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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2021-12-08 

Tid: 08.30 – 11.30 

Plats: Teams 

Närvarande: Tamara Adem, Hans Ackerot, Magnus Bengtsson, Johan Bergström, Berne 
Eriksson (till och med punkt 9), Linda Landelius, Katarina Möller Fornander, Mikael 
Olsson (till och med punkt 10), Patrik Olsson, Per Rabe, Lars Rödjer, Annika Teleman 

Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 

 

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

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Patrik Olsson, Annika Teleman 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
4. Kent Åkes sista Läkemedelskommittémöte 
Kent Åke närvarade ej vid dagens möte. Tamara meddelade att avtackning med tårta 
kommer att hållas på Regionkontoret när restriktioner gör det möjligt, besked om tidpunkt 
och datum skickas ut per mail.  
 
5. Rapport från informationsapotekare 
Terapigruppsträffarna löpte på bra, trots ett tillfälle med snöstorm när grupperna snabbt 
behövde ställa om till digitala/digi-fysiska möten. Många grupper har redan skickat in sina 
uppdateringar, som informationsapotekare som bäst håller på att redigera, publicera samt 
återkoppla till grupperna för eventuella förtydliganden. 

Nästa Terapinytt kommer att ges ut i början av mars. Charlotta efterfrågade redan nu 
uppslag på ämnen samt om någon skulle vara intresserad att skriva en artikel. 

Metoklopramid är fortsatt restnoterat, och Läkemedelsverket har förlängt dispensen för 
förskrivning av licensläkemedel mot generell licens till mars 2022.  

Liotyroninrest diskuterades – än så länge har närvarande endokrinologer eller distriktsläkare 
inte märkt av något problem.   
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Tamara efterfrågade reflektioner kring att åter ha fysiska terapigruppsmöten. Den generella 
åsikten var att det var väldigt bra att ses och fungerade bra, men att det var lite kort om tid 
för de grupper som bara sågs en av dagarna. En av fördelarna med att verkligen ses fysiskt 
är att få fokus, under föregående års digitala möten satt vissa gruppmedlemmar på 
arbetsplatsen och blev störda i arbetet med att kollegor kom in och frågade.  

Värdet i interaktionen mellan grupperna lyftes, vilket saknades i år när det inte var 
gemensam middag, fika eller uppstart.   

6. Rapport från informationsläkare 
Vårdcentralsmötena fortlöper på distans. Digitala möten har fungerar relativt bra, men 
någon enstaka vårdcentral har missat att boka in. Ska de digitala besöken fortsätta behöver 
troligtvis tiden förlängas, 1 h är för kort för diskussionsunderlag. Ett alternativ kan vara att 
planera för fysiska möten under våren och sedan ställa om till digitalt möte om smittläget 
förändras.  

Johan ska hålla föreläsning för AT-läkare om vanliga infektioner (ur Stramaperspektiv). 

Det framfördes att behovet av fortbildning i primärvården är stort. Både generella 
utbildningar och Läkemedelskommitténs fysiska utbildningar saknas, nu när de har varit 
inställda med anledning av pandemin. Det finns för lite tid för kollegialt utbyte i 
primärvården och även om Läkemedelskommittén har hållit webinarier har det varit svårt 
att få tid avsatt för detta och interaktion med andra går förlorad. 

Sara och Johan ska ta med sig information om att webinarierna om endometrios och 
läkemedelsbehandling vid alkoholberoende finns tillgängliga att se i efterhand, efter kontakt 
med Läkemedelskommittén.  

7. Rapport från informationssjuksköterska 
Katarina, Charlotta och Emelie Olsson kommer att hålla ett webinarie 2 februari om äldre 
och läkemedel riktade till sjuksköterskor i region och kommun. Kommer att spelas in för 
att kunna ses i efterhand. 

Ny vaccinationscentral öppnade i Kungsbacka i måndags som kommer att ta mer tid i 
anspråk från Katarina.  

8. Rapport från LME 
Nästan tre heltidstjänster går åt att hantera vacciner: flöde, beställningar, ändringar. 

PIL-projektet igång, har levererat till pilotavdelningar (hittills i Varberg), kommer även att 
köra en pilot i Halmstad efter jul- och nyårshelgen. Går piloterna bra blir det skarpt läge i 
februari med ambitionen att vara självförsörjande för hela Hallands sjukhus till sommaren. 

Utvecklings- och kvalitetsuppdrag som har varit på paus kommer att tas tag i efter jul- och 
nyårshelgen.  

9. Information från ordförande 
Måndag 6/12 var Tamara inbjuden till LGHS (Ledningsgrupp Hälso- och sjukvård) för att 
presentera Läkemedelskommitténs verksamhetsplan för 2022. Planerad verksamhet för 
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2022 presenterades, med fokus på att ge en bild av LkHs aktiviteter och produkter. Detta 
som ett första steg i att belysa det värde för förskrivare och regionen som LkHs 
verksamhet utgör. Tamara lyfte vid mötet även det behov LkH, LME och 
läkemedelsstrateger gemensamt ser av att utöka verksamheten med strukturerat stöd, 
uppföljning och återkoppling kring läkemedel från att som idag omfatta endast primärvård 
till att även omfatta psykiatri, sjukhus- och specialistvårdskliniker. Samt behovet av att 
inom lokal Kunskapsstyrning se över att och hur Stödfunktion läkemedel involveras på ett 
ändamålsenligt vis. Tamara kommer att bjudas in till LGHS under 2022 för dialog kring 
dessa två frågor.  

Måndag 13/12 kommer Tamara att presentera LkHs verksamhet på mötet Lokal 
kunskapsstyrning. Fokus kommer Tamara då att lägga på presentation av och 
problematisering kring Stödfunktion läkemedel i Region Halland, och hur de olika 
läkemedelsverksamheterna kan involveras på ett ändamålsenligt sätt i den lokala 
Kunskapsstyrningen. 

10.  Förskrivningskollen och Nationella Läkemedelslistan (NLL) – Linda Nordlöf 
från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster  

Linda Nordlöf presenterade om Nationella Läkemedelslistan och kommande aktiviteter 
från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster. Mötesdeltagarna hade möjlighet att 
ställa frågor och diskutera förändringar. Presentationen kommer att bifogas till 
mötesdeltagarna.  

11.  Återkoppling och diskussion angående fråga från föregående möte om 
Kunskapsstyrning. På nationell nivå finns NAG LOK, på lokal nivå är det 
läkemedelskommitté eller motsvarande stödfunktion, men hur är tanken på 
regional programområdes (RPO)-nivå? 

Frågan lyftes vid föregående LkH-möte. Tamara har ställt frågan till ordförande i 
läkemedelskommittéerna i Region Skåne respektive VGR, som båda är med i LOK:s 
arbetsutskott. Frågan om läkemedelsstöd på sjukvårdsregional nivå verkar inte ha varit 
uppe för diskussion. Tamara har bett att ordförande i läkemedelskommittéerna i Region 
Skåne respektive VGR tar med sig frågan till LOK AU.   

12.  Övrigt 
Inga övriga frågor. 

13.  Mötets avslutande 
Mötet avslutades. Nästa LkH-möte är planerat till 9 februari, preliminärt fysiskt men med 
risk för omställning till digitalt möte beroende på smittläget. 

 

Vid protokollet:   Vidi: 
 
 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem 
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Justeras:   Justeras: 
 
 
 
Patrik Olsson   Annika Teleman 
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