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Mötesdatum: 13 september 2022  

Deltagare: Harald Broberg, Susanne Brouneus, Magnus 
Christensen, Gunnar Domeij, Maria Gelin (till och med punkt 8), 
David Iggman, Nils Kuylenstierna, Roger Larsson, Helena 
Laurell, Karin Levrén, Katja Lorenz Winkes, Nadja Schuten 
Huitink, Roger Skogman, Lena Tillman Snibb (till och med 
punkt 8), Maria Gradén, Victoria Green, Helena Lyrvall 

Frånvarande: Peter Erensjö, Peter Olofsson 

 

1. Nadja Schuten Huitink valdes till justerare 

2. Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna med 
följande kommentarer: 

 Kvetiapin kommer tas upp under vårens VC-information.  

 SKR och regionerna har skickat in förslag till socialdepartementet 
på att datum för obligatorisk anslutning av journalsystemen till 
NLL flyttas till 2028. Transformatorn ska leva vidare så länge den 
behövs.  

 Gunnar Domeij hjälper Susanne Brouneus och Helena Lyrvall att 
hitta en kontaktperson för frågor rörande TPN. 

4. Läkemedelsstatistik H1 2022  

Victoria Green och Karin Levrén visade statistik för receptläkmedel till 
och med H1 2022. Se bifogade bilder. 

5. Revidering av riktlinje för behandling av barn vid smärtsamma 
procedurer – Karin Levrén 

Riktlinjen har reviderats av arbetsgruppen som ligger bakom dokumentet. 
Mötet godkände den uppdaterade riktlinjen med föreslagna ändringar.  
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6. Revidering av riktlinje för ordination av parenteralt järn mm – 
Gunnar Domeij 

Mötet godkände riktlinjen med tillägg av tydligare information om hur 
man hittar favoriterna som nämns i texten.  

Enligt slutenvården är det svårt att använda favoriterna eftersom 
startdatum blir ”låst” när de ordinerar och det kanske inte passar med 
den dag som patienten kan komma.  

Läkemedelsavdelningen fick i uppdrag att se över om favoriterna kan 
göras ännu bättre.  

Läkemedelsavdelningen påminner vid vårdcentrals- och 
klinikdialoger om vikten av att lägga in ordinationer och använda 
dessa vid administrering. Punkten tas också upp på nätverksmötet 
för läkemedelsansvariga läkare. Eventuellt behövs en nyhet på Intra.  

7. Patientsäkerhet och synergier – Kristin Sedendahl/Chefläkare 

Kristin Sedendahl och Gunnar Domeij tog upp exempel på två vanligt 
förekommande synergier: 

- Bristande dokumentation i TC för dospatienter: Region Dalarna har 
beslutat att för dospatienter ska förskrivningen i öppenvård ske via 
Pascal och att läkemedelslistan/förteckning recept där är 
originalhandling. Dock ska ordinationsändringar journalföras i TC, 
eftersom Pascal inte är ett journalsystem utan ett 
receptskrivningssystem. Brister i journalföring i fritext är en vanligt 

återkommande synergi.  

Mötet diskuterade för- och nackdelar med det sätt vi arbetar på idag. En 

integration med Pascal i det nya journalsystemet är viktig för 

patientsäkerheten. Nadja Schuten Huitink önskar svar på hur vi driver 

frågan om inegrering idag och vem som jobbar med det. Gunnar Domeij 

kontaktar Lisa Österberg på B3 konsulting group, biträdande 

programsamordnare för nya VIS, för att ställa frågan till expertgruppen 

för läkemedel. 

 Det kommer dock dröja innan en eventuell integration.  

Nils Kuylenstierna påpekade att det är lika viktigt att journalföra även på 

patienter som har läkemedel bara i TC.  

Beslut om att fortsätta enligt befintlig rutin tillsvidare med tillägg att 

Läkemedelsavdelningen tar med information om vikten av journalföring 

av ordinationsändringar till vårdcentralsinformation och klinikdialoger.  
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- Brist i informationsöverföring för patienter med delegerad 
läkemedelshatering.  

