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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 
 

Datum: 2019-12-11 

Tid: 8.45 – 11.30 

Plats: Grand Hotell, Halmstad 

Närvarande: Tamara Adem, Magnus Bengtsson, Hans Ackerot, Lars 

Rödjer, Jonas Eriksson, Linda Landelius, Johan Bergström, Katarina 

Möller Fornander, Per Rabe, Annika Teleman, Berne Eriksson, Kent Åke 

Henricson, Patrik Olsson 

Adjungerade: Charlotta Eriksson, Ida Josephsson  

 

 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 

Ordförande: Tamara Adem 

Sekreterare: Ida Josephsson 

Justerare: Linda Landelius och Kent Åke Henricson 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Godkännes 

 

3. Godkännande av protokollet från föregående möte 

Godkännes 

 

4. Kort presentationsrunda, närvarande ledamöter i LkH 

 

5. Presentation av informationsapotekare 

Charlotta Eriksson ny ledamot i Läkemedelskommittén. Charlotta arbetar på 

Regionkontoret som läkemedelsstrateg. 

 

6. Rapport från informationsläkare 

Johan Bergström 

Dragning läkemedelsförskrivning Vårdval Halland. 

Se PP. 
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Att minska antibiotikaförskrivningen till 250 recept per 1000 invånare och år är ett 

långsiktigt nationellt mål, för att minska utvecklingen av antibiotikaresistens. 

  

I storstadsregionerna skrivs det generellt ut mer antibiotika än i glesbygd. Halland 

ligger ungefär i mitten om man jämför de olika regionerna, och har lägre förskrivning 

än riksgenomsnittet, och förskrivningen minskar. 

  

Man arbetar även inom tandvården (Tandvårds-Strama) med denna fråga, för att 

stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården. 

 

 

7. Rapport från informationssjuksköterska 

Revidering av TR pågår. 

Revidering av rek.listan för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 

 

8. Rapport från LME 

LME ska byta förvaltning från ADH till HS. 

PIL-projektet pågår.  

Uppföljning av switch till biosimlarer /trastuzumab och rituximab) visar goda resultat, 

desamma gäller användning av filgrastim. 

 

9. Ordförande informerar 

Förskrivarperspektiv i olika processer bland annat Nationell läkemedelslista (NLL), 

Framtidens vårdinformationssystem (FVIS).  

 

Digitalisering gällande Terapirekommendationerna och hur det arbetet kan förbättras. 

Sökfunktion och utskriftsfunktion är delar som ligger som prioriteringar.  

 

10. Datum för LkH-möten våren 2020 

Onsdag 29/1 Bräckan, HS Kungsbacka 

Onsdag 25/3 Varbergs Stadshotell (inkl. dialogmöte med apotek) 

Onsdag 13/5 Grand Hotell, Halmstad 

 

Dialogmötet med apoteken kommer ligga kl. 16-18 den 25/3.  Ledamöter är 

välkomna att delta.  
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Kommentar: Önskemål om att tiderna för hösten kommer senast den 13/5.  

11. Biosimilarer: Dags för switch av adalimumab och 

etanercept. Info från läkemedelsstrategerna 

Linda Landelius föredrar. Se PP. 

 

Kommentar: Prisutvecklingen för biosimilarer har till stor del skett på grund av att 

förskrivare har gjort sig mödan att switcha till biosimilar vilket bidragit till att 

läkemedelsföretagen tvingats tävla om patientgruppen och pressa priserna.  

 

Kommande switch på Capio Movement kommer bli en större ansträngning då det 

handlar om fler patienter.  

 

SKLs (SKRs) rapport (o)jämställd hälsa och sjukvård 

Ida Josephsson berättar om vad man kunnat konstatera vad gäller läkemedel samt 

Region Hallands arbete med jämställdhets- och rättighetsintegrering.  

Se PP 

Se rapporten här 

 

12. Kostsam och svårvärderad läkemedelsbehandling – finns 

det frågor från ledamöterna till AU och läkemedelsstrateger 

angående aktuella fall? 

Diskussion förs kring på vilka grunder som olika behandlingar ges eller inte.   

 

13. Läkemedelsfunktionerna i Halland som remissinstans. 

Vilka instanser kan vara avsändare? Vilka typer av ärenden 

kan det gälla? Finns det möjlighet för AU att använda sig av 

ledamöter i LkH för att samla in relevanta perspektiv och 

åsikter för att besvara remisserna bra (ofta klent med svar från 

förvaltningarna)? 

Beslut: Läkemedelskommittén Halland ställer sig positiva till att vara remissinstans 

med förskrivarperspektiv. 

 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-792-3.pdf?issuusl=ignore


 
4(4) 

14. Övrigt 

Diskussion kring kommande organisation för Kunskapsstyrning och vilken roll 

Läkemedelskommittén Halland kommer att ha. 

 

15. Mötets avslutande 

 

Vid protokollet:  Vidi 
 

 

Ida Josephsson, sekr.   Tamara Adem, ordf. 

 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Linda Landelius                 Kent Åke Henricson 

 

  


