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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2021-09-15 

Tid: 08.30-11.30  

Plats: Teams 

Närvarande: Tamara Adem, Hans Ackerot, Lars Rödjer, Kent Åke Henricson, Annika 
Teleman, Katarina Möller Fornander, Johan Bergström, Berne Eriksson, Patrik Olsson, 
Mikael Olsson 

Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 
Ordförande: Tamara Adem 

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Kent Åke Henriksson, Katarina Möller Fornander 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
4. Rapport från informationsapotekare 
Många restsituationer och avregistreringar, bland annat Waran och melatonin. 

Arbetet Terapinytt nr 3 har påbörjats. Nästa nummer beräknas utges i slutet av oktober. 
Deadline för bidrag är satt till 13 oktober.  

5. Rapport från informationsläkare 
Informationsläkarna har påbörjat inledande förberedelser inför höstens 
informationsläkarbesök. Vid informationsläkarbesöken kommer läkemedel vid 
alkoholmissbruk som togs upp i våras att följas upp. Förskrivningen av 
beroendeframkallande läkemedel kommer också fortsatt att följas och diskuteras. För 
diabetes ligger Halland fortfarande i topp i landet vad gäller att reglera HbA1c vid diabetes 
typ II.  

Sara har varit utlånad till närsjukvårdens vaccinationsinsats under våren och sommaren, 
men kommer från och med mitten på oktober vara tillbaka för Läkemedelskommittén helt 
(50%).  

 



 2 (4) 

 

6. Rapport från informationssköterska 
Har varit utlånad till vaccinationscentralen i Kungsbacka (en av fyra ansvariga), men denna 
håller nu på att avvecklas. Åter till Läkemedelskommittén från och med v 39, men har 
redan börjat lite successivt att besvara mail och dylikt.  

7. Rapport från Läkemedelsenheten (LME) 
Under våren har LME ansvarat för distribution av vaccin, vilket har engagerat många 
medarbetare. 

LME är på gång att kunna starta upp tillverkningen av slutenvårdsdos. Läkemedelsverket 
har nu varit på besök, tillstånd inväntas inför driftstart. Pilotdrift beräknas kunna starta i 
månadsskiftet oktober/november.  

Tillverkningen av cytostatika har tagits över från APL. Extempore-beredningen kommer 
också att tas över i egen regi. LME arbetar på att hitta bättre lösningar än den osmidiga 
process som är möjlig idag.  

8. Seminarier 2021 och 2022 
Under hösten 2021 planeras för två kortare digitala webinarier (ungefär 1,5 h vardera), som 
även kommer att vara tillgängliga att se i efterhand. Webinarieämnen: Endometrios 
(preliminärt datum 22 oktober) och Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende (någon 
gång i november), inbjudningar kommer att gå ut under nästa vecka.   
 
Under 2022 är förhoppningen att seminarierna ska kunna hållas fysiskt. Förfrågan har 
kommit in från ryggkirurger om att hålla fysiskt seminarie, vilket planeras till seminarium 2.  
Planen är att komplettera ortopedens föreläsning med föreläsning kring smärtlindring, med 
fokus på neuropatisk smärta, långvarig smärta och information om opioidberoende, samt 
föreläsning av fysioterapeut med information om icke-farmakologiska alternativ.  
 
En annan förfrågan har kommit från kardiolog som vill informera om nya riktlinjer vid 
utredning om kardiell ischemi. Terapigrupp Hjärta-kärl är tillfrågad att medverka, men de 
har ännu inte svarat.  
 
9. Internat 2021 – digital revision 2021 
Frågeställning om internaten 2021 kan och bör genomföras eller om terapigruppsträffarna 
även i år bör vara digitala lyftes. För- och nackdelar diskuterades. Ordförande stämmer av 
med Kusthotellet hur de kan anpassa för bästa möjlighet att hålla avstånd, samt stämmer av 
med chefer på Regionkontoret om det är genomförbart att hålla ett fysiskt internat utifrån 
de förutsättningar som presenteras.  

10.  Frågor att ta med inför nästa möte då Kunskapsstyrningen presenteras 
Läkemedelskommitténs ledamöter tillfrågades om det redan nu finns frågor som kan lyftas 
inför presentationen av Kunskapsstyrningen vid nästa LkH-möte (27 oktober). Flertalet 
frågor uppkom, som kommer att skickas till föreläsarna i förväg så att de kan anpassa och 
rikta presentationen utifrån detta. En timme av nästa LkH-möte kommer att avsättas till 
Kunskapsstyrningen där ungefär hälften av tiden kommer att vara frågestund och 
diskussion.  
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11. Hur kan Terapigrupperna integreras i Kunskapsstyrningen i Halland? 
Terapigruppernas sammansättning är i dagsläget inte anpassade för att svara på frågor 
gällande specialiserad vård. Terapigrupperna har tid avsatt för möte en gång per år, och 
däremellan tid för mindre frågor och justeringar av sina rekommendationer, så det är svårt 
att fordra att gruppmedlemmarna ska vara tillgängliga för de mer omfattande 
frågeställningar som kommer från Kunskapsstyrningen. Läkemedelskommittén ser att det 
vore en stor förlust för Region Halland om vi inte kan hitta ett sätt att använda oss av 
terapigrupperna i Kunskapsstyrningen eftersom det redan finns en väl inarbetad struktur 
och stor kunskap, både sakkunskap och kunskap gällande att se patientens behov, även när 
mer än en förvaltning är inblandad i vårdförloppet. 

Eftersom det i nuläget är oklart i hur stor omfattning och på vilken nivå som 
terapigrupperna ska involveras är det idag svårt att svara på om och hur de kan integreras i 
Kunskapsstyrningen.  

En farhåga som lyftes är att terapigruppsmedlemmarna kan uppleva att arbetsbördan blir 
för stor om de tillfrågas att ge synpunkter på ex. vårdförlopp (i synnerhet om det inte finns 
tid avsatt för arbetet) och att terapigrupperna kan därmed förlora medlemmar. Ett möjligt 
alternativ är att hjälpa till att hitta rätt individer som kan svara.  

12.  Övrigt 
Två frågor lyftes från ledamöter: 

- Hur långt har man kommit med NLL och Förskrivningskollen? 

Förskrivningskollen är i drift till viss del, men möjligheten att förskriva recept kommer 
enligt uppgift att bli tillgänglig först i november. Lagförändringen om e-förskrivning som 
huvudregel har fått nytt datum 10 maj 2022.  

Receptregistret och Läkemedelsförteckningen kommer enligt uppgift från 
systemförvaltningen att slås samman och migreras till en ny plattform 26–27 november. 
Denna process kommer att starta på fredagskvällen och beräknas vara färdig vid lunchtid 
på lördagen. Under tiden kommer inte recept som skrivs att kunna skickas över till 
apoteken, och apoteken kommer inte att ha tillgång till andra recept heller. Mer 
information kommer.  

- Kommer nästa möte att vara fysiskt eller digitalt med tanke på släppta 
restriktioner? 

Oklart i nuläget. Ordförande återkommer inom kort med besked. Om det blir ett fysiskt 
möte kommer det att hållas i Varberg. Fråga ställdes om alla kunde medverka vid ett 
eventuellt fysiskt möte med positivt svar från närvarande ledamöter.  

13.  Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
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Vid protokollet:   Vidi: 
 
 
 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
 
Kent Åke Henriksson  Katarina Möller Fornander  
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