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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 
 
Datum: 2021-03-24 
Tid: 08.30-11.30 
Plats: Teams 
Närvarande: Tamara Adem, Per Rabe, Berne Eriksson, Johan Bergström, Lars 
Rödjer, Annika Teleman, Linda Landelius, Jonas Eriksson, Hans Ackerot, Kent Åke 
Henricson, Katarina Möller Fornander, Mikael Olsson, Patrik Olsson, Lars Rödjer 
Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 
  

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 
Ordförande: Tamara Adem 
Sekreterare: Charlotta Eriksson 
Justeringspersoner: Annika Teleman, Linda Landelius 
 

2. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes 
 

3. Godkännande av föregående mötens protokoll 
Tamara informerar att protokoll från LkH-möten 2020-12-02 respektive 2021-02-10 
ännu inte klara för godkännande. 
  

4. Prioritering av LkH-arbetet i pandemitider 
Sara utlånad till största del, Ida utlånad helt, Katarina kommer att vara utlånad från 
april. Tamara, Johan och Charlotta är fortsatt tillgängliga på 50% vardera. En lista 
har sammanställts över de delar av LkH:s arbete som kan prioriteras respektive inte 
prioriteras med den begränsade bemanningen. 
 

5. Rapport från informationsläkare 
Johan och Sara kommer att ha kontakt med vårdenheterna under senare delen av 
terminen, samma nedkortade version som i höstas.  
LkH lämnar synpunkter på vad som kan prioriteras i informationen, utöver de redan 
fastställda fokusområdena. Ett förslag från LkH är läkemedel vid alkoholproblematik, 
som är ett högaktuellt ämne i och med pandemi och minskat socialt nätverk.  
Sara och Linda håller på att se över rutin för dosdispensering, som kommer att 
skickas ut på synpunktsrunda. Rutinen diskuteras och LkH lämnar synpunkter på vad 
som saknas och vad som behöver förtydligas. 
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6. Rapport från informationssjuksköterska 
Katarina kommer från 1/4-1/9 att vara entledigad från tjänsten som 
informationssjuksköterska på grund av pandemirelaterade arbetsuppgifter, men 
kommer att vara tillgänglig för att besvara mail om frågor som berör förskrivningsrätt 
för sjuksköterskor samt terapigruppsrelaterade frågor (om än med längre svarstid). 
Övriga ärenden som Katarina hanterar för LkH kommer att vara nedprioriterade 
alternativt hänvisas till övriga Läkemedelskommittén. Detta innebär att den årliga 
informationsturnén riktad till sjuksköterskor med förskrivningsrätt ställs in. Katarinas 
målgrupp har informerats om hennes frånvaro. 
 

7. Terapirekommendationer Halland 2021 
Charlotta informerar att Terapirekommendationer Halland 2021 nu är publicerad till 
fullo på Terapirekommendationernas hemsida, med undantag för något enstaka 
delkapitel. Finns sammanfattande artikel över de större förändringarna i senaste 
Terapinytt. 2020 års upplaga av Terapirekommendationerna, liksom äldre upplagor, 
är arkiverade via Teams.  
  
Förslag: Skicka ut mail om att årets Terapirekommendationer nu finns publicerade 
och klara. Kommer att övervägas av LkH:s arbetsutskott, dock måste 
informationsflödet tas hänsyn till.  
  
Diskussion om behovet av uppdatering av Terapirekommendationer Halland med 
anledning av aktuella Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp lyfts och 
diskuteras. LkH:s arbetsutskott bevakar huruvida kapitel i Terapirekommendationer 
Halland behöver uppdateras i enlighet med vårdförloppen och tar i förekommande 
fall diskussionen med respektive terapigrupp. 
 

8. Terapinytt nr 1 2021 
Charlotta: Senaste numret av Terapinytt (digitalt) finns nu publicerat på 
Vårdgivarwebben och har skickats ut per mail till förskrivarna. Information har även 
gått ut på intranätet. Numret är nedbantat på grund av minskad bemanning LkH, men 
tar upp större nyheter av vikt. Nästa nummer beräknas komma ut i maj 
 

9. Internat 2021 
Tamara: LkH planerar för att det blir internat 2021 som vanligt: v 45, 46 och 48 
(torsdag och fredag). Arbetsutskottet fördelar grupperna och skickar ut, allra helst i 
början av april. Varbergs Kusthotell är preliminärbokat.   
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10. Information om revisionsrapport läkemedel Region Halland  

Linda presenterar information om revisionsrapporten för implementering av 
läkemedel i Region Halland. 
 

11. Övrigt 
Inga övriga punkter 

  
 

12. Mötets avslutande 
 
Mötet avslutades 

 
Vid protokollet:  Vidi 
 
 

 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem, ordförande 
 

 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 

 
 

Linda Landelius   Annika Teleman 
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