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LMK-möte 200917 

Mötesdatum: 17 september 2020 

Deltagare: Harald Broberg, Gunnar Domeij, Peter Erensjö, 
Maria Gelin (från punkt 12), Nils Kuylenstierna, Roger Larsson, 
Helena Laurell, Karin Levrén, Nadja Schuten Huitink, Lena 
Tillman Snibb, Maria Gradén, Victoria Green, Helena Lyrvall 

Frånvarande: Helena Hansson, Yvonne Lowert, Peter Olofsson 

1. Nils Kuylenstierna valdes till justerare 

2. Dagordningen godkändes 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till 
handlingarna 

4. Kortare punkter för information – Gunnar D 

 Projekt för att ta fram egna akutaskar uppstartat. Akutaskarna från 
APL restar i perioder, är kostsamma och vi kan inte styra över 
innehållet. Det finns olika akutaskar för olika ändamål, vilket skapar 
risk för sammanblandning. 

En projektgrupp med medlemmar från Läkemedelsavdelningen, 
Läkemedelskommittén och HLR-ansvariga har tagit fram ett förslag 
på innehåll i egna akutaskar som vi packar själva i regionen. Vi får 
då ett enhetligt system med samma innehåll i asken överallt, till ett 
lägre pris med mindre risk för kassationer. Systemet med egna 
askar implementeras i första hand på Falu lasarett och sprids sedan 
vidare i regionen efter utvärderinng. 

 Fortbildningsdag för läkemedelsansvariga läkare är planerad till den 
12 november. På agendan bland annat information från Henric 
Jansson om projektet med utbildning av sjuksköterskor i 
primärvården för uppföljning av behandling vid depression och 
ångest.  

 Kort referat från gårdagens möte med RSG-läkemedel, där Gunnar 
är ordförande. 
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 En rekommendation om hantering av Buventol Easyhaler vid RT-
test på vårdcentral har skickats ut via Roger Larsson. 
Vårdcentralerna beställer inhalatorer på rekvisition och lämnar ut till 
patienten vid administrationstillfället, för att ha en så säker hantering 
som möjligt ur smittsynpunkt 

 Inom de närmsta veckorna fattas beslut om hurvida Mellansvenskt 
Läkemedelsforum kommer genomföras 2021 

 Nya samverkansregler LIF gäller från den 1 januari 2020. Bland 
annat innebär reglerna att all ersättning som hälso- och 
sjukvårdspersonal får från läkemedelsföretag redovisas i en öppen 
databas.  

Vi kan ha lokala tilläggsregler utöver vad som regleras i 
samverkansavtalet 

 Gunnar sitter med i en referensgrupp för det nya journalsystemet. 
Han kontaktar Läkemedelskommitténs medlemmar om han har 
behov av åsikter och tankar i arbetet 

 Läkemedelskommittén ansvarar för läkarnas fredagsmöte i Falun 
den 18/12. Kommitténs ledamöter får gärna komma med förslag på 
ämne 

 Gunnar och Karin planerar att starta ett nyhetsbrev för 
Läkemedelskommitténs medlemmar, för att kunna ge kortare 
information lite tätare än mötena. Kom gärna med förslag på vilken 
typ av information brevet ska innehålla 

 Utredning: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 
vård  

Regionerna har lämnat remissvar på ovanstående utredning. Enligt 
utredningen kommer Läkemedelskommittéerna finnas kvar i 
nuvarande form och lagen om Läkemedelsokmmittéer kommer 
bestå.  

Regionen delar utredningens slutsats att någon lagändring inte är 
nödvändig. Att bygga på befintliga strukturer är ett 
framgångskoncept för att effektivt utveckla kunskapsstyrningen 
och en lagreglerad struktur gynnar jämlik vård över landet. 
Regionen instämmer i lämpligheten att reglementet för 
läkemedelskommittéerna bör tillförsäkra en tydlig koppling till 
regionens lokala kunskapsstyrningssystem. 
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Samverkan mellan landets Läkemedelskommittéer och de 
nationella programområdesgrupperna (NPO) ska ske via LOKs 
arbetsutskott.  

5. Revidering av övergripande rutin för läkemedelshantering – 
Kristin Carré 

En årlig genomgång har gjorts av regionens övergripande rutin för 
läkemedelshantering. Viktigare förändringar och förtydliganden: 

 Läkare som utfärdar generella direktiv ska namnges  

 Hela stycket om medicinska gaser är omskrivet 

 Läkemedel för kliniska prövningar ska förvaras åtskilt 

 Hänvisning till TakeCare-rutin för varningsmärkning/ 
överkänslighet 

 Ny text om natur-/växtbaserade läkemedel 

Ändringarna godkändes av Läkemedelskommittén. 

6. Nationella inköp av läkemedel under pandemin – Maria Gradén 

Genomgång av det nationella arbetet för säkerställande av tillgång 
till kritiska läkemedel som regionerna och SKR drivit under 
pandemin.  

”Fyrlänsgruppen” som består av Stockholm, VGR, Skåne och 
Östergötland fick i uppdrag av alla regioner att köpa in och fördela 
läkemedel utifrån tillgång och behov. 

Nu finns ett stort nationellt lager av läkemedel och arbete pågår 
med att ta ställning till hur lagret ska hanteras fortsatt.  

Redan innan pandemin påbörjades ett beredskapsarbete i Region 
Dalarna som tillsammans med vår interna läkemedels-
försörjningsorganisation har gjort att vi hittills haft god 
läkemedelstillgång i Dalarna.  

