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Protokoll
Läkemedelskommittén
Läkemedelscentrum
Handläggare

Datum

Max Wirén

2021-10-11

Plats

Digitalt, Microsoft Teams

Närvarande

Tina Crafoord, ordförande
Max Wirén, sekreterare
Emma Åkesson
Susanne Carlsson
Evelina Sundström
Eric Le Brasseur
Mats Andersson
Bodil Håkansson Hardin
Gunnar Nylén
My Lindgren
Bengt Norberg
Tony Spinord Westberg (del av möte)
Tomas Ahlqvist
Maja Deckner
Thomas Emmesjö (del av möte)
Christos Himonakos (del av möte)
Maria Gartman (del av möte)
Annika Biörnstad (del av möte)
Hans-Ulrik Stark (del av möte)
Hanne Guro Lier Hauge (del av möte)

Förhinder

Ola Hallén
Gunilla Hasselgren

Diarienummer

HSN/210047

§ 82. Val av justeringspersoner

Eric Le Brasseur och Susanne Carlsson utsågs att justera dagens protokoll.
§ 83. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående möte godkändes.

Beslutspunkter
§ 84 Rekommenderade läkemedel 2022
-

Andningsvägar: Smärre justeringar gällande preparatval. FASTSTÄLLT

Datum

2021-10-11

REGION VÄRMLAND

Diarienummer

HSN/210047
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-

Antiokoagulation: Ny text om kombinationsbehandling vid högrisk TIA.
NOAK byter namn till DOAK. FASTSTÄLLT

-

Hjärta-kärl: Beslut på nästa möte

-

Gynekologi: Tillägg av andrahandsval etonorgestrel (kombinerade ppiller), Ny text om kombinerade p-piller post partum samt vid amning, Nya
texter vid gestagena metoder. Nexplanon nytt förstahandsval, Slinda nytt
andrahandsval, justeringar efter tillgänglighet, nya texter vid depotpreparat.
FASTSTÄLLT

-

Infektion: Hänvisning till nationella dokument i stället för regionala
rekommendationer. Licensläkemedlen ceftibuten och cefixim läggs till som
tredjehandsval vid pyelonefrit (generell licens finns), Cefadroxil tillagt som
andrahandsmedel även vid stafylokockinfektioner till barn. Azitromycin
ersätter erytromycin som andrahandsval vid klamydia, Tenutex istället för
Prioderm vid flatlöss pga avregistrering. FASTSTÄLLT

-

Osteoporos: Beslut på nästa möte

-

Barn: Inget nytt. FASTSTÄLLT

-

Neurologi: Metoprolol läggs till jämte propranolol som förstahandsval samt
amitryptilin som andrahandsval profylaktiskt vid migrän. FASTSTÄLLT

-

Hud: Betnovat med chinoform försvinner vid infekterade eksem, Tolak
diskuteras men läggs eventuellt först 2023. Desloratadin nytt vid urtikaria.
Förslag om tillägg om systemisk antibiotika. Beslut på nästa möte.

-

Psykiatri: Beslut på nästa möte.

-

Odontologi: Inga ändringar FASTSTÄLLT

-

Reumatologi: Giktavsnittet – ta bort mening om allopurinol vid två attacker
eller mer, texter om förebyggande respektive akut behandling har
utvidgats. Doser? Beslut nästa möte.

-

Äldre och läkemedel: Flunitrazepam och glibenklamid tas bort. ARNI
tillägg jämte ACE-hämmare och ARB. Intervall för digoxin tillagt.
Amitryptilin andrahandsval efter gabapentin och duloxetin. FASTSTÄLLT

-

Egenvård: Inga förändringar FASTSTÄLLT

-

Ögon: En liten förändring angående icke-farmakologisk behandling av
blefarit. FASTSTÄLLT

Datum

2021-10-11

REGION VÄRMLAND

-

Demens: Inga förändringar. FASTSTÄLLT

-

Urologi: Beslut på nästa möte.

-

Smärta: Smärre justeringar. FASTSTÄLLT
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§ 85 Reglemente läkemedelskommittén 2022-2026

Susanne Carlsson presenterade läkemedelskommitténs uppdaterade
reglemente. Läkemedelskommittén beslutade att godkänna reglementet, som
går vidare till områdeschef för beslut.
§ 86 Uppdragsbeskrivning terapigrupper 2022-2026

Susanne Carlsson presenterade terapigruppernas uppdaterade
uppdragsbeskrivning. Läkemedelskommittén beslutade att godkänna
uppdragsbeskrivningen, som går vidare till områdeschef för beslut.
§ 89 TNF-hämmare subvention, rabatt och kostnader framöver

Susanne Carlsson informerade om situationen för TNF-hämmare framöver.
Den rabatt som tidigare givits tas bort och som en följd av det tas en
rekommendation fram. Byte till biosimilar rekommenderas utifrån rådande
prisbild i de fall inte medicinska skäl talar mot ett byte. Byte
rekommenderas inte mellan olika biosimilarer. En rad stöd tas fram för
förskrivare – rekommendation till förskrivare, brevmall med information till
patient, uppdaterade ordinationsmallar, bilder med aktuella priser och
behandlingskostnader per diagnos. Brevmallen skickas till
kommunikationsavdelningen för godkännanden. Därefter skickas den också
ut till aktuella kliniker. Varje klinik beslutar själv hur de vill genomföra
förändringen, via brev, årsbesök eller via telefon. BESLUT:
Läkemedelskommittén beslutade att godkänna regionens rekommendation.
Brevmall ska granskas av kommunikationsavdelningen.

Informations- och diskussionspunkter
§ 87 Terapiutbildningar 2022 samt reklistedag (jan-feb 2022)

Tas till nästa möte.
§ 88 Rapport från RSG samt representanter 8/12 2021

Tas till nästa möte.
§ 90 Nätläkare förskrivning – hur ska Region Värmland agera?

Tas till nästa möte.
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§ 91 Info ”Bäst i landet” - Läkemedel som inte får bytas ut

Tas till nästa möte.
§ 92 Mötesdagar 2022

Tas till nästa möte.
§ 93 DosPac – var står vi?

Tas till nästa möte.

§94 Åtgärdslista

Tas till nästa möte

§ 95 Övrigt
-

Allmänläkare i terapigrupperna – Max Wirén ser över gruppernas
sammansättning.

Vid protokollet

Max Wirén
Sekreterare

Justeras

Tina Crafoord
Ordförande

Eric Le Brasseur
Justerare

Susanne Carlsson
Justerare
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