
 

Protokoll  1 (5) 
Läkemedelskommittén   

Läkemedelscentrum   
Handläggare Datum Diarienummer 

Emma Åkesson 2022-12-15 HSN/220529 
 

 Plats Tabletten, Läkemedelscentrum, Centralsjukhuset Karlstad 

Närvarande Malgorzata Antoniewicz, ordförande läkemedelskommittén   
Emma Åkesson, sekreterare dagens möte 
Susanne Carlsson  
Maja Deckner  
Evelina Sundström  
Bengt Norberg  
My Lindgren  
Bodil Håkansson Hardin  
Mats Andersson  
Gunilla Hasselgren  
Tony Spinord Westberg  
Inbjuden: Jessica Hjert § 99 och § 100 
 
 

Förhinder Alexandra Strandberg  
Max Wirén, sekreterare läkemedelskommittén 
Tomas Ahlqvist  
Ola Hallén  
Eric Le Brasseur  
 
 

§ 97. Val av justeringspersoner 
Susanne Carlsson och Tony Spinord Westberg utsågs att justera dagens protokoll.  
 

§ 98. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående möte godkändes. 

 
Beslutspunkter 

§ 99. Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 
Jessica Hjert och Evelina Sundström presenterade arbetsgruppens 
ändringsförslag.  

Följande tillägg i riktlinjen föreslås: 

- Sjuksköterska i kommunen kan själv skriva ut ny ordinationshandling från 
Cosmic när läkemedelslistan uppdaterats.  

- Läkemedel som ordinerats av sjuksköterska med förskrivningsrätt ska 
föras in i läkemedelslistan i Cosmic av ansvarig läkare. Läkaren övertar 
inte behandlingsansvar utan det blir en bekräftande ordination i enlighet 
med regionens Riktlinje Hantering av läkemedelslistan.  

- Avsedd beställningsblankett ska användas vid beställning till kommunala 
läkemedelsförråd.  

- Aktuell läkemedelslista ska förvaras i direkt anslutning till patientens 
läkemedel om inte digital signeringslista används.  

- Utökad information om användning och förvaring för injektions- och 
infusionsvätskor samt spolvätskor/sårrengöring.   
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- Rekommendation om att använda app och hemsida Stöd vid 

läkemedelshantering från Region Skåne vid bedömning av krossbarhet av 
läkemedel.  
 

BESLUT: Vi godkänner arbetsgruppens förändringar och föreslår även att ett 
stycke i inledningen om att riktlinjen bygger på den ursprungliga rutinen Kommunal 
läkemedelshantering från 2003 tas bort. 

Jessica och Evelina sprider information om att riktlinjen är uppdaterad när den är 
publicerad. Giltighetstid från dagens datum och två år framåt.  

MAS-gruppen har även önskemål om att rutinen Enkel och fördjupad 
läkemedelsgenomgång ska justeras vid nästa revidering så att patienter under 75 
år också erbjuds läkemedelsgenomgång vid inskrivning i hemsjukvård eller på 
särskilt boende.  

§ 100. Läkemedel i kommunala läkemedelsförråd 
Paxlovid, mot covid-19, har tidigare köpts in till Sverige av Socialstyrelsen. Nu går 
det även att förskriva via recept. Vi vill använda de förpackningar som köpts in 
nationellt först innan receptförskrivning görs. Susanne Carlsson har gjort en 
fördelning över hur många förpackningar som ska finnas i de kommunala 
läkemedelsförråden i länet. Informationen förmedlas ut till alla MAS:ar efter mötet. 
Beställning till förråden görs som vanligt via apoteket. Information kommer att gå ut 
i läkemedelsnytt nästa vecka som även MAS får. Där finns även en länkad rutin i 
Vida med information om vilka patienter som rekommenderas behandling. MAS 
har inte tillgång till Vida och behöver därför separat utskick av rutinen.  
 

