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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2022-05-18 

Tid: 08.45-11.30 

Plats: Varbergs Stadshotell 

Närvarande: Tamara Adem, Magnus Bengtsson, Johan Bergström, Berne Eriksson, 
Katarina Möller Fornander, Patrik Olsson, Lars Rödjer, Thomas Schaffer, Annika Teleman 

Adjungerade: Sara Lindholm, Dejana Sekulic Mihajlovic, Charlotta Eriksson 

 

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

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Dejana Sekulic Mihajlovic, Patrik Olsson 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
3. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Protokollet från föregående möte godkändes. 
 
 
4. Kort presentationsrunda av de närvarande 
Alla närvarande ledamöter presenterade sig för de nya deltagarna, som också fick 
presentera sig.  

Thomas Schaffer kommer att bli ny ledamot i Läkemedelskommittén Halland (LkH) och 
ersätter Kent Åke Henricson som har gått i penson. Thomas, som är internmedicinare och 
nefrolog, arbetar på Medicinkliniken i Halmstad och är sedan tidigare medlem i 
Terapigrupp Anemi.  

Dejana Sekulic Mihajlovic är ny informationsreceptarie för LkH på 50 %. Initialt kommer 
Dejana att sköta de administrativa uppgifterna för LkH, men kommer framöver även att 
komplettera informationsapotekaren. Dejana kommer att bli medlem i Terapigrupp 
Prevention och ohälsosamma levnadsvanor (där det tidigare inte finns någon 
farmaceutmedverkan) samt i Terapigrupp Mage/tarm där hon ersätter Charlotta (som 
ersätter som farmaceut i Terapigrupp Vaccinationer). 

Tamara presenterade även Hans Ackerot, Jonas Eriksson, Mikael Olsson, Per Rabe och 
Linda Landelius som inte närvarade vid mötet.  
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5. Dejana Sekulic Mihajlovic föreslås som adjungerad ledamot vid 
Läkemedelskommittén Hallands möten 

Dejana föreslogs som adjungerad ledamot och valdes enhälligt av närvarande ledamöter.  
 

6. Rapport från möte med regionernas nätverk för läkemedel och miljö. 
Charlotta rapporterade från nätverksträffen för Regionernas nätverk Läkemedel och miljö i 
slutet av april. Presentationen bifogas till ledamöterna med protokollet. 
 

7. Överenskommelse om samverkansregler. Information/utbildning för 
ledamöterna, inklusive diskussion om hur man på ett bra sätt kan sprida 
informationen 

Magnus och Tamara informerade om samverkansreglerna med läkemedelsindustrin, 
medtech-industrin och labtech-industrin, och hur de tillämpas i Halland. Presentationen 
bifogas till ledamöterna med protokollet. Frågan kommer även att tas upp vid nästa 
Läkemedelskommittémöte i september. 

Informationen om samverkansreglerna och hur de ska tillämpas i Halland ligger på 
läkemedelssidorna på Vårdgivarwebben: Samverkansregler mellan vård och industri - 
Vårdgivare (regionhalland.se) 

 
8. Läkemedelskommitténs sammansättning i framtiden (se nedan för 

sammansättning enligt nuvarande uppdragsbeskrivning) – några nya tankar 
sedan föregående möte? 

Punkten sköts upp till nästkommande möte. 
 
9. Läkemedelskommitténs terapeutiska kvoter, förslag inför översyn – några tankar 

sedan föregående möte? 
Punkten sköts upp till nästkommande möte. 
 

10.  Något att rapportera från informationsapotekare/informationsläkare/ 
informationssjuksköterska/LME? 

Informationsapotekaren rapporterade att Terapinytt nr 2 kommer att skickas ut v. 22 
(preliminärt 30 maj). 

Informationsläkarna är i sluttampen på sina informationsläkarbesök. Vid mötena har 
informationsläkarna kunnat förtydliga nyheter i Terapirekommendationer (i tillägg till det 
som har presenteras i Terapinytt samt vid seminarium 1 2022) eftersom det är lättare att 
diskutera eventuella frågor. Det har även diskuterats kring ordnat införande av 
medicintekniska produkter. 

Sara och Charlotta har på önskemål från BUP medverkat vid APT för BUP Halland och 
diskuterat förskrivningsmönster jämfört med riket och inom Halland, samt följsamhet till 
interna och nationella riktlinjer. Besöket var en uppföljning till det verksamhetsbesök som 
gjordes under hösten 2020. 

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/samverkansregler-halso-och-sjukvard-och-industrin/
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/samverkansregler-halso-och-sjukvard-och-industrin/


 3 (3) 

 

Katarina och Charlotta har hållit webinarium för sjuksköterskor tillsammans med Emelie 
Olsson, apotekare på Läkemedelsenheten, om Äldre och Läkemedel. 

Patrik rapporterar att Läkemedel Halland har breddinfört slutenvårdsdos vid Hallands 
sjukhus. Läkemedelsenheten har även jobbat en del med bristen för Actilyse.  

11. Övriga frågor 
Det fanns inga övriga frågor.  

 

12.  Avtackning av Berne och Annika 
Berne och Annika avtackades för sina insatser för Läkemedelskommittén genom åren.  
 

13.  Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet:   Vidi: 
 
 
 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem 
 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
Dejana Sekulic Mihajlovic  Patrik Olsson 
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