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§ 1. Val av justeringspersoner

Ingemar Hallén och Susanne Carlsson utsågs att justera dagens protokoll.
§ 2. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes.
Beslutspunkter
§ 3. Pollenlathunden – ”Receptfria läkemedel vid allergiska besvär”.
Uppdatering

Egenvårdsgruppen har uppdaterat lathunden för ”Receptfria läkemedel vid
allergiska besvär”. Lathunden används främst av sjuksköterskor som sitter i
rådgivning för att de ska veta vilka läkemedel som finns tillgängliga
receptfritt. Endast små justeringar har gjorts; varor som inte finns
tillgängliga har tagits bort, förtydliganden har gjorts kring ålder för Clarityn
oral lösning och viss generika har lagts till.
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Synpunkt: Kommittén önskar att listan läggs i bokstavsordning och att
gruppen till nästa år funderar på om det ska ingår några rekommendationer
av preparatval.
Beslut: Kommittén godkänner lathunden.
§ 4. Uppdatering av terapirekommendation hud- och
mjukdelsinfektioner

Terapigrupp infektion/arbetsgrupp från Strama har uppdaterat
terapirekommendationen. Framförallt är det mindre förtydliganden och
tillägg som har gjorts. Doseringar till barn exempelvis för flukloxacillin har
anpassats till behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket.
Avsnittet om bland annat hundbett har kompletterats med att doxycyklin
även kan ges till barn under 8 år. Referenser och länkar är också
uppdaterade.
Beslut: Terapirekommendationen läggs in i Vida och fastställs på två år.
§ 5. Aktivitetsplan läkemedel och miljö 2019 – Anna

Anna presenterade uppföljningen av aktivitetsplanen för 2018. Några
punkter som lyftets till diskussion var att det i statistiken är ett minskande
antal förskrivare som frågar sina patienter om levnadsvanor samt att det är
färre FaR recept som förskrivs under 2018 mot 2017. Frågan som lyfts av
kommittén är hur tillförlitliga dessa siffror är, Anna tar med sig frågan till
arbetsgruppen för levnadsvanor.
Jämfört med andra regioner har Värmland inte minskat sin förskrivning av
antibiotika lika mycket som övriga regioner har gjort de senaste åren.
Värmland har länge legat mycket bra till men nu börjar andra regioner
komma ikapp. Strama arbetar med detta genom tydligare ordinationsmallar,
se punkten Cosmic.
Värmland har minskat användningen av diklofenak under året. Kommittén
har inom samarbetet i Regionala läkemedelsrådet arbetat för en minskning
och även haft kontakt med öppenvårdsapoteken för att även påverka den
receptfria handeln av diklofenak gel. Madelene har haft kontakt med
fysioterapeuterna om användningen av dikofenak gel och fått bra respons.
För 2019 finns en ny aktivitetsplan, många av aktiviteterna är samma som
förra året. En ny aktivitet är att alla terapigrupper inför Reklistan 2020 ska
även väga in substansernas miljöaspekter utifrån det arbete som Region
Stockholm har gjort.
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Informationspunkter
§ 6. Cosmic

