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Protokoll till Läkemedelskommitténs möte 

  

Datum: 2020-12-02 

Tid: 8.30 – 12.00 

Plats: Teamsmöte 

Närvarande: Johan Bergström, Charlotta Eriksson, Linda Landelius, Sara Lindholm, 

Katarina Fornander Möller, Jonas Eriksson, Berne Eriksson, Annika Teleman, Kent 

Åke Henricson, Magnus Bengtsson, Mikael Olsson, Patrik Olsson, Lars Rödjer, Hans 

Ackerot, Ida Josephsson 

  

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 

Ordförande: Johan Bergström 

Sekreterare: Ida Josephsson, Charlotta Eriksson 

Justerare: Mikael Olsson och Sara Lindholm 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Godkännes 

3. Godkännande av protokollet från föregående möte 

Godkännes 

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

dagens agenda? 

Se övrigt 

5. Rapport från informationsapotekare 

 Hastig omställning av Terapigruppsinternaten från fysiska till digitala. 

 Terapinytt n.3 kommer ut digitalt, finns på vårdgivarwebb och länk på 

intranät.  

o Förslag på distribution är via VvH-veckobrev samt som en banner 

eller liknande i Terapirekommendationerna.  

o “Terapinytt sic” kan fortfarande användas vid behov 

 Dialogmöte med apoteken. 

o Seniorvecka och barnvecka 

o Äldre- och barnrutor i terapirekommendationerna.  

o Använda startförpackning där det går. 

o Receptförnyelse – de flesta hänvisar till behandlande läkare. 

Diskussion kring att läkemedel ibland inte finns på apotek när 

patient kommer. Charlotta kollar upp om apoteken har en lista på de 

vanligaste läkemedlen som brukar behöva beställas. Detta för att 

underlätta för läkare och patient. Lagerstatus på Fass.se är relativt 

tillförlitlig.  



 
2(4) 

o Positiv respons att dialogmöte hölls.  

 Ny receptblankett kommer under våren 2021 till Halland. 1 oktober 2021 

kommer e-recept vara förstahandsvalet och pappersrecept endast vid 

särskilda tillfällen. Gäller ej hjälpmedelsblanketten.  

o Region Halland kommer inte tillhandahålla något e-receptprogram 

utan vid fritidsförskrivning får den enskilde ordna med detta.  

o Vad som gäller vid förskrivning för patienter med skyddad identitet 

får kollas upp närmre. AU får se över detta.  

o Spolbälgar skrivs alltid på pappersrecept. AU får se över detta.  

 

6. Rapport från informationsläkare 

 Digitala informationsläkarbesök – fungerar acceptabelt.  

 Digitalt terapigruppsinternat gick ok 

 Sara utlånad till Närsjukvården 20% i januari 

 Arbete med genomförande av läkarseminarier pågår.  

 Lägre förekomst av förkylda barn på vårdcentraler, kan bero på minskad 

smittspridning och att man avvaktar självläkning mer. 

 Ozempic och Melatonin har påtagligt ökad förskrivning. 

 

7. Rapport från informationssjuksköterska 

 Redigerar Terapirekommendationer 

8. Rapport från ordförande 

 Vår verksamhetsplan presenterades för Ledningsgrupp Hälso- och 

sjukvård 23/11. 

 LOK-möte:  

o En del byten av ordföranden i läkemedelskommittéer runt om i 

Sverige 

o SBU – man kan nominera in ämnen dit som önskas utvärderas 

o Genomgång av äldre och smärta, kan bli förbisedda, brist på 

forskningsstudier inom området 

o Restnoterade läkemedel i FASS. Det kommer förbättrad information 

under kvartal 1, 2021.  

o Kunskapsstöd – användning och kvalificering. 

o Bokstavsklassificering i FASS vid graviditet och amning kommer att 

avvecklas, nuvarande info underhålls till 2024. 

o Inköp under kris och krig. Staten ska se till att det finns ett 

beredskapslager för vissa läkemedel. Vem som ska verkställa är 

inte klart.  
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o Tillsyn marknadsföring läkemedel. Utskick om Forxiga vid hjärtsvikt 

till förskrivare - men har ännu inte hjärtsvikt som subvention.  

o FAS UT - läkemedelskommittéerna har medverkat vid 
expertgranskning - LOK kommer att stå omnämnda som granskare i 
den nya upplagan, men kan i övrigt inte stå bakom. Däremot 
kommer de kommittéer som har granskat själva få bestämma om de 
vill stå med som granskare (LkH har kommenterat en hel del, men 
vill enbart stå som granskare om deras kommentarer har tagits 
hänsyn till). 

o Integration av Pascal i FVIS? FVIS ligger långt fram i tiden, ska vara 
god integration mot dosförskrivning i framtiden enligt Magnus.   

o Miljö, rening och läkemedel. Möten med RK miljöstrateger finns 

inplanerade för att höja medvetenheten om miljö och läkemedel i 

Region Halland.  

o Kunskapastyrning och Läkemedelskommittéerna – LOK ska ta fram 

ett underlag för hur LOK kan vara en del av kunskapsstyrningen.  

o Reklam från apotek om egenfinansierad dosdispensering – troligen 

ingen stor användning. Oklart hur detta hanteras i nuläget. Få 

statistik för Halland – via upphandlade dosapoteket för RH. AU ser 

över hur många patienter i Halland som har egenfinansierad dos.  

o Förslag att morfintabletter ska produceras i 5 mg styrka. 

o Tillgänglighetsdirektiv för webbplatser. 

9. Önskemål från sammankallande i terapigrupperna att presentera 

Terapirekommendationerna för fler 

Vissa på sjukhuset t ex har inte kännedom om LkH, terapirekommendationer, 

rekommenderade läkemedel etc. Göra en presentation som kan visas? 

 LkH-medlemmar som kan göra en kort presentation t ex vid APT? 

 Förslag att ta upp detta i kurser om läkemedel för AT- och ST-läkare (samt 

BT-läkare) 

 LME informerar AT-läkare. 

10. Övrigt 

 “Sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp” som kommer att starta 

(t ex reumatologi): LkH hade i de senaste vårdförloppen möjlighet att 

medverka/kommentera innan de fastställdes nationellt. 

 AU sammanställer information om receptförskrivning och skyddad identitet, 

se ovan  

 

11.  Mötets avslutande 
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Vid protokollet:  Vidi 

 

 

Ida Josephsson, sekr.   Johan Bergström, ordf. 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Mikael Olsson  Sara Lindholm  

 


