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Protokoll Läkemedelskommitténs möte
Datum: 2019-03-29
Tid: 8.30 – 12.00
Plats: Varbergs Stadshotell
Närvarande: Tamara Adem, Magnus Bengtsson, Hans Ackerot, Lars
Rödjer, Ina Dagis, Jonas Eriksson, Linda Landelius, Johan Bergström,
Katarina Möller Fornander, Per Rabe, Annika Teleman, Berne Eriksson,
Kent Åke Henricson, Patrik Olsson,
Adjungerade: Sara Lindholm, Anton Hübner, Ida Josephsson
Frånvarande: Mikael Olsson

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt
justerare
Ordförande: Tamara Adem
Sekreterare: Ida Josephsson
Justerare: Annika Teleman och Patrik Olsson

2. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkännes.

3. Genomgång föregående protokoll
Godkännes.

4. Rapport från informationsapotekare






Terapinytt nr.1 2019 snart redo för utskick
Seminarieomgång 1 är avslutad
Läkemedel och äldre för undersköterskor
Utbildningshalvdag för gastroenterologer den 10 april
Receptfavoriter – Allergi, astma, KOL är snart klara. Nu totalt 700-750 st
receptfavoriter skapade av terapigrupperna
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5. Informationsläkare



Vårens besök är igång
Antibiotikaförskrivning har sjunkit

6. Informationssköterska


Vårens möten för sjuksköterskor med förskrivningsrätt, 8 tillfällen uppdelat på
Halland. Första tillfället 11 april i Halmstad.

7. Information från Läkemedelsenheten – Patrik
Olsson




Upphandling av rituximab och läkemedel mot kärlnybildning i ögon
utannonserad.
Upphandling av cirka 150 varunummer planerad (injektionspreparat såsom
morfin, kortison, EPO, järn och filgrastim)
Stor kostnadsökning för vissa läkemedel på medicinkliniken (PD-1 hämmare
och immunoglobuliner).

8. Info från ordförande







Fas ut – Haft möte gällande Fas-ut 4. Arbete pågår för att finna ett forum där
Fas-ut kan finnas kvar även efter redaktören gått i pension.
Haft möte med Läkemedelskommittén i Västra Götaland. Syfte: Skapa
förutsättningar för utbyte/samarbete vid behov. Planeras liknande kontakt med
Läkemedelskommittéer Skåne, Blekinge, Kronoberg i maj.
I maj möte med LIF och södra sjukvårdsregionen
Terapigruppsmedlemmar – flera personer visade intresse vid seminarierna
Brexit – möjlig läkemedelsbrist

9. Uppföljning, vad står vi angående förändrat
kostnadsansvar
Angående tidigare diskussioner kring att ev. decentralisera läkemedelsbudget –
besparingsförslag från ekonomi.
Arbete pågår med att skapa bättre översikt av data gällande läkemedelskostnader.
Det finns idag inget lättillgängligt sätt för verksamheter att följa upp sina
läkemedelskostnader.
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Diskussioner kring för- och nackdelar med decentraliserad läkemedelsbudget förs.
Hur säkerställs kvalité? Hur säkerställs det att en centraliserad läkemedelsbudget
inte missbrukas? Hur ska uppföljning ske?

10. Terapirekommendationer 2020 – tryckt version?
Förslag från AU är att inte trycka upp den fler år utan använda den digitala versionen.
Lättare att utveckla den digitala TR om den inte ska konverteras till bok.
Beslut: Terapirekommendationer ska inte tryckas kommande år.

Digitala Terapirekommendationer – användning
1000 användare frekvent
3000 användare någon gång i månaden
200 per dag
30% använder Terapirekommendationerna via mobilen

11. NLL. Uppdatering. Arbetsgrupperna är igång
Nationell läkemedelslista – läkemedelstrateger, ordförande LkH, systemförvaltningen
sitter med i flera av arbetsgrupperna.
Diskussion kring hinder, möjligheter och den snäva tidsplanen.
NPÖ – Alla vårdenheter i Halland ska rapportera in information med men alla gör inte
detta.

12. Internat 2019
Internaten ligger på Varbergs Kusthotell v.45, v.46 och v.48.
Inbjudan är utskickad till alla terapigrupper.

13. Ledamöter LkH
Saknas två ledamöter. Närvarande organspecialister i LkH har inga invändningar mot
att ordföranden kontaktar dem vid behov för hjälp i att rekrytera andra sjukhusläkare
till post som ledamot i LkH.
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14. Övrigt


TEAMS – skicka även ut agenda och protokoll per mail då alla inte har tillgång
till teams.



Finns inte läkemedlet på fass.se så kan du hitta info på läkemedelsverkets
hemsida.



Restnoteringar finns på läkemedelsverkets hemsida.

15. Mötets avslutande
Vid protokollet:

Vidi

Ida Josephsson, sekr.

Tamara Adem, ordf.

Justeras:

Justeras:

Patrik Olsson

Annika Teleman

