
 

Protokoll  1 (4) 
Läkemedelskommittén   

Läkemedelscentrum   
Handläggare Datum Diarienummer 

Max Wirén 2022-10-27 HSN/220529 
 

 Plats Tabletten, Läkemedelscentrum, Centralsjukhuset Karlstad 

Närvarande Malgorzata Antoniewicz, ordförande   
Max Wirén, sekreterare 
Emma Åkesson 
Maja Deckner 
Eric Le Brasseur 
Tomas Ahlqvist 
Ola Hallén 
Mats Andersson 
Gunilla Hasselgren 
Bodil Håkansson Hardin 
 
 

Förhinder Bengt Norberg  
Tony Spinord Westberg 
Evelina Sundström  
Susanne Carlsson  
My Lindgren 
Alexandra Strandberg 
 
 

§ 71. Val av justeringspersoner 
Gunilla Hasselgren och Emma Åkesson utsågs att justera dagens protokoll.  
 

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

 
Beslutspunkter 

§ 73. Riktlinje Förskrivning av receptfria läkemedel och handelsvaror 
Gunilla Hasselgren presenterade den uppdaterade riktlinjen kring förskrivning av 
receptfria läkemedel. Hänvisning till riktlinjen ska i finnas i Rekommenderade 
läkemedel alternativt i en förkortad version. Nyheter är bland annat att det 
exemplifieras vad som gäller i olika situationer. Terapigruppen och även avsnittet i 
Rekommenderade läkemedel ändras till ”Terapigrupp receptfri egenvård” 
respektive ”Receptfri egenvård”. En kampanj för att synliggöra de gröna 
blanketterna ”Meddelande till ditt apotek” diskuterades och dels förbereds en text i 
LäkemedelsNytt och dels samskickas blanketten med Rek-listan när den skickas 
ut. 

BESLUT:.Riktlinjen godkänns efter mindre ändringar. 

§ 74. Rekommenderade läkemedel 2023 
- Munhålans och tändernas sjukdomar: Tillägg av Xerodent som 

salivstimulerande jämte Fludent Mint då dessa finns att förskriva med 
förmån. Texten har justerats och avsnitt som inte rör läkemedel har 
plockats bort.  



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND 2022-10-27 HSN/220529 2 (4) 
  

 
- Hud: Emma Åkesson redogjorde för förändringarna i årets avsnitt hud. 

Små justeringar om läkemedelsberedningar läggs till och 
doseringsanvisningar plockas bort. Förtydligande att Elocon kräm är fetare 
än Ovixan kräm och att de inte är utbytbara läggs till. Information om 
sedering vid antihistamin plockas bort eftersom trötthet är lika vanligt för 
desloratadin som för cetirizin. Diprosalic salva ny beredningsform på 
psoriasis. Text om att enbart Miniderm är förstahandsval till barn tas bort 
för att harmonisera med Rekommenderade läkemedel till barn. 

- Barn och läkemedel: Texten förkortas och koncentreras till hänvisning till 
den enskilda skriften Rekommenderade läkemedel till barn. 

- Urologi: Efter omvärldsspaning föreslås solifenacin rekommenderas i 
första hand jämte tolterodin på grund av prisförändringar. 
 

BESLUT:.Avsnitten godkänns. 

§ 75. Utbyteslista ögon 
- En utbyteslista för olika ögondroppar för behandling vid sjukhusvistelse har 

tagits fram av terapigrupp ögon. En text skrivs för publicering i 
LäkemedelsNytt. