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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2022-09-07 

Tid: 08:45 – 11:45 

Plats: Varbergs Stadshotell 

Närvarande: Hans Ackerot, Tamara Adem, Maria Aronsson, Magnus Bengtsson (ej punkt 
7), Johan Bergström, Peter Green, Linda Landelius (ej punkt 7), Katarina Möller 

Fornander, Patrik Olsson, Lars Rödjer, Sandra Samuelsson, Thomas Schaffer 

Adjungerade: Charlotta Eriksson (ej punkt 7), Sara Lindholm, Dejana Sekulic Mihajlovic (ej 

punkt 7), Anna-Lena Waldestål (ej punkt 7) 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 

Ordförande: Tamara Adem 

Sekreterare: Dejana Sekulic Mihajlovic, Tamara Adem ersättare för punkt 7 

Justerare (2 st): Charlotta Eriksson, Patrik Olsson 

2. Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes. 
 
4. Kort presentationsrunda av de närvarande 

Nya ledamöter deltog och mötet inleddes därför med en presentationsrunda av alla 
närvarande. Ordförande gav även en kort presentation av Läkemedelskommittén Halland 
(LkH) samt frånvarande ledamöter 

Maria Aronsson är ny ledamot samt ny terapigruppsmedlem i terapigrupp Led-reuma och 

ersätter Annika Teleman efter pensionsavgång. Maria är ST-läkare i reumatologi på Capio 

Movement Reumatologi Halmstad samt deltidsdoktorand inom Reumatologi och molekylär 
skelettbiologi vid Lunds universitet.  

Peter Green är specialist i allmänmedicin och är verksam vid Onkologiska- och 

palliativmedicinska kliniken på sjukhuset i Kungsbacka. Peter är ny ledamot i LkH och är 
sedan tidigare medlem i terapigrupp Palliativ vård. 

Sandra Samuelsson är ny som ledamot och ersätter Berne Eriksson efter pensionsavgång. 

Sandra arbetar deltid som infektionsläkare på Infektionskliniken och deltid som biträdande 

smittskyddsläkare vid Smittskydd Halland. Hon är även ordförande för STRAMA Halland 
och sedan tidigare medlem i terapigrupperna Sår och Vaccinationer.  
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5. Förlängning av förordnande av ledamöter - hur gör vi framöver? 

Nuvarande mandatperioden för LkH:s ledamöter löper över 4 år, t.o.m. 2026-09-01. Efter 

diskussion bland närvarande ledamöter beslutades att ledamöterna inför nästa 

mandatperiod tillfrågas om förlängt förordnande via mail, ca. sex månader innan 
förordnandet löper ut. 

6. Rapport från informationsfarmaceut 

 

Charlotta informerade om att nästa nummer av Terapinytt kommer ut i slutet av oktober, 
med deadline 6/10. Alla närvarande inbjöds att skicka in bidrag. Numret kommer bland 

annat att innehålla en artikel om det kommande nationella vaccinationsprogrammet mot 
pneumokockinfektion.  

 

Folkhälsomyndigheten har avgett en allmän rekommendation att gravida mellan 

graviditetsvecka 16-32 ska erbjudas vaccination mot kikhosta för att skydda barnet innan 

det kan vaccineras. Aktuellt vaccin i Halland är Boostrix. I nuläget kan vaccination mot 

kikhosta enbart ske efter läkarordination. Det finns sedan tidigare god erfarenhet från 
Europa för kikhostevaccinering av gravida. 

 

Det ser ut att bli ett högt deltagande på årets terapigruppsinternet. I syfte att LkH lättare 
ska kunna sammanställa information om deltagande, inklusive praktiska frågor, kommer i 

år ett elektroniskt formulär skickas ut till alla terapigruppsmedlemmar. Tidigare år har detta 
begärts in via mailsvar vilket har försvårat hanteringen. 

7. Rapport från LME 

Patrik informerade om att restsituationen för alteplas som kommer att fortsätta även under 

2023. Information om situationen, nationell samordning och tilldelning samt tillverkning av 

APL. Halland har ännu inte behövt avropa nationell tilldelning. Arbete pågår med lokalt 

PM för att använda befintligt alteplas klokt, samt alternativa val av preparat där det är 
möjligt. 

8. Information från informationsläkare 

Sara och Johan informerade om att höstens informationsläkarbesök hos vårdvalet återigen 

kommer att vara två timmars fysiska besök. Som tidigare kommer besöken vara uppdelade i 

två delar där del ett kommer att handla om antibiotikaförskrivning/STRAMA-relaterade 

frågor och del två om aktuella läkemedelsrelaterade frågor. Sara och Johan efterfrågade om 
närvarande ledamöter har något som de vill förmedla till vårdcentralerna.  
 

9. Ny rekommendation gällande levande vaccin till spädbarn som exponerats för 
immunomodulerande behandling in utero/vid amning 

Ledamöterna informerades om den nya rekommendationen för vaccination med levande 
försvagat vaccin till spädbarn vars moder har haft immunnedsättande behandling under 

graviditet och/eller vid amning. Ledamöterna diskuterade problematiken utifrån de egna 

kliniska erfarenheterna och delade med sig om vilken medvetenhet man redan idag har i 

frågan på den egna kliniken. Förhoppningsvis fångas frågan om immunmodulerande 
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behandling upp i den befintliga överföringsrapporten från kvinnohälsovården/BB till 
barnhälsovården/BVC, men kommittén ser risker för att information faller bort i 

informationsöverföringen mellan de olika klinikerna, som tillhör olika förvaltningar och 

därtill har olika journalsystem. LkH äger inte frågan, men kommer att titta på sina 

möjligheter att åtminstone medvetandegöra problematiken på de kliniker som ordinerar 

immunmodulerande läkemedel till kvinnor i fertil ålder. 

 

Katarina tar med sig den tekniska, praktiska frågan om det finns möjlighet att föra in 
frågeformuläret som fylls i inför vaccination i journalsystemet PMO, som används av 
barnhälsovården/BVC. 

10. LkH:s seminarier med primär målgrupp primärvårdsläkare: kommer att hållas 
fysiskt, ej erbjudas digitalt.  

Tamara argumenterade för och motiverade varför LkH AU anser att LkHs seminarier även 
framöver bör hållas fysiskt, och inte digifysiskt eller digitalt istället/i efterhand.  

Ledamöterna biföll ett sådant beslut.  

Synpunkt från ledamot: en förkortad, digital version av utbildningen, tillgänglig för dem 
som inte haft möjlighet att delta, hade varit positivt. Motreplik från annan ledamot: ur 

föreläsarperspektiv har man ofta redan förkortad och strukit så mycket att det är svårt att 

reducera ytterligare och sammanfatta en utbildningseftermiddag i ett 45-60 minuters digitalt 
take-home-message. 

11. Löpande uppdateringar i TR, mellan internaten. 

Tamara kommer att maila ut information, för förberedelse inför diskussion vid LkH-mötet 

i oktober, istället för att dra en sådan diskussionsförberedande information muntligt vid 
dagens möte. 

12. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK. 

Punkten flyttades till nästa möte. 

13. Revision av LkHs terapeutiska kvoter – chans till synpunkter. 

Punkten flyttades till nästa möte. 

14. Uppdatering av LkHs uppdragsbeskrivning: LkHs sammansättning - chans till 
synpunkter. 

Punkten flyttades till nästa möte 

15. Läkemedelskommitténs seminarier 

Under hösten 2022 kommer LkH hålla seminarium med tema psykiatri (seminarium 3) i 

september och tema SGLT2-hämmare ur perspektiven hjärta, njure och diabetes 
(seminarium 4) i oktober. 
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Informationspunkten om nuläget vad gäller planeringen av LkHs seminarier våren 2023 
prioriterades bort. 
 

16. Övrigt 

Inga övriga punkter. 

17. Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Vidi: 

 

 

 

 
Dejana Sekulic Mihajlovic  Tamara Adem 

 

 

Justeras:   Justeras: 

 

 

 
 
Charlotta Eriksson  Patrik Olsson 


