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Protokoll
Läkemedelskommittén
Läkemedelsenheten
Handläggare

Datum

Max Wirén

2019-09-12

Diarienummer

HSN/190227

Plats

Tabletten, Läkemedelsenheten, Centralsjukhuset Karlstad

Närvarande

Madelene Johanzon, ordförande
Max Wirén, sekreterare
Christer Forsberg
Annika Nilsson
Eric Le Brasseur
Emma Åkesson
Ulla Engström
Tony Spinord Westberg
Ola Hallén
Bodil Håkansson Hardin
Bengt Norberg
Evelina Sundström

Frånvarande

Pernilla Wall
Susanne Carlsson
My Lindgren
Ingemar Hallén
Marie Josephson

Justering

Tony Spinord Westberg och Bodil Håkansson Hardin
§ 40. Val av justeringspersoner

Tony Spinord Westberg och Bodil Håkansson Hardin utsågs att justera
dagens protokoll.
§ 41. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns på nästa möte.
§ 42. Presentation nya medlemmar

Nya och gamla ledamöter presenterade sig. Bengt Norberg, Evelina
Sundström och Marie Josephson är nya ledamöter. Även Emma Åkesson
och Maria Gartman kommer delta framöver. Jävsdeklarationer togs upp för
diskussion och kommer sändas ut med dagens protokoll.
Beslutspunkter
Inget aktuellt.

Datum

2019-09-12

REGION VÄRMLAND

Diarienummer

HSN/190227

2 (5)

Informationspunkter
§ 43. Inledning med sommarsammanfattning, restnoteringar, Lif

Madelene påminde om läkemedelskommitténs uppdrag och gick igenom
punkterna i uppdragsbeskrivningen. Vad innebär att följa upp kliniska
prövningar inom regionen? Läkemedelskommittén undersöker vad punkten
innebär i praktiken.
Vad innebär en öppen och obunden relation med läkemedelsindustrin? Även
terapigrupperna räknas in i läkemedelskommittén i denna fråga. Eric
LeBrasseur berättade om läkemedelsindustriföreningens nya
utbildningsportal där det är helt transparent vem och vilka som anmäler sig
till vilka utbildningar. Vi gick laget runt och berättade hur
läkemedelsindustrin kontaktar verksamheterna och hur de bemöts.
Restläge: Madelene berättade hur regionen arbetar med restnoteringar som
dessvärre verkar bli fler och fler. Emma visade regionens hantering där man
via extern eller intern hemsida kan få fram information om restnoteringen
samt ersättningsprodukt och noterbara detaljer. En grupp har bildats som
hanterar detta. Information kring restnoteringar går även ut via
terapigrupperna, smalare eller bredare. Länk till sidan sänds även ut med
protokollet.
Madelene visade uppföljningsblomman och diskussion kring dess relevans.
Vissa mål är bra, andra mindre bra och de hanteras olika av läkare och
chefer.

§ 44. Hört & Läst

Madelene berättade om en ny studie kring pregabalin, gabapentin och
självmordsförsök. Dock inga orsakssamband utan orsaken till
självmordsförsöket och medicineringen kan vara samma.
Under punkten Hört & Läst kommer intressanta artiklar, studier, nyheter tas
upp som man kan ta del av.

§ 45. Cosmic

Emma uppdaterade oss på vad som är nytt i Cosmic.
Dosflik började testas den 5/9 och kan nu ses i Cosmic. Läkemedelslistan
och Pascal visas parallellt. Det går att dra från Pascal till Cosmic, ej
tvärtom. Det är en läsvy mot Pascal och det går att utifrån Pascal ordinera i
Cosmic. Troligtvis är även framtida ordinationer med.
Gällande antibiotika har siffror för första- och andrahandsval lagts in. Man
söker på indikation och därefter rangordnas mallarna efter rekommendation.
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Uppgradering i Cosmic vecka 44 – på försök testas en funktion för
uträkning hur mycket som behövs vid förskrivning. Ikoner i
läkemedelslistan försvinner. Insättningsdatum direkt i läkemedelslistan samt
information om avslutad behandling direkt i läkemedelslistan.
NLL (nationell läkemedelslista) ska vara klart juni 2020 och alla ska vara
anslutna i juni 2022. Arbete pågår vid e-Hälsomyndigheten.

§ 46. Dosdispenserade läkemedel – ny upphandling

Dosupphandlingen avbruten på grund av överprövning redan innan
tilldelning. Upphandlingen avbruten. Vi behåller Apotekstjänst åtminstone
ett år framöver

§ 47. Kommande arbete och arbetssätt

Frågan diskuteras vid ett senare möte.

§ 48. Diskussion kring terapirekommendationer, Reklista –
digitalt/App/tryckt?

Frågan diskuteras vid ett senare möte.

§ 49. Förskrivning av specialiserade läkemedel

Läkemedelsenheten har identifierat ett fel i regionens interna rapportsystem.
Detta identifierade frågeställningar kring att ej behörig förskrivare kan
förskriva specialistpreparat inom förmånen, exempelvis Aimovig inom
allmänmedicin. Läkemedelskommittén förespråkar att vi identifierar
problematiken och agerar på det som sker felaktigt genom information.

§ 50. Mellansvenskt läkemedelsforum 2020

Mellansvenskt läkemedelsforum kommer äga rum i Örebro den 5-6 februari
2020. Gemensam buss kommer avgå från Karlstad på morgonen onsdagen
den 5 februari. Program bifogas.

§ 51. Aktivitetslista

Frågan diskuteras vid ett senare möte.
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§ 52. Tidsplan REK-listearbetet

Max presenterade tidsplanen för arbetet med REK-listan. Det poängterades
att det är viktigt att alla grupper gör det mesta av arbetet före den 17/10 så
att så mycket som möjligt kan fastställas redan på
läkemedelskommittémötet den 17/10 för att vinna tid. Resterande avsnitt
fastställs på nästkommande kommittémöte (den 14/11). Efter
korrekturläsningar hos läkemedelsenheten skickas listan till tryckeriet den
9/12 för att kunna tryckas och börja distribueras till presentationen av REKlistan i januari 2020.

§ 53. Utbildningsdatum inför våren 2020 + LäkemedelsNytt

Madelene tryckte på möjligheten att ta upp saker som bör kommuniceras ut
i läkemedelskommitténs tidskrift LäkemedelsNytt.
Utbildningsdatum för vårens utbildningar kommer tas fram till
nästkommande möte.

§ 54. Övriga frågor

Journalmallen ”Läkemedelshantering enstaka dos sköterska
allmänmedicin”. Eric förklarade vad mallen går ut på och sökte stöd för att
mallen ska tas bort. Läkemedelskommittén håller med om att behovet av
journalmallen inte föreligger.

Rutin för järninjektion diskuterades – den bör ses över och en fråga som
måste tas ställning till är huruvida både Ferinject och Monofer ska stå med.
Eric tillsammans med Suzanna Lövgren arbetar med frågan tillsammans
med berörda.

Bengt Norberg tillsammans med Eric LeBrasseur samt eventuella ytterligare
arbetar fram en rutin vid anafylaxi.

Annika Nilsson, Ulla Engström och Christer Forsberg slutar i
läkemedelskommittén och tackades för sitt arbete med en blombukett.

Kommande möten: 17/10, 14/11, 12/12, kl. 13.30-16 i Tabletten,
Läkemedelsenheten, alla gånger utom 17/10 då det är reklistearbete kl. 1116 och då är mötet i Morbrors Ådra.
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