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1. Maria Gelin valdes till justerare 

 

2. Dagordningen godkändes med tillägg av punkten Reviderade 

hanteringsanvisningar för cytostatika 

 

3. Föregående mötesprotokoll:  

 Ny ordförande rekryterad! Det blir officiellt vem det är då 

personen i fråga informerat sin chef 

 Baslistan nu utskickad 

 Susanne skickar ut dokumentet Riktlinjer för gemensam 

läkemedelslista till arbetsgruppen för vidare beslut om 

möte behövs 

 CAMTÖ:s rapport om inhalatorer finns nu publicerad: 

https://www.regionorebrolan.se/Files-

sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Arbete_ut

bildning/Utbildningar/Hemsida%20UC/Inhalator-

rapport.pdf 

 

Mötet godkänner protokollet som läggs till handlingarna 

 

4. Reviderade hanteringsanvisningar för cytostatika:  

https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Arbete_utbildning/Utbildningar/Hemsida%20UC/Inhalator-rapport.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Arbete_utbildning/Utbildningar/Hemsida%20UC/Inhalator-rapport.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Arbete_utbildning/Utbildningar/Hemsida%20UC/Inhalator-rapport.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Arbete_utbildning/Utbildningar/Hemsida%20UC/Inhalator-rapport.pdf


LMK-möte 190122 Mötesanteckning 
 

Sida: 2(3) 
2019-05-22 

 

 

Dokumentet godkänns med föreslagna ändringar. Roger Larsson 

kollar med Björn Sternhammar om det går att få till en ruta i 

obduktionsremissen för att ange om patienten haft cytostatika de 

senaste 5 dagarna.  

  

5. Rekommendation cannabisbaserade läkemedel  

Det dokument som presenterades av Annika på förra mötet 

presenteras i Uppsala idag, för godkännande av berörda. Ett 

regionalt dokument där även Läkemedelsverket är involverade är 

eventuellt på gång. Vi använder vårt lokala dokument tillsvidare, 

men har svarat regionen att vi är positiva till ett gemensamt 

dokument. 

 

6. Läkemedelskommitténs mål 2019, diskutera aktiviteter  

Det är idag svårt att få ut tillförlitlig statistik på genomförda 

läkemedelsgenomgångar. Man registrerar inte rätt i Take Care, 

eller registrerar inte alls. Det finns tekniska brister i BILD-

rapporten över läkemedelsgenomgångar, något som Susanne 

Brouneus på läkemedelsavdelningen håller på att titta på. 

Läkemedelsavdelningen har fått i uppdrag från Ledningens 

genomgång att se över rutinen för läkemedelsgenomgångar. Det 

är gjort och den är bra, men följs inte. Mötet beslutade att bra 

aktiviteter 2019 för målet rörande läkemedelsgenomgångar är att 

genom Susannes arbete få fram en fungerande BILD-rapport 

samt att genomföra utbildning i rutinen för registrering på VC-

informationer i höst. Nästa år bör en dialog föras med Hälsoval 

om vidare aktiviteter.  

 

7. Beredskap inom läkemedel  

Helena Lyrvall och Ingela Boberg presenterade arbetet som 

hittills gjorts i projektet RLM (Resursförstärkt 

läkemedelsförsörjning).  RLM påbörjades 2017 och en 

slutrapport ska komma i höst. Projektet finansieras av MSB, ägs 

av Socialstyrelsen och utförs av Lunds universitet. I gruppen 

ingår landsting, myndigheter, grossister, branschorganisationer 

och intresseföreningar. Syftet är att utveckla förslag för hur en 

redundant läkemedelsförsörjning ska fungera i kris och krig.  

Idag ska vi klara försörjningen i 7 dagar. Målsättning att klara 3 

månaders läkemedelsförsörjning i regionen vid kris och krig. 

Läkemedelskommittén fick i uppdrag att ta fram grupp som ska 

göra en risk och sårbarhetsanalys för Läkemedelsförsörjningen i 

regionen och återkomma till Ingela när sådan grupp finns.  

 

8. Victoza och pankreatit  

Helena Laurell presenterade en genomgång av pankreatit som 

möjlig biverkning av Victoza, som gjorts på kirurgen i Mora. 

Sökning i journalsystemet har gjorts på patienter som vårdats för 

pankreatit i Mora sedan 2012. Av totalt 162 pankreatiter hade 2 

patienter haft Victoza. Helena konstaterar att inga vidare 
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analyser av aktuella journaler behövs då det inte verkar finnas 

något tecken på en ökad biverkningsfrekvens.  

 

9. Mellansvenskt Läkemedelsforum 

Dalarna har nästan 100 anmälda, rekord! Vi kommer ha ett bord 

med trycksaker samt postrar över våra kliniska farmaceuters 

arbete i Ludvika, rutinen om nasala läkemedel i primärvården 

samt smärtdokumentet.  

 

10.  Kravspecifikationer på sjuksköterskor som ska jobba med 

dosjusteringar, exempel från diabetesrådet 

Roger presenterade den färdiga blanketten 

 

11. Övriga frågor 

Agneta Oredsson har haft problem med att apoteket skickat 

tillbaka patienter när de inte kunnat byta en förpackning som inte 

fanns kvar på marknaden. Karin har haft kontakt med apoteket 

på sjukhuset för att höra om det skett några förändringar i 

regelverk eller apotekets förhållningssätt. Inga nyheter, dock 

upplever apoteket att det är svårt att få tag på förskrivare på 

psykiatriska mottagningen. Agneta ser efter om det finns bättre 

telefonnummer till apoteket och Karin tar upp på nästa möte med 

öppenvårdsapoteken att det inte är önskvärt att skicka 

patienterna med bud i liknande fall.  

 

På nästa möte tar vi upp hur vi bäst får ut och sprider information 

om nya rutiner, kommittémål etc.  

 

Punkter om nyheter från TLV samt statistik utgick på grund av 

tidsbrist.  

 

 

 

 

 Annika Braman Eriksson, ordförande  

 

 

 Karin Levrén, sekreterare 

 

 

 Justeras: 

 

 

 Maria Gelin 


