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Protokoll
Läkemedelskommittén
Läkemedelscentrum
Handläggare

Datum

Max Wirén

2022-02-24

Plats

Digitalt, Microsoft Teams

Närvarande

Tina Crafoord, ordförande
Max Wirén, sekreterare
Emma Åkesson
Susanne Carlsson
Tony Spinord Westberg
Evelina Sundström
Mats Andersson
Maja Deckner
Bengt Norberg
Gunnar Nylén
Jeanette Wern §§ 19, 20
Ulrika Nyhammar §§ 19,20

Förhinder

My Lindgren
Tomas Ahlqvist
Bodil Håkansson Hardin
Ola Hallén
Eric Le Brasseur
Gunilla Hasselgren
Alexandra Strandberg

Diarienummer

HSN/220529

§ 16. Val av justeringspersoner
Susanne Carlsson och Evelina Sundström utsågs att justera dagens protokoll.
§ 17. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte godkändes.
Beslutspunkter
§ 18. Stöd vid läkemedelshantering
Region Skånes app ”Stöd vid läkemedelshantering” tar upp bland annat en guide
kring hur läkemedel får krossas/delas. Appen innehåller även spädningsinstruktioner och utbyteslistor som är specifika för Region Skåne. Frågan är nu
huruvida Läkemedelskommittén anser att appen ska finans med i Region
Värmlands appkatalog eller om risken finns att felaktiga uppgifter distribueras och
att det felaktigt antas att Region Skånes rutiner rekommenderas även i Region
Värmland.
BESLUT: Läkemedelskommittén anser att appen ”Stöd vid läkemedelshantering”
inte ska distribueras via Region Värmlands appkatalog. Istället föredrar
läkemedelskommittén hänvisning till appen och websidan med tydlig information
att det enbart är delen om krossning/delning som rekommenderas.
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§ 19. Aktivitetsplan läkemedel och miljö
Inför 2022 har aktivitetsplanen förändrats. Aktivitetsplanen tar avstamp i Region
Värmlands handlingsplan. I kort finns tre aktiviteter: Öka kunskapen hos förskrivare
om läkemedels miljöpåverkan; hålla antibiotikaförskrivningen fortsatt låg samt en
långsiktig målsättning: ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
innehållande en läkemedelsförskrivning med minimal miljö- och hälsopåverkan.
Hela aktivitetsplanen finns att läsa i Teams.
BESLUT: Läkemedelskommittén fastställer aktivitetsplanen.
Informations- och diskussionspunkter
§ 20. Uppföljning aktivitetsplan läkemedel och miljö 2021
Miranda Fredriksson presenterade i vilken mån de aktiviteter som sattes upp inför
2021 har uppfyllts eller utförts. Bland annat följs antibiotikaförskrivningen upp och
projektet Hållbar vårdcentral har fallit väl ut. Utbildningar har hållits och miljökrav
har införts vid läkemedelsupphandling.

§ 21. Mat- och preparatkort
Bordläggs till nästa möte.

