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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 
 
Datum: 2021-02-10 
Tid: 8.30-11:30 
Plats: Teamsmöte 
Närvarande: Tamara Adem, Johan Bergström, Katarina Möller 
Fornander, Berne Eriksson, Per Rabe, Patrik Olsson, Hans Ackerot, 
Lars Rödjer, Jonas Eriksson, Linda Landelius 
Adjungerade: Charlotta Eriksson, Sara Lindholm 
 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 
Ordförande: Tamara Adem 
Sekreterare: Linda Landelius och Johan Bergström 
Justeringspersoner: Jonas Eriksson och Charlotta Eriksson 

 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Godkännande av protokollet från föregående möte 
Protokoll ännu inte klart från föregående möte.  
 

4. Kort runda bland närvarande ledamöter: något att lägga till 
dagens agenda? 

Lars Rödjer önskade lägga till en punkt om FreeStyle Libre, vilket bifölls.  
 

5. Information från ordförande 
- Fortsatt omprioriterad verksamhet till följd av pandemin 

Vår administratör jobbar som projektledare för utökad provtagning covid-19. En 
informationsläkare (Sara Lindholm) har under december-januari varit utlånad till 
närsjukvården, och är under våren utlånad till projektgrupp för antigentestning och för 
att ta fram konsultfunktion i vaccinationsfrågor (skapa kunskapsunderlag).  

- Läkemedelskommittén Hallands (LkH:s) ställning och roll på Regionkontoret  
Efter tillträdande av ny Hälso- och sjukvårdsdirektör och verksamhetschef på 
kvalitetsavdelning inom Hälso- och sjukvård har LkH:s ställning och roll tydliggjorts. 
Det är nu tydligare att LkH ses som en resurs och att LkH ses som en del av 
kunskapsstyrningen.  
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- Förändring gällande administrativt stöd 
Vår administratör går över till nya uppdrag och kommer inte tillbaka som 
administratör. Ännu inte klart om vi kommer få en ersättare som utför de 
adminstrativa arbetsuppgifterna, bland annat hanteringen av de 15-20 olika 
utbildningstillfällen som LkH har per år.  

 

6. Status Terapirekommendationer Halland 
Charlotta berättade att majoriteten av alla kapitel och delkapitel nu är publicerade. De 
flesta terapigrupper har återkopplat att det fungerat väl att genomföra uppdatering av 
Terapirekommendationerna digitalt, även om de flesta också ser fram emot att ses 
live framöver. I nästa Terapinytt i mars kommer artikel om de större uppdateringar för 
2021. Om LkH kan genomföra ett digitalt utbildningstillfälle under våren kommer även 
nyheterna i Terapirekommendationer Halland 2021 presenteras vid det tillfället. 
 

7. Covid-19: Vaccin/vaccindistribution 
Patrik visade en film från Hallandsposten/Hallands Nyheter och beskriver 
hanteringen av Pfizers vaccin som bl a inneburit att man behövt köpa in kryofrysar.  

 

8. Dosdispenserade läkemedel: Uppföljning 
Linda visade bilder vad gäller uppföljning av dostjänsten samt informerade om start 
av nytt dosavtal, och om en eventuell utveckling av periodens vara för dosläkemedel.  
 

9. Uppföljning miljöarbete: CO2-utsläpp av drivgasinhalatorer vid 
förskrivning i Region Halland 

Charlotta visade bilder över koldioxidutsläpp kopplat till drivgasinhalatorer. Hallands 
sjukhus har tagit med uppföljning av detta i sin miljörappport. Terapigrupp Allergi, 
astma och KOLhar uppdaterat berörda delkapitel i Terapirekommendationerna med 
hänsyn till koldioxidavtrycket för drivgasinhalatorer. Nästa år kommer uppföljning 
göras: har de nya Terapirekommendationerna påverkat förskrivningsbilden?  
 

10. Slutenvårdsdos: Statusuppdatering 
Patrik berättade om status för slutenvårdsdos och planering av lokaler, utrustning, 
systemstöd, skrivande av rutiner och formell ansökan till Läkemedelsverket. 
Läkemedelsenheten planerar för att kunna genomföra en mindre variant av 
läkemedelsgenomgång vid den farmacevtiska kontrollen av ordinationer till 
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slutenvårdsdos. Orderstopp planeras till lunchtid för att kunna leverera första 
slutenvårdsdosen till kvällen. Doserna leveras med ett läkemedel per påse, vilket 
möjliggör sena justeringar. Läkemedelsenheten planerar för att pilotavdelningarna 
kan köras igång i september 2021.  
 

11. Undantagshantering 
Linda visade ett bildspel om de nya rutinerna för undantagshantering (individuella 
subventioner av förskrivningsläkemedel som inte ingår i förmånssystemet) som gäller 
sedan årsskiftet. Patrik berättade om undantagshantering inom Hallands sjukhus 
 

12. Uppföljning TNF-alfa-hämmare 
Linda visade bilder över jämförelse mellan riket och Halland när det gäller 
användandet av biosimilarer, där Halland ligger bra till.  
 

13. FreeStyle Libre 
Lars Rödjer undrade över vad som händer i regionen med anledning av metod- och 
prioriteringsrådets rekommendation angående FreeStyle Libre 1 och 2. Region 
Halland planerar för att ta ett regionalt beslut om ordnat införande av FreeStyle Libre 
vid prioriterings- och evidensrådets (PERs) möte i vår.  
LkH (via Linda Landelius) kommer att förmedla nedanstående till ansvarig hälso- och 
sjukvårdsstrateg för denna process: 

• Att det i primärvården finns kontaktnät för diabetesansvariga läkare 
respektive diabetesansvariga sjuksköterskor, om man söker lämpliga 
medarbetare för att delta i framtagandet av en konsekvensbeskrivning.  

• Det vore önskvärt att man i beslutet förtydligar riktlinjer för användandet (i 
likhet med den checklista som tagits fram i Västerbotten), samt förtydliga i 
vilka situationer patientbunden användning är aktuell respektive när tillfälligt 
lån av mätare kan vara att föredra. 

 
Vid protokollet:   Vidi 
 
 
Linda Landelius och Johan Bergström Tamara Adem, ordf. 

 
Justeras:     Justeras: 

 
 

Charlotta Eriksson   Jonas Eriksson 
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