Protokoll Läkemedelskommittén
Datum: 25 oktober 2017
Tid: 8.30 – 12.00
Plats: Laxbutiken, Heberg
Närvarande: Patrik Olsson (PO), John-Anders Ohlsson (JAO), Katarina
Möller Fornander (KMF), Per Rabe (PR), Johan Bergström (JB), Linda
Landelius(LL), Kent Åke Henricson(KÅH), Ina Dagis (ID). Adjungerade: Elisabeth
Elbel (EE), Anton Hübner (AH), Mika Jägerstedt (MJ).

§1. Val av mötesordförande, sekreterare och
justerare
Ordförande – Johan Bergström
Sekreterare – Mika Jägerstedt
Justerare – Ina Dagis och Patrik Olsson

§2. Godkännande av dagordningen
Godkännes

§3. Framtidens eventuella vårdkommittéer
Eva Ribom Bornefalk skulle ha presenterat denna paragraf men är frånvarande på grund
av dödsfall i familjen. Johan Bergström leder diskussionen och Ann-Sofi Isaksson (ASI),
avdelningschef för Kvalitet inom hälso-och sjukvård på Regionkontoret deltar via telefon.
Bakgrund:
I Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) (sid 25) står att
läsa följande sammanfattning av nytt lagförslag:
Lagen om läkemedelskommittéer upphävs och ersätts av den nya lagen om
vårdkommittéer. Särbehandlingen av läkemedelsområdet upphör därmed och
läkemedelskommittéernas uppdrag vidgas till att omfatta all vård. Kommittéerna
byter namn till vårdkommittéer. Uppdraget ska vara att verka för en nationell
kunskapsstyrning i landstinget och i de kommuner som är belägna i landstinget.
Vårdkommittéerna ska verka för att nationella kunskapsstöd används och att
vårdens resultat följs upp samt på annat sätt stödja hälso- och sjukvården i arbetet
med att nå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Vårdkommittéerna ska inte utfärda
egna rekommendationer om det finns nationella rekommendationer eller ställningstaganden. En växande del av sjukvården sker inom ett kommunalt
huvudmannaskap. Utredningen bedömer att en huvudsaklig del av kunskapsstödet
till kommunerna bör ske via vårdkommittéerna.
Sammanfattningsvis är det ett möjligt scenario att Läkemedelskommittén kommer att
ersättas av vårdkommittéer. ASI informerar om att betänkandet skulle besvaras av
kommuner och landsting per den 20 oktober 2017 och att beslut troligt kommer att komma
senast mars 2018. Både region Syd och region Väst har redan förberett för att

kunna införa vårdkommittéer under början av 2018 och om beslut om vårdkommittéer
kommer ska detta arbete påbörjas tidigt även i Halland. Läkemedelskommittén i Hallands
ordförande, Eva Ribom Bornefalk, har valt att avsluta sitt uppdrag i december 2018 varför
Läkemedelskommittén nu står inför en situation där en ny ordförande skall rekryteras inför
en osäker framtid. Politiskt har beslutats att ny ordförande enbart ska rekryteras för en
kortare period i dagsläget. ASI ställer frågan om det finns någon i LkH som vill ta uppdraget
från och med 1 januari till dess att beslut om framtiden kommer? Alternativt föreslår ASI att
Magnus Bengtsson ges uppdraget tillfälligt.












Diskussion:
Finns en oro för att den lokala förankringen försvagas i och med stort fokus på nationella
riktlinjer.
JB visar remissvar från Svenska Läkaresällskapet (bifogas). Dessa avstyrker förslaget om
att upphäva lagen om läkemedelskommittéer.
Diskuteras att Läkemedelskommittén i Halland önskar skicka in ett uttalande. Då
kommitténs ordinarie ordförande är frånvarande vid mötet råder oklarheter gällande om
denne har fört kommitténs talan politiskt gällande ärendet. Information efterfrågas
avseende även avseende hur LOK ställer sig i frågan.
KÅH föreslår; ett kort yttrande från LkH med ett instämmande med svenska
läkarsällskapets skrivelse. JB skickar ut aktuellt remissvar till samtliga ledamöter i LkH.
Kommittén ställer sig frågande till om det inte ändå behövs en ordförande en längre tid
framöver för att driva kommande förändringsprocess och fortsätta Läkemedelskommitténs
pågående etablerade arbetsuppgifter, vid en eventuell övergång till vårdkommittéer. ASI är
medveten om problematiken och kommer att ta frågan vidare och se över möjligheten att
förlänga uppdraget men påtalar att det är politikerna som beslutar i frågan.
Beslut:
Ska skriva uttalande att överlämna till ASI samt skicka till Socialdepartementet.
JB skickar in Svenska Läkaresällskapets remissvar till ASI för kännedom med
Läkemedelskommitténs godkännande och delger ASI att LkH ställer sig bakom detta
remissvar.
Läkemedelskommittén står bakom alternativet att Magnus Bengtsson blir t.f. ordförande om
detta blir aktuellt.

