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Minnesanteckningar LMK-möte 190611 

Mötesdatum: 11 juni 2019 

Närvarande: Harald Broberg, Gunnar Domeij, Peter Erensjö, 
Maria Gelin, Nils Kuylenstierna, Roger Larsson, Teresia 
Karlsson, Karin Levrén, Agneta Oredsson, Nadja Schuten 
Huitink, Lena Tillman Snibb, Victoria Green, Helena Lyrvall, 
Peter Olofsson, Fiona Skogh 

Frånvarande: Helena Laurell, Maria Gradén, 

1. Nadja S.H valdes till justerare 

 

2. Mötet godkände dagordningen 

 

3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

Nadja S.H har haft kontakt med Daniel Hindemo, angående deltagande i 

distriktsläkardagarna och det verkar positivt. 

 

4. Bassortiment sjukhus – Helena Lyrvall 

Årlig uppdatering av listan över läkemedel i sjukhusens bassortiment. De 

flesta ändringarna beror på att vi har nya upphandlade varor. Listan 

godkändes med följande kommentarer: Lägg till Januvia och Jardiance. 

Helena kollar om Emovat finns att få tag på, i sådana fall ersätter det 

Locoid på listan då Emovat har bättre pris.Tillägg Plasmalyte glukos 

eftersom det är rekommerat för barn nu. Aciclovir har felaktigt hamnat 

under antimykotika. Byt aciclovir till valaciclovir 500 mg. Helena ser över 

användning och kostnad för akutasken till möte i höst, för att utvärdera om 

vi ska ha kvar den på listan. Kommunikation: Godkänd lista publiceras 

på INTRA, lm-avdelning skriver nyhet. Helena informerar 

läkemedelsförsörjningen. Listan bör nämnas på utbildning för 

läkemedelsansvariga sjuksköterskor i höst.  
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5. Bassortiment primärvård – Helena Lyrvall 

Årlig uppdatering av listan över läkemedel i primärvårdens bassortiment. 

Godkänns med följande kommentarer:  

Byt till Diazepam Destin i stället för Stesolid Rektal. Ta bort Atrovent och 

lägg till Ipramol. Både Monofer och Ferinject med på listan då Ferinject 

ges vid hjärtsvikt och Monofer kan ges i högre dos vid ett tillfälle. 

Kommunikation: se ovan 

 

6. Kommunala boenden, lista och rutin – Nadja S.H 

Uppdatering och genomgång av följande dokument: 

 

 Läkemedelsförråd i kommunal sjukvård – ansvarsfördelning och 

riktlinjer, rutin för handläggning 

Administrativ rutin som tydliggör ansvarsfördelning och riktlinjer för 

läkemedelsförråd inom kommunal sjukvård i Dalarna. De enda 

uppdateringar som gjorts inför mötet är anpassning med 

regionloggor och –adresser. Äldregruppen har granskat rutinen 

och har inga kommentarer. Kommittén har inte heller några förslag 

till ändringar. Dokumentet ska även granskas på specialitetsgrupp 

allmänmedicins nästa möte och godkänns om inga kommentarer 

från dem.  

 Förteckning över läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för 

kommunal vård 

Upptar läkemedel som ska finnas tillgängliga på minst ett av 

kommunens SÄBO-förråd. Ansvarig läkare ska godkänna 

dokumentet på respektive boende.  

 

Innehåller  

- Förteckning över läkemedel för akuta tillstånd efter 

läkarordination 

Endast mindre ändringar i fabrikat föreslagna 

 

- Läkemedel för tillfälligt bruk efter sjuksköterskebedömning 

(Ordinerad dos får administreras i högst 3 dygn i sträck innan 

läkare kontaktas) 

Endast mindre ändringar i fabrikat föreslagna 
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- Läkemedel för akut bruk efter sjuksköterskebedömning utan 

föregående läkarordination (får administreras 1 gång, läkare ska 

alltid kontaktas efter given dos) 

Förslag från äldregruppen att lägga till Glucagon 

 

- Rekommenderade läkemedel i livets slutskede efter individuell 

läkarordination 

Förslag att lägga till Ketogan inj. 5 mg/ml och Furosemid inj 10 

mg/ml. Även önskemål om att lägga till en bilaga som kan 

skrivas ut som ordinationsblankett.  

 

 Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling 

Förteckningen upptar de läkemedel som får beställas till 

kommunala akutförråd i Dalarna på Region Dalarnas bekostnad. 

Sortimentet är anpassat till Läkemedelskommitténs 

rekommendationer och regionens läkemedelsupphandling. 

Föreslagna ändringar: Byta ut Dolcontin 5 mg mot Oxikodon 

depottablett 5 mg. Lägga till Glucagon, Oxikodon tablett 5 mg samt 

Ketogan inj 5 mg/ml. 

