avstämning med
sammankallande.
I dagsläget är flera apotekare vid Läkemedelsenheten sammankallande, några
apotekare har mer än en terapigrupp att ansvara för. Det är en stor arbetsbörda för
Läkemedelsenheten att klara av föreberdelser inför internaten, att bemanna ordinarie
verksamhet under internaten samt att hinna med allt efterarbete när internaten är
avklarade. Förslag är att byta sammankallande i ett antal grupper för att minska på
arbetsbördan för apotekarna.
Beslut:
 AU får i uppdrag att ta fram förslag på uppdragsbeskrivning för
sammankallande. Detta som ett komplement till den uppdragsbeskrivning som
finns för terapigrupper
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AU får också i uppdrag att bearbeta de förslag som inkommit vad gäller
förändringar och förbättringar av rollen som sammankallande.
Förslag på uppdrag ska skickas ut till sammankallande för kommentarer.
I början av hösten bör sammankallande bjudas in för ett möte där roller och
uppdrag diskuteras.

§8. Narkotika och tvingande intervall i NCS
Ämnet kom upp på ett dialogmöte med apoteken hösten 2016.
Förslag är att göra intervall tvingande för vissa ATC-koder, detta för att det inte ska
gå att skriva ut narkotiska preparat utan uttagsintervall.
Sörmland och Västernorrland tveksamma till att initiera utvecklingsarbete då inte
finns ett lagligt eller författningsmässigt krav.
Beslut: Låter det vila då LkH inte ser ett stort behov i nuläget.

§9. Remiss Nationell läkemedelslista
Socialdepartementet har kommit med ett lagförslag om en nationell läkemedelslista.
Magnus Bengtsson presenterade innehållet i remissen, se PP.
Prioriterad fråga från LOK och därmed från landets läkemedelskommittéer.
Frågeställningar som diskuterades:
 Går det att makulera andras recept? Makulering är en väsentlig och central
fråga inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Magnus Bengtsson kollar
upp och återkommer.
 Möjligheten att som patient lägga in sina receptfria läkemedel?
Kommentarer på remissen kan mailas till Eva Ribom Bornefalk eller Magnus
Bengtsson.

§10. Informationsläkare/Informationssköterska
Elisabeth Elbel har startat upp mötena för våren, programmet uppskattas.
Johan Bergström. Läkemedel på recept eller receptfritt? Kan LkH ta fram en policy
för detta? Både förskrivare och apoteken behöver få vägledning.
Beslut:
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Katarina Möller Fornander och Johan Bergström tar fram ett förslag på policy
från LkH och presenterar den på nästa LkH för beslut.
Anton Hübner informerar apoteken vid nästa dialogmöte.

Katarina Möller Fornander. Vårens informationsträffar. Receptfavoriter för
distriktssköterskorna.

§11. Övrigt
Kent Åke Henricson. Läkemedelslistan som patienten ska ha med sig är inte
tillräckligt bra.
Beslut:
 Kent Åke skickar en läkemedelslista med förslag på förbättringar till Anton
som tar det vidare i Objekt Läkemedel. Om det finns behov så tas det upp på
nästa LkH.

§12. Mötets avslutande
Vid protokollet

Vidi:

Ida Josephsson, sekr.

Eva Ribom Bornefalk, ordf.

Justeras:

Kent Åke Henricson

Patrik Olsson

