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Protokoll
Läkemedelskommittén
Läkemedelsenheten
Handläggare

Datum

Emma Åkesson

2021-04-29

Plats

Digitalt, Microsoft Teams

Närvarande

Tina Crafoord, tf ordförande
Emma Åkesson, sekreterare
Susanne Carlsson
Maria Gartman
Tony Spinord Westberg
Tomas Ahlqvist
Evelina Sundström
Eric Le Brasseur
Ola Hallén
Bengt Norberg

Förhinder

Gunilla Hasselgren
Bodil Håkansson Hardin
My Lindgren

Diarienummer

HSN/210047

§ 37. Val av justeringspersoner

Eric Le Brasseur och Maria Gartman utsågs att justera dagens protokoll.
§ 38. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från mötet i mars godkändes.
Beslutspunkter
§ 39. Begränsad giltighetstid antibiotikarecept (Tomas Ahlqvist och
Maria Gartman)

Enligt tidigare beslut ska giltighetstiden till första uttag begränsas till två
veckor i ordinationsmallar för antibiotika. Vi förtydligar beslutet med att det
endast gäller antibiotika i orala beredningsformer, så som tablett, kapsel och
mixtur.
Informations- och diskussionspunkter
§ 40. Teams för läkemedelskommittén (Emma Åkesson)

Läkemedelskommittén har ett team där material från 2020 och 2021 är
inlagt. Vi går igenom hur teamet ser ut samt hur vi vill få aviseringar.
Fortsättningsvis skickar sekreterare meddelande i Teams när agendan för
kommande möte är klar, ungefär en vecka innan mötet. Alla medlemmar i
läkemedelskommittén kan lägga in förslag på ämnen i dokument i Teams
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innan dess.
§ 41. Status covid-19-vaccin (Susanne Carlsson)

Susanne Carlsson gav en rapport om status för covid-19-vaccin i regionen.
Biverkningar för de olika vaccinerna samt rapportering och uppföljning av
dessa diskuterades. Folkhälsomyndighetens rekommendation kring dos två
för de under 65 år som fått Astra Zenecas vaccin togs upp.
§ 42. Kvartalsrapport antibiotika (Tomas Ahlqvist)

Tomas Ahlqvist gick igenom kvartalsrapport från STRAMA nationellt och
Region Värmland. Antalet antibiotikarecept har minskat stadigt de senaste
12 år. Målet är mindre än 250 recept per 1000 invånare. Innan pandemins
start låg nästan alla regioner över målnivån. Siffror från senaste året visar att
alla regioner ligger under 250 recept per 1000 invånare. Minskningen är
runt 20 procent för alla regioner. Värmland förskriver mer än många andra
regioner och har den tredje högsta förskrivningen i riket.
Störst minskning av antal antibiotikarecept ses i åldrarna 0–6 år. I alla
åldersgrupper ses en stor minskning på förskrivning av antibiotika vid
luftvägsinfektion. När det gäller hud- och mjukdelsinfektioner samt
urinvägsinfektioner ses inte en lika uttalad minskning.
För kvalitetsmåttet andel ciprofloxacin och norfloxacin till kvinnor 18–79 år
med urinvägsinfektion är målnivån under 10 procent. Värmland ligger strax
över 10 procent och andelen är något högre än innan. Det andra
kvalitetsmåttet med andel PcV till barn 0–6 år, med målnivån över 80
procent, nås i Värmland. Vi har näst högst andel av alla regioner i Sverige.
Värmland ligger bra till när det gäller kvalitetsmåtten, men den totala
förskrivningen av antibiotika är relativt hög jämfört med andra regioner.
DDD per 1000 invånare inom ATC-kod J01 (exklusive metenamin) har
minskat i Värmland de senaste fem åren. Förskrivningen på regionens olika
vårdcentraler är mer likartad senaste året än innan. Det föreligger skillnader
när det gäller kvalitetsmåtten på de olika vårdcentralerna. Det gäller
framförallt andel ciprofloxacin eller norfloxacin till kvinnor 18–79 år med
urinvägsinfektion.
Inom slutenvården var andelen PcV till barn lägre än föregående år.
Tomas visar också hur antibiotikaförskrivningen kan följas upp med data
från Medrave. Läkemedelskommittén vill framöver följa kvalitetsmåtten i
länet månadsvis.
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§ 43. Rekommenderade läkemedel för barn

Längst ner i behandlingsöversikten vid astma, sida 57, har snabbverkande
beta-2-agonist felaktigt angivits istället för långverkande beta-2-agonist.
Webbversionen har justerats. Det behövs ingen ytterligare information till
vården.
Arbetsgruppen för Rekommenderade läkemedel för barn har föreslagit att
företagsnamn på melatonin ska tas bort. Läkemedelskommittén ställer sig
bakom förslaget.
§ 44. Melatonin – hantering i regionen och nationellt (Tina Crafoord)

TLVs beslut kring begränsad subvention till barn under 18 år diskuteras.
Utvalda kliniker kontaktas efter dagens möte för fortsatt diskussion om
hantering kring undantagsregler, som kan vara aktuell under en kortare
övergångsperiod i väntan på att fler produkter godkänns.
Läkemedelskommittén ska principiellt inte frångå rekommendationer eller
beslut från myndigheter men eftersom ärendet blev akut behöver detta
omgående hanteras till barn under 18 år för att undvika behandlingsavbrott.

§ 45. Beslut om begränsad subvention för Forxiga vid hjärtsvikt (Ola
Hallén)

TLV har beslutat om begränsad subvention för Forxiga vid hjärtsvikt.
Diskussion om eventuella ändringar i Rekommenderade läkemedel pågår.
§ 46. Patientinformation om nedtrappning av protonpumpshämmare
(ärende från vårdcentralen Eda, Emma Åkesson)

Läkare på vårdcentralen Eda har inkommit med önskemål om att ta fram
patientinformation kring nedtrappning av protonpumpshämmare.
Läkemedelskommittén tycker att det är bra om informationen kan användas
i hela länet. Emma Åkeson återkopplar till frågeställare och förslag på
patientinformation tas upp på nästa möte med läkemedelskommittén.
§ 47. Mötesdatum för hösten (Tina Crafoord)

Mötesinbjudningar för hösten skickas ut. Vi planerar ett möte per månad
september-december.
§ 48. Arbetssätt för framtagande av Rekommenderade läkemedel
2022–2023 (Tina Crafoord)

Bordläggs till nästa möte.
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§ 49. Åtgärdslista (Tina Crafoord)

Vi går igenom åtgärdslistan som finns i läkemedelskommitténs team. Några
av ärendena uppdateras med mer information.
§ 50. Läkemedelsnytt (Maria Gartman)

Tomas Ahlqvist skriver en sammanfattning om kvartalsrapporten från
STRAMA.
Vid protokollet

Emma Åkesson
Sekreterare

Justeras

Tina Crafoord
Tf. ordförande

Eric Le Brasseur
Justerare

Maria Gartman
Justerare

