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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 
 

Datum: 2020-05-13 

Tid: 10.30-12.00 

Plats: Skype-möte, länk till mötet i inbjudan 

Deltagare: Magnus Bengtsson, Patrik Olsson, Tamara Adem, Hans Ackerot, Annika 

Teleman, Johan Bergström, Berne Eriksson, Charlotta Eriksson, Kent Åke 

Henricson, Linda Landelius, Sara Lindholm, Per Rabe, Lars Rödjer, Sara Lindholm, 

Ida Josephsson (sekr.)  

 

1. Patrik Olsson: lägesrapport från Läkemedelsenheten 
Halland har i nuläget ok lager av de läkemedel som behövs för covid-19, som 
nationellt är en bristvara. Vid behov finns det möjlighet att avropa nationellt.  
Övriga läkemedel för behövs på HS är även dessa ok i lager just nu.  

 
2. Magnus Bengtsson: läkemedelstillgång/dashboard, samverkan med 

andra enheter och instanser 
Se PP. 
Magnus berättar även om den senaste switch i som gjort i Halland.  
 

3. Linda Landelius: dosdispenserade läkemedel 
Extra möten med Apodos. Under kontroll.  
 

4. Katarina Möller Fornander: ”informations-turné” inställd vårterminen 
2020 – webbutbildning istället 
Webbinariet är på fredag den den 15 maj men kommer även finnas tillgänligt 
efteråt.  
 

5. Sara Lindholm: Utlånad till Närsjukvården Halland för bl a framtagande 
av kunskapsstöd 
Tar fram riktlinjer och sitter med i ett expertnätverk med representanter från 
LkH, FoU, hemsjukvården. 
Sara har även fått ett uppdrag som medicinsk rådgivare närsjukvården 
Halland.  
FoU har upprättat möjlight att skicka in fårgor för att få kunskapsunderlag. 
Lägg till brevlådan här i protokollet.  
 

6. Johan Bergström: Uppföljning, återkoppling förskrivning i primärvård – 
intressanta förändringar avseende antibiotika? 
Arbetat med klinisk på sin vårdcentral men det har ni lugnat ner sig. Tanken är 
nu att skicka ut återkoppling till alla vårdvalsenheter gällande förskrivningen. 
 
Antibitotikaförskrvning se PP.  
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7. Ida Josephsson: Utlånad till regional krisledning 

 
8. Charlotta Eriksson: Upprätthåller samordning/planering i LkH AU. 

Terapinytt. Terapirekommendationer Halland, nytt kapitel ”Covid-19 
Primärvård”. Engagerad i framtagande av halländsk vårdriktlinje för 
covid-19 i primärvård. Uppdateringar i kapitel Palliativ vård i livets 
slutskede. Bevakning restsituationer receptläkemedel. Bevakning av 
förskrivningsmönster relaterat till covid-19. Med mera! 
 

Nytt Covid-19-kapitel i Terapirekommendationerna 
https://terapirek.regionhalland.se/terapirekommendationer/covid-19-
primarvard/ 
 
 
Restnoterade läkemedel, finns lista på vårdgivarwebben 
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/modularity-
id10490/ 
 
Digital Terapinytt, förkortad version. Bland annat artiklar från 
systemförvaltningen.  

 
9. Tamara Adem: Upprätthåller samordning/planering i LkH AU. Samverkan 

med andra instanser i Region Halland för information, samarbete och 
påtryckningar, gällande läkemedelsaspekter i situationen med covid-19. 
 

10. Kan ledamöterna i LkH godkänna att LkH AU under rådande situation 
med covid-19 gör avsteg från ordinarie arbetssätt och 
situationsanpassar sitt arbete?   
 

Beslut: Ja, Läkemedelskommittén Halland godkänner LkH-AUs förändrade 
arbetsuppgifter.  
 

11. Runda bland övriga ledamöter: Läget i era respektive verksamheter?  
Efter omständigheterna fungerar det förhållandevis väl.  
 

12. Hur tänker LkH AU gällande höstens aktiviteter: LkH-möten, Dialogmöte (ev 
byta plats på LkH och AU så att LkH börjar efter lunch och ligger i anslutning 
till Dialogmöte), seminarier, Terapinytt, Terapiinternat. (I händelse av tidsbrist 
mailas denna info istället ut) 

13. Datum för LkH-möten hösten: 

 

Vecka 36 LkH-möte KBA onsdag 2/9  

https://terapirek.regionhalland.se/terapirekommendationer/covid-19-primarvard/
https://terapirek.regionhalland.se/terapirekommendationer/covid-19-primarvard/
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/modularity-id10490/
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/modularity-id10490/
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Vecka 43 LkH-möte VBG onsdag 21/9 OBS! Dialogmöte 

16.00-18.00 

Vecka 49 LkH-möte Hstad onsdag 2/12 

 
14. Övrigt 

 

15. Mötet avslutas 
 

 

  


