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LMK-möte 220331 

Mötesdatum: 31 mars 2022, Falu Lasarett och digitalt 

Deltagare: 

Fysiskt: Harald Broberg, Gunnar Domeij, Peter Erensjö, David Iggman, Nils 
Kuylenstierna, Roger Larsson (till och med punkt 12), Helena Laurell, Karin 
Levrén, Nadja Schuten Huitink, Maria Gradén (från och med punkt 7), 
Victoria Green, Helena Lyrvall, Peter Olofsson (till och med punkt 9), 
Susanne Brouneus (adjungerad punkt 14) 

Digitalt: Magnus Christensen, Maria Gelin, Katja Lorenz Winkes, Lena 
Tillman Snibb (till och med punkt 5), Kristin Carré (adjungerad punkt 12) 

 

1. Magnus Christensen utsågs till justerare 

2. Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

4. Blivande kommittéledamot David Iggman, nytillträdd chefläkare, 
hälsades välkommen  

5. Syfte och arbetssätt baslistor för läkemedelsförråd på sjukhus 
och vårdcentraler 

a) Syfte och arbetssätt 

Kommittén diskuterade syftet och arbetssätt för de listor som 
beskriver bassortiment i läkemedelsförråd på sjukhus och 
vårdcentraler.  

Befintligt arbetssätt med årlig genomgång efter upphandlingar 
samt löpande ändringar vid behov ansågs fungera bra. För 
medicinska ändringar rådgör läkemedelsavdelningen med 
kommitténs medlemmar och eventuell terapigrupp. Ändringar av 
icke-medicinsk art, så som generiskt utbyte vid upphandling, kan 
göras utan godkännande från kommittén.  

Läkemedelsavdelningen bör också fortsatt utnyttja till exempel 
nätverk för läkemedelsansvariga sköterskor för generell 
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återkoppling på listornas innehåll. Läkemedelsavdelningen 
diskuterar internt mer i detalj hur arbetet med listorna ska 
hanteras. 

Kommittén föreslår tillägg av länkar till utbytbarhetslistor för 
insuliner och ögondropper i listan. 

b) Aktuella förändringar, beslut: 

 Stesolid injektion utgår. Ersätts på listorna av midazolam 
injektion som sjukvården har vana av att använda. 

 Stesolid Rektal Prefill byts till midazolam munhålelösning på 
grund av enklare och mer patientvänlig hantering. Goda 
erfarenheter finns från BUM.  

 Innehållet i Region Dalarnas akutlåda sätts upp på sjukhusens 
bassortimentlista.  

6.  Uppdaterade stadgar Läkemedelskommittén – Gunnar Domeij 

Helena Hellström, chef för chefläkaravdelningen, har inkommit med 

önskemål att minska antalet chefläkare i kommittén till två. I och med 

det behövs en översyn av kommitténs reglemente.  

Kommitténs sammansättning diskuterades, tillsammans med 

formuleringar kring upphandling, distribution och hantering av 

läkemedel.  

Kommittén föreslog också en formulering i stadgarna rörande miljö 

och läkemedel.  

Gunnar Domeij och Karin Levrén formulerar ett förslag på 

uppdaterade stadgar och skickar ut efter mötet. 

 

7. God och nära vård, uppföljning – Gunnar Domeij 

Katja Lorenz Winkes kontaktar projektledaren Annika Olofsson i God 

och Nära Vård för att framföra MAS-nätverkets önskemål om tydlighet 

i uppdrag och riskbedömning för att ge läkemedel i hemmet.  

Katja har sedan föregående möte inventerat hur många kommuner 

som har förtydliganden i frågan i sina avtal med regionen. En av de 

svarande kommunerna uppger sig ha det. Katja återkommer till 

Gunnar med hur skrivningen ser ut.   

Befintligt dokument Förtydligande av hemsjukvårdsavtalet bifogas 

minnesanteckningarna. 
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8. Revidering av riktlinje Receptfria läkemedel på recept – Karin 

Levrén 

Riktlinjen godkändes med några språkliga justeringar. Kommittén 

rekommenderade vårdcentralsinformationsgruppen att ta upp hosta 

som ett ämne under kommande termin. 

 

9. Revidering av riktlinje Regelverk och kostnadsansvar för 

läkemedelsförskrivning – Gunnar Domeij 

Kommittén godkände riktlinjen med följande kommentarer (utöver 

mindre språkliga justeringar): 

 Flytta punkt 8 ”Patienten får aldrig orsakas onödiga problem och bör 
inte hänvisas vidare för receptförskrivning om det leder till att 
patienten blir utan läkemedel under en period” till första punkt men 
betona även att förskrivande läkare måste ha kompetens att 
ansvara för förskrivningen 

 I punkt 2 betona att det i första hand är patienten som ska kontakta 
ansvarig förskrivare. 

 Ändra till att remiss ska vara mottagen och accepterad i punkt 3 

 Ändra Hälsoval till Vårdval 

Riktlinjen bör också stämmas av mot Riktlinje för gemensam 
läkemedelslista. 

 

10. Statistik beroendeframkallande läkemedel – Victoria Green, Karin 
Levrén  

Läkemedelsavdelningen kommer delta i den beroendedag som 
arrangeras i regionen den 27/4, med en föreläsning om statistik och 
praktiska tips. Victoria och Karin visade ett urval av statistik som 
kommer ingå i presentationen. Bifogas mötesanteckningarna.  

Sedan november tillhandahåller inte eHälsomyndigheten data per 1000 
listade patieter i sina statistikfiler, vilket har försämrat möjigheterna att 
göra jämförelser av läkemedesförskrivning mellan vårdcentraler. 
Victoria och Karin har tillsammans med BILD tagit fram en rapport där 
vårdcentralerna själva kan gå in och ta fram statistik på uthämtade 
recept/1000 listade patienter för antibiotika, beroendeframkallade 
läkemedel samt fritt på ATC-kod. Länk till rapporten på regionens 
intranät bifogas minnesanteckningarna.  

 

11. Apotekens EES-dag -  Karin Levrén 

Den 4-10 april har alla Sveriges apotek extra fokus på interaktioner med 
hjälp av eHälsomyndighetens webverktyg EES (Elektroniskt 
Expertstöd). En ökad mängd frågeställningar från apotek kan inkomma 
till vården under denna period. Information har lagts ut på Intra. 
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12. Beredskap läkemedel – Gunnar Domeij 

Inventering av beredskapsläget för läkemedel inom slutenvård, 
primärvård, dos och recept samt diskussion kring kommitténs roll 
och ansvar.  

Ett behov av avstämning mellan region och kommun för att förtydliga 
ansvarsområden identifierades.  

 

13. Förmånsbeslut – Gunnar Domeij 

SGLT2-hämmarna Forxiga och Jardiance ingår nu utan begränsning 
i läkemedelsförmånen för patienter med hjärtsvikt med nedsatt 
vänsterkammarfunktion.  

 

14. Nytt från TLV och Läkemedelsverket – Victoria Green 

o Läkemedelsverket har samordnat transporter av läkemedel 
till Ukraina, i samarbete med läkemedelsindustrin 

o Stöd för förskrivare som får in patienter med ukrainska 
läkemedel finns på Intra. Till exempel kan man få hjälp med 
att översätta text på ukrainska förpackningar till svenska.  

15. Status VISUS – Susanne Brouneus 

Susanne Brouneus rapporterade om status i projektet med 
VISUS/Cosmic.  

De första acceptanstesten påbörjas i slutet av året, för Region 
Dalarna troligen i mars 2023.  

Införande planeras i nuläget till 2024.  

 

15. Övriga frågor 

Fråga från psykiatrin om det finns några nyheter om melatonin och 
läkemedelsförmån. Kommittén känner inte till några nya 
förmånsansökningar. Informationsblad från TLV skickas med 
mötesanteckningarna. 

Helena Lyrvall rapporterade att införandet av akutlådor nu är 
slutfört på Falu lasarett. Avesta har fått låda för påsyn. Möjlighet 
finns att försörja även Mora och Säter. Det finns i nuläget inget 
övergripande beslut på att det ska finnas i hela länet utan det blir 
ett beslut för respektive organisation.  

Kirurgen i Mora undrar om även tex mjukgörande krämer behöver 
stå kvar på läkemedelslistan. Kommittén konstaterade att 
läkemedelslistorna/Pascal ska innehålla alla aktuella ordinerade 
läkemedel.  
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16. Nästa möte planeras genomföras digitalt 220607.  

 

 

______________________________  ___________________________________ 

Datum, Gunnar Domeij, ordförande Datum, Karin Levrén, sekreterare 

 

 

Justeras 

 

______________________________ 

Datum, Magnus Christensen 