Informations- och diskussionspunkter 

§ 101. Restnoterade läkemedel 

Emma Åkesson berättade om att antalet restnoteringar ökat under året, vad som 
görs nationellt och i regionen. Läkemedelscentrum har ett sortimentsråd som tar 
fram rekommendationer för de restnoteringar som väntas ge stor påverkan både 
när det gäller recept och rekvisition. Vi kan inom regionen inte hantera och ta fram 
rekommendationer för alla restnoterade läkemedel eftersom det är så många. Vi 
diskuterar vad vi gör inom regionen och hur vi kan samverka mellan 
läkemedelskommittén (terapigrupper) och Läkemedelscentrum (sortimentsråd). 
Det är ett gemensamt arbete att ta fram rekommendationer och terapigrupperna 
behöver och vill vara involverade i arbetet.  

Önskemål om att återinföra information via personnummer för restnoteringar 
kopplade till dosläkemedel lyfts. Det vore bra att kunna få fram information om vilka 
patienter som använder specifika läkemedel även vid andra restnoteringar.  

Information i ordinationsmallar och läkemedelsnytt upplevs som ett bra stöd.  

Vi är överens om att det skulle behövs mer nationella och/eller regionala 
rekommendationer. Det tar mycket tid när varje region ska arbeta fram egna 
rekommendationer.   

Under pandemin har det också visat sig att vi i vissa fall har små lager av 
läkemedel, både i vården och på apotek. Beredskapsarbete är en viktig del i 
arbetet med tillgång till läkemedel och det pågår mycket arbete både inom 
regionen och nationellt.  
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§ 101. Behandlingstid i Cosmic – återkoppling efter möte i oktober 

På mötet i oktober presenterade Maria Gartman från regionens läkemedelsgrupp 
en förändring kring inställning för behandlingstid i Cosmic. På det mötet önskade 
medlemmarna i läkemedelskommittén mer tid för att ta ställning till förändringen.  

Vi enas om att rekommendera en ändring i Cosmic så att behandlingstiden inte blir 
”Tills vidare” automatiskt. Läkemedelskommittén anser att ett aktivt 
ställningstagande till behandlingstid ska göras i enlighet med föreskrifter och 
riktlinjer i regionen. Valet ”Datum och tid” som de flesta andra regioner har 
förordas.  

Läkemedelskommittén tycker att information om förändringen bör komma ut i god 
tid innan ändringen görs och vid flera tillfällen. Verksamheterna rekommenderas att 
se över sina arbetssätt innan förändringen görs och eventuellt göra en egen 
riskanalys/riskbedömning. Vi anser inte att en regionövergripande riskanalys 
behövs. 

§ 102. Ordnat införande av nya läkemedel 

Susanne Carlsson berättade övergripande om arbetsprocessen för nationellt 
ordnat införande. I Region Värmland finns en lokal styrgrupp för ordnat införande 
av nya läkemedel. Gruppen tar emot ärenden från den nationella processen och 
förbereder underlag för beslut till Hälso- och sjukvårdsledningen (HSL). Gruppen 
följer även upp de beslut som tas av HSL.  

Fullmaktstagare för ordnat införande är även medlemmar i läkemedelskommittén 
(Susanne Carlsson och Malgorzata Antoniewicz). Läkemedelskommittén behöver 
arbeta vidare med de beslut som tas, avtal som utgår, ta fram rutiner, plan för 
implementering med mera. Flera nationella ärenden har lämnats över till 
läkemedelskommittén för hantering. Framöver kommer fler ärenden kring ordnat 
införande att hanteras i läkemedelskommittén. 

§ 103. Utbildningar 

Presentation av Rekommenderade läkemedel görs den 17 och 19 januari med 
samma program båda dagar. Vi beslutar att presentationen blir digital med tanke 
på det förstärkningsläge som råder i vården nu. Det möjliggör också deltagande för 
fler personer runt om i länet. Det är viktigt att det finns möjlighet att ställa frågor 
under utbildningen och att vi har bevakning på chatten i Teams.  

Igår togs beslut om att Mellansvenskt läkemedelsforum i februari kommer att hållas 
på plats i Karlstad.  

Tema för de fyra utbildningsseminarium 2023 är klart och Malgorzata Antoniewicz 
har haft kontakt med alla föreläsare. Det är inte bestämt om det blir fysiskt, digitalt 
eller båda.  

