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Justering

Ingemar Hallén och Bodil Håkansson Hardin

§ 1. Val av justeringspersoner

Ingemar Hallén och Bodil Håkansson Hardin utsågs att justera dagens
protokoll.
§ 2. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Fortsatt diskussion om zoledronsyra och implementering av den nya
rekommendationen om 5 mg var 12:e månad. Återkommer i §8 i dagens
protokoll.
Protokollet från föregående möte godkändes.
Beslutspunkter
§ 3. Terapirekommendation äldre och läkemedel
§ 4. Äldrekortet

Bodil Håkansson Hardin presenterade förslag till uppdaterad
terapirekommendation och äldrekort för 2020-2021. Läkemedelskommittén
önskar tillägg om rekommendation kring dosjustering av paracetamol vid
eGFR <50 ml/min med samma skrivning som i Rekommenderade
läkemedel 2020. Förkortningen NRS behöver korrigeras i
terapirekommendationen.
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Beslut: Terapirekommendation och äldrekort godkänns med ändringarna
som framkom på mötet.
Implementering: Presenterades till viss del av Hanne Guro Hauge på
Rekommenderade läkemedel 2020 den 22 januari. Rekommendationer för
de mest sjuka och sköra äldre 2020–2021 presenteras på Mellansvenskt
läkemedelsforum i februari. Önskemål om att det blir en samlad nyhet i
Läkemedelsnytt som skickas ut efter läkemedelsforum. Det finns i dagsläget
inget aktivt Läkemedelsnytt, men efter mötet tar farmaceut på
läkemedelsenheten på sig att skriva ihop en text. Läggs även som en nyhet
på allmänmedicins hemsida.
§ 5. Terapirekommendation urinvägsantibiotika

Ingemar Hallén presenterade den nya terapirekommendationen.
Läkemedelskommittén önskar ändring i ett textstycke till ”personer med
demenssjukdom” istället för ”dementa patienter” samt några mindre
textjusteringar. Ceftibuten (Isocef) har lagts till som rekommenderat
läkemedel. Ingemar vill att det läggs till i de kommunala
läkemedelsförråden och beställs med generell licens för Region Värmland. I
första hand läggs Isocef kapsel till.
Isocef mixtur är hållbar i 14 dagar. Isocef kapsel verkar endast kunna tas
hel.
Beslut: Terapirekommendation godkänns med ändringarna som framkom på
mötet. Läkemedelskommittén godkänner tillägg av Isocef i de kommunala
läkemedelsförråden.
Implementering: Ordinationsmallarna i Cosmic uppdateras med några nya
siffror och behandlingsindikation cystit för män. Maria Gartman som är
ansvarig för ordinationsmallarna kontaktar Anna Skogstam som är
dokumentägare. De gör tillsammans de önskade ändringarna och en text till
Läkemedelsnytt.
Informationspunkter
§ 6. Fragmin och/eller Innohep – vilket eller vilka läkemedel ska vi
rekommendera

Fragmin har varit restnoterat under 2018 och 2019 och det har därför
uppkommit frågor kring övergång till Innohep. Emma Åkesson och Suzanna
Lövgren har kontrollerat olika parametrar för båda läkemedel. Då det inte
föreligger någon restnotering idag så ser läkemedelskommittén inte att det
är motiverat att gå över till Innohep inom slutenvården. Vid eventuell ny
restnotering kan materialet som presenterades användas som en guide för
konvertering. Madelene Johanzon kontaktar Kjeld Christensen för fortsatt
diskussion.
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§ 7. Omvärldsspaning – artiklar jag läst

Bengt Norberg visade ett kombinerat vårdprogram och
behandlingsrekommendation vid diabetes som Region Sörmland tagit fram.
Det planeras att ta fram något liknande för Uppsala-Örebroregionen, vilket
läkemedelskommittén tycker är ett bra förslag.
Madelene Johanzon visade information om att Tiacur inte kommer få
förnyat godkännande i februari. En ansökan om regiongemensam licens på
Vitamin b1 ratiopharm har skickats in till Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket skickade i veckan ut information om att EMA
rekommenderar att tillfälligt återkalla Picato (ingenolmebutat) mot aktinisk
keratos. Det är en försiktighetsåtgärd på grund av en möjlig ökad risk för
hudcancer. Läkemedelsverket kommer skicka ut mer information till hälsooch sjukvårdspersonal den 27 januari. Eric LeBrasseur ser till att en nyhet
läggs ut på allmänmedicins hemsida.
§ 8. Implementering tidigare beslut

Det är svårt att nå ut med information från läkemedelskommittén. Möjliga
informationsvägar och sätt att implementera beslut diskuterades.
Läkemedelskommittén tycker att det bästa i nuläget är någon form av
nyhetsbrev som inledningsvis skickas riktat till chefer. Att använda
allmöten och allmänmedicins hemsida ses också som bra informationsvägar.
Madelene Johanzon säger att förslag på en kommunikationsplan ska tas
fram.
Implementering av beslut om nya rekommendationer kring zoledronsyra tas
upp igen. Rutinen för allmänmedicin har uppdaterats.
Läkemedelskommitténs rutin Rekvirering och hantering av zoledronsyra
respektive denosumab behöver uppdateras snarast. Bengt Norberg
faktagranskar då terapigrupp osteoporos saknar ordförande. Enheter som har
zoledronsyra 4 mg i lager kan använda det till patienter med annan
indikation än frakturförebyggande behandling vid osteoporos.
§ 9. Reflektion efter reklistepresentationer

Ett av tillfällena ställdes in på grund av få anmälningar (11 stycken).
Information om inställd presentation skickades endast till de som anmält sig.
En del kom dit utan att ha anmält sig och det har kommit in synpunkter på
att informationen borde ha gått ut till alla som fått inbjudan. Flera inkomna
synpunkter på att inbjudan kom ut för sent och att det hade behövts en mer
detaljerad inbjudan och program.
Under presentationen som hölls var det en del tekniskt strul där skärmen
inte visade för de på länk och mikrofoner som inte fungerade. Programmet
var kortare än det stod i inbjudan. Innehållsmässigt bra delar.
Om Rekommenderade läkemedel ska presenteras nästa år behöver inbjudan
gå ut tidigare och det behöver vara mer detaljerat. Det skulle kunna vara
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kortare presentationer där alla terapigruppsordförande berättar vad som är
nytt på området, inte bara nyheter i Rekommenderade läkemedel.
§ 10. Utbildningar VT2020 HT2020

På allmöte under våren ska Ola Hallén berätta om studien med
blodtrycksläkemedel till kvällen. Ingemar Hallén ska eventuellt informera
om fästingburna infektioner på samma möte.
Planering för presentation av Rekommenderade läkemedel ska göras tidigt.
Program ut senast oktober.
§ 11. Omvärldsspaning terapigrupper

Max Wirén har gjort en omvärldsspaning och sammanställt vilka terapigrupper som finns i andra regioner, men som saknas i Region Värmland.
Många regioner har grupper för ledsjukdomar, vätskor och palliativ vård. Vi
har bra terapigrupper men flera är inte så aktiva, t.ex. mage-tarm, psykiatri,
urologi och osteoporos. Vi skulle nog ha nytta av en grupp för
reumatologiska sjukdomar och ledsjukdomar. Viktigast i nuläget är att få
befintliga grupper mer aktiva.
Terapigruppernas arbete behöver synkroniseras med kunskapsstyrning.
§ 11. Övriga frågor

a. Generella direktiv vaccination
Förslag på en rutin där vaccin mot TBE och Hepatit A+B ges som
generellt direktiv på vårdcentral har tagits fram inom ett område i
öppenvården. Läkemedelskommittén ser inga direkta hinder för
upplägget men anser att det ska vara en regiongemensam rutin. En
uppdaterad hälsodeklaration ska tas fram innan arbetssättet kan
användas. Ingemar Hallén och Eric LeBrasseur fortsätter arbetet.
Emma Åkesson och Anna Skrinning ska kontrollera utifrån gällande
föreskrift innan arbetsstart.

Vid protokollet

Emma Åkesson
Sekreterare
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