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Protokoll Läkemedelskommitténs möte
Datum: 28 mars 2018
Tid: 8.30 – 12.00
Plats: Laxbutiken, Heberg
Närvarande: Johan Bergström (JB), Magnus Bengtsson (MB), JohnAnders Ohlsson (JAO), Katarina Möller Fornander (KMF), Per Rabe
(PR), Patrik Olsson (PO), Linda Landelius(LL), Kent Åke
Henricson(KÅH)
Adjungerade: Elisabeth Elbel (EE), Anton Hübner (AH), Mika Jägerstedt
(MJ).

§1. Val av mötesordförande, sekreterare samt
justerare
Ordförande: Johan Bergström
Sekreterare: Mika Jägerstedt
Justerare: Anton Hübner och Patrik Olsson

§2. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkännes

§3. Genomgång föregående protokoll
•
•

•

AH återkopplar om status avseende biosimilarer och apoteken.
Gällande projekt ”Vårstädning” är en arbetsgrupp tillsatt där
Läkemedelsstrateger, Kommunikationsavdelningen samt Miljöstrateg från
Regional utveckling ingår. Har även engagerat kommuner och har en
dialog med Apoteksföreningen. I dagsläget oklart hur stor omfattning
projektet kommer att få. Kan eventuellt förläggas till hösten (höstrensning)
istället för att kunna utöka insatsen.
Alvedon 665mg. AU och läkemedelsstrateger har arbetat vidare med
information som ska ut till verksamheterna. Planen är att gå ut med
information i mitten av april.

2(6)

§4. Återkoppling, Nationellt kliniskt kunskapsstöd
för primärvård.
MB och JB presenterar
MB och JB har haft möte med Ann-Sofi Isaksson (ASI, Verksamhetschef Kvalitet
inom hälso- och sjukvård) och Anders Åqvist (Chefläkare Närsjukvården Halland) om
ur Hallands deltagande ska se ut. Enbart en region har valt att ersätta sitt lokala
kunskapsstöd med det nationella, övriga regioner forsätter med sina lokala
kunskapsstöd och avvaktar utvecklingen. Det råder oklarhet avseende hur detta
sammankopplar till övriga nya riktlinjer för kunskapsstyrning. Region Halland deltar
passivt i arbetet med kunskapsstödet i dagsläget. Har valt att bevaka utvecklingen
men deltar ej i redaktionella sammanhang. Innehållet kan på sikt komma att bli
aktuellt i terapigruppsarbetet. PO har kikat på ett par områden och tycker att det vore
till fördel för Terapirekommendationerna om terapigrupperna fick ta del av dessa. MB
och JB bevakar från LkH till dess att ny ordförande tar över. Eniga om att det är
viktigt att värna om Terapigruppsarbetet och Terapirekommendationerna.

§5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården (HSLF-FS 2017:37)
LL presenterar.
LL är involverad i att ta fram utbildningar för läkemedelsansvariga läkare och
sjuksköterskor samt för berörda chefer inom vården. Informerar
Läkemedelskommittén om förändringar de nya föreskrifterna medför, se
presentation. Föreskrifterna började gälla den 1 januari 2018
Reflektioner
• Utvecklingsförslag; att spegla sökord läkemedelshantering i NCS.
• Förslag från kommittén om att ge ut Terapinytt Sic med information om de
nya föreskrifterna, inget beslut i dagsläget.
• Aktuellt att lägga in information om detta i digitala
Terapirekommendationerna.
• LkH har tidigare tagit fram tryckt information ”Läkemedelshantering” –
behöver denna uppdateras? Beslutar att inga nya foldrar ska tas fram men
att digital version kan bli aktuell. MB ska meddela Johanna Ohlin om att
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detta behöver komma med på Vårdgivarwebben. Fortsatt dialog får föras i
kommittén längre fram.

§6 Rapport informationsläkare, - sköterska, apotekare.
Informationsläkare – Johan Bergström och Elisabeth Elbel
•