§ 22. Digital REK-lista
Arbetet med en digital REK-lista har påbörjats i och med att vi sedan två år tillbaka
enbart publicerar REK-listan som en pdf. Framöver hoppas vi kunna utforma listan
i ett format som är enklare att hantera. I detta arbete behövs några som arbetar
mer fokuserat med detta (Max Wirén, Mats Andersson) men det behövs även en
referensgrupp som kan vara bollplank i specifika frågor. Även AT-läkare, STläkare, terapigrupper kan vara aktuellt i detta arbete. Läkemedelskommitténs kansli
skickar ut en förfrågan.
§ 23. TNF-hämmare – statusrapport
Gunnar Nylén och Susanne Carlsson redogjorde för vad det aktuella läget är
gällande byte till mest kostnadseffektiva TNF-hämmare. Rutiner finns, information
har distribuerats och vi följer prisnivåerna för de olika TNF-hämmarna.
§ 24. Ny rutin – undantagsregel läkemedel utan förmån
De läkemedel som förskrivs utan förmån kan komma att subventioneras av Region
Värmland. Bedömningen för detta görs av en läkemedelskunnig grupp. Nu tas en
ny rutin fram där ansvaret istället läggs på förskrivande klinik som gör
bedömningen. Varje undantag passerar en granskning och det görs en bedömning.
Efter ett år ska rutinen utvärderas. Område slutenvård har godkänt rutinen och
beslut kommer att fattas.
§ 25. Ordinationsstöd ”NjuRen” och tillhörande utbildning
Janusmed Njurfunktion är ett ordinationsstöd där läkemedel knappas in och en
vägledning ges hur läkemedel eventuellt ska dosjusteras utifrån patientens
njurfunktion. Region Stockholm har tagit ordinationsstödet, men den kommer tas i
som en SIL-applikation och kommer integreras i Cosmic. Ordinationsstödet
kommer tillsammans med en e-utbildning om 20 minuter. Läkemedelskommittén
uppmanas att genomföra e-utbildningen och titta igenom verktyget för att kunna
fatta beslut på nästa möte huruvida detta är ett bra verktyg som vi kan
rekommendera. Ärendet tas till njurmedicin som kan vara delaktig i
rekommendationer och behjälpliga i på vilket sätt det ska rekommenderas och hur
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detta ska formuleras.
§ 26. Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre –
implementering och spridning
Äldrereklistan – Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre – brukar
distribueras i samband med Mellansvenskt läkemedelsforum, men då detta
genomfördes digitalt i år måste vi finna andra vägar för att distribuera skriften.
LäkemedelsNytt är en kanal, liksom vårdgivarwebben. En digital version läggs vid
sidan av Rekommenderade läkemedel på websidorna. Äldrereklistan kommer även
skickas ut till kommunen.
§ 27. Inför Mellansvenskt läkemedelsforum 2023 – vad önskas för ämnen?
Årets version, som hölls digitalt, var mycket uppskattad och det mesta fungerade
bra. Programmet var uppskattat. 2023 års forum kommer hållas i Karlstad och
önskemål om ämnen till nästa forum hämtades in i slutet av årets träff. Susanne
Carlsson visade önskemålen och kommer ta upp dem vid nästa möte med
planeringsgruppen. Läkemedelskommittén tillfrågades om ytterligare önskemål
fanns.
§ 28. Presentation av läkemedelskommitténs medlemmar i LäkemedelsNytt
med flera platser
Läkemedelskommitténs medlemmar borde presenteras i LäkemedelsNytt.
Redaktionen för LäkemedelsNytt har tagit fram några frågor som varje medlem ska
besvara senast 10 mars. Frågorna publiceras i LäkemedelsNytt jämte ett foto på
medlemmen. Två medlemmar i varannat nummer av LäkemedelsNytt. Samma
information läggs även på Läkemedelskommitténs hemsida.
§ 29. Regionalt möte för informationsläkare och informationsapotekare 14/3 –
representation?
Tidigare har regelbundna möten hållits med UppsalaÖrebro-regionens
informationsapotekare och informationsläkare, en halvdag per termin. Detta möte
har nu utökats till en heldag, den 14 mars. Max Wirén medverkar som apotekare
och frågar om Eric Le Brasseur kan medverka i rollen som läkare.
§ 30. LIF mellansverige dialogmöte 17/3
Läkemedelskommittén har tillfrågats om att medverka vid ett dialogmöte med LIF
mellansverige, förslag den 17 mars. Läkemedelskommittén väljer att inte delta i ett
möte just nu.

§ 31. LäkemedelsNytt – något att bidra med?

Inget just nu.

§ 32 Övrigt
-

Undergrupper i Teams för terapigrupperna. Läkemedelskommitténs kansli
lägger upp grupper och behörigheter.
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Sekreterare
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Tina Crafoord
Ordförande

Susanne Carlsson
Justerare
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Justerare
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