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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2021-05-12 

Tid: 8.30–11.30  

Plats: Teamsmöte 

Närvarande: Tamara Adem, Johan Bergström, Hans Ackerot, Mikael Olsson, Kent-Åke 
Henriksson, Jonas Eriksson, Berne Eriksson (till och med punkt 8), Per Rabe, Annika 
Teleman, Linda Landelius (ej punkt 8), Magnus Bengtsson (ej punkt 8), Patrik Olsson (från 
punkt 6) 

Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 
Ordförande: Tamara Adem 

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Sara Lindholm, Jonas Eriksson 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Godkännande av föregående mötens protokoll 
Protokollen för Läkemedelskommittén Hallands (LkH:s) möten från december 2020, 
februari 2021 respektive mars 2021 godkändes. 

 
4. Ytterligare punkter att lägga till dagens agenda? 
Inga ytterligare punkter lades till.  
 
5. Rapport från informationsapotekare 
Charlotta meddelade att Terapinytt nr 2 kommer ut i slutet av maj, bidrag från många olika 
håll. Utskrift av senaste numret skickades per post till de pensionärer som tidigare har 
lämnat sin adress för att få tidningen, med informationen att Terapinytt nu är digital. De 
som fortsatt vill ha Terapinytt uppmanades att skicka sin mailadress till 
Läkemedelskommittén, vilket flera pensionerade förskrivare har gjort.  

Har någon ett framtida bidrag kan detta skicka till LkH-mailen. Förslag och idéer kan också 
skickas in, så kan arbetsutskottet (AU) undersöka om någon skulle kunna skriva en artikel 
på ämnet.  

6. Rapport från informationsläkare 
Johan och Sara har precis dragit igång terminens informationsläkarbesök, som även under 
våren sker på distans. Bland annat har de tagit med information om läkemedel vid 
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alkoholproblematik, vilket lyftes vid föregående LkH-möte. Både Johan och Sara har 
uppfattar att detta är en viktig fråga inom primärvården, som engagerar och har lett till 
intressanta diskussioner vid mötena.  

Sara rapporterade om att den statistik om förskrivning av beroendeframkallande läkemedel 
som även presenterats vid tidigare informationsläkarbesök har bidragit till engagemang på 
vårdcentralerna för att förbättra förskrivningsmönstret.  

7. Information från ordförande 
Tamara presenterade datum för höstens LkH-möten: onsdag 15/9 (v. 37), onsdag 27/10 
(v. 43) och onsdag 8/12 (v. 50). För alla datum planeras tiden 8.30-11.30. Eftersom vi inte 
vet vilka pandemirestriktioner som kommer att ligga kvar var beslutet att vi planerar för 
Teamsmöten även under hösten, något som även är relaterat till oklarheter kring 
administrativt stöd i fortsättningen.   

Vidare informerade Tamara att Läkemedelskommittén Halland äntligen ses som en del av 
kunskapsstyrningen. Det behöver dock diskuteras hur LkH och dess terapigrupper 
involveras i kunskapsstyrningen rent praktiskt, t ex eftersom terapigruppsmedlemmarna 
inte har tid avsatt för arbetsuppgifter utöver de som hittills ingått i uppdraget. En eventuell 
utökning av uppdraget behöver först beslutas om högre upp i organisationen, förankras i 
linjeorganisationen samt diskuteras med respektive terapigruppsmedlem. Utökas uppdraget 
behöver tid avsättas för arbetet. 

8. Idé om nytt utbildningsformat? 
Tamara visade en inbjudan från ett läkemedelsföretag, till diskussionsgrupp kring en smal 
diagnos inom specialistsjukvård. Frågan till LkH var om det finns intresse för/behov av 
sådana forum och om AU bör gå vidare med att undersöka möjligheterna att arrangera 
sådana samverkanstillfällen med närliggande regioner, för diagnoser med få patienter och få 
behandlare inom den enskilda regionen. LkH såg inget tydligt behov av sådana forum inom 
representerade specialiteter.  

Under påföljande diskussion lyftes dock en idé om ett nytt koncept för breda 
utbildningstillfällen med främsta målgrupp primärvård, där man med relevant terapigrupp 
inbjuden skulle diskutera läkemedelsbehandling utifrån patientfall. AU tar med sig denna 
idé om utbildningsupplägg för att undersöka om det kan vara möjligt att genomföra vid ett 
framtida utbildningstillfälle arrangerat av LkH. 

9. Rapport från LOK:s vårmöte 
Punkten tidigarelades utifrån föreslagen dagordning. 
Johan presenterade vad som diskuterades under LOK-dagarna 13 och 15 april, inklusive 
information från inbjudna föreläsare från TLV, NT-rådet (särläkemedel), Läkemedelsverket 
samt representanter för nationella programområden (NPO).  
 
10.  Uppdatering angående NLL 
Punkten senarelades utifrån föreslagen dagordning. Magnus presenterade vad det inneburit 
att lagen om nationell läkemedelslista (NLL) trädde i kraft 1 maj. Presentationen innehöll 
även information om vad som kommer att ske framöver och vilka hinder arbetet hittills har 
stött på, lokalt och nationellt. Charlotta informerade om den nya receptblanketten samt att 
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införandet av elektronisk förskrivning som huvudregel har blivit uppskjutet, till följd av 
oklarhet i tillgänglighet av elektroniska förskrivningsalternativ.  

11. Övrigt 
Inga övriga punkter fanns.  

 

12.  Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet:   Vidi: 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem, ordf. 
 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
Sara Lindholm  Jonas Eriksson 


	Protokoll Läkemedelskommitténs möte

