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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2021-10-27 

Tid: 08.30-11.30 

Plats: Teams 

Närvarande: Tamara Adem, Hans Ackerot, Johan Bergström, Jonas Eriksson, Kent Åke 
Henricson, Linda Landelius, Katarina Möller Fornander, Mikael Olsson, Patrik Olsson, Per 
Rabe, Lars Rödjer, Annika Teleman (till och med punkt 6) 

Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 

Externa presentatörer: Jeanette Törnqvist och Charlotta Hemmendy (punkt 12) 

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

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Linda Landelius, Johan Bergström 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 

 
4. Datum för LkH våren 2022 
Föreslagna datum för vårens möte är onsdag 9 februari (v. 6), onsdag 30 mars (v. 13) och 
onsdag 18 maj (v. 20). Inga åsikter däremot.  

Tamara meddelar att förhoppningen är att de kan vara fysiska. Eventuellt kommer alla att 
vara i Varberg. Diskussion kommer att tas vid arbetsutskottets möte under eftermiddagen.  

5. Information inför nästa LkH-möte 2021-12-08 
Tamara informerade om att Linda Nordlöf från Avdelningen för Läkemedels- och 
journaltjänster är inbjuden till nästa möte för att ge en uppdatering om NLL och 
Förskrivningskollen. Möjlighet till att ställa frågor kommer att ges.  
 
6. Läkemedelskommittéerna i Kunskapsstyrningen: NAG LOK 
NAG (nationell arbetsgrupp) LOK har bildats. Tamara visade presentationen ”Uppdrag 
NAG LOK” från LOK-mötet i oktober för ledamöterna. Instiftandet av NAG LOK 
stärker och lyfter fram LOK:s och läkemedelskommittéernas roll i Kunskapsstyrningen. 
Presentationen bifogas protokollet vid utskick till ledamöterna. 
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Frågan lyftes vilka som representerar Västra respektive Södra sjukvårdsregionen, och 
därmed Region Halland i NAG LOK. Detta återfinns på LOK:s hemsida: LOK och 
Nationellt system för kunskapsstyrning - Janusinfo.se  

Fråga lyftes av ledamot angående eventuell samarbete/stöd från LOK till 
Kunskapsstyrningen på RPO-nivå. Tamara kommer att ställa frågan vidare och återkoppla 
vid nästa LkH-möte. 

7. Övriga punkter 
Frågan om hur planerna för Läkemedelskommitténs utbildningar ser ut till våren lyftes. 
Förhoppningen är att kunna arrangera två omgångar med fysiska seminarier i Kungsbacka, 
Varberg och Halmstad precis som före pandemin. De preliminära datumen kommer att 
skickas med i Terapinytt nr 3. 

Följande datum har föreslagits: 

Seminarium 1 – Tema Hjärta-kärl + nyheter i Terapirekommendationer Halland 2022 

Fredag 11 mars 13.30-16.30  Samlingssalen HSV, Varberg 

Tisdag 15 mars 13.00-16.00  Hotell Halland, Kungsbacka 

Fredag 18 mars 13.30-16.30  Fullriggaren HSH, Halmstad 

Seminarium 2 – Tema Rygg 

Fredag 6 maj  13.30-16.30  Fullriggaren HSH, Halmstad 

Fredag 13 maj 13.30-16.30  Samlingssalen HSV, Varberg 

Tisdag 17 maj  13.00-16.00  Hotell Halland, Kungsbacka 

8. Rapport från informationsapotekare 
Informationsapotekare håller på att redigera nästkommande nummer av Terapinytt som 
beräknas skickas ut i slutet av veckan. Dessutom utförs mycket praktiskt arbete inför 
terapigruppsmötena i november/december.  

Sedan senaste mötet har informationsapotekare tillsammans med apotekare från 
Läkemedelsenheten hållit föreläsning om läkemedelsbehandling för läkarna vid 
Akutkliniken i Varberg.  

Informationsapotekare arrangerade även webinarium via Teams riktad till föreläsarna om 
endometrios med överläkare från Endometriosteamet Halland, Kvinnokliniken Hallands 
sjukhus Varberg.  

9. Rapport från informationsläkare 
Informationsläkarna har påbörjat höstens program med information till vårdcentralerna. 
Fokus på beroendeframkallande läkemedel precis som tidigare.  

Uppföljning om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende, som också uppskattas av 
vårdenheterna. Informerar om kommande webinarium i december.  

https://janusinfo.se/lakemedelskommitten/lok.4.6b32b8ec162bd970d6bc8.html
https://janusinfo.se/lakemedelskommitten/lok.4.6b32b8ec162bd970d6bc8.html
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Har påmint om SGLT-2-hämmare och risken för ketoacidos vid dehydrering. Berör de 
flesta specialistområden.    

10. Rapport från informationssjuksköterska 
Åter i tjänst för LkH från 1 oktober. Har skrivit artikel i Terapinytt och varit behjälplig 
inför Terapigruppsträffar. Planerar för föreläsning om Läkemedelsbehandling till äldre 
riktad till sjuksköterskor, mest troligt i januari. Svårt att hitta datum tidigare då målgruppen 
för föreläsningen just nu är upptagen med vaccinationer, både influensavaccinationer och 
covid-19-vaccinationer. 

11. Rapport från Läkemedelsenheten (LME) 
Punkten flyttades till efter punkt 12. Stor del av verksamhetens tid de senaste månaderna 
har ägnats till bildandet av systeravdelningen Läkemedelsproduktionen och slutfasen av 
PIL-projektet.   

12.  Kunskapsstyrningen 
Jeanette Törnqvist och Charlotta Hemmendy informerade om Kunskapsstyrningen och 
hur arbetet går till i Region Halland. Ledamöterna hade möjlighet att ställa frågor och 
funderingar kring kunskapsstyrning. Tillgängligheten för primärvården diskuterades. 
Presentationen skickas med protokollet till ledamöterna.  

13. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Vidi: 
 
 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
 
Linda Landelius  Johan Bergström 
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