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Protokoll
Läkemedelskommittén
Läkemedelscentrum
Handläggare

Datum

Max Wirén

2021-11-18

Plats

Digitalt, Microsoft Teams

Närvarande

Tina Crafoord, ordförande
Max Wirén, sekreterare
Emma Åkesson
Susanne Carlsson
Evelina Sundström
Eric Le Brasseur
Ola Hallén
Mats Andersson
My Lindgren
Tomas Ahlqvist
Maja Deckner
Miranda Fredriksson §99

Förhinder

Bodil Håkansson Hardin
Bengt Norberg
Tony Spinord Westberg
Gunnar Nylén
Gunilla Hasselgren

Diarienummer

HSN/210047

§ 96. Val av justeringspersoner
Eric Le Brasseur och Ola Hallén utsågs att justera dagens protokoll.
§ 97. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte godkändes.

Beslutspunkter
§ 98 Rekommenderade läkemedel 2022
-

HJÄRTA-KÄRL: Ett flertal avsnitt har lagts till, bland annat om sotalol vid
förmaksflimmer och mid range EF. Tillägg av SGLT-2-hämmare vid
hjärtsvikt samt ny gräns för LDL. FASTSTÄLLT.

-

HUD: Nya avsnitt: behandling av eksem i ansiktet, per oral behandling
istället för Betnovat med Chinoform. Desloratadin nytt som förstahandsval
jämte loratadin vid allergisk klåda. Tolak kräm tillagt som andrahandsval
efter Aldara eller Zyclara vid aktiniska keratoser. FASTSTÄLLT.
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-

PSYKIATRI: Helt nya texter och avsnitt. Länk till kunskapsstöd.
Bensodiazepiner, pregabalin och gabapentin betraktas som ”icke-göra” i
öppenvård. Zopiklon ska bytas till zolpidem. Ska stämmas av med
äldregruppen och demensgruppen. FASTSTÄLLS efter förändringar och
avstämning med andra grupper.

-

BEROENDETILLSTÅND: Smärre ändringar. FASTSTÄLLT.

-

OSTEOPOROS: FASTSTÄLLS om förändringar beskrivs och motiveras.
Terapigruppens ordförande kontaktas och svar inväntas innan slutligt
godkännande.
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§ 99 Handlingsplan för läkemedel och miljö
Miranda Fredriksson redogjorde för förslaget till handlingsplan läkemedel och miljö.
Tre mål berör läkemedel: 1) ökad kunskap till förskrivare om läkemedels
miljöpåverkan, 2) antibiotikaförskrivning ur ett miljöperspektiv samt 3) medicinska
gasers klimatavtryck. Stycket om fysisk aktivitet tas bort och läggs till som aktivitet.
Mindre ändring gällande mallar och startförpackningar. Handlingsplanen kommer
ligga till grund för en aktivitetsplan där ansvar för olika mål och aktiviteter
specificeras. Målsättningen är att målen ska vara uppfyllda år 2024. Synpunkter på
handlingsplanen inkommer inom en vecka, därefter får en mindre grupp mandat att
fatta beslut.

Informations- och diskussionspunkter
§ 100 DosPac – var står vi
Bordläggs till nästa möte.
§ 101 App stöd vid läkemedelshantering
Bordläggs till nästa möte.
§ 102 TNF-hämmare – rekommendation om byte till biosimilar
Bordläggs till nästa möte.
§ 103 Inför driftsstopp NLL 27-28 nov
Mats Andersson redogjorde för vilka insatser som genomförts inför det driftsstopp
som planerats till helgen 27-28 november. Pressmeddelande planeras gå ut så fort
nationell information publicerats på 1177.se.
§ 104 Terapiutbildningar 2022 inkl reklistedag – tidpunkt, ämne, längd,
mötesform?
Längd från 1 timme upp till 1,5 timme. Fysiska möten som spelas in och kan ses i
efterhand. Vårens ämnen blir:
-

Depression och ångest, sömnsvårigheter.
Antibiotikaresistens.

Datum, tid och detaljer beslutas i samråd med läkemedelskommitténs sekretariat.
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§ 105 Representanter RSG 8/12
Max Wirén och Tina Crafoord representerar Region Värmland. Tina deltar en
timme. Emma Åkesson tillfrågas angående medverkan.
§ 106 Mötesdagar 2022
-

220120
220224
220324
220428
220602 (justerat 211125 MW)

§ 107 LäkemedelsNytt – något att bidra med?
-

Vad händer efter driftsstoppet?
Terapiutbildningar när alla detaljer är klara.

§ 108 Åtgärdslista
Tas upp på nästa möte.
§ 109 Övrigt
Inga övriga punkter.

Vid protokollet

Max Wirén
Sekreterare

Justeras

Tina Crafoord
Ordförande

Eric Le Brasseur

Ola Hallén

Justerare

Justerare

3 (3)