Emma Åkesson informerar om några aktuella saker som rör läkemedel i
Cosmic:
Det har varit ett fel i utskriften av läkemedelslistan i Cosmic, där
information om att en läkemedelsbehandling är pausad ibland har saknats.
Felet har nu lösts och en ny utskriftsrapport läggs ut fredag 1 februari.
I Cosmic är det möjligt att markera att vissa läkemedel endast ska ges på en
viss enhet. Det görs bland annat för dialyspatienter. På utskrift av
läkemedelslistan blandas dock de läkemedlen med övriga. Nu finns en ny
utskriftsrapport där de läkemedlen sorteras under egen rubrik. Utskriften ska
testas i Värmland och läggs ut så snart som möjligt.
Två nya arbetssätt för diabetesläkemedel startar 4 februari.
Diabetessjuksköterskor kan få behörighet att dosjustera läkemedel och
insulin ska ordineras i enheter (E) istället för dosering enligt ordination.
Rutiner, instruktion och formulär för ansökan finns i Vida. Nya
ordinationsmallar kommer finns i Cosmic från 4 februari. Information har
gått ut till chefer, läkare och sjuksköterskor, både muntligt och skriftligt.
Kommittén tycker att det borde vara en utbildning för allmänmedicin.
CDS (Clinical Decision Support) är en ny funktion i Cosmic. Nu körs pilot
på strokeprevention i Filipstad och Storfors VC. CDS Strokeprevention
innebär att en varning kommer upp för patienter med förmaksflimmer som
inte står på behandling med antikoagulantia. Om man väljer att besluta att
inte behandla så släcks varningen för en angiven tid, högst ett år. Det kan bli
aktuellt med fler likande funktioner.
Kommittén tycker att det ska stämmas av med specialist innan det tas beslut.
Ordinationsmallar för antibiotika med indikation cystit och otit har på
försök justerats med en tydlig angivning av vilka som ska väljas i första och
andra hand, vid Pc-allergi osv. Förändringen görs i samarbete med
farmaceut på läkemedelsenheten och konsultläkare Strama Värmland, och
en utvärdering ska göras om några månader. Emma lyfter frågan om UVImallarna för barn ska läggas i första urvalet på vårdcentralerna eller bara på
barnkliniken.
Kommittén anser att de bör ligga på barn, men att de ska kunna nås av
allmänmedicin vid sökning på alla enheter.
Övrigt: Fråga om Comic LINK kommer upp, men hänvisas till e-utbildning
för Cosmic Link.
http://livlinan.liv.se/Stod-och-service/Cosmic-anvandarinformation/NyCambio-Cosmic/Utbildning/utbildning-link2/
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§ 7. Diskussion PSCK9-hämmare

Repatha och Praluent är godkända PSCK9-hämmare på indikationen
familjär hyperkoleserolemi. Ola berättar att en ny studie på väg att starta där
Karlstad kommer ingå som ett center, här kommer primärprevention att
testas. För att få ökad kontroll av dessa patienter är tanken är att de som har
PSCK9-hämmare ska gå vid den nya Dyslipidemimottagningen på Hjärtakut medicin.

§ 8. Akutbehandling allergisk reaktion – Madelene (Anna-Karin
Larsson, Njurmedicin)

Fråga har kommit om läkemedelskommittén kan hjälpa till att ta fram en
rutin med hur man ska hantera allergiska reaktioner och vilka läkemedel
som ska finnas på klinikerna. Madelene tar frågan till Lars Mattsson på
An-Op-Iva.
§ 9. Högbo bruk 15-16 maj

Det kommer att vara en utbildningsdag om onkologiska läkemedel inom
regionala läkemedelsrådets regi. Ena dagen blir det regionalt läkemedelsråd
och andra blir det utbildningsdag. Madelene återkommer med program så
snart hon får det, därefter bestäms vilka som ska åka från oss

§ 10. LäkemedelsNytt – artiklar

Läkemedelsnytt ges ut som fördjupningsnummer fyra gånger per år och vi
ser gärna att fler av terapigrupperna blir aktiva i att skriva artiklar här.
Kontakta Madelene med förslag på artiklar.
Ett förslag är att Ingmar Hallén eller Anna Skogstam kan skriva en kort
artikel om Hiprex.

§ 11. Restsituation – Hiprex, Zopiklon mfl.

Det har sista tiden varit många restsituationer på läkemedel och ofta har
framförhållningen varit kort. Detta är ett problem som har blivit större på
senare år. Förslag att läkemedelsenheten försöker samla den information
som finns på en sida på Insikt.
Dosapoteket återkopplar när det blir restsituation på de förpackningar som
de använder så där har vi en bättre kedja för att nå ut med information till
förskrivare.
§ 12. Kommande möten

7 mars, start kl. 13.30
4 april – ställs in
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23 maj
12 september
17 oktober
14 november
12 december

§ 13. Övrig frågor

Inga övriga frågor utöver de som finns ovan.
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