 

Tillägget av Glucagon i två av listorna diskuterades ingående, 

liksom ordinationsblanketten som bilaga till rekommenderade 

läkemedel vid livets slutskede. Mötet godkände samtliga 

ändringar och förslag med följande kommentarer: Ändra 

Stesolid prefill på listan Läkemedel i kommunala förråd för akut 

behandling till Diazepam i enlighet med baslistan för primärvården 

ovan. Stryk Heparin på samma lista då det inte längre används. 

Användningen av Glucagon bör följas upp till nästa revidering. Till 

dess ska vi även undersöka var kostnaden för anafylaxiasken ska 

tas. Kommunikation: Godkända listor publieras på INTRA. 

Läkemedelsavdelningen lägger ut en nyhet. Teresia K tillser 

kommunikation till MAS-gruppen och vidare till kommunens 

sköterskor. Nadja S.H tar upp listorna på distriktsläkardagarna. I 

kommunikationen är det viktigt att påpeka att ansvarig läkare 

måste skriva på de generella direktiven.  

 

7. BILD-rapport läkemedelsgenomgångar – Susanne B 

2011 kom en ny föreskrift om läkemedelsgenomgångar och en rutin för 

vad som gäller i Region Dalarna togs fram. Läkemedelsavdelningen har 

fått i uppdrag från ledningen att möjliggöra uppföljning av hur sjukvården 
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följer rutinen. Enligt rutinen ska man markera termen ”enkel 

läkemedelsgenomgång” i journalmallen. Det har dock inte funnits något 

bra sätt att mäta och följa upp detta. Susanne B visar en ny rapport i BILD 

som hon har varit delaktig i att ta fram. Där kan man filtrera fram antal 

läkemedelsgenomgångar på olika enheter och vilka journalmallar de har 

markerats i. Rapporten bygger på att termen är markerad i journalen och i 

höst planers en kampanj för att öka följsamheten till rutinen för 

läkemedelsgenomgångar. Det kommer bland annat vara ett tema på 

höstens vårdcentralsturné.  

8. Riktlinje för gemensam läkemedelslista i Region Dalarna – Susanne B 

Susanne gav en uppdatering om arbetet med revidering av dokumentet. 

Arbetsgruppen har haft ett möte och sett behov av ett flertal ändringar. En 

ny remissrunda på gång.  

9. Aclasta/zoledronsyra – Gunnar D, Susanne B 

I den nya upphandlingen har vi fått ett kraftigt reducerat pris på Aclasta. 

Kommittén godkänner att terapirekommendationerna ändras från 

zoledronsyra till Aclasta, då det innebär en enklare hantering. 

10. ST-läkarutbildning – Gunnar D 

Kommer hållas i december. 

 

11. Medrave – Roger L 

Den 20 augusti ska Medrave vara på plats för att valideras av Roger med 

flera. 

12. Apoteket Särna – Roger L 

Apoteket i Särna stänger den 20 juni. Närmsta apotek ligger i Älvdalen, 82 

km bort. Apoteket öppnar ett ombud på COOP i Särna. Diskussion kring 

vad vi kan göra för att stötta upp när det nu blir svårt för den åldrande 

befolkningen att hämta ut läkemedel. Läkemedelsavdelningen fick i 

uppdrag att fundera kring alternativa möjligheter för att säkerställa att 

patienterna kan få tillgång till sina läkemedel utan alltför stor fördröjning.  

 

13. Arbetssätt delegerad läkemedelshantering – hur går det med piloten – 

Roger L, Teresia K.  

Punkten flyttas till hösten då arbetet inte hunnit komma igång än. 

 

14. Höstens mötesdatum - Gunnar D 

Höstens möten äger rum: 

Förmiddag 24/9 

Heldag 26/11 
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15. Övriga frågor: 

 Uttrappningsschema – Agneta O 

Agneta delade med sig av erfarenheter och råd kring uttrappning av 

bensodiazepiner.  

Kommunikation: Dokumentet skickas ut med minnesanteckningarna. 

Publiceras även som artikel i Wåra Läkemedel i höst.  

 Restnoteringar – Nadja S.H 

Nadja lyfte problemet med restnoteringar. Leveranssvårigheter är ett 

globalt problem, som diskuteras mycket på både nationell och 

europeisk nivå. Orsakerna kan vara många, från minskad 

lagerhållning till smala produktionskedjor och tekniska orsaker så som 

införandet av 2D-koder. Läkemedelsavdelningen och –försörjningen 

har en sortimentsgrupp som tar fram en lista över de mest relevanta 

resterna med råd kring alternativa preparat och hantering. Listan finns 

på INTRA.  

Kommunikation: Susanne B ser till att en nyhet läggs ut på Hälso-

och Sjukvårdsnytt på INTRA för att påminna om listan. Information på 

distriktsläkardagarna i höst.  

 

Följande punkter skjuts till annat möte på grund av tidsbrist: 

16. Nya föreskrifter medel mot opiatberoende – Karin L 

17. Dosjustering sjuksköterskor, önskemål om andra dokument liknande 

diabetesrådets – Gunnar D 

18. Expertgranskning FAS-UT – Gunnar D 

19. Kymria NT-rådsrekommendation – Gunnar D 

 


