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Läkemedelsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Max Wirén

2020-02-13

HSN/200374

Plats

Distansmöte via Skype

Närvarande

Madelene Johanzon, ordförande
Maria Gartman, sekreterare
Emma Åkesson
Eric Le Brasseur
Ola Hallén
Max Wirén
Marie Josephson
Susanne Carlsson
Evelina Sundström
Pernilla Wall
Tony Spinord Westberg
Gunilla Hasselgren
Bodil Håkansson Hardin
Bengt Norberg
Ingemar Hallén
My Lindgren

Förhinder

§ 12. Val av justeringspersoner

Ola Hallén och Eric Le Brasseur
§ 13. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Inte aktuellt under detta möte.
Beslutspunkter
§ 14. Pollenlathund 2020-2021

Bodil, Ola, Eric och Susanne har redan innan mötet meddelat att de anser att
pollenlathunden kan godkännas.
Synpunkter på specifika läkemedel:
•
•

Atrovent – styrkan 42 mikrog/dos har tillkommit. Vi har två
alternativa förslag, antingen båda på samma rad alternativt på varsin
rad. Frågan ställs till terapigrupp egenvård.
Dymista – saknas en * i rutan för ”Effekt inom”.

Information angående graviditet och amning – är information från 1177 och
Janusinfo samma? Eric tror att 1177 är mer strikta i sina bedömningar än
Janusinfo. Kan finnas poäng att det är den källan som används med tanke på
att lathunden behandlar egenvård.
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Tolkning av G och A – självklar? Kolla med terapigrupp egenvård så att vi
har tolkat informationen rätt.
Översyn av skiljetecken så att det blir enhetligt och konsekvent.
Beslut:
Läkemedelskommittén beslutar att godkänna pollenlathunden med
ovanstående förändringar och förtydliganden.
Maria och Emma tar ansvar för att kontakta terapigrupp egenvård och
slutföra pollenlathunden.
Diskussionspunkter
§ 15. Kronoterapi

Tidigare utskick om kronoterapi har kommenterats/ifrågasatts på intranätet.
Läkemedelskommittén kvarstår vid bedömningen att blodtrycksläkemedel
kan tas på kvällen och Ola har under dagen besvarat kommentaren.
§ 16. Fas-UT 4

Clas Lundgren vill skriva nummer fyra och under april-maj kan det vara
aktuellt med genomläsning av läkemedelskommittéerna. De har varit med
tidigare och har då haft möjlighet att välja avsnitt man är mer intresserade
av. Att delta i detta arbete ger också rabatterade prenumerationer till
regionerna. I LOK har man pratat om detta som en rekommenderad skrift,
som många använder sig av.
Läkemedelskommittén har nu fått förnyad fråga om deltagande i detta. Alla
kan fundera till nästa möte om detta är något vi bör delta i. Frågan tas upp
igen då.
§ 17. Mailförfrågan från Boehringer ang Pradaxa

Representant har hört av sig till läkemedelskommittén och terapigrupp
hjärta-kärl angående att information om antidot Praxbind är förändrad och
nu saknas på vår hemsida. Vi ser ingen skillnad i vår information, utan
antidot nämns i Rekommenderade läkemedel 2020 på samma sätt som 2019,
vilket återkopplas till företaget.

Vid protokollet

Maria Gartman
Sekreterare
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Justeras

Madelene Johanzon
Ordförande

Justerare

Justerare

Ola Hallén

Eric Le Brasseur
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