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Protokoll till Läkemedelskommitténs möte 
 

Datum: 2020-09-02 

Tid: 8.30 - 11.00 

Plats: Skypemöte 

Närvarande: Johan Bergström, Hans Ackerot, Magnus Bengtsson, Berne Eriksson, 
Charlotta Eriksson, Linda Landelius, Sara Lindholm, Katarina Möller Fornander, 
Mikael Olsson, Patrik Olsson, Per Rabe, Ida Josephsson (sekr) 
 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt 

justeringspersoner 
Ordförande: Johan Bergström  

Sekreterare: Ida Josephsson 

Justerare: Patrik Olsson och Berne Eriksson 

 

2. Godkännande av dagordningen  
Godkänns 

3. Godkännande av protokollet från föregående 

möte 
Läggs till handlingarna.  

4. Rapport från informationsläkare 
Startar upp verksamhetsbesök igen, digitala möten på distans, kortare format. 

 
Se närmare på vad som har hänt med förskrivningsmönster under covid-19, 
antibiotikaförskrivning och läkemedelsförskrivning till äldre. 

 
Kommer även att ha dialog gällande melatonin pga ökad förskrivning och extrem 
kostnadsökning samt bristande evidens. Verkar inte utvärderas och utsättningsförsök 
görs sällan. Dosering också oklar. 
 

5. Rapport från informationssjuksköterska 
Hade webbinarium i maj tillsammans med informationsapotekare som mottogs väl. 
Kommer att jobba med dialogmöte med apoteken och terapiinternat under hösten. 

6. Rapport från ordförande 
Tamara inte är i tjänst, under tiden kommer övriga medlemmar i AU att täcka upp de 
viktigaste uppdragen. Inget mer att rapportera. 
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7. Covidanpassning av hösten 
Terapiinternaten: Vi behöver förhålla oss till regionens policy. Ingen övernattning, 
men värde att kunna träffas fysiskt på ett säkert sätt. Arbeta fokuserat med 
innehållet, och göra övrig korrektur i efterhand. Vi stämmer av med 
verksamhetschefen för Kvalitet inom hälso-och sjukvård.  
 

8. Betänkande SOU 2020:36 

- Läkemedelskommittéernas plats i 

kunskapsstyrningen  
Genomgång av vad betänkandet säger.  

  
Diskussion: Mycket rimligt att läkemedelskommittéerna är kvar och involveras på 
det sätt som föreslås, t ex i arbetet med ordnat införande i Halland. 
Läkemedelskommittén sitter med i Prioriterings- och evidensrådet.  
 

9. Verksamhetsplan 2021 
Genomgång av förslag på Verksamhetsplan 2021 
 

10. Personcentrerat och sammanhållet 

vårdförlopp 
Se PP som mailats ut.  

 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/vardforlop

punderframtagande.837.html  

 

 

11. Terapinytt digitalt 
Förslag att övergå till digital Terapinytt.  

 

Beslut: Läkemedelskommittén Halland ställer sig positiva till en digitalisering av 

Terapinytt.  

 

Kommentar: Viktigt vid övergång till digital Terapinytt är att en bra modell för 

publicering/distribuering.  

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/vardforloppunderframtagande.837.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/vardforloppunderframtagande.837.html
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12. Läkemedelskostnader ur ett 

helhetsperspektiv 
Se PP.  

 

13. Övrigt 

14. Mötets avslutande 
 

 
Vid protokollet:  Vidi 

 

 

 

Ida Josephsson, sekr.   Johan Bergström, ordf. 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Patrik Olsson   Berne Eriksson 

 

 

 

 

 


