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LMK-möte 210316 

Mötesdatum: 16 mars 2021, 9.15-12.00 via Skype 

Deltagare: Gunnar Domeij, Maria Gelin, Helena Hansson, Karin 
Levrén, Nadja Schuten Huitink, Lena Tillman Snibb, Maria 
Gradén, Victoria Green, Yvonne Lowert (från punkt 5), Helena 
Lyrvall, Peter Olofsson 

Kristin Carré punkt 10 och 11 

Frånvarande: Harald Broberg, Peter Erensjö, Nils 
Kuylenstierna, Roger Larsson, Helena Laurell 

 

1. Maria Gelin valdes till justerare 

2. Dagordningen godkännandes  

3. Gunnar Domeij gick igenom föregående protokoll som godkändes 
och lades till handlingarna 

4. På grund av frånvaro bestäms att mötet inte är beslutsmässigt. 
Mötet är därför informerande. 

5. Godkännande dokument Läkemedelsjusteringar vid vid 
vätskebrist – Nadja Schuten Huitink 

Leif Kolmodin, ST-läkare på Njurmedicin och Maria Forsberg, 
apotekare läkemedelsavdelningen ingår tillsammans med Nadja i 
en arbetsgrupp för att anpassa Region Uppsalas rekommendationer 
om läkemedelsjusteringar vid vätskebrist till Dalarna. Dokumentet är 
under utarbetande och ännu inte klart för godkännande, men kan 
eventuellt godkännas per mail innan nästa möte i juni. Målgrupp är 
sjuksköterskor och förskrivare. Eventuellt kommer även 
patientinformation tas fram. Yvonne Lowert tog upp vikten av att ta 
upp lithium i dokumentet. Nadja och Yvonne har fortsatt kontakt om 
formulering.  

6. Melatonin – lägesrapport och hantering – Gunnar Domeij 
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Melatonin AGB har tidigare förskrivits på rikslicens och därmed 
ingått i högkostnadsskyddet. Nu har företaget fått sitt preparat 
godkänt av Läkemedelsverket och i och med det avregistreras 
preparatet på rikslicens per den 23/5. Alla patienter som står på 
Melatonin AGB som lagerberedning behöver nytt recept på 
godkänd melatoninberedning. Subventionsansökan finns på 
indikation för barn men inte vuxna. Beslut om eventuell subvention 
för barn fattas i slutet av mars. För vuxna kommmer ingen 
melatoninberedning ingå i högkostnadsskyddet. Frågan diskuteras 
nationellt i läkemedelskommittéerna.  

7. Nationell läkemedelslista – Karin Levrén 

Lag om nationell läkemedelslista (NLL) träder i kraft 1 maj 2021, 
krav på uppkoppling senast 1 maj 2023. I Dalarna dröjer 
uppkoppling mot NLL tills vi har nytt journalsystem på plats. Från 1 
maj 2021 finns Förskrivningskollen från e-hälsomyndigheten där 
hälso- och sjukvårdspersonal kan logga in och se patientens 
försrkivningar och uthämtade recept nationellt (även kommunens 
sköterskor kan logga in). Elektroniskt recept blir huvudregel från 1 
oktober 2021. Efter det får pappersrecept bara användas i vissa 
undantagsfall.  

8. Rapport regionalt läkemedelsråd – Gunnar Domeij 

Beslut att arbetsgrupp för resthantering bildas regionalt för att 
kunna samarbeta kring frågor om restnoteringar.  

Läkemedelsverket har fått ett regeringsuppdrag för att utreda 
möjlighet att tillahanda Läkemedelsboken framöver.  

Mellansvenskt läkemedelsforum hölls digitalt den 4 februari. Ca 700 
personer deltog och i utvärderingen gavs höga poäng till 
arrangemanget. Nästa år planers ett tvådagars forum i Gävle om 
pandemin tillåter.  

Yvonne föreslår levnadsvanor och läkemedel, Maj-Lis Hellnius, 
livsstilsproffesor och kardiolog förslag på föreläsare.  

Max Hogmark, motiverande samtal.  

9. Spärr av nyförskrivning Lyrica dos – Gunnar Domeij 

Lyrica kan inte nyinsättas annat än som hel förpackning till 
dospatienter från 1/3. Generikst pregabalin kommer upp som 
dispensierbart alternativ. Patienter som redan står på Lyrica i 
dospåse kan fortsätta med det.  

10. Vaccination Covid, lägesrapport – Kristin Carré 
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Astra-Zenecas vaccin stoppas tillfälligt i Sverige från och med idag 
för säkerhetsutredning.  

Läkemedelsavdelningen har nu en egen rubrik på sidan för 
information om Covid på Intra. Innehåller dokument för 
iordningsställande, sammanställande tabell över hantering av 
godkända vacciner mm. En patientinformation har tagits fram om 
biverkningar och biverkningsrapportering som kan delas ut i 
samband med vaccination.  

11. Patientsäkerhet läkemedel – Chefläkare/Kristin Carré 

Kristin har med hjälp av Ulrika Nilsson på patientsäkerhet gått 
igenom läkemedelsrelaterade synergier för 2020. 185 färre 
synergier relaterade till läkemedel rapporterades 2020 jämfört med 
2019. En låg siffra är inte per automatik eftersträvansvärt, viktigt att 
fel rapporteras in som synergier för att kunna förebygga att de 
upprepas i framtiden. Viktigare och större grupper av synergier 
under 2020:  

 Information når inte hemsjukvård när patienter med delegerad 
läkemedelshantering får ny/ändrad medicinering. Fler 
rapporterade fel av den här typen 2020 jämfört med 2019.  

 Antikuagulantia – återkommande synergi sedan lång tid tillbaka. 
Ex missad varningsmärkning, bristfällig uppföljning etc 

 Felaktig referenstid APT-tid heparininfusioner. Hur ska lab nå ut 
med information? 

 Lex Maria, man som inte fick medicin mot MG då han var 
inneliggande. Läkemedlet fanns inte i basförrådet. Är ”Leta 
läkemedel”-filen känd? Känner man till andra sätt att få tag på 
läkemedel akut? 

 Sedan vi införde påminnelsefunktion direkt till förskrivande enhet 
för dosdispensierade läkemedel har inga fler sådana synergier 
rapporterats! Funktionen införs nu i hela sjuklöverregionen.  

Aktuella synergier skickas ut med protokollet för djupare genomgång 
och förslag på åtgärder till nästa möte. 

Yvonne Lowert tog upp att det nyligen inträffat ett dödsfall där det inte 
uppmärksammats att patienten inte tål klozapin. Lex Maria pågår. 

Finns rutin för att biverkningsrapportera till Läkemedelsverket när 
läkemedelsrelaterade avvikelser sker? 
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Länk finns från TC till Läkemedelsverkets sida för 
biverkningsrapportering. Läkemedelsverket har tagit fram en 
applikation där viss information kan föras över automatiskt till 
biverkningsformulär. Dock krävs gränssnitt från regionen för att koppla 
på applikationen och endast personuppgifter och rapporterande 
förskrivares uppgifter förs över automatikst. Gunnar Domeij tar med till 
FVIS-gruppen att förenklad biverkningsrapportering är önskvärt i nytt 
journalsystem.  

12. Nyheter TLV och Läkemedelsverket – Victoria Green 

 EMEA och Sanofi har haft en dialog som lett till att Stilnoct nu 
tillhandahålls i enbart minder förpackningar (14-pack) 

 TLV har fått i uppdrag av regeringen att se över vilka 
farmaceutiska tjänster som apoteken ska ägna sig åt.  

13. Övriga frågor 

Gunnar Domeij informerade om Orkambi och Kaftrio vid cystisk 
fibros. Ansökan om förmån för Kaftrio ligger hos TLV, beslut väntas 
i vår. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta TLV:s beslut.  

Utvärdering av veckobreven. Vi fortsätter under våren.  

Patientfinansierad dos: apoteken fortsätter att marknadsföra. Risk 
för otydlighet för patienter vad skillnaden mellan dos som betalas av 
regionen och apotekens egenfinansierade dos.  

Yvonne Lowert jobbar intensivt med Henric Jansson vad gäller 
levnadsvanor och läkemedel. Vad behöver man tänka på när man 
sätter in läkemedel? Medventandet behöver öka. Yvonne tar upp 
punkten på nästa möte. Även bjuda in klinisk apotekare till 
diskussionen. 

Efter beslut från kommittén om att ta fram egna akutaskar har en 
arbetsgrupp nu beslutat om innehåll i akutasken. Arbete pågår med 
att hitta en bra låda som passar för innehållet. Utrullning av den 
egna akutlådan sker först på Falu lasarett och utvidgas till övriga 
enheter i slutenvården om det faller väl ut.  

14. Nästa möte  

15/6 – heldag 

21/9 – heldag fysiskt 

26-27/10 - Terapiforum 
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_______________ _________________________________ 

Datum  Gunnar Domeij, ordförande 

 

 

_______________ _________________________________ 

Datum  Karin Levrén, sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

_______________ __________________________________ 

Datum  Maria Gelin 


