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LMK-möte 210921 

Mötesdatum: 21 september 2021 

Deltagare: Harald Broberg, Gunnar Domeij, Maria Gelin, 
Helena Hansson (digitalt), Nils Kuylenstierna, Roger Larsson 
(till och med punkt 9), Karin Levrén, Yvonne Lowert (telefon), 
Nadja Schuten Huitink (digitalt), Lena Tillman Snibb, Maria 
Gradén, Victoria Green, Helena Lyrvall, Peter Olofsson (digitalt, 
till och med punkt 7) 

Punkt 8: Åsa Folkesson, Torbjörn Linde (digitalt), Maria 
Storbjörk (digitalt), Marie Häggström (digitalt) 

Frånvarande: Peter Erensjö, Helena Laurell 

1. Nadja Schuten Huitink valdes till justerare. 

 

2. Mötet godkände dagordningen. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Händer i höst – Gunnar Domeij 

Kommittén har följande aktiviteter inplanerande under hösten:  

 22 september: läkarnas fredagsmöte. Inkom gärna med förslag 

på ämnen att ta upp 

 26-27 oktober: Terapiforum. Inbjudan har gått ut till 

läkemedelskommitténs medlemmar. Viktigt att delta i så stor 

utsträckning som möjligt för att ha möjlighet att höra och ställa 

frågor om terapigruppernas förslag till terapirekommendationer 

för 2022 och 2023, innan kommittén beslutar slutgiltigt om 

rekommendationerna i december 
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 9 december: fortbildningsdag för läkemedelsansvariga läkare. 

Inkom gärna med förslag på ämnen att ta upp.  

 

5. Driftstopp i receptexpediering i samband med förändringar 

relaterade till NLL- Gunnar Domeij 

eHälsomyndigheten planerar att genomföra tekniska förändringar 

relaterade till införandet av Nationell Läkemedelslista den 26 november. 

Under ca 14 timmar kommer det inte gå att förskriva eller expediera e-

recept, och inte heller att expediera pappers-/telefonrecept. SKR har 

riktat kritik mot hur eHälsomyndigheten har planerat genomförandet av 

ändringarna. Skrivelse från SKR bifogas protokollet.  

Chefläkarnätverket är också inkopplat på frågan om stopp från eHM. 

Gunnar Domeij ska ha möte med VIS senare idag för att diskutera hur 

vi i Dalarna förbereder oss för förändringarna, så som vad som händer 

med recept som skrivs under tiden som systemen ligger nere.  

6. Policy för terapigruppernas kontakt med läkemedelsindustrin – 

Gunnar Domeij 
Läkemedelskommittén godkände föreslagen policy att alla 

kontaktförfrågningar till terapigrupperna hänvisas till 

läkemedelskommitténs funktionsbrevlåda för eventuell vidare spridning.  

 

7. Budget 2022 – Peter Olofsson 
Inför budget 2021 tillfördes inga budgeterade medel för medicinsk 

utveckling inom läkemedelsförmånen i Region Dalarna. Dessutom 

överfördes inte medel för medicinsk utveckling från föregående år 2020 

vilket brukar vara kutym. Även inför 2022 tillförs inga medel för detta 

ändamål. Detta medför att budgeten för den specialiserade vården är 

underfinansierad. Nytt för 2022 är att ledningen avser att lägga 

underskottet i budget på kliniknivå.  

Statsbidraget för läkemedelsförmånen har årligen överstigit den tilldelade 

finansieringen, och bidraget skulle med stor marginal täcka Regionens 

kostnader. 

Läkemedelskommittén anser att det är orimligt att finansieringen kraftigt 

understiger statsbidraget och att underskottet läggs ut på enskilda 

kliniker. Gunnar Domeij skickar efter mötet ut ett förslag till ledamöterna 

på skrivelse från Läkemedelskommittén till LGHS.  

 

8. Nytt vårdinformationssystem Dalarna 

a. Cosmic, erfarenheter från Uppsala – Torbjörn Linde, Maria 
Storbjörk 
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Presentation av bakgrund och införande av Cosmic i 
Uppsala och demonstration av den befintliga 
läkemedelsmodulen. Bilder bifogas protokollet. 

b. Läkemedelsmodulen i Visus– Marie Häggström/Åsa 
Folkesson 

Marie Häggström, programledare Visus Region Dalarna 
presenterade status i arbetet med införandet av det nya 
vårdinformationssystemet Visus. Visus utgår från nästa 
generation av Cosmic och vidareutvecklas under hela 
avtalsperioden. Bilder bifogas protokollet. 

Mötet konstaterar att en viktig fråga för kommittén att bevaka 
är att vi kommer kunna ha möjlighet till snabba, lokala 
anpassningar i mallar etc. vid tex restsituationer. Det är 
också viktigt att säkerställa koppling till historiska data.  

Marie håller också fortsatt kontakt med kommittén.  

9. Läkemedelsstrategi, miniworkshop – Gunnar Domeij 

Läkemedelsorganisationen har fått i uppdrag att utgöra arbetsgrupp 
för att utarbeta en läkemedelsstrategi för regionen. Syftet med en 
läkemedelsstrategi är att tydliggöra regionens långsiktiga mål och 
inriktning för läkemedelsfrågor. 

En workshop hölls för att ta fram idéer från kommitténs ledamöter 
på områden som bör ingå i läkemedelsstrategin. Gunnar och Karin 
sammanställer resultatet efter mötet och skickar till kommittén.  

10. Synergier och patientsäkerhet 

Punkten utgick på grund av tidsbrist och att inga synergier av 

särskild vikt att analysera i läkemedelskommittén framkommit 

sedan senaste mötet. 

 

11. 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 Schuten Huitink 

 

 Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv 

för kommunal vård: godkänns med föreslagna ändringar från 

äldregruppen i enlighet med dokument som skickats ut innan 

mötet. 

Nadja påminner SÄBO-läkare om att förteckningen ska 

godkännas lokalt årligen.  
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 Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling: godkänns 

med föreslagna ändringar från äldregruppen i enlighet med 

dokument som skickats ut innan mötet. 

En fråga för framtida diskussion är var gränsen går mellan vad 

kommunen själv ska tillhandahålla som vårdgivare och vad som 

ska finansieras av regionen. Karin L tar fram statistik på 

beställda volymer till SÄBO.  

 

 Ansvarsfördelning och riktlinjer läkemedelsförråd i kommunal 

sjukvård: godkänns med föreslagna ändringar från 

äldregruppen i enlighet med dokument som skickats ut innan 

mötet. 

Eventuellt tillägg av ”samt beställning till” gällande behörighet till 

uttag ur förråd i enlighet med ändringar i ovanstående 

dokument. Nadja gör bedömning efter mötet.  

 

12. Bassortiment för läkemedelsförråd DLM-revidering – Helena Lyrvall 

Dokumentet har omarbetats av en grupp bestående av Helena 
Lyrvall, Gunnar Domeij, Roger Larsson, Maria Forsberg, Nadja 
Schuten Huitink och Maria Gelin efter förslag från Jakobsgårdarnas 
Vårdcentral. Föreslagna ändringar godkänns med undantag av 
Tavanic som inte behöver vara obligatorisk i alla förråd utan stå 
med som valfri. Helena kontrollerar också tillgänglighet av B12-
injektion och byter till tillgängligt preparat.  

13. Revidering av riktlinje ”Receptfria läkemedel på recept” – Karin 

Levrén 

Riktlinjen antogs utan ändringar. 

14. Nyheter från TLV och Läkemedelsverket – Victoria Green 

Inget nytt att rapportera 

 

15. Mål 2022 – Gunnar Domeij 

Kommitténs ledamöter uppmanades att börja tänka på lämpliga 

mål för 2022. 

 

16. Övriga frågor 

a. Driftstopp hos eHälsomyndigheten, se punkt 5 

b. Gunnar Domeij informerade om att ett förslag på reviderat 

reglemente för Läkemedelskommittén har tagits fram. 

Ändringarna är främst formalia men innehåller också förslag på 

skrivning om deltagande i framtagandet av regionala riktlinjer 



 

 

MALL 5 (5) 

  
 

 
 

inom läkemedelsområdet samt att minst hälften av ledamöterna 

behöver närvara för att mötet ska vara beslutsmässigt. 

Reglementet fastställs av regionstyrelsen. 

 

17.  Nästa möte föreslås äga rum i början av december. Karin Levrén 

skickar ut en Doodle med förslag på datum.  

 

 

_____________ _______________________ 

Datum  Gunnar Domeij, ordförande 

 

 

_____________ _______________________ 

Datum  Karin Levrén, sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

_____________ _______________________ 

Datum  Nadja Schuten Huitink 

 

 

 

 

 


