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Möte LMK 210126 

Mötesdatum: 26 januari 2021 

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

Frånvarande: Maria Gelin 

1. Val av justerare: Harld Broberg 

 

2. Dagordningen godkändes  

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till 

handlingarna. Gunnar Domeij informerade kommittén om att 

Dalarna och ytterligare en region har anmält 

marknadsföringsmaterial från Astra Zeneca rörande Forxiga till 

NBL, då det inte framgått att behandling inte subventioneras vid 

hjärtsvikt utan diabetes. I båda fallen fälldes marknadsföringen i 

NBL.  

 

4. Mindre uppdatering dokument Bassortiment för 

läkemedelsförråd vid sjukhusen i Dalarna / vårdcentralernas 

DLM 

Mötet godkände att Voltaren injektion ersätts av Lixidol injektion 

i båda ovanstående dokument, av miljöskäl. 

5. Förskrivning narkotika inom tandvården 

Läkemedelsavdelningen har gjort en genomgång av 

narkotikaförskrivning i tandvården på uppdrag av 

Folktandvården.  

Generellt förksrivs låga volymer av narkotikaklassade läkemedel 

inom tandvården.  

Ett fall av trolig otillbörlig förskrivning till patient i Dalarna från 

utomläns förskrivare har identifierats och adresserats.  
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En viss ökning ses inom privat tandvård. Gunnar Domeij har 

stämt av statistiken med berörda kliniker som också kommer 

kontaktas av Harald Broberg för att diskutera terapival.  

6. Upphandling av tjänst för dosexpedierade läkemedel och 

uppdaterad rutin för dosexpedierade läkemedel 

Kristin Carré informerade om status för upphandling av tjänsten 

för dosexpedierade läkemedel. Region Dalarna upphandlar 

tjänsten tillsammans med övriga sjuklöverregioner, under ledning 

av Region Uppsala.  

I väntan på pågående upphandling har ett kortare avtal 

direktupphandlats med Apotekstjänst, som träder i kraft i mars.  

 

Riktlinjer för dosexpedierade läkemedel har uppdaterats 

gemensamt i sjuklövern. Kristin presenterade kort förändringarna i 

innehåll.  

 

7. Status vaccination mot Covid-19 

Roger Larsson informerade om status och planering för 

vaccination mot Covid-19 i Region Dalarna. För tillfället styr 

volymer av vaccinleveranser vaccinationstakten i regionen. Under 

innestående vecka kommer alla SÄBO i regionen ha fått både dos 

ett och två.  

 

De stora volymerna väntas i april-maj.  

 

Roger önskar också ett förtydligande kring tolkningen av 

Socialstyrelsens skrivning om ordinationsrätt för sjuksköterskor. 

Gunnar D och gruppen för läkemdelshantering på 

läkemedelsavdelningen har fortsatt kontakt med Roger för att 

stämma av behovet av information kring behörigheter för 

ordination och administration av vaccinet.  

 

8. Aktuella restnoteringar 

Susanne Brouneus informerade om hur sortimentsgruppen på 

Läkemedelsavdelningen och Läkemedelsförsörjningen arbetar 

med restnoteringar. Information om restnoteringar finns att få via 

FASS.se och Läkemedelsverket. En lista med större 

restnoteringar och råd om hantering framtagna av 

sortimentsgruppen finns publicerad på Intra och kan nås via 

jordgloben i TakeCare.  

 

Större, aktuella rester innefattar bland annat:  

 Stesolid Novum: Regionövergripande licens finns för 

Diazepam Ratiopharm 

 Beviplex Forte/Comp: råd till patienter med tiaminbrist finns i 

dokumentet Aktuella läkemedel med leveranssvårdigheter 
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 Ketogan Novum: Råd och alternativ finns beskrivna i 

dokumentet Akutella läkemedel med leveranssvårgheter 

 Metalyse: ett visst lager finns i regionen 

 Metotab: vissa styrkor och tillverkare finns tillgängliga, liksom 

injektionspennor. 

 

9. Rekvisitionsdata 

Peter Olofsson berättade att regionen nu inte har någon tillgång 

till rekvisitionsdata.  

 

Sedan september 2017 då regionen gick över i egen regi har 

koppling mellan Raindance och e-hälsomyndigheten saknats. 

Projekt har drivits för att skapa en koppling mellan systemen men 

utan resultat. Dalarna är nu den enda region som inte levererar 

statistik på rekvirerade läkemedel till nationella jämförelser. 

 

Med manuellt arbete har viss statistik (bara rörande kostnader) 

kunnats ta fram manuellt av Peter. Med införandet av ett nytt 

fakturasystem i regionen försvann i december 2020 även 

möjligheten till manuellt uttag av kostnader.  

 

IT-avdelningen har i uppdrag att försöka införa den modell för 

koppling till e-hälsomyndigheten som används i Region Blekinge, 

där samma system finns som i Dalarna.  

 

10. Revision av läkemedelsförsörjningen 

I perioden juni-november genomfördes en intern granskning av 

regionens läkemedelsförsörjning. Granskningen kom även att 

omfatta läkemedelsavdelningen och läkemedelskommitténs roll.  

 

I stort bedömdes läkemedlesförsörjningen som ändamålsenlig 

och effektiv, med godtagbar beredskap för brist och 

krissituationer.  

 

I gransknignen rekommenderas bland annat att regionstyrelsen 

tar initiativ till utarbetandet av en regional läkemedelsstrategi, att 

utveckla processen kring upphandling av läkemedel med en 

tydligare roll för Läkemedelskommittén samt att behovet av 

styrinformation för ansvariga politiska organ tydliggörs och 

tillgodoses i större utsträckning.  

 

11. Statistik 

Karin Levrén presenterade statistk för kostnader och volymer av 

läkemedel i Region Dalarna 2020, tillsammans med statistik över 

läkemdelskommitténs mål för 2020 och 2021. Bilder bifogas 

protokollet.  
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12. Övriga frågor: 

a) Nyheter från TLV och Läkemedelsverket: Victoria Green.  

- TLV har beslutat att priset på Melatonin AGB som 

lagerberedning ska sänkas från ca 700 kr för 100 

tabletter till ca 130 kr.  

- Läkemedelsverket kommer fortsättningsvis 

publicera inkomna biverkningsrapporter för vacciner 

mot Covid-19 dagligen. Observera att rapporterna 

inte har bedömts innan de publiceras 

 
13. Nästa möte:   

16/3 9.15-12.00 

15/6 heldag 

 

______________  ________________________________________ 

Datum   Gunnar Domeij, Ordförande 

 

 

______________  ________________________________________ 

Datum   Karin Levrén, Sekreterare 

 

Justeras: 

 

______________  _______________________________________ 

Datum   Harald Broberg 