Trots införandet av favoriten för delegerad läkemedelshantering är detta 

fortfarande en vanligt förekommande synergi. Mötet föreslår följande 

åtgärder:  

 

- Kristin Sedendahl tar upp frågan med arbetsgruppen God och Nära 
Vård 
 

- Läkemedelskommittén besöker inplanerat utbildningstillfälle för 
samordningssjuksköterskor för att diskutera vikten av fungerande 
informationsöverföring och deras roll i frågan. På vissa kliniker finns 
väl fungerande checklistor vid utskrivning, goda exempel kan delas i 
samordningssköterskornas nätverk 

- Gunnar Domeij och Kristin Sedendahl kontaktar 
patientsäkerhetsavdelningen för en djupanalys av befintliga synergier 
(100 st för förra året) för att se om det är särskilda avdelningar/kliniker 
som förekommer särskilt ofta, om patienterna har haft favoriten på 
delegerad läkemedelshantering inlagd osv. 

- Delegerad läkemedelshantering diskuteras på höstens 
vårdcentralsinformation och på klinikdialoger. Ett snabbare sätt att nå 
ut kan vara ett utskick gå till verksamhetsansvariga med uppgift att ta 
upp frågan på APT 

 

8. Revidering av rutin för användande av kostsamma läkemedel – 
Gunnar Domeij 

Dokumentet godkändes med föreslagna ändringar.  

9. Vem gör vad vid insättning av patient på dosdispensierade 
läkemedel? – Gunnar Domeij 

Gunnar Domeij och Susanne Brouneus har diskuterat dos och 
Pascal i primärvårdsrådet. Se bifogade bilder. Ingen ändring i 
befintliga rekommendationer om ansvarsfördelning föreslogs.  

10.  Status reviderat reglemente – Gunnar Domeij 

Det uppdaterade reglementet med bla ny representation av 
ledamöter tas upp i regionfullmäktige den 3 oktober. Förfrågan om 
nytt förordnande kommer gå ut till alla kommitténs medlemmar 
senare i höst, då alla förordnanden gäller fyra år från och med året 
efter valår.  
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11. Nyheter från TLV/Läkemedelsverket – Victoria Green 

 Jardiance (SGLT2-hämmare) har fått subvention för hjärtsvikt 
oavsett ejektionsfraktionsnedsättning eller ej. Därmed är en ännu 
större patientgrupp än tidigare aktuell för behandling.  

 DPP4-hämmarna Januvia, Janumet och Galvus har från och med 
oktober blivit utbytbara mot generika på apotek. Vi vet inte än när 
generiska preparat finns på marknaden. Just nu råder en rest på 
Januvia.  

 VC-info i höst innehåller bland annat statistik på kommitténs mål, 
information om delegerad läkemedelshantering och påminnelse 
om att makulera recept, samt ett avsnitt om äldre och läkemedel. 
Stramas block behandlar antibiotikaresistens ur ett globalt och 
lokalt perspektiv. 

Maria Gradén påminner om att vårdcentralsbesöken är en bra 
och uppskattad kanal för Läkemedelskommittén att nå ut med 
information. Inför nästa år planeras för en arbetsgrupp för att välja 
ut vilka frågor som ska tas upp.   

12.  Händer i höst – Gunnar Domeij 

- Terapiforum 25 oktober 
- Nätverksmöte med öppenvårdsapotek 10 november 
- Näterksmöte för läkemedelsansvariga läkare 15 november 
- ST-utbildning läkemedel 
- Utbildning om läkemedel för verksamhetschefer 

13.  Övriga frågor 

Magnus Christensen: Önskar statistik på förskrivning av prometazin. 

Risk finns för överdosering och sådana samtal till 

giftinformationscentralen ökar. Victoria Green och Karin Levrén tar 

kontakt med Magnus för närmare detaljer.  

Terapigrupp Blod har tagit fram ett regiongemensamt dokument för 

uppföljning av DOAK. Gunnar Domeij skickar dokumentet till kommitténs 

medlemmar för påsyn. Primärvårdsrådet har ställt en fråga om hur vi 

ställer oss till Journalia (systemet som ersatt Auricula). Eventuellt kan 

dokumentet vara ett stöd för uppföljning om inte Journalia används. 

Regionens antidotgrupp har nästa vecka sitt första möte på tre år, under 

ledning av Åsa Drakesby. 

 

14.  Nästa möte 
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Karin Levrén skickar ut en Doodle.  

 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

Datum,   Gunnar Domeij, ordförande  Datum,    Karin Levren, sekreterare 

 

Justeras:  

_____________________________ 

Datum,   Nadja Schuten Huitink 

 

 

 


