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Särskilt inbjudna
Justering

My Lindgren och Eric Le Brasseur
§ 14. Val av justeringspersoner

My Lindgren och Eric Le Brasseur utsågs att justera dagens protokoll.
§ 15. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes. Beslut av aktivitetsplaner för miljö se
nedan.
Beslutspunkter

§ 16. Aktivitetsplaner miljö

Aktivitetsplaner för miljö, uppföljning 2018 och ny för 2019, skickades med
agendan inför förra mötet samt föredrogs under mötet. Vid tillfället för
beslut var dock inte tillräckligt många ledamöter närvarande för att man
skulle vara beslutsmässiga. Vi tog därmed upp frågan igen.
Beslut: Kommittén godkänner uppföljningen för 2018 och aktivitetsplanen
för 2019. Aktivitetsplanen för 2019 läggs in i VIDA med en giltighet på ett
år.
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§ 16. Endokarditprofylax

Terapirekommendationen för endokarditprofylax ska uppdateras. Inga större
ändringar sedan tidigare. Den har ej tidigare godkänts i
Läkemedelskommittén, men det borde ha gjorts. Terapirekommendationen
togs fram 2016. Man behöver inte ge antibiotikaprofylax lika ofta som man
tidigare trott. Hjärt- och akutmedicinkliniken har även en snarlik rutin i
VIDA som borde tas bort, Ola ordnar detta. FTV har en länk i sitt dokument
om antibiotikaprofylax till denna terapirekommendation som behöver
uppdateras. Dokumentet revideras och Anna S lägger in det i VIDA utifrån
Madelenes direktiv.
Beslut: Kommittén godkänner terapirekommendationen och den läggs in i
VIDA med en giltighet på två år.
§ 17. Behandlingsrekommendationer luftvägsinfektioner

I stort överensstämmer de olika rekommendationerna med det nationella
”regnbågshäftet”. Man behöver skyndsamt ta fram preparatvalen så att Olle
Wik kan göra klart Cosmic-mallarna. Små förändringar från tidigare.
Ingemar vill att texten synkas mot hur det uttrycks i Cosmic med hjälp av
mallansvariga farmaceuter. Ska man ange i antal tabletter (tex 800 mg 2x3)
eller i totaldos (1,6 g x 3)? Läkarna tycker att det är bättre att det anges i
antal tabletter, det går fortare i Cosmic då. Bra om det uttrycks som
”Normalt 800 mg…..” så att man förstår att man kan behöva justera.
Doxycyklin ändrat till 2x1 dag 1 som nationellt istället för 1x2 som vi haft
lokalt i Värmland. Rinosinuit förslag att ta bort barndoseringen, då det i
princip inte förekommer och ska i så fall sjukhusbehandlas. Tar bort rek vid
olika bakteriearter och hänvisar istället valet till resistensmönstret.
Erytromycin till barn helst fyrdos bör skrivas in i rekommendationen. Kan
trimetoprim-sulfa doseras efter vikt istället för ålder? Vore enklare i Cosmic
eftersom man automatiskt kan få vikter från BVC i systemet. Nationellt
finns inte kikhosta med men det finns i Värmlandsmodellen.
Beslut: Preparaten fastställs och i vilket format de ska utges och hur de ska
utformas tas upp igen på senare möte.
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Informationspunkter
§ 18. Cosmic

Eric och Maria har gjort en PP-presentation angående hur man ska hantera
de preparat som ska administreras på VC tex zoledronsyra. Flera har hört av
sig och missförstått hur man ska använda beskrivningen (har skrivit ut
istället för att titta i datorn), men det har förtydligats nu.
Finns på Nytt om vårdsystem samt på allmänmedicins hemsida.
Regionen håller på med ett jobb angående hur ordinationer ska
dokumenteras på operation.
§ 19. Läkemedelsnytt

Madelene frågar om någon har något som den vill ta med i kommande
nyhetsbrev. Den nya versionen av Regnbågshäftet kommer att tas med i
nästa utskick.
§ 20. Restnoterade läkemedel

Kolkicin är den rekommenderade behandlingen vid perikardit. En patient
har blivit runtskickad till olika Apotek och till slut fått komma till
avdelningen och fått tabletter. Vi ber restgruppen titta på hur status är för
preparatet.
Hur ska vi kunna bli mindre sårbara. Vid kommande möte föreslås en
dragning om hur arbetet med krisberedskap kring läkemedel planeras.
§ 21. Diskussion LMK/kunskapsstyrning, terapiriktlinjernas
utformning?

I kunskapsstyrningen så finns läkemedel inte med som något eget
programområde, utan det ligger som en nationell samverkansgrupp.
Madelene lyfter att lokalt behöver vi något forum för läkemedelsfrågor
kring kunskapsstyrningen och eventuellt kan vissa möten med gruppen för
kunskapsstyrning kompletteras med övriga medlemmar i
läkemedelskommittén för detta syfte.
Ingemar föreslår att man går över till en komprimerad app-version samt en
webbversion för terapirekommendationerna för infektioner. Vi behöver
diskutera detta mer och titta på de tekniska lösningarna.
§ 22. Samverkan runt läkemedelslistan. Kan en läkemedelslista ur
Cosmic Link fungera som en ordination om det sker i samband med
ett slutenvårdstillfälle?

I Cosmic Link kan man inte se läkemedelslistan förens patienten är
utskriven. I Sunne kan man inte faxa längre, hur ska man kunna få tillgång
till läkemedelslistan i tid? Varför kan man inte se läkemedelslistan innan
utskrivning? Eric kontrollerar om det är tekniskt möjligt. Kan man när
patienten är utskriven använda läkemedelslistan som ordinationsunderlag?
Ja.
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§ 23. Kommande möten

Tider för kommande möten kommer att vara kl 13.30-16.
4 april – ställs in
23 maj
12 september
17 oktober
14 november
12 december
§ 24. Övrig frågor

Järnsubstitution. Ska vi enas om enbart Ferinject eller MonoFer? MonoFer
används inom njurmedicin och Ferinject av kardiologen, så vi bestämmer att
båda får kvarstå tillsvidare i rekommendationen.
Ola vill att det informeras om att patienter gärna får köpa egna
blodtrycksmätare, samt ta ett större eget ansvar för att följa upp BT. Hur ska
de egna uppmätta värdena dokumenteras i journalen? Ska mätningarna ske i
sittande, stående eller liggande? Kan man göra en kampanj tillsammans med
Apoteken i Värmland om rabatt under en period för att få igång detta.
Läkemedelsenheten får någon form av material att ta med till mötet med
Apoteken 22 mars.
Vid protokollet

Anna Skrinning
Sekreterare

Justeras

Madelene Johanzon
Ordförande
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My Lindgren
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