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Protokoll

2019-05-22

Protokoll till Läkemedelskommitténs möte
Datum: 2019-05-22
Tid: 8.30 – 12.00
Plats: Grand Hotell Halmstad
Närvarande: Kent Åke Henricson, Johan Bergström, Jonas Eriksson, Per Rabe,
Mikael Olsson, Lars Rödjer, Magnus Bengtsson, Patrik Olsson, Hans Ackerot,
Annika Teleman, Linda Landelius, Ina Dagis, Tamara Adem
Adjungerade: Anton Hübner, Ida Josephsson, Sara Lindholm
Frånvarande: Katarina Möller Fornander, Berne Eriksson

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt
justeringspersoner
Ordförande: Tamara Adem
Sekreterare: Ida Josephsson
Justerare: Mikael Olsson och Anton Hübner

2. Godkännande av dagordningen
Godkännes

3. Godkännande av protokollet från föregående
möte
Godkännes

4. Rapport från informationsapotekare
Informationsinsats för sjuksköterskor med förskrivningsrätt
Deltagandet har varit relativt lågt.
Utvärdering om träffarna ska hållas 2020 kommer ske.

Föreläsning för gastroentrologer gällande IBD
Efterkommande möte för att få en gemensam behandlingstrappa på plats.
Arbetet är igång.
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5. Information: Anton Hübners tjänstledighet
Start från augusti – 6 månader.

6. Rapport från informationsläkare
Egenvårdspolicy - utmaningar finns för att förändra
Äldre och läkemedel – läkemedelsgångar har ökat sedan hösten 2018.

7. Rapport från informationssköterska
Punkt stryks

8. Info från Läkemedelsenheten
Upphandlingar – bra alternativ för läkemedel där patent gått ut.
Kvalitetsgranskning - följsamhet till läkemedelsrutiner – både öppen- och slutenvård.
Framtida läkemedelsförsörjning – ritningar för produktion pågår.

9. LkH-mötena: Syfte, innehåll, upplägg
Ordförande tar gärna emot synpunkter gällande vad som är bra och vilka
förbättringar som kan göras. Vad är relevant eller inte för forumet?
Förslag på nedslag i Läkemedelskommitténs arbete. T.ex. informationsläkarna kan
presentera vad de visar på sina möten hos Vårdvalet.

10. Återkoppling: efter tidigare LkH-diskussion,
angående de stora svårigheterna att förutse eller
veta när en restsituation skapar en bristsituation
Finns ingen central styrning gällande restsituationer.
Läkemedelsverket har bjudit in till samverkansmöten (möte varannan vecka) med
regionerna (Region Halland är med) för att prata om långsiktighet och hantering kring
den restproblematik som finns här och nu.
Hur kan Region Halland intern kommunicera det som är viktigt i regionen för att
sedan kunna förmedla till gruppen?
Patrik Olsson håller Läkemdelskommittén fortsatt informerad i denna fråga.
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Diskussion förs kring bästa sätt att kommunicera ut information om rester samt vilken
information som är önskvärd.

11. NLL: Möte är inbokat 10/6 eHälsomyndighetens och systemförvaltningen,
på eHMs initiativ. Representation från
Läkemedelskommittén
Region Halland siktar på tidig anslutning till nationell läkemedelslista. Representanter
från Region Halland sitter med i arbetsgrupper.
Region Halland är nära samarbetsregion med E-hälsomyndigheten. Ehälsomyndigheten kommer till Halland 10 juni för att träffa representanter från
verksamheten.
Diskussion förs kring att förändringarna bör vara relevanta och öka kvaliteten.
Användarperspektiv.
Fråga: Öppenvårdsmodulen och dagsvårdsmodulen, hur kommer de kopplas ihop?
I första skedet kommer den nationella läkemedelslistan endast gälla läkemedel
skrivna på recept. Höjd kommer tas för att i senare skede kunna koppla in
ordinationsläkemedel samt egenvård.

12.

Datum för höstens LkH-möten
Vecka 37 ons 11 sept, Kungsbacka (Sjukhuset)
Vecka 43 ons 23 okt, Varberg (Stadshotellet)
Vecka 50 ons 11 dec, Halmstad (Grand Hotell)
Kolla tågtider så de passar med mötestiderna.

13. FAS UT. Förfrågan har gått ut till
Läkemedelskommittéerna angående att
expertgranska en FAS UT 4
Claes Lundborg vill ge ut nr 4.
Arbete pågår med att i framtiden kunna skapa en databas för information om
uttrappning av läkemedel.
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14. Samverkan med andra regioner/
läkemedelskommittéer/ läkemedelsavdelningar
Magnus och Tamara har träffat LK Blekinge och LK Skåne i samband med LIF-möte.
Givande möte där läkemedelskommittéerna såg flera samverkansområden.
Möte igen den 17 september.

15.

Övrigt



Region Skånes förslag till den nya kunskapsstyrningsmodellen och hur en
säkrar en rationell läkemedelsanvändning? Se PP här



Sara Lindström kommer vara med och skriva för Nationellt kliniskt
kunksapsstöd för mage-tarm.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/



Upphandlade läkemedel och infusionsläkemedel i primärvården. Arbete pågår
i frågan men tillsvidare fortsätt som vanligt.



Önskan presentationspunkt om öppenvårdstempkurvan på möte i höst. Bjuda
in representanter från systemförvaltningen.

16.

Mötets avslutande