§4. Rapporter informationsläkare, -sköterska, apotekare






Informationsläkare Johan Bergström och Elisabeth Elbel
Xultophy – Enstaka enheter har hög förskrivning och läkemedlet ligger då högt bland
enhetens läkemedelskostnader. Information om subventionsbegränsningen har troligtvis ej
nått ut till diabetessköterskor och läkare i enskilda fall. Ämnet lyfts i nästa utgåva av
Terapinytt. Behövs även dialog med företaget om hur de marknadsför Xultophy,
Läkemedelskommitténs arbetsutskott arbetar vidare med detta.
Informationssköterska Katarina Möller Fornander
Föreläsningar med tema palliation ställdes in på grund av för få deltagare. Det är generellt
en intensiv höst inom närsjukvården och föreläsningarna krockade med andra viktiga
arrangemang i Halland. Istället kommer en föreläsning anordnas i mars med tema sårvård
och multidisciplinära teamet i Halmstad.
Med start i januari ska vårdcentralerna ansvara för ”sammanhållen utskrivning” och tar över
detta uppdrag från kommunerna. Hur formen för detta ska se ut är i dagsläget inte helt
fastställt. I nya vårdplaneringssystemet Lifecare finns inte läkemedelslistan med vilket
skapar svårigheter. Läkemedelskommitténs arbetsutskott ska arbeta vidare med detta.








Informationsapotekare Anton Hübner
Sammankallandeträff har anordnats med lyckat resultat, för dialog med terapigruppernas
sammankallande inför årens internat
Terapinytt nr 3 ges ut 6 november.
I eftermiddag (läs 25 oktober) är det dialogmöte med apoteken.
Informerar om att Hälso- och sjukvård omorganiserats under hösten. Enheten för
läkemedelsstrategi finns inte kvar utan ligger nu under en ny avdelning; ”Kvalitet inom
hälso- och sjukvård” med organisationsnummer 860017.
Informationsapotekare Linda Landelius
Har ännu inte haft några möten men psykiatrin samt endokrinologin är inbokade.

§5. Vårens utbildningsaktiviteter



Läkemedel och äldre – fastslaget sedan tidigare.
Missbruk + Lansering. Svårt att veta hur lång tid lanseringen behöver. Digitaliseringen är
en viktig del att presentera vid lanseringen. EE tar frågan med Per Steneryd och efterhör
hur lång tid han behöver. Läkemedelskommitténs arbetsutskott tar frågan vidare.

§6. Datum för vårens möten
Fastlås enligt nedan
Onsdag den 10 januari
Onsdag den 14 februari
Onsdag den 7 mars
Onsdag den 28 mars
Onsdag den 11 april
Onsdag den 9 maj
Onsdag den 30 maj

LkH 08.30 – 12.00
LkH 08.30 – 12.00
LkH 08.30 – 12.00

AU 13.00 – 15.00
AU 13.00 – 15.00
AU 13.00 – 15.00
AU 13.00 – 15.00
AU 13.00 – 15.00
AU 13.00 – 15.00
AU 13.00 – 15.00

§7. Övrigt




Patrik Olsson informerar, nyheter från Läkemedelsenheten
Vacciner
o Informationsspridning och bristsituationer etc. har skapat problem. På intranätet
under läkemedel finns nu ett eget avsnitt om vacciner. Ej tillgängligt via extranätet i
dagsläget. Detta presenteras i nästa utgåva av Terapinytt.
På gång på LME, se bifogad presentation.
o Slutenvårdsdos - Centraliserar iordningsställandet av läkemedel. Snart redo att tas
upp till HSU. Tidsplan; start första halvåret 2019 i bästa fall.
o Utskrivningshjälpen – apotekare projektanställd från nov och under 2018, kommer
bland annat fungera som kontakt och stöd för NSVH vid vårdplanering. Enbart i
Halmstad i dagsläget.
o Receptarie i vården. Rekrytering sker under november. Tre stycken i Halmstad och
två i Varberg, anställda på LME men finansieras av HS. Kan kopplas till kliniker eller
processer, ej beslutat än hur detta kommer bli.

Ina Dagis, angående Alvedon 665 mg
Långverkande Alvedon 665 mg kan komma att dras in enligt rekommendation från EMAs
säkerhetskommitté PRAC. Detta på grund av bland annat svårbehandlade förgiftningar och
lång duration vid intoxikation.


Diskussion:
o LL presenterar vad region Skåne säger i frågan och diskussion förs gällande
situationen i Halland. PRAC har rekommenderat att dra tillbaka detta från
marknaden. Beslut av EMA väntas inom ett halvår.
o AH informerar: LkH har arbetat med detta bland annat vid undervisningstillfällen för
sköterskor samt publicerat en artikel i Terapinytt. Receptfavoriter är ändrade till1
förpackning istället för flera uttag.
o Input: vore intressant att studera förgiftningar i Halland och analysera dessa mer
ingående. Även följa förskrivningen av paracetamol generellt. PO arbetar vidare
med detta.
Ina Dagis: Läkemedelsverkets patientsäkerhetsseminarium 15/11
Någon som kommer att åka? Intressanta ämnen men krockar dessvärre med årens
internat. Anmälan senast 30/10. Eniga om att någon från kommittén borde åka, Ina Dagis
försöker delta.
KÅ: Antibiotikaförskrivning i Halland
Mats Erntell har rapporterat via mail att antibiotikaförskrivningen i Halland har minskat med
0,8% jämfört med riket på 2,5%. Rapport studeras.

§8. Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Vid protokollet

Vidi:

Mika Jägerstedt, sekr.

Johan Bergström, ordf.

Justeras:
Ina Dagis och Patrik Olsson

