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Förhinder

My Lindgren
Gunilla Hasselgren
Eric Le Brasseur
§ 1. Val av justeringspersoner

Bengt Norberg och Tony Spinord Westberg utsågs att justera dagens
protokoll.
§ 2. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från mötet i december godkändes.

Beslutspunkter
§ 3. Rekommenderade läkemedel vid gikt

Läkemedel vid gikt finns idag med på avsnittet smärta i Rekommenderade
läkemedel. Läkarna på smärtkliniken som ingår i terapigrupp smärta anser
sig inte vara experter på gikt. De önskar därför att avsnittet om gikt i
Rekommenderade läkemedel och ordinationsmallar i Cosmic inte ska falla
under deras ansvar.
Maria Gartman har gjort en omvärldsspaning och i flera regioner tas
rekommendationer för behandling vid gikt fram av terapigrupper för
rörelseapparaten eller reumatologiska sjukdomar.
Beslut: Läkemedelskommittén i Värmland ska också ha en terapigrupp för
reumatologiska sjukdomar och den gruppen ska ta fram rekommendationer
vid gikt. Det behöver dock göras enligt den pågående översyn som görs för
samverkan mellan läkemedelskommittén och kunskapsstyrning. Tills vidare
finns därför rekommenderade läkemedel vid gikt och ordinationsmallar i
Cosmic med i terapigrupp smärtas ansvarsområde.
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§ 4. Korrektur Rekommenderade läkemedel 2020–2021

Det pågår fortfarande layout-arbete med nya rekommenderade läkemedel.
Korrektur på hela listan är utlovad till fredag 14 januari.
Beslut: Rekommenderade läkemedel 2020–2021 ska vara publicerad senast
31 januari. Korrektur skickas till ordförande samt farmaceut i
terapigrupperna. Emma Åkesson och Maria Gartman skriver ihop en text till
LäkemedelsNytt med en sammanfattning av de viktigaste medicinska
förändringarna i listan. Texten skickas till terapigruppsordförande som har
avsnitt med många ändringar för godkännande innan publicering.

Informations- och diskussionspunkter
§ 5. Analys terapiområde osteoporos

Bengt Norberg gick igenom statistik över förskrivna och rekvirerade
läkemedel som rekommenderas vid osteoporos. Siffrorna visar som väntat
att det är fler kvinnor än män som behandlas och att de flesta patienterna är
mellan 70 och 79 år.
Sedan flera år tillbaka finns bestämmelser om att Prolia och zoledronsyra
ska beställas på rekvisition till patienter som är folkbokförda i Värmland.
Statistiken visar att antalet förskrivningar stadigt minskat genom åren. Det
uppmärksammades även i ett nummer av Läkemedelsnytt i slutet av förra
året.
Följsamheten till rekommenderade läkemedel med kalcium- och vitamin D
samt alendronsyra har ökat sedan föregående år.
Vid nästa möte med läkemedelskommittén analyseras terapiområde barn
och läkemedel. Några förslag på fokusområden där är mjukgörande,
inhalationsläkemedel, utveckling efter kostnadsfria läkemedel till barn,
antiepileptika samt IL-hämmare vid hudsjukdomar. I maj kommer
läkemedelskommittén att anordna en utbildning på temat barn och
läkemedel.
Förslag på fokusområde för möte i mars och april är psykiatri samt magetarm och att kunskapsbärare då bjuds in eftersom terapigruppsordförande
saknas. På mötet i maj gås förskrivning av Atozet igenom igen.
I regionen pågår ett arbete för att kartlägga vilken läkemedelsstatistik som
finns och vart data hämtas från. Kartläggningen beräknas vara klar i maj.
Susanne Carlsson är med i arbetet och hon kommer att ge en lägesrapport på
kommittémötet i mars. Läkemedelskommittén vill gärna vara med och
lämna synpunkter så att vi får bra möjligheter att analysera
läkemedelsområdet. Därför skriver Susanne ett skal till vad vi vill följa upp

REGION VÄRMLAND

Datum

Diarienummer

2021-01-14

HSN/210047

3 (4)

och skickar ut till läkemedelskommittén innan mötet för påsyn. Så sätter vi
vår kravspecifikation på mars-mötet.
§ 6. Ordnat införande av läkemedel

Susanne Carlsson berättade om arbetet med nationellt ordnat införande av
läkemedel. I varje region finns en fullmaktstagare och i Region Värmland är
det Susanne Carlsson, med ersättare Tove Tevell. Många regioner har
ordförande i läkemedelskommittén på den posten och även en
läkemedelskommitté som är mer aktiv i arbetet. Läkemedelskommittén i
Region Värmland behöver involveras mer i arbetet.
Tina Crafoord och Susanne Carlsson gör en omvärldsspaning och eventuellt
bjuds representant från någon annan region in för att berätta om hur de
lägger upp arbetet.

§ 7. Regional samverkansgrupp läkemedel Mellansverige (RSG) möte
8 mars

Tina Crafoord berättade att nästa möte med den regionala
samverkansgruppen är den 8 mars och att vi har möjlighet att skicka med
ämnen som behöver diskuteras där. Läkemedelskommittén har inga förslag
på ämnen i dagsläget. Förslag som dyker upp senare kan skickas till Tina
Crafoord och Emma Åkesson.

§ 8. Information om covid-19-vaccination

Anna Skrinning och Anna Nylund från läkemedelsenheten berättade om
aktuellt läge för covid-19-vaccination i Region Värmland. Information om
covid-19-vaccin kommer att bli en stående punkt på läkemedelskommitténs
möten framöver.

§ 9. Kunskapsunderlag vid bedömning av krossbarhet för läkemedel

Evelina Sundström lyfte frågan om vilket kunskapsunderlag
läkemedelskommittén ska rekommendera för bedömning av krossbarhet för
läkemedel. På ett tidigare möte beslutade läkemedelskommittén att Region
Skånes app och hemsida Stöd vid läkemedelshantering ska rekommenderas
och att vi ska kontakta Region Skåne för att få tillåtelse till det. Det är oklart
om kontakt tagits med Region Skåne. Emma Åkesson tar kontakt med
ansvariga i Region Skåne och om de tillåter läggs rekommendationen in i
Rekommenderade läkemedel 2020–2021.
§ 10. Ordination av läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede

Ordination av läkemedel som används vid palliativ vård i livets slutskede
görs på olika sätt och det finns risk för medicineringsfel. Evelina Sundström
tog upp behovet av enhetlighet och att alla gör på samma sätt. Övriga
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medlemmar i läkemedelskommittén håller med och tycker att alla
ordinationer av läkemedel ska göras i Cosmic och att läkemedelslistan
därifrån ska användas som ordinationsunderlag. Läkemedelskommittén
rekommenderar att blanketten för ordination av läkemedel vid palliativ vård
i hemmet tas bort.
Emma Åkesson skriver ihop ett förslag på ärende som tas upp på nästa
kommittémöte. Det kan därefter skickas till Hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp eller chefläkare.
§ 10. Läkemedelsnytt
Information om läkemedelskommitténs utbildning i mars har skickats via
mejl och varit med i nyhetsbrev Chef. Informationen ska även vara med i
Läkemedelsnytt. När inbjudan till utbildningen om barn och läkemedel är
klar ska även den informationen med i Läkemedelsnytt.
Efter utbildningarna skrivs en sammanfattande text till Läkemedelsnytt.

Vid protokollet

Emma Åkesson
Sekreterare

Justeras

Tina Crafoord
Tf. ordförande

Bengt Norberg
Justerare

Tony Spinord Westberg
Justerare

