
 

Protokoll  1 (3) 
Läkemedelskommittén   

Läkemedelscentrum   
Handläggare Datum Diarienummer 

Emma Åkesson 2022-11-17 HSN/220529 
 

 Plats Tabletten, Läkemedelscentrum, Centralsjukhuset Karlstad 

Närvarande Malgorzata Antoniewicz, ordförande läkemedelskommittén   
Susanne Carlsson, ordförande dagens möte 
Emma Åkesson, sekreterare dagens möte 
Eric Le Brasseur 
Evelina Sundström  
My Lindgren 
Inbjudna Petter Granlund § 85, Jessica Hjert § 86 
 
 

Förhinder Alexandra Strandberg 
Max Wirén, sekreterare läkemedelskommittén 
Tomas Ahlqvist 
Mats Andersson 
Gunilla Hasselgren 
Ola Hallén 
Bengt Norberg 
Bodil Håkansson Hardin  
Maja Deckner  
Tony Spinord Westberg  
 

Eftersom flera ledamöter inte deltog på dagens sammanträde ströks merparten av 
den planerade dagordningen.  

§ 83. Val av justeringspersoner 
My Lindgren och Evelina Sundström utsågs att justera dagens protokoll.  
 

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

 
Beslutspunkter 

§ 85. Terapiområde urologi till Rekommenderade läkemedel 2023 
Läkemedelskommittén föreslog vid förra mötet att solifenacin lyfts till 
förstahandsval i stället för tolterodin på grund av högre pris för tolterodin. Petter 
Granlund, urolog, har inför dagens möte fått en förfrågan från 
läkemedelskommittén angående det. Petter redogör för rekommendationer på 
avsnittet trängningar, trängningsinkontinens och tycker att solifenacin ska vara 
förstahandsval.   

Petter föreslår även förändringar i avsnittet om LUTS: 
- att alfuzosin och finasterid byter plats 
- att justeringar i den förklarande texten angående kombinationsbehandling med 
finasterid och alfuzosin görs. 
- att tadalafil läggs till som ett andrahandsval vid samtidig erektil dysfunktion.  

BESLUT: Solifenacin lyfts till förstahandsval och tolterodin blir andrahandsval. 
Föreslagna ändringar på LUTS godkänns.  
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§ 86. Dulcolax på generellt direktiv i kommunal sjukvård? Hur ska generella 
direktiv utformas? 
Cilaxoral och Laxoberal finns med i läkemedelskommitténs lista för generella 
direktiv i kommunen. Båda läkemedel är restnoterade och tillgängligt 
licensalternativ har ett högt pris. Jessica Hjert presenterar ett ändringsförslag med 
tillägg av Dulcolax suppositorium i listan för generella direktiv samt sortiment 
kommunala läkemedelsförråd, som alternativ vid restsituation på Cilaxoral och 
Laxoberal. Frågan har diskuterats i nätverk för MAS som tycker att det är ett bra 
tillägg.  

Jessica föreslår även tillägg av en övergripande text om att kontraindikationer för 
alla läkemedel på listan finns i Fass. Giltighetstiden för den version som 
presenteras idag samt listan för sortiment i kommunala läkemedelsförråd föreslås 
vara till 2022-04-30. En större översyn ska göras under våren för att harmonisera 
med läkemedelsupphandling samt efter omvärldsspaning på hur andra 
läkemedelskommittéer har byggt upp sina underlag för generella direktiv i 
kommunen.  

BESLUT: Samtliga ändringsförslag godkänns.  

§ 88. Datum för vårens möten 
Vi beslutar mötesdatum för våren till den 9/2, 16/3, 20/4 samt 25/5. Kallelser 
skickas ut till alla medlemmar i läkemedelskommittén.  
 

Informations- och diskussionspunkter 

§ 96. Övrigt 

- Statistik – förslag på uppföljning 
Max Wirén har föreslagit att statistik och uppföljning blir en stående punkt 
på läkemedelskommitténs möten. Vi diskuterar lämpliga terapiområden att 
analysera. Inga direkta förslag framkommer på dagens möte men alla 
uppmanas att tänka till om ämnen som vi kan analysera och meddela Max.  
 

- Allmänläkare i terapigrupper och kunskapsstyrning 
Det saknas allmänläkare i en del av våra terapigrupper och det behövs 
även allmänläkare i arbetet med kunskapsstyrning. Eric Le Brasseur 
önskar en sammanställning av vilka terapigrupper som saknar 
allmänläkare för att arbeta vidare med bemanning i de olika 
grupperingarna.  

 

 

 

Emma Åkesson 
Sekreterare 

 

Justeras 
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Susanne Carlsson     
Ordförande   

  

 

My Lindgren   Evelina Sundström 
Justerare                                                   Justerare   
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