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Läkemedelsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Emma Åkesson

2020-11-16

HSN/200374

Plats

Digitalt, Microsoft Teams

Närvarande

Tina Crafoord, tf ordförande
Emma Åkesson, sekreterare
Ola Hallén
Bengt Norberg
Maria Gartman
Eric Le Brasseur
Tomas Ahlqvist
Tony Spinord Westberg

Förhinder

My Lindgren
Susanne Carlsson
Evelina Sundström
Bodil Håkansson Hardin

§ 43. Val av justeringspersoner

Maria Gartman och Ola Hallén utsågs att justera dagens protokoll.
§ 44. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från mötet i oktober godkändes.

Beslutspunkter
§ 45. Rekommenderade läkemedel 2021

Förslag för Rekommenderade läkemedel 2021 på följande avsnitt togs upp:
•

Barn och läkemedel: inga ändringar.

•

Egenvård: inga ändringar.

•

Levnadsvanor: textjusteringar, bland annat kring hänvisning till
vårdplan och nationellt dokument.

•

Miljöeffekter av läkemedel: textjusteringar, bland annat har
hänvisning till miljöstrategin tagits bort.

•

Äldre och läkemedel: inga ändringar

•

Beroendetillstånd: inga ändringar

•

Demens: inga ändringar

•

Endokrinologi: tillägg av uppdaterad behandlingsalgoritm för
blodglukossänkande läkemedel som har tagits fram gemensamt i
Uppsala-Örebroregionen.
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•

Gynekologi och preventivmedel: språkliga justeringar i texten om
subvention av preventivmedel. Tillägg av utbytespil på Estradot
depotplåster, Dalacin vagitorium och Flagyl tablett.

•

Hud: Ta bort Picato, då läkemedlet avregistrerades i februari 2020.

•

Infektion: Tillägg av sulfametoxazol-trimetoprim 800 mg+160 mg
(Eusaprim Forte) vid penicillinallergi (anafylaxi) under rubriken
Mjukdelsinfektioner och underrubriken Bett.

•

Mage-tarm: tillägg av utbytespil på läkemedel vid Helicobacter Pylori,
Cilaxoral och Kalcipos-D Forte.

•

Munhålans och tändernas sjukdomar: Ändra rubriken
Munhåleinfektioner utgående från infektion i tandens fäste eller
nekrotisk tand, till Dento-alveolär abscess.
Ändra rubriken Antibiotikaprofylax inför oralkirurgiska ingrepp, till
Endokarditprofylax inför oralkirurgiska ingrepp.
Ta bort ”Vid nedsatt sugförmåga” i rekommendation om Proxident
samt ytterligare några mindre justeringar.

•

Neurologi: justeringar i texten om kronisk migrän.

•

Osteoporos och frakturprevention: denosumab andrahandsval vid
till exempel nedsatt njurfunktion och biverkningar av bisfosfonat.
Ändrad skrivning om rekommenderad behandlingstid samt justeringar
kring FRAX och T-score-värde.

•

Psykiatri: inga ändringar.

•

Urologi: ta bort * för begränsad subvention på Vesicare (solifenacin).

Beslut: Samtliga förslag godkänns.
Avsnittet hjärta-kärl tas upp på läkemedelskommitténs möte i december.
§ 46. Skrivelse om Spravato (esketamin)

En skrivelse om Spravato (esketamin) som område öppenvård och psykiatri
har gjort gemensamt, har inkommit till läkemedelskommittén för påsyn. I
skrivelsen anges att Region Värmland har beslutat att avvakta med
insättning av Spravato.
Beslut: Läkemedelskommittén har inga invändningar mot skrivelsen. Beslut
meddelas frågeställare.
§ 47. Utbildning hjärta-kärl och diabetes

En timmes digital utbildning på område hjärta-kärl och diabetes anordnas på
eftermiddagen den 16 och 24 mars, samma dag som allmöten och i samma
studio. Utbildningen riktar sig till läkare, diabetessjuksköterskor,
hjärtsviktssjuksköterskor, farmaceuter samt medicinskt ansvariga
sjuksköterskor i kommunerna.
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Beslut: Eric Le Brasseur undersöker vilken tid på eftermiddagen
utbildningen ska hållas. Därefter sätter Ola Hallén, Bengt Norberg, Eric Le
Brasseur och Emma Åkesson ihop en inbjudan som skickas ut snarast.

Informations- och diskussionspunkter
§ 48. Regional samverkansgrupp läkemedel 16 november

Emma Åkesson och Susanne Carlsson deltog på dagens möte.
Minnesanteckningar skickas ut till deltagare i läkemedelskommittén.

§ 49. Övrigt

Nästa möte den 10 december hålls även det digitalt.
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