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Lowert, Nadja Schuten Huitink, Lena Tillman Snibb, Maria 
Gradén, Victoria Green, Helena Lyrvall, Peter Olofsson 

Frånvarande: Peter Erensjö, Maria Gelin, Roger Larsson, 
Helena Laurell 

 

1. Val av Justerare, Lena Tillman Snibb 

2. Dagordningen godkändes 

3. Ny ledamot i kommitten  

Helena Hansson ersätter Teresia Karlsson som representant för 
kommunens MAS:ar.  

4. Föregående mötesprotokoll  

MAS:arna har nu slutat rapportera tillgång på midazolam och 
Haldol. Tillgången på preparaten är tillfredställande. 

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

Gunnar D rapporterade att tillgången på propofol är mer stabil. 
Restriktionerna släpps därför så att andra verksamheter får tillgång 
till propofol. Det bör dock fortfarande användas med sparsamhet.  

Nils K rapporterade om en stabilare situation vad gäller antal 
inneliggande patienter. Vad gäller läkemedel och behandling har 
regionen en godkänd licens för Remdesivir. Tillgången på 
preparatet är dock än så länge osäker. En studie på behandling 
med plasma från inneliggande Covid-patienter pågår i regionen.  
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Victoria G berättade att en tydilg minskning av antal uthämtade 
recept på antibiotika har setts både nationellt och i Dalarna under 
pandemin.  

6. Godkännande av uppdaterad rutin ”Bassortiment för 
vårdcentralernas DLM” och ”Bassortiment för sjukhusen i Dalarna”– 
Helena Lyrvall 

Bassortiment för vårdcentralernas DLM godkändes med följande 
kommentarer/svar på frågor från Helena: 

 Carbomix ska inte vara med på listan 

 Behåll konakion 

 Behepan inj ska stå med på listan 

 Emerade ska stå med på listan 

 Behåll metylrosanilin och ättiksyra (lägg till ”vid 
pseudomonas” till kommentaren om bensår) 

 Lägg till palliativt kit vid Covid-19 

 Ta bort Oral Cleaner (utgått) 

Bassortiment för sjukhusen i Dalarna godkändes med följande 
kommentarer/svar på frågor från Helena: 

 Låt varunummer finnas kvar 

 Behåll mixinsulinerna på listan 

 Byt till generiskt folsyra 

 Byt ut simvastatin till rosuvastatin 

 Det räcker med Cortimyk som utvärtes svampbehandling 

 Byt till Locoid lipid från Emovat för att harmonisera med 
baslista 

 Det räcker med 200 mg pimvecillinam 

 Ta bort Alvedon brus från listan 

 Byt till Paracetamol Evolan stolpiller 

 Ta bort styrkeangivelse på Fentanylplåster 
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 Melatonin läggs inte till listan i dagsläget 

 Skriv kommentar på Naloxon att det finns i läkemedelsbox 

 

7. Godkännande av uppdaterade rutiner ”Förteckning av läkemedel vid 
akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård”, ”Läkemedel i 
kommunala förråd för akut behandling”, ”Läkemedel i livets 
slutskede – individuell ordination” – Nadja S.H  

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv 
för kommunal vård godkändes med följande kommentarer/svar på 
frågor från Nadja: 

 Flytande paraffin flyttas till listan över läkemedel som kan 
ges efter sjuksköterskebedömning 

 Ciprofloxacin läggs till på listan över läkemedel som kan ges 
efter läkarordination. Viktigt att det framgår att lägre dos ska 
ges till äldre (250 mg x2 alt 500 mg x1). Nils K 
kommenterade också att man ser en ökad resistens mot 
Penomax men ej mot Furadantin. 

 Pronaxen supp byts mot naproxen tabl 250 mg 

 Gaviscon stryks från listan (ej akut) 

 Yvonne L undrade varför risperidon och ej Haldol finns med 
på listan. Nadja skickar en kopia på resonemanget som förts 
tidigare kring detta till Yvonne.  

 Melatonin läggs inte till listan i dagsläget. Zopiklon står 
oförändrat kvar. I ett senare skede bör både zopiklon och 
Oxascand lyftas till listan över läkemedel som kan ges efter 
läkarordination, men förberedelser krävs i både kommun 
och region innan en sådan ändring görs 

 Glucagon tas bort från listan. Risk att det ger en falsk 
trygghet. Alla typ 1-diabetiker ska ha individuellt recept på 
preparatet 

 Oral Cleaner har utgått. Ersätts ej av annat preparat på 
listan (ej läkemedel) 

Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling 
godkändes med följande kommentarer/svar på frågor från 
Nadja: 
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 Esomeprazol inj/inf utgår stryks från listan 

 Alla nutritionsinfusioner ska förskrivas personligt och utgår 
från listan 

 Metolazon läggs inte till listan. Dyrt preparat i stor 
förpackning med låg användning.  

 Pronaxen supp byts mot naproxen tablett 250 mg 

 Ej tillägg av melatonin i enligthet med diskussion ovan 

 Symbicort spray läggs till listan 

8. Uppdatering av riktlinje ”Ordination av parenteralt järn, B12, 
zoledronsyra” – Gunnar D 

Punkten utgick pga tidsbrist. Tas upp på nästa möte. 

9. Uppdatering av rutin ”Läkemedel vid risk för eller vid tecken på 
intorkning”  

Maria Forsberg och Gunnar D har gått igenom dokumentet och 

konstaterat att det är otydligt och behöver revideras från grunden. 

Kommittén ser fortsatt ett behov av att ha ett dokument. Revidering 

startas till hösten. 

10. Fortbildningsdag läkemedelsansvariga läkare – Gunnar D 

Punkten utgick pga tidsbrist 

11. Revidering Basläkemedel – Gunnar D 

Punkten utgick pga tidsbrist. Datum för processen bifogas 
protokollet 

12. Nyheter från TLV och LV – Victoria G 

Punkten utgick pga tidsbrist 

13. Övriga frågor 

Yvonne önskar få med punkter till nästa möte 

14. Nästa möte 

Heldag 17/9. Vi planerar för att ses fysiskt men ändrar till digitalt 
möte om pandemisituationen kräver det. 