•

•

•

•

Fått förfrågan från verksamheten om att ha en plats i
Terapirekommendationerna (TR) där man kan länka till andra bra
webbplatser, i.e. Janusinfo. MB föreslår en lösning med en meny inne i
TR. Funderar vidare på detta och lyfter frågan vidare i AU.
Äldre och smärta: hur ska vi behandla när det inte räcker med
paracetamol? Vanligt dilemma och angeläget problem som verksamheten
behöver stöttning i, artrossmärtor är t.ex. ett stort bekymmer. Behöver
arbeta vidare med denna fråga och ha fortsatt fokus på äldre och deras
läkemedel.
Vårdenheter har uttryckt önskemål om att apoteken i större utsträckning
informerar patienterna om aktuella digitala produkter som kan vara ett
stöd. Det finns exempelvis applikationer till mobilen som signalerar när ett
recept finns tillgängligt. Frågan tas med till dialogmöte med apoteken,
hösten 2018.
Alendronat – behandling bör omprövas efter 3-5 år. Saknas direktiv i
receptfavoriter och har efterfrågats fördjupad information i
Terapirekommendationer. Diskuterar möjligheter att specificera detta
ytterligare. EE tar en dialog med Terapigrupp Osteoporos för mer utförlig
information om vad som gäller och efterhör om terapigruppen anser att
detta ska läggas till som receptfavorit.
Escitalopram finns nu med bland rekommenderade antidepressiva och
terapeutisk kvot behöver uppdateras. Beslutas att den terapeutiska kvoten
uppdateras.
Behöver i och med detta utöka informationen kring Escitalopram i
Terapirekommendationerna med ex. kontraindikationer, risk för allvarliga
bieffekter mm. Terapigrupp Psykiatri behöver meddelas, JB åtar sig detta.
Citalopram är med i den terapeutiska kvoten, ska detta justeras? Behöver
ha en dialog med terapigruppen, därefter utförs eventuell justering.
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Informationssköterska Katarina Möller Fornander
• Börjat planera vårens utbildning för distriktssköterskor, startar den 11 april.
• 2 mars genomfördes sårföreläsning med multidisciplinära teamet och
kärlkirurg, riktad till sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Har fått positiv
feed-back och föreläsarna håller gärna denna utbildning även för läkare i
höst. Sköterskor har dessutom efterfrågat fler utbildningstillfällen med
samma innehåll.
Informationsapotekare – Anton Hübner
• Terapinytt gick ut i början av denna vecka (13).
• Planerar distriktssköterskeutbildningarna tillsammans med KMF.
• Ska föreläsa för kommunanställda undersköterskor i Knäred i maj, tema
läkemedel och äldre.
• Arbetar på med miljöprojekt ”Vårstädningen”.
• Har visionen att få ut digitala TR bredare och arbete pågår löpande med
detta.
Informationsapotekare – Linda Landelius
• Presenterar sitt uppdrag som informationsapotekare, se presentation.
• Efterfrågar direktiv från LkH gällande vad LL ska fokusera på till hösten,
vilken typ av kliniker som ska prioriteras. Ett första förslag inkommer på
ortopedi och diabetesvård.

§7. Översyn Läkemedelskommitténs
sammansättning inför hösten 2018.
•
•
•

Status, ny ordförande för LkH. Pågår i dagsläget förhandlingar med en
huvudkandidat, tidigast tillträde i september.
Genomgång av sittande ledamöter och adjungerade i kommittén.
LkH ger i uppdrag till AU att arbeta vidare med kommitténs
sammansättning.

§8. Genomgång mötesdatum för hösten 2018
LkH ger klartecken att behålla mötesupplägg likt nuvarande, datum beslutas vid AU.
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§9 Besluta om innehåll för höstens
utbildningstillfällen
Beslutar att höstens seminarieserier behandlar tema vaccin samt tema smärta.
Beslutar även att anordna ett nytt tillfälle med sårföreläsning enligt tidigare upplägg
men nu riktad även till läkare.
Vaccin
•
Smärta
•
•

Arrangeras tillsammans med Smittskydd och Barnhälsovården i Halland.

•

Temat blir Smärta genom livet
Smärta visade sig inte vara ett ”prioriterat kompetensutvecklingsområde”
men är likväl aktuellt.
Gunnar Eckerdahl, Smärtläkare på Jubileumskliniken, föreslås som
föreläsare.
Beslutar att engagera Terapigrupp smärta

•

KMF ansvarar för detta tillfälle. Ersätter ordinarie sköterskeföreläsningar.

•

Sår

Övriga förslag på teman som ej kommer att bli föremål för seminarier 2018:
• Urologi
• Endometrios. Nya nationella riktlinjer. Kan bli aktuellt till våren 2019.
• Epilepsi, nya riktlinjer. Kan bli aktuellt till våren 2019.

§10. Terapirekommendationer – hur hantera att de
ligger öppet tillgängliga?
Terapirekommendationerna ligger tillgängliga för allmänheten och det diskuteras
huruvida någon specifik information bör gå ut till invånare eller om det bör förtydligas
att texten är tänkt för vårdgivare.
Beslutar att ingen åtgärd är aktuell. Utgår ifrån att målgrupp förtydligas på
vårdgivarwebben generellt. Viktigt dock att vara medveten om detta när
rekommendationerna skrivs. Beslutar att lyfta detta vid nästkommande Internat.
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§11. Övrigt
§12. Mötets avslutande
Vid protokollet:

Vidi

Mika Jägerstedt, sekr.

Johan Bergström, ordf.

Justeras:

Justeras:

Anton Hübner

Patrik Olsson

