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Presentation av medlemmar

Nya och gamla ledamöter presenterade sig. Tina Crafoord är ny
tillförordnad ordförande och Tomas Ahlqvist ny ledamot. Madelene
Johanzon, Marie Josephson och Ingemar Hallén har avlutat sina uppdrag i
läkemedelskommittén.
§ 18. Val av justeringspersoner

Maria Gartman och Susanne Carlsson utsågs att justera dagens protokoll.
§ 19. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll från tidigare möten godkändes.
Protokoll mejlas ut till alla medlemmar i läkemedelskommittén samt
publiceras på externa webben.
Beslutspunkter
§ 20 Rek-lista 2021

Förslag på ändringar kring Rekommenderade läkemedel tas upp.
-

Giltighetstid två år istället för ett år.
Endast digital version.
Enklare förfarande kring revideringsarbetet till Rekommenderade
läkemedel 2021 på grund av det rådande pandemi-läget.

Beslut: ändringsförslagen godkänns.
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Ändringar av hög dignitet kan även göras löpande under tvåårsperioden.
Terapigruppsordförande samt farmaceut i varje terapigrupp kontaktas via
mejl med information om upplägg för årets revidering. Terapigruppsordförande är ansvarig för att stämma av med sin grupp och meddela förslag
på förändringar. Eftersom det blir en enklare revidering i år kommer nästa
version bli Rekommenderade läkemedel 2020–2021. Det hålls ingen
presentation av Rekommenderade läkemedel 2020–2021 i januari.
Rekommendationer för sömnläkemedel diskuterades. Region Stockholm tog
bort zolpidem och zopiklon från Kloka lista 2020. Inte aktuellt att göra den
ändringen i Värmland nu. Riktlinjer kring användning av melatonin samt
zolpidem och zopiklon efterfrågas i öppenvården. Terapigrupp psykiatri
saknar ordförande. Tina Crafoord arbetar vidare med tillsättning av
ordförande i terapigrupp psykiatri.
Diskussionspunkter
§ 21 Rapport från regionala läkemedelsrådet (regional
samverkansgrupp läkemedel)

Susanne Carlsson rapporterade från senaste Regionala läkemedelsrådet där
läkare och apotekare från alla läkemedelskommittéer i Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion deltar. Minnesanteckning mejlas till alla medlemmar i
läkemedelskommittén.
§ 22 Enskilda läkemedelsfrågor

Emerade: På grund av ett aktiveringsfel hos Emerade och risk för
bristsituation på adrenalinpennor har adrenalin injektionslösning
rekommenderats i vården. Nu finns Epipen och Jext tillgängligt och
adrenalinpenna rekommenderas därför åter i vården. Information har
skickats ut i Läkemedelsnytt vecka 38.
Atozet: Värmland har en mycket hög (högst i landet) förskrivning av
Atozet, som är en kombination av 80 mg atorvastatin och 10 mg ezetimib.
Kostnaden för Atozet är betydligt högre än läkemedlen var för sig.
Användning av Atozet rekommenderas inte. Terapigrupp hjärta-kärl har
gjort ett utskick i Läkemedelsnytt vecka 39 samt tidigare informerat
verksamhetschefer där läkemedlet förskrivs. Eric Le Brasseur undersöker
vilken information som gått ut specifikt till allmänmedicin. Uppföljning
med statistik på förskrivning görs på läkemedelskommittémöte primärt om
ett halvår.
§ 23 Analys terapiområde (statistik)

Det föreligger en viss skillnad i vilka blodtryckssänkande läkemedel som
förskrivs till kvinnor och män, men inget utmärkande.
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Under den senaste femårsperioden ses en tydlig minskning på förskrivning
av warfarin och en samtidig ökning av NOAK. Andelen värmlänningar som
använder antikoagulantia har också ökat. Parallellt med det har antalet
stroke-fall minskat.
Förskrivning av Entresto ökar och tre fjärdedelar av all förskrivning görs till
män. En anledning till det kan vara att fler män än kvinnor har hjärtsvikt. En
annan möjlig orsak är att lågt blodtryck ofta hindrar användning hos
kvinnor.
Värmland har hög förskrivning av Atozet jämfört med övriga riket. Se även
§ 22 Enskilda läkemedelsfrågor i dagens protokoll.
Förskrivning av Rephata ökade fram till 2019 och har därefter varit på
samma nivå. Samtidigt har förskrivningen av Praluent ökat.
På nästa möte görs analys av terapiområde diabetes.
§ 24 Läkemedelsförråd på VC

De medicinska ledningsstöden i allmänmedicin (MLS) har tagit fram ett
förslag på vilka läkemedel som ska eller kan finnas på vårdcentral.
Läkemedelskommittén står bakom upplägget där MLS tar fram en sådan
förteckning för hela länet. Emma Åkesson återkopplar till MLS kring
specifika läkemedel.
§ 25 Terapigrupper v.s. kunskapsstyrning

Tas upp på nästa möte.
Bengt Norberg lämnar förslag på ordförande i terapigrupp osteoporos. Tina
Crafoord kontaktar vederbörande.
Det behövs en ny allmänläkare i terapigrupp diabetes. Bengt Norberg som
är terapigruppsordförande kontaktar aktuell läkare.
§ 26 Reglemente/uppdragsbeskrivning

Tas upp på nästa möte.
§ 27 Åtgärdslistan

Läkemedelskommittén har en åtgärdslista där datum för beslut om åtgärder
samt ansvarig fylls i. Åtgärdslistan blir en stående punkt på
läkemedelskommittémöte.
-

Eric Le Brasseur och Bengt Norberg presenterar rutin för anafylaxi på
nästa möte.
En kommunikationsplan behöver tas fram för läkemedelskommittén, enligt
beslut i januari 2020. Susanne Carlsson tar kontakt med Mats Andersson
på kommunikationsenheten.
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§ 28 LäkemedelsNytt

Läkemedelskommittén står som ansvarig utgivare för Läkemedelsnytt. I
dagsläget kommer materialet främst från läkemedelsenheten. Mer material
från medlemmar i läkemedelskommittén efterfrågas. Läkemedelsnytt blir en
stående punkt på läkemedelskommittémöte.
§ 29 Övrigt
a. Nya samverkansavtal med industrin har tagits fram, men har inte
implementerats än. Susanna Carlsson tar med det till nästa möte.
b. Frågor som ska tas upp i läkemedelskommittén bör skickas in i
förväg. Medlemmar ska få agenda och bakgrundsmaterial för
inläsning innan mötet för att kunna fatta beslut.
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