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Protokoll Läkemedelskommitténs möte
Datum: 2018-05-09
Tid: 8.30 – 12.00
Plats: Laxbutiken
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), Ina Dagis (ID)
Adjungerade: Elisabeth Elbel (EE), Anton Hübner (AH), Mika Jägerstedt
(MJ).

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

§2. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkännes.

§3. Genomgång föregående protokoll
•

•

Angående frågan avseende Alendronat; EE har fått återkoppling från terapigrupp
Osteoporos. Behandling är individuell, inget som kan förtydligas i receptfavoriter.
Frågan om en eventuell utvecklad information i Terapirekommendationerna får
hanteras vidare vid kommande internat.
Gällande Escitalopram; JB har återkopplat till terapigrupp Psykiatri.
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§4. Utskrivningshjälpen
Maren Kausland berättar om sitt arbete med utskrivningshjälpen i Uppsala och
pågående arbete på Halland Sjukhus. Presenterar sitt arbete och de resultat hon ser
hittills, se presentation. Projektet pågår året ut, kommer att utvärderas genom
enkäter och genom statistisk data.

§5. Information från LOK-möte
JB återkopplar från möte med LOK. Se presentation.
• Dialog som uppkommer; vid off-label, vad gäller för
Läkemedelsförsäkringen/Patientförsäkringen. Aktuellt ämne med pågående
diskussioner nationellt. LOK arbetar vidare med detta nationellt avseende hur
detta ska hanteras. Läkemedelskommittén i Region Halland tar inget aktivt beslut
om förändring i frågan i dagsläget. Behåller befintliga rekommendationer och ser
ingen anledning att justera dessa nu. Har en medvetenhet om problemställningen
och bevakar frågan via LOK och avvaktar nationellt arbete.

§6. Genomgång av nya ledamöter
•
•
•

Ny ordförande har tackat ja till uppdraget, återstår ett formellt godkännande i RS.
Uppdraget som informationsläkare kommer att annonseras ut i närtid.
Diskussion om rekrytering av nya ledamöter, JB presenterar aktuell
sammanställning.

§7. Rapport från informationsläkare, - sköterska, apotekare.
Informationsapotekare - Anton Hübner
• Haft möte med läkare på Ögonkliniken och diskuterat behandling av AMD.
Upplevdes positivt. Verksamhetschefen på Ögonkliniken arbetar vidare med
frågan.
• Arbetet fortgår med projekt ”Vårstädning”. Halmstad Energi och Miljö är nu med i
arbetsgruppen och eventuellt kommer fler representanter från kommunerna att
tillkomma. Kampanjen kommer att förläggas till oktober, blir en ”Höstrensning”
istället, detta för att kunna genomföra det i större omfattning med fler aktörer.
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•

Digitala Terapirekommendationerna. AH presenterar hur användningen ser ut och
vilka möjligheter som finns i dagsläget för att överblicka användning och få fram
statistisk, i syfte att kunna utvärdera och vidareutveckla.
o Diskussion om huruvida Terapirekommendationerna ska finnas kvar i tryckt
form i framtiden. Behöver kartlägga det digitala användandet men även
användningen av bokversionen, vilket är svårare. Föreslås en
enkätundersökning. Beslut kommer att behöva tas efter sommaren inför
det att arbetet med 2019 års Terapirekommendationer påbörjas.
o AH föreslår att den digitala versionen av Terapirekommendationerna
nomineras till Region Hallands kvalitetspris. Läkemedelskommittén ställer
sig bakom detta.

Informationsapotekare - Linda Landelius
• Besökt ortopeden i Halmstad och Varberg. Positivt möte. Ortopedkliniken tar
gärna emot framtida stöttning i framtagandet av receptfavoriter. LL rapporterar att
generiskt pregabalin förskrivs i hög utsträckning. Verksamheten signalerar en
kommande ökning gällande förskrivning av Targiniq, vilket är ett observandum.
Informationssköterska - Katarina Möller Fornander
• Deltar i arbetet med kampanj ”Vårstädning (Höstrensning)”
• Arrangerar distriktssköterskeutbildning. Tyvärr dåligt deltagande i år och KMF har
fått signaler om att verksamheten inte tillåter personalen att gå ifrån för att gå på
utbildning.
Informationsläkare Johan Bergström och Elisabeth Elbel
• Samtliga tillfällen har genomförts gällande utbildningsseminarium äldre och
läkemedel och utvärderingarna har varit positiva. Fungerade bra med
distansföreläsare.
Rapport från Tandvården, Per Rabe
Informerar om att det har utvecklats en tandvårdsdel i verktyget Antibiotikasmart,
finns nu tillgängligt.

§8. Förslag från Barnhälsovården på nytt innehåll i
Terapirekommendationer.
AB har varit i kontakt med Gerd Almquist Tangen (GAT), Barnhälsovården, som
efterfrågar mer information om amning, svamp, mastit (Infektiös) eller inflammation
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mm i Terapirekommendationerna (TR). GAT bidra gärna till arbetet med nytt avsnitt i
TR.
Diskussion:
• Förslag om att konvertera kapitel gynekologi till att hantera kvinnohälsa.
• Rikshandboken, används inom barnhälsovården, kan vara ett alternativ. Denna
länkas redan i TR, kan denna hänvisning istället förtydligas?
Beslut:
KÅH tar frågan vidare med GAT och fördjupar frågan, återkopplar sedan till AH.

§9. Individuell subvention, hur hantera fram till ny
ordförande är på plats?
Tidigare har Läkemedelskommitténs ordförande varit delaktig i beslut om individuell
subvention, då apotekare har önskat beslutsstöd. I väntan på ny ordförande behövs
ett alternativt förfarande. Ett förslag från Regionkontoret är att involvera Chefsläkare.
Tas upp för synpunkter.
Läkemedelskommittén enas om att kommitténs arbetsutskott, AU, ges uppdraget att
vara behjälplig vid ärenden som berör individuell subvention. Uppdraget gäller till
dess att ny ordförande tillträtt. Diskuteras vidare vid eftermiddagens AU-möte.

§10. Övriga frågor
•
•

•

PO informerar; Region Halland har upphandlat biosimilar rituximab (Mabthera).
Läkemedelskommittén tackar John-Anders Ohlsson för dennes tid som ledamot i
kommittén. John-Anders går i pension och väljer att avsluta sitt uppdrag som
ledamot i kommittén.
Läkemedelskommittén tackar Elisabeth Elbel för dennes tid som
Informationsläkare och adjungerad i Läkemedelskommittén. Elisabeth avslutar sitt
uppdrag i juni 2018.
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§11. Mötets avslutande
Vid protokollet:

Vidi

Mika Jägerstedt, sekr.

Johan Bergström, ordf.

Justeras:

Justeras:

Patrik Olsson

Ina Dagis

