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Protokoll Läkemedelskommitténs möte
Datum: 2018-09-12
Tid: 8.30 – 12.00
Plats: Laxbutiken
Närvarande: Tamara Adem (TA), Johan Bergström (JB), Hans Ackerot
(HA), Berne Ericsson (BE), Mikael Olsson (MO), Magnus Bengtsson
(MB), Katarina Möller Fornander (KMF), Per Rabe (PR), Kent Åke
Henricson (KÅH), Ina Dagis (ID)
Adjungerade: Sara Lindholm (SL), Anton Hübner (AH), Ida Josephsson
(IJ)

§1. Val av mötesordförande, sekreterare samt
justerare
Ordförande: Johan Bergström
Sekreterare: Ida Josephsson
Justerare: Magnus Bengtsson och Tamara Adem

§2. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkännes.

§3. Genomgång föregående protokoll
Godkännes.

§4. Ledamöter
Vi välkomna de nya ledamöterna.
Genomgång vakanser i Läkemedelskommittén.
Saknar representant från Hallands sjukhus Kungsbacka – Tamara skickar förfrågan.
Lyfts i AU i em.
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Linda Landelius är tjänstledig från sin tjänst på Läkemedelsenheten och arbetar på
Regionkontoret under kommande 18 månader. Patrik Olsson, chef på
Läkemedelsenheten, ser positivt på att Linda sitter kvar under sin tjänstledighet.
Läkemedelskommittén ställer sig positiv till att Linda ska sitta kvar under sin
tjänstledighet från Läkemedelsenheten.
Beslut: Linda sitter kvar i Läkemedelskommittén under sin tjänstledighet från
Läkemedelsenheten.
Sara Lindholm, nya informationsläkare, föreslås adjungeras in i
Läkemedelskommittén.
Beslut: Läkemedelskommittén beslutar att adjungera Sara Lindholm.

§5. Rapport från informationsläkare, - sköterska, apotekare.
Informationsapotekare - Anton Hübner
• Vaccinseminariet – start på fredag.
• Sammankallandeträffen
• Internaten – förberedelser för det digitala arbetet.
• Dialogmöte apoteken – 10 oktober, kl. 16-18 på Laxbutiken. Ledamöter som är
intresserade av att delta är varmt välkomna.
• Receptfavoriter i NCS.
Informationssköterska - Katarina Möller Fornander
• Arbetar med sårutbildningen. Multidisciplinära teamen presenterar sin
verksamhet.
• Arbetar med sammankallandeträffen i oktober.

§6. Upplägg för informationsläkare/apotekare,
avseende slutenvården
Diskussion kring budget, upplägg, syfte.

3(5)

Det underlättar om det fanns ett tydligt önskemål från kliniken. Läkemedel på
rekvisition belastar klinikens budget. Allt som skrivs på recept är en central budget.
Om informationsläkare/sköterska ska finnas kvar behöver det läggas en budget i
Läkemedelskommittén.
Ska tjänsten bemannas av en apotekare eller en allmänläkare?
Läkemedelskommittén är överens om att det är en viktig tjänst.
Kontakt ska tas med budgetavdelningen och se vad tidsaspekten är för budget 2019.
Diskuteras vidare i AU för att lägga en plan för fortsatt arbete.

§7. Biosimilarer, tydligare ställningstagande och
utbildning
Ordna information/utbildning för läkare om biosimilarer.
Nominera in beslut om införande av biosimilarer till Prioriterings- och evidensrådet.
Diskussion förs kring biosimilarer gällande ekonomiskaaspekter, kommande
biosmiliarer, switch, risker etc.
Patienters inställning till biosmiliarer: I nästa nummer av regionens invånartidning
”Halland – Bästa livsplatsen” kommer det vara intervjuer med patienter och läkare
och deras syn på biosimilarer.
Beslut: Läkemedelskommittén utarbetar en förnyad rekommendation om införande
av biosimilarer till nästkommande möte den 10 oktober. I arbetet ska en riskanalys
göras i samband med rekommendationen.

§8. Beslut gällande om Terapirekommendationerna
ska tryckas inför 2019
Ca 2000 användare av de digitala terapirekommendationerna i Halland. Med
användare menas unika telefoner/surfplattor/datorer.
Ungefär lika många böcker skickas ut men där har vi ingen siffra på hur många som
öppnar boken och använder den.
Kostnader för att ge ut boken fysiskt: Materialet kostar ca 200 000kr. Sedan
tillkommer allt arbete.
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Diskussion: Underläkarna på sjukhuset använder den fysiska boken. Primärvården
använder i stor utsträckning den fysiska boken. Om boken ska försvinna så behövs
mer lansering om den digitala versionen.
Varje arbetsplats får skicka in en beställning på antal TR som de vill ha.
Beslut: TR-boken ska beställas av resp. chef. Den kommer fortfarande vara
kostnadsfri.

§9. TerapiNytt
Deadline för artiklar är 22 oktober. Tidningen produceras v. 43 och skickas ut v. 4445.
Biosimilarer
Interaktioner
Info om hur lägga in TR i telefonen
Förslag på ämnen: Info om läkemedel som ska försvinna och vad som kan ges
istället. Tips om Läkemedelsverkets restlista. Kent-Åkes instick om ambulansens
hantering av Betapred och adrenalin. Kent-Åke Henricson håller ihop arbetet med att
skriva en artikel till Terapinytt gällande ovan ämne.

§10. Uppföljning punkt 8 i föregående
mötesprotokoll
Hänvisning till Rikshandboken eller utökning av TR?
Beslut: Läkemedelskommittén beslutar att inte lyfta in svamp hos ammande barn i
TR då informationen finns i Rikshandboken.
Byte av namn i TR Gynekologi till Kvinnohälsa
Tamara pratar med TR-grupp Gynekologi och ser över var frågan kommer ifrån.

§11. Övriga frågor
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Läkemedel på rekvisition inom närsjukvården - Hur ska detta hanteras? Förutsättning
för att kunna flytta aktuella läkemedel från recept till rekvisition är att
öppenvårdstemp-kurvan ska in i NCS. Samma problem finns i öppenvård på
sjukhuset. Detta är under arbete med har pga olika orsaker blivit uppskjutet.
Byte av möteslokal: Ida ser över möjligheter till annan lokal för kommittén möten
framöver och ger förlag på mötet den 10/10.

§12. Mötets avslutande
Vid protokollet:

Vidi

Ida Josephsson, sekr.

Johan Bergström, ordf.

Justeras:

Justeras:

Magnus Bengtsson

Tamara Adem

