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Protokoll Läkemedelskommittén Hallands (LkH:s) möte 

Datum: 2022-03-30 

Tid: 08:45-11:45 

Plats: Varbergs Stadshotell 

Närvarande: Tamara Adem, Lars Rödjer, Mikael Olsson, Berne Eriksson, Annika Teleman, 
Linda Landelius, Magnus Bengtsson, Hans Ackerot, Patrik Olsson (från punkt 7) 

Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 

 

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

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Annika Teleman, Magnus Bengtsson 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
4. Rapport från informationsapotekare 
Terapinytt nr 1 har precis skickats ut och uppdateringarna i Terapirekommendationer 
Halland är nästan publicerade till fullo. 

Inför Terapinytt nr 2 har Charlotta kontaktats av apotek med information om vanliga 
förskrivarfel som ses på apotek. Utifrån dessa kommer Tamara och Charlotta att utforma 
en artikel som om de vanligaste förskrivarfelen och nyansera utifrån LkH:s perspektiv.  

Sara och Charlotta är inbjudna till ett uppföljande besök hos BUP efter medverkan vid 
digitalt möte förra hösten. Fokus kommer utifrån BUP:s önskemål att vara 
förskrivningsmönster av antidepressiva läkemedel och sömnläkemedel. 

Charlotta kommer att medverka vid ett APT för AT-läkare i april samt APT på Kirurgen i 
maj tillsammans med miljösamordnare på Hallands sjukhus för att informera om läkemedel 
och miljö. 

E-hälsomyndigheten har skickat ut information om kommande fokusvecka för elektroniskt 
expertstöd (EES) på apoteken, som kommer att hållas under v 14. Årets fokus kommer att 
vara interaktioner mellan läkemedel.  

5. Rapport från informationsläkare 



 2 (4) 

 

Informationsläkarna har beslutat sig för att ha kortare fysiska besök om en timme på 
vårdcentralerna under våren. På grund av kortare tid kommer innehållet för besöken att 
vara det mest basala, med uppföljning av förskrivning av beroendeframkallande läkemedel 
och andra läkemedel som tidigare har varit i fokus, Stramafrågor och 
antibiotikaförskrivning samt nyheter i Terapirekommendationer. 

Sara har varit hos Capio Movement Ortopedi för att prata om smärtbehandling i samband 
med operation. Läkargruppens respons på Saras besök var bra, intressanta diskussioner om 
patientfall uppstod och det väcktes intresse om hur samarbete kan ske med övriga vården.  

6. Rapport från LME 
Punkten ströks. 

7. Ordförande informerar 
Tamara gick igenom några korta informationspunkter: 

• Nästa seminarieomgång blir i maj på tema Rygg. Seminariet kommer att delas in i 
tre delar: föreläsning om ryggsmärta av ortopeder, föreläsning om opioidberoende 
läkemedel från TILMA och föreläsning av övrig smärtlindrande behandling av 
smärtläkare.  
 

• Datumen för höstens LkH-möten kommer att mailas ut till ledamöterna under 
nästa vecka. 
 

• Thomas Schaffer har tackat ja till att bli ny ledamot för LkH. 
 

• Dejana Sekulic Mihajlovic har fått uppdraget som informationsreceptarie för LkH 
(50% tjänst). Dejana har tidigare har jobbat på apotek och Läkemedelsenheten och 
kommer senast från rollen som samordnare för covid 19-vaccinationer i 
närsjukvården. Initialt kommer Dejana att jobba med de administrativa delarna för 
LkH, men kommer även att få andra uppdrag när hon har skolats in i rollen. 
 

• Datumen för kommande terapigruppsinternat är beslutade och kommer att skickas 
ut till grupperna inom kort. V.45 hålls på Kusthotellet i Varberg, v.46 och v.47 hålls 
på Hotell Scandic Hallandia i Halmstad. 
 

• Vårens LOK-möte kommer att hållas vecka 14, där Tamara och Johan 
representerar LkH. Tamara visade den planerade agendan för att ge LkH-
ledamöterna möjlighet att skicka med frågor eller funderingar till mötet. 

8. Kriget i Ukraina, aspekter på läkemedel 
Magnus presenterade om läkemedels- och vaccinfrågor som har uppstått i samband med 
kriget i Ukraina, både nationellt och regionalt. Presentationen skickas till ledamöterna med 
protokollet.  
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Läkemedelscentralerna kommer att ta emot frågor vad gäller ukrainska läkemedel som inte 
har svensk motsvarighet. Det kommer att publiceras en lista på Janusinfo som fylls på 
allteftersom.  

 

9. Läkemedelskommitténs sammansättning i framtiden 
Ledamöterna tillfrågades om nya möjliga representanter som kan vara med i LkH, både 
med avseende på ersättare för pensionsavgångar och med avseende på att 
uppdragsbeskrivningen för Läkemedelskommittén ska uppdateras.  

Förslag som diskuterades var kommunsjuksköterska/MAS, en fast representant från FOU 
samt IT-stöd från avdelningen Läkemedels- och journaltjänster. Frågan kommer även att 
tas upp vid nästa LkH-möte. 

10.  Inför revision av terapeutiska kvoter 
De terapeutiska kvoterna kommer att revideras under året. Terapeutiska kvoter har använts 
som ett verktyg av LkH under längre tid som ett sätt för att undersöka följsamhet till 
läkemedelsrekommendationer och används idag av informationsläkarna som underlag för 
diskussion vid möten med vårdvalsenheter i primärvården.  

Sara presenterade vilka aktuella kvoter som finns i Region Halland idag. Ledamöterna 
diskuterade om kvoterna är relevanta eller om de skulle behöva uppdateras, om någon 
terapeutisk kvot skulle behöva tas bort och möjliga nya terapeutiska kvoter. 

Arbetsutskottet tar med sig förslagen från ledamöterna till kommande revision, och 
kvoterna kommer även att diskuteras vid nästa LkH-möte.  

11. Överenskommelse om samverkan – regelverket för samverkan mellan vården och 
industrin  

Punkten sköts upp till nästa LkH-möte på grund av tidsbrist. 
 
12.  Övrigt 
Inga övriga frågor. 

13.  Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Vidi: 
 
 
 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem 
 
 
Justeras:   Justeras: 
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Annika Teleman  Magnus Bengtsson 
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