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Läkemedelskommittén   

Läkemedelscentrum   
Handläggare Datum Diarienummer 

Max Wirén 2022-04-28 HSN/220529 
 

 Plats Tabletten, Läkemedelscentrum, Centralsjukhuset Karlstad 

Närvarande Malgorzata Antoniewicz, ordförande   
Max Wirén, sekreterare 
Emma Åkesson 
Susanne Carlsson  
Evelina Sundström  
Eric Le Brasseur 
Tomas Ahlqvist 
Tony Spinord Westberg 
Maja Deckner 
Ola Hallén 
Tina Crafoord 
Edit Floderer (gäst) 
Elisabeth Silfverbrand (gäst) 
 
 

Förhinder Bodil Håkansson Hardin 
Mats Andersson 
Bengt Norberg  
My Lindgren 
Alexandra Strandberg 
Gunilla Hasselgren 
Gunnar Nylén 
 
 

§ 46. Val av justeringspersoner 
Susanne Carlsson och Tony Spinord Westberg utsågs att justera dagens protokoll.  
 

§ 47. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående möte godkändes. 

 
Informations- och diskussionspunkter 

 

§ 48. Vårdprogram hjärtsvikt (läkemedelsdelen) 
Edit Floderer presenterade nyheterna i vårdprogram hjärtsvikt. Förändringar har 
gjorts i hur insättning och upptrappning av läkemedel görs. RAAS-blockad med 
eller utan neprilysinhämmare, betablockerare, MRA och SGLT2-hämmare sätts 
alla in tillsammans i låg dos, vilket har setts ge bättre effekt än enstaka läkemedel i 
högre dos. Primärvården får mandat att ändra RAAS-blockad till behandling med 
Entresto utan kontakt med sjukhusklinik. 

Inte alla vårdcentraler har idag hjärtsviktsmottagning, en översyn av förekomsten 
görs just nu. 
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Ytterligare synpunkter välkomnas och dokumentet förväntas vara färdigarbetat 
inom 1-2 veckor. 

§ 49. Rapport från 
- LOK-möte 5-6 april 

Malgorzata Antoniewicz och Susanne Carlsson deltog i mötet för Region 
Värmlands räkning och rapporterade från mötet. En del diskussioner 
berörde listor över rekommenderade läkemedel. De olika regionerna gör 
på olika sätt men alla är nöjda med sitt sätt. 

- Fullmaktsmöte 7 april 
Susanne Carlsson rapporterade från mötet. 

- HSL-möte 11 april 
Rapport om byte till biosimilarer gällande TNF-hämmare är en stående 
punkt. Frågan gällande läkemedel som ordineras på ett ställe och ges på 
ett annat togs upp. Det som ibland tros vara en kreativ lösning som sparar 
pengar blir ibland precis tvärtom. De olika områdesledningarna är överens 
om att kostnader inte ska flyttas fram eller tillbaka utan det ska istället 
löses inom budgeten. Grundidén är att där läkemedlet ska ges där ska det 
också beställas och det är där budgeten ska ligga. 

§ 50. Rutin receptfria alternativ 
Det har uppmärksammats inom allmänmedicin att det finns pengar att spara 
genom att hänvisa till receptfria alternativ inom några områden. Det finns en 
regionövergripande riktlinje för när receptfria läkemedel ska förskrivas på recept 
eller inte. Det finns ytterligare lathundar för att förenkla arbetet. Informationen tas 
upp på ALL-möte i början av maj. 

§ 51. Läkemedelsstatistik testosteron 
Max Wirén presenterade statistik över förskrivning av testosteron till män 45-64 år. 
Samma ökning som syns i resten av landet syns även i Värmland. På ALL-möte i 
höst tas frågan upp gällande förskrivning från allmänmedicin. En rapport från 
socialstyrelsen om behandling vid könsdysfori kan hjälpa till att reda ut eventuella 
orsaker till förskrivningen. 

§ 52. Ny läkemedelsupphandling från 1 juni 
Den 1 juni 2022 träder en ny läkemedesupphandling i kraft. Det är fortfarande 
Apoteket AB som står för leveranser av läkemedel beställda men de kommer från 
Göteborg framöver. 

§ 53. Höstens mötesdatum 
20/9, 27/10, 17/11, 15/12. Kallelser skickas ut i Outlook. 

§ 54. Rekommenderade läkemedel i tryckt format? 

Flera har efterfrågat listan över rekommenderade läkemedel i tryckt format efter att 
den enbart funnits i pdf-format sedan ett par år. Åsikterna går isär. Beslut fattas att 
göra en upptryckning av årets lista och inför nästa år göra en undersökning om 
intresset för tryckt eller digital version. På ALL-möte i början av maj ställs frågan 
vilken version som efterfrågas.  

§ 55. Äldrereklistan/Äldrekortet - status 
Äldrereklistan (Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre) har 
tryckts och levererats till regionen. 

Terapigrupp äldre och läkemedel föreslår att lathunden Äldrekortet inte uppdateras 
utan tas bort. Läkemedelskommittén ställer sig bakom detta beslut. 
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§ 56. LäkemedelsNytt – något att bidra med? 

- När vårdprogram hjärtsvikt är klart uppmärksammas detta i 
Läkemedelsnytt. 

- Presentation av läkemedelskommitténs ledamöter börjar med ordförande. 
Påminnelse om att besvara frågor skickas ut. 
 

§ 57. Övrigt 

- Tina Crafoord tackades för sin tid som ordförande med en blomma och 
Malgorzata Antoniewicz välkomnades som ny ordförande. 

- Läkemedelskommitténs utbildningar diskuterades. I höst kommer psykiatri 
och antibiotika vara ämnena. Formen för utbildningen är inte fastställd, 
fysiskt, digitalt som livehändelse i Teams, inspelad föreläsning med 
efterföljande frågeställning. Beslut om datum bör göras och inbjudningar 
skickas ut före sommaren. 
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Vid protokollet  
 

 

Max Wirén 
Sekreterare 

 

Justeras 

 

Malgorzata Antoniewicz    
Ordförande   

  

Susanne Carlsson  Tony Spinord Westberg 
Justerare                                                   Justerare   
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