7. Uppdatering av riktlinje ”Ordination av parenteralt järn, B12, 

zoledronsyra” – Gunnar D 

Godkändes med redaktionella ändringar, samt tillägg om hur 
ordination ska ske (via primärvårdens favoriter) 

Även Prolia bör läggas till i dokumentet om utrymme finns i budget 
för 2021. Gunnar D diskuterar med Peter Olofsson.  
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En bild för att påminna om hur administrering ska dokumenteras i 
TakeCare skickas med protokollet för vidare spridning till berörda 
genom Roger Larsson. 

8.  Osteoporos – Roger L 

Tidigare har zoledronsyra getts i samband med fraktur. Enligt 

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer som kom i 

maj ska infusionen nu ges en månad efter fraktur. Det gör att den 

första administreringen som tidigare skett på ortopeden, nu 

kommer ges på vårdcentral. Tillsammans med bla Thomas 

Husmark jobbar man för att hitta ett fungerande arbetssätt mellan 

ortopedi och vårdcentral i väntan på att vårdprogrammet 

uppdateras.  

9. Uppdaterad hållbarhet i listan Spädningsinstruktioner för 

intravenös behandling – Åsa Folkesson 

Åsa informerade om att en översyn görs över de hållbarheter som 

står angivna i spädningslistan, för att harmonisera och uppdatera i 

enliget med befintlig kunskap.  

Mötet godkände att uppdateringen görs utan ytterligare beslut från 

kommittén.  

10. Revidering av rutin ”Läkemedel vid risk för eller vid tecken på 

intorkning” – Gunnar D 

Beslut att vi utformar nytt regionalt dokument utifrån Region 
Uppsalas rutin. Gunnar utser arbetsgrupp. Nadja S.H är frivillig. 
Maria Forsberg på Läkemedelsavdelningen föreslogs som 
ytterligare medlem i gruppen tillsammans med njurmedicinare. 

Helena Laurell påpekade att det kan vara bra att också ta med en 
referens till höga stomiflöden.  

Dokumentet tas upp för godkännande på kommitténs möte i 
december. 

11. Ändringar i äldrehäftet och FAS-UT – Nadja S.H 

Häftet ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre” 

har reviderats. Skriften tas fram i ett samarbete mellan 10 

regioner. Nadja och Kristina Atternäs är Dalarnas representanter i 

gruppen.  

Ändringarna i häftet kommer att vara ett av teman på höstens 

vårdcentralsinformation. 
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Nadja skickar en powerpoint över de större ändringarna till 

kommitténs medlemmar. Det finns också ett stort 

bakgrundsdokument med utförligare information i 

nätverksarbetsrum Läkemedel på Intra.  

Boken FAS-UT, om hur man sätter ut läkemedel, håller på att 

revideras. Nadja bidrar med att granska några kapitel med hjälp 

av apotekare på läkemedelsavdelningen.   

12. Statistik  

Karin L och Victora G presenterade övergripande statistik på 
volymer och förmånskostnad för läkemedel i Region Dalarna, 
tillsammans med lite mer detaljerad statistik kring sömnpreparat, 
antidepressiva och diabetesmedel. Bifogas protokollet. 

13. Revidering Basläkemedel – Gunnar D 

Den 13 oktober hålls årets genomgång av terapigruppernas förslag 
till ändringar i listan Basläkemedel. I år hålls mötet digitalt och 
Läkemedelskommitténs medlemmar uppmanas att delta i de block 
som berör dem, för att kunna bidra med åsikter innan ändringarna 
beslutas i december. Kallelse med Skypelänk och hålltider har gått 
ut via Outlook.  

14.  Nyheter från TLV och LV – Victoria G 

 Sveriges kostnad för läkemedel ökar konstaterar TLV i en 
rapport. Främst drivs kostnadsökningen av diabetesmedel, 
DOAK och onkologipreparat 

 Läkemedelsverket har lämnat en rapport till regeringen där 
man redovisar hur tillgång till läkemedel och medicintekniska 
produkter ska stärkas vid en eventuell andra våg av covid-19. 
Tillgång till läkemedel och medicinteknik centralt vid 
fortsatt pandemi  

15. VC-info höst 2020 – Karin L, Victoria G, Nadja S.H 

På grund av pandemin ställdes vårens vårdcentralsturné in när bara 
en handfull vårdcentraler hunnit få information. I höst kommer de 
arbetsplatser som inte fick information under våren erbjudas ett 
längre program, medans de som hann få ett besök får en kortare 
information med nyheter. Under september sker mötena digitalt, 
upplägget för resten av hösten beror på läget med pandemin och 
regionens restriktioner.  

16. Övriga frågor 
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 Ändringar i äldrehäftet Nadja, se punkt 11 

 Osteoporos Roger, se punkt 9 

 Innohep/Fragmin – Helena Laurell 

Fråga från Helena om båda fortfarande är upphandlade. 
Enligt Helena Lyrvall är det fortsatt så.   

 Akutask i kommunala förråd – Gunnar Domeij  

Beslut att akutaskar tas bort från listan över de läkemedel 
som bekostas av regionen. Ändringen kommuniceras via 
MAS Helena Hansson.   

17. Nästa möte  

 Tisdag 8/12 heldag 

 26/1 eftermiddag 

Karin skickar inbjudan via Outlook. 

 

 

 

__________________________________________ 

Gunnar Domeij, Ordförande 

 

 

____________________________________ 

Karin Levrén, Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

Nils Kuylenstierna 
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