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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

  

Datum: 2020-10-21 

Tid: 8:30 – 12:00 inklusive paus omkring 09:30 

Plats: Teamsmöte/virtuellt mötesrum 

  

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 

Ordförande: Johan Bergström 

Sekreterare: Ida Josephsson 

Justerare: Annika Teleman och Patrik Olsson 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Godkännes.  

 

Tillägg:  ST-läkarkurs i läkemedel.  

 Frågor till dialogmöte med apoteken i eftermiddag.  

 

3. Godkännande av protokollet från föregående möte 

Lägges till handlingarna.  

Terapinytt kommer skickas ut digitalt till alla förskrivare i Halland.  

Förtydligande kring personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

 

4. Kort runda bland närvarande ledamöter – någon punkt att lägga till 

dagens agenda? 

Se punkt 2.  

5. Rapport från informationsapotekare 

Genomfört webbinarium i gynekologi – många som deltog, postivit feedback.  

Nytt nummer av Terapinytt kommer under nästa vecka. Artikelserie om interaktioner – tipsa 

gärna om ni har interaktioner bland läkemedel som ni förskriver. Charlotta har kontakt med 

Hallands sjukhus (HS) för distributionsvägar på HS.  
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6. Rapport från informationsläkare 

Informationsläkarträffar på gång i november och december.  

Antibiotikaförskrivningen har gått ner i hela landet, även Halland.  

 Antibiotikaförskrivningen till Halland uppfyller nu målet högst 

250 recept/1000 invånare och år (september: 246, 12% minskning mot förra året) 

 

Melatonin: 1. Oklar subvention från årsskiftet. 2. Nu även receptfritt. 

Hög användning av melatonin bland barn i Halland.  

Diskussion kring använandet av receptfritt melatonin. Finns få studier om verkliga 

effekter och långtidspåverkan.  

 

7. Rapport från informationssjuksköterska 

Förberedelser för dialogmöte apotek, Terapigruppsinternat och artikel till Terapinytt. 

 

8. Rapport från Läkemedelsenheten 

 PIL-projekt, dosförsörjning i slutenvård pågår enligt plan 

 Förberedelser för att ta över cytostatikatillverkningen i egenregi.  

 Risk för brist på intravenösa immunoglobuliner 

 En del omfördelningsbehov av läkemedel pga pandemin.  

9. Rapport från ordförande 

 SOU 2020:36 Betänkande av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning - Ett 

nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård: Gemensamt svar skrevs 

med avdelningen för Läkemedelsstrategi 

 

 Vårdförlopp hjärtsvikt, kognitiv svikt, och osteoporos, remissversioner skickade till 

terapigrupperna för synpunkter 

 

 Terapigruppsmöten i höst genomförs under anpassade former 

 

 Prioriterings- och evidensrådet (här hanteras även ordnat införande av vårdprogram, 

medicinteknik etc.) 

 

o Darzalex 

o Opdivo 
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o Cinqaero 

o Spravato 

 

10. Datum för LkH-möten våren 2021 

Förslag: onsdagarna 10/2, 24/3 och 12/5.  

 

Belsut: Vårens möten sker enligt ovan. Mötena blir digitala.   

 

11. Undantagshantering (tidigare kallat individuella subventioner), 

förändring beslutad (Linda) 

Se PP.  

Inom psykiatrin och närsjukvården egen regi fattar förvaltningschef beslut. Närsjukvården 

privat regi är det verksmahetschefen. Vid HS pågår arbete för av framtagande av rutin för 

dessa beslut.  

12. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, hur ska vi förhålla oss till det i 

Halland? (Sara) 

Se PP. 

Kunskapsstyrningen i vården samordnas av SKR under ledning av nationell samverkansgrupp 

(NSG). Under den finns nationella, regionala och lokala programråd. Halland tillhör olika 

regioner beroende på vilje programområde det gäller. Regionala riktlinjer kommer att 

integreras i detta arbete. 

 

13. Läkemedel och miljö, rapport kring drivgasinhalatorer (Charlotta) 

Charlotta och Magnus har deltagit på seminarium om Drivgasinhalatorer och miljöpåverkan, 
som GlaxoSmithKline bjudit in till.  Charlotta presenterar bilder.  
Sammanfattningsvis har drivagasinhalatorer en stark växthuseffekt, som bör beaktas vid 
förskrivning.  
 

14. Framtidens vårdinformationssystem (FVIS), rapport från presentation 

av vårddokumentation, läkemedel (Johan och Patrik) 

Johan, Patrik och Magnus berättar om visning av vårddokumentation och 
läkemedelsfunktionerna i FVIS för SUSSA-regionerna. Reflektionen är att det är många 
ställningstaganden i systemet som är tvingande.   
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Läkemedelskommittén kommer med synpunkter kring bland annat användarvänlighet, hur 
lagring av data säkras samt hur man följer förskrivning över tid. Johan tar med punkterna till 
synpunkterna som ska skickas in från Region Halland på fredag. 
 

15. Verksamhetsplan 2021, genomgång av slutversion, som ska redovisas 

för Ledningsgrupp hälso- och sjukvård (LGHS) (Johan) 

Johan går i genom förslag till verksamhetsplan. Bernes övriga punkt om kurs i läkemedel 
omnämns. 
 

16. Representant för kommunal vård i LkH? 

Mycket sjukvård bedrivs i kommunerna, t ex hemsjukvård. Finns behov av att engagera t ex 

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i LkH? Förankring även i denna verksamhet och 

vilka behov som finns där, t ex kunskapsstöd? 

 

17. Utbildningsseminarier våren 2021? Planering? 

18. Övrigt 

Dialogmöte Apotek 

LkH anger inga ytterligare punkter till agendan. 

 

Punkter till nästa möte 

 Utbildningseminarier för våren - Lk får komma med input till vilka områden som 
skulle vara aktuella. AU kommer jobba vidare med frågan. 

 Förslag till ändring av arbetsordning för Lk. AU arbetar vidare med frågan.  
  

19. Mötets avslutande 

 

Vid protokollet:  Vidi 

 

 

Ida Josephsson, sekr.   Johan Bergström, ordf. 

 

 

Justeras:    Justeras: 
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Patrik Olsson  Annika Teleman  