- Seminarium 1 den 2 mars kl. 13.00-15.30 (digitalt) 
”Kortison på gott och ont - diagnostik och behandling vid GCA och PMR”  
(Gunnar Nylén)  
“Fysisk aktivitet samt Fysioterapeut inom primärvård” inklusive frågestund. 
(Andreas Persson och Anna Meijerhöffer) 
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- Seminarium 2 den 16 maj kl. 13.00-16.00 

Tema: hematologi (Per Granström) samt mage-tarm, bl.a. levercirros med 
tanke på nytt nationellt vårdprogram (Anders Gustavsson) 
 

- Seminarium 3 den 7 september kl.13.00-16.00 
Tema: Demens/primärvårdens perspektiv, nytt vårdprogram (Brynjar Fure) 
Sömnstörning: (Maja Deckner eller annan psykiatriker) 
 

- Seminarium 4 den 9 november kl. 13.00-16.00 
Tema: Infektionssjukdomar - covid-19 och tuberkulos (Andreas Harling) 
 

§ 104. Läkemedelskommittén i Teams och Outlook – rutiner 

En vecka innan möte med läkemedelskommittén skickar sekreterare ett 
meddelande i Teams om att agendan är klar och att alla dokument finns i Teams 
för inläsning. Inbjudan till mötet i Outlook behöver besvaras ”Med svar” för att vi 
ska kunna se vilka som deltar på mötet.  

§ 105. Rapport från: 

- RSG 
Tas inte upp idag.  

 

§ 106. Närvaro läkemedelskommittén 

Vi har haft lågt deltagande på de senaste mötena med läkemedelskommittén. 
Malgorzata Antoniewicz lyfter att det är viktigt att vi har närvaro på våra möten för 
att vara beslutsmässiga.  Det har även skickats ut ett separat mejl om det till 
läkemedelskommitténs medlemmar.  

§ 107. Läkemedelsnytt – något att bidra med? 

- Aritonin (melatonin) 
Ett nytt läkemedel med melatonin har nyligen godkänts. Det finns i styrka 2 
och 3 mg men fler styrkor är på väg. Läkemedlet är inte utbytbart med 
övriga läkemedel innehållande melatonin men har samma indikation och 
förmånsbegränsning.  
 
Ordförande och farmaceut i terapigrupp psykiatri ska tillsammans med 
redaktionen för läkemedelsnytt skriva en text om det nya läkemedlet. 
Läkemedelskommittén önskar att det finns med information om att 
läkemedlen inte är utbytbara och anledningen till det. Det är även bra om 
det finns information om att nya recept behövs.  

 
- Paxlovid 

Se § 100. Susanne Carlsson har skrivit en text som publiceras i 
läkemedelsnytt nästa vecka. Vida-rutinen skickas separat till MAS.  

 
- Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 

Se § 99. Evelina Sundström och Jessica Hjert sprider information om 
riktlinjen och skriver eventuellt en text till läkemedelsnytt.  

 

§ 108. Övrigt 

- Inspelning av utbildningar 
Flyttas till nästa möte.  
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- Varning i ordinationstext på alla beroendeframkallande preparat 
Maja Deckner lyfter förslag om att alla recept på beroendeframkallande 
läkemedel ska märkas med information om att de kan vara 
beroendeframkallande. Vi tycker att det är svårt att ha en sådan skrivning 
på alla recept då det behövs individuell information till patienten. 
Läkemedelskommittén rekommenderar inte ett sådant tillägg i 
ordinationsmallarna.  
 

- Sändlistor utbildningar med mera 
En grupp med Mats Andersson, Malgorzata Antoniewicz, Susanne 
Carlsson, Maria Gartman och Isabell Hassel ska under nästa år ta fram en 
kommunikationsplan för informationsspridning från läkemedelskommittén. 
Det gäller bland annat för inbjudningar till utbildningar. Ett första möte är 
inbokat i januari 2023.  

 

 

 

 

 

Emma Åkesson 
Sekreterare 

 

Justeras 

 

Malgorzata Antoniewicz     
Ordförande   

  

 

Susanne Carlsson  Tony Spinord Westberg 
Justerare                                                   Justerare   
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