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Protokoll Läkemedelskommitténs möte 

Datum: 2022-12-14 

Tid: 08.45-11.45 

Plats: Varbergs Stadshotell 

Närvarande: Tamara Adem, Maria Aronsson, Magnus Bengtsson, Johan Bergström, Frida 
Gårdstam, Mikael Olsson, Patrik Olsson, Per Rabe, Lars Rödjer, Sandra Samuelsson, 
Thomas Schaffer,  

Adjungerade: Sara Lindholm, Charlotta Eriksson 

 

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

Sekreterare: Charlotta Eriksson 

Justerare (2 st): Patrik Olsson, Sandra Samuelsson 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
4. Rapport från informationsapotekare 
Charlotta informerade om årets revidering av Terapirekommendationer Halland. Dejana 
och Charlotta läser igenom och publicerar successivt de kapitel som hittills har lämnats in. 
Några terapigrupper har efterfrågat dispens på deadline och dessa förväntas publiceras i 
januari. 

Läkemedelsverket har meddelat att restsituationen för amoxicillin kommer att pågå längre 
än beräknat och att bristen ses i hela Europa vilket gör att även tillgången på 
licensläkemedel är osäker. Charlotta informerade om att även Strama har uppmärksammat 
bristsituationen.  

5. Rapport från informationsläkare 
Johan och Sara återkopplade från höstens informationsläkarbesök, som i största möjliga 
mån har varit fysiska möten. 

En stor andel av frågorna som vårdcentralerna själva har lyft vid dessa besök har kretsat 
kring det stora antalet pågående restsituationer. 
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6. Rapport från informationssjuksköterska 
Rapporten utgick på grund av sjukdom. Tamara informerade om att Katarina kommer att 
avsluta sitt uppdrag i början av nästa år. Hennes ersättare är på plats i januari och kommer 
att presenteras på nästa LkH-möte.   

7. Rapport från LME 
Patrik uppdaterade om den globala bristsituationen för alteplas (Actilys). 

8. Informationspunkt: NT-rådet (rådet för nya terapier).  
Magnus presenterade om NT-rådets uppdrag och funktion och informerade samtidigt om 
att regioner kan nominera läkemedel till NT-rådet med önskan om nationell samverkan. 
Presentationen bifogas till LkH:s ledamöter i samband med utskick av protokollet. 

9. LkH:s terapeutiska kvoter – en sista avstämning. 
Sara presenterade LkH:s terapeutiska kvoter, en kort bakgrund samt de förslag till 
förändringar som inkommit hittills. Detta följdes av en gemensam diskussion som 
resulterade i ytterligare idéer och förslag på förändringar från ledamöterna. Sara påtalade 
även möjligheten att maila förslag till Johan eller Sara efter mötet. Informationsläkarna tar 
med sig de inkomna idéerna i sitt fortsatta arbete med uppdateringen av LkH:s terapeutiska 
kvoter. Saras presentation bifogas till LkH:s ledamöter i samband med utskick av 
protokollet.  

10.  Diskussionspunkt: Önskemål om ledamöternas reflektioner och perspektiv 
kring uppdateringar av Terapirekommendationer Halland mellan de årliga 
revisionerna. 

Punkten sköts upp till nästa möte.  

11.  Informationspunkt: Seminarium 1 och 2 2023. 
Punkten sköts upp till nästa möte. 

12. Utmaningar relaterade till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 
Punkten sköts upp till nästa möte.  

13.  I mån av tid – ordförande rapporterar 
Punkten utgick.  

14.  Övriga frågor 
Magnus informerade om TNF-alfa-hämmare, en kort översikt av användning och 
prisutveckling under senare år och hur detta motiverar en ny satsning på switch. 
Presentationen bifogas till LkH:s ledamöter i samband med utskick av protokollet. 

15.  Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 
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Vid protokollet:   Vidi: 
 
 
 
Charlotta Eriksson  Tamara Adem 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
   
Patrik Olsson   Sandra Samuelsson 
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