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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2022-02-09 

Tid: 08.30-11.30 

Plats: Teams 

Närvarande: Tamara Adem, Patrik Olsson, Linda Landelius, Annika Teleman, Per Rabe, 
Lars Rödjer, Berne Eriksson (punkt 5–8), Magnus Bengtsson (från punkt 9) 

Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 

 

 

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

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Patrik Olsson, Lars Rödjer 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapport från informationsapotekare 
Terapirekommendationer Halland är nästan helt uppdaterade för 2022, med undantag för 
ett par kapitel som ännu inte har lämnats in. Nyheterna kommer att presenteras i en artikel 
i Terapinytt nr 1 2022 och även som en inledning under vårens första seminarium som 
arrangeras av Läkemedelskommittén. 

Terapinytt nr 1 beräknas att ges ut i mitten av mars. I nuläget finns det enbart ett fåtal 
artikelförfattare, så eventuella bidrag tas emot med glädje. 

Charlotta har blivit inbjuden till AT-läkarnas APT i april för att informera om läkemedel 
och miljö tillsammans med miljösamordnare på Hallands sjukhus. Ledamöterna ställde 
frågor om miljöaspekter kopplade till läkemedel och läkemedelsanvändning, vilket ledde till 
en längre diskussion kring risker och möjligheter vad gäller att minska läkemedels påverkan 
på miljön.  

De senaste veckorna har flera restsituationer och avregistreringar uppkommit som 
Läkemedelskommittén har agerat på och informerat om, inklusive Innohep 4500 IE och 
amoxicillin 500 mg.  
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5. Rapport från informationsläkare 
Sara meddelade att informationsläkarna strävar efter att komma ut på fysiska besök under 
våren nu när restriktionerna har släppts. Under vårens besök kommer informationsläkarna 
att fortsätta fokusera på beroendeframkallande läkemedel, läkemedel till äldre samt vissa 
terapeutiska kvoter (där även relevansen diskuteras).  

Fråga från närvarande gällande alternativ till opioider från närvarande ledamot. 
Informationsläkarna har haft det som en röd tråd vid sina möten, men har inte haft 
resurser eller fullständig kunskap för att driva frågan fullt ut.  

Sara har blivit inbjuden till Capio Movement Ortopedi i mars för att diskutera 
opioidförskrivning.  

BUP har efterfrågat en uppföljning från Saras och Charlottas besök hösten 2022, vilket 
kommer att ske under maj månad.  

Seminarium 1 i mars kommer att vara inriktat på sekundärprevention vid ischemisk 
hjärtsjukdom samt processen för omhändertagande och därefter övertagande i 
primärvården.  

6. Rapport från informationssjuksköterska 
Punkten ströks eftersom Katarina var frånvarande på grund av covid-vaccinationer. Den 
föreläsning om Äldre och läkemedel som skulle hållas under början av våren kommer att 
skjutas upp till maj månad.  

7. Rapport från LME (läkemedelsenheten) 
Mycket av det som sker i LME:s grunduppdrag har legat på is under pandemin eftersom 
man har jobbat situationsbundet. Nu kommer arbetet med flera mer långsiktiga uppdrag att 
återuppväckas. 

8. Ordförande informerar 
Vårens seminarier och även kommande LkH-möte planeras för att vara fysiskt nu när 
restriktionerna har släppts.  

Seminarium 2 i maj kommer att ha tema Ryggsmärta. Här kommer även Per Steneryd på 
TILMA att medverka för att prata om tablettberoende samt Stefan Bergman, allmänläkare 
och professor i experimentell reumatologi, som ska prata om läkemedel som kan användas 
vid smärtsensibilisering och neuropatisk smärta.  

Tamara informerade om att rekryteringen av den nya tjänsten med 50% uppdrag för 
Läkemedelskommittén (som informationsapotekare/-receptarie) och 50% uppdrag som 
strateg nu är i slutskedet. Det var många sökande varav fem personer kallades till intervju. 
Just nu följs referenserna upp. 

LkH kommer under våren att behöva rekrytera nya ledamöter på grund av 
pensionsavgångar. Tamara kommer att ta kontakt med potentiella kandidater för att 
undersöka intresse.  
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9. Presentation av Läkemedelsproduktion Halland 
Lisa Valfridsson, avdelningschef, informerade om den nystartade verksamheten 
Läkemedelsproduktion Halland vid Läkemedelsenheten samt PIL-projektet 
(patientindividuell läkemedelsförsörjning). Presentationen bifogas per mail till LkH:s 
ledamöter.  

10.  Kort information kring den uppdaterade överenskommelsen om samverkan 
mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. 

Punkten sköts upp till nästkommande möte i mars på grund av tidsbrist.  

11. Övrigt 
Inga övriga frågor.  

12.  Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Vidi: 
 
 
 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
 
Patrik Olsson   Lars Rödjer 
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