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LMK-möte 200422 

Mötesdatum: 200422, möte via Skype 

Deltagare: Harald Broberg, Gunnar Domeij, Peter Erensjö, 
Maria Gelin, Nils Kuylenstierna, Roger Larsson (till och med 
Nils information från LGHS punkt 5), Teresia Karlsson (från 
information om begränsade möjligheter att hämta ut på recept, 
punkt 5) , Helena Laurell, Karin Levrén, Yvonne Lowert (till och 
med punkt 5), Nadja Schuten Huitink, Lena Tillman Snibb, 
Maria Gradén (från punkt 5), Victoria Green, Helena Lyrvall 
(från punkt 5), Peter Olofsson, Ulrika Winninge (till och med 
punkt 5), Perh Guldbrand (enbart punkt 5) 

 

1. Val av Justerare, Nadja Schuten Huitink 

2. Dagordningen godkändes 

3. Ny ledamot i kommitten  

 Yvonne Lowert, chefläkare i psykiatri välkomnades i kommittén. 

4. Föregående mötesprotokoll   

Godkändes och lades till handlingarna. Projektet med 
kunskapsstyrning är pausat med anledning av Covid -19. 

5. Covid-19: läge och aktuella frågor ur ett läkemedelsperspektiv  

 Nils K och Per G rapporterade från LGHS (Ledningsgrupp 
Hälso- och Sjukvård) som för tillfället sammanträder tre gånger 
per vecka. Berörda avdelningar på sjukhuset har en mycket bra 
kommunikation med Läkemedelsförsörjningen och Fredrik 
Ehrling kring tillgång på läkemedel. Överlag ser tillgången bra ut 
den  närmsta tiden. Det gäller även kommunala lager. En lista 
finns upprättad över läkemedel som riskerar brist. Gunnar 
skickar den till kommitténs medlemmar.  
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 Nadja S H har tagit fram ett nytt dokument över 
rekommenderade läkemedel i livets slutskede vid Covid-19. På 
det följde mindre revideringar i dokumenten som rör kommunala 
förråd. Mötet godkände de uppdaterade dokumenten i sin 
helhet: 

 Rekommenderade läkemedel i livets slutskede med Covid-19 
(helt nytt dokument): 
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/Docu
mentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-172 

 Covid-19 – rekommenderade läkemedel i livets slutskede – 
individuell ordination (helt nytt dokument): 
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/Docu
mentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-173 

 Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling (uppdaterat 
med Covid-läkemedel i slutet, Voltaren utbytt till Toradol under 
ATC 
M)  http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/D
ocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-
153 

 Förteckning över läkemedel vid akut bruk och generella direktiv 
för kommunal vård (”Rekommenderade läkemedel i livets 
slutskede med Covid-19” ovan är lagt som en sista bilaga i 
dokumentet) 
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/Docu
mentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-100 

 

Dokumenten finns publicerade på Intra och på 
www.regiondalarna.se/lakemedel 

De två sista dokumenten kommer att tas upp igen på nästa 
möte, då en generell updatering utifrån nya 
terapirekommendationer också pågår.  

 Genom beslut från samtliga regiondirektörer har Fyrlänsgruppen 
(Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland) fått i 
uppdrag att köpa in läkemedel för nationellt behov. Det gäller 
läkemedel som bedöms som de mest kritiska för intensiv- och 
slutenvård gällande Covid-19. Helena Lyrvall berättade om det 
nationella samarbetet som pågår för att fördela läkemedel 
mellan regionerna. Samarbetet drivs av fyrlänsgruppen men 
stöttas av bland annat Region Dalarna. Gruppen kommunicerar 
med regioner och företag för att styra fördelningen av kritiska 
läkemedel efter aktuellt behov. För närvarande prognostiseras 
för en vecka i taget, men man tittar på att göra längre prognoser.  
 

http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-172
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-172
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-173
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-173
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-153
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-153
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-153
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-100
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=DTQFM2H63QRZ-154570353-100
http://www.regiondalarna.se/lakemedel
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 För att motverka att hamstringsbeteende skapar en bristsituation 
på läkemedel har regeringen och Läkemedelsverket i en tillfällig 
föreskrift beslutat att apoteken inte får lämna ut en större mängd 
läkemedel än patienten förväntas förbruka under en 
tremånadersperiod, varken inom eller utanför förmånen. 
 

 Teresia K bekräftar att MAS:arna kommer rapportera in 
tillgänglighet på viktiga läkemedel i kommunala förråd till 
Läkemedelskommittén.Till att börja med rapporteras midazolam 
och Haldol. Rapporten skickas till kommitténs funktionsbrevlåda. 
Detta för att ge regionen en bättre överblick över tillgång på 
läkemedel i olika verksamheter.  
 

 Klorokin och Plaquenil får enligt en tillfällig föreskrift från 
Läkemedelsverket endast förskrivas av specialister i 
reumatologi, hud- och könssjukdomar, barn- och 
ungdomsmedicin samt infektionssjukdomar, eller inom ramen för 
kliniska studier.  

 

6. Godkännande av uppdaterad rutin ”Behandling av barn vid 
smärtsamma procedurer”  

En revidering av dokumentet har gjorts av gruppen som tog fram 
det för två år sedan. Några mindre ändringar har föreslagits:  

 Tillägg att hålla tiden för proceduren så kort som möjligt 

 Tillägg att plåster/gel med prilokain kan ge methemoglobinemi 
hos framför allt spädbarn och att behandlingstid och mängd ej 
får överskridas 

 Tillägg om intravenöst paracetamol 

 Förtydliga dos i mg/kg för paracetamol och ibuprofen.  
 

Mötet godkände dokumentet med föreslagna ändringar. Karin 

L tar fram dos i mg/kg för paracetamol och ibuprofen 

tillsammans med Åsa Folkesson och skickar sedan 

dokumentet till författargruppen. 

 

7. Uppföljning melatonin  

Melatonin AGB finns ännu inte som en godkänd vara i varufilen och 
kan fortfarande förskrivas inom förmånen.  

8. Mellansvenskt Läkemedelsforum  
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Planeras fortsatt till 3-4 februari 2021, i Gävle. Avbokning möjlig till 

3/11 (kostnad 11 000/region) 

Dalarna ansvarar för tema Psykiatri, ”Hur effektiv är 

läkemedelsbehandling vid depression och ångest” 

Delansvariga Kardiologi (hjärtsvikt) 

Inkom gärna med förslag på ämnen och föreläsare till Gunnar D. 

Preliminärt schema bifogas protokollet. 

 

9. Vårens ST-utbildning  

Vårens utbildningstillfälle för ST-läkare har ställts in då det inte 
fanns lokaler tillgängliga för websändning. Nytt tillfälle ges i höst. 

10. Terapirekommendationerna i digitalt format. 
Uppföljning/synpunkter  

Inga särskilda synpunkter. Karin L ser till att information om att 
boken går att beställa når verksamhetschefer även i slutenvården.  

11. Nyheter från TLV och LV – Victoria G 

Efter en hemställan från SKR har regeringen beslutat att sjuta upp 
införandet av Nationell läkemedelslista till den 1 maj 2021. SKR 
önskar ytterligare senareläggning 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

13. Nästa möte 

11/6 kl 13.00-15.00, via Skype om ej annat meddelas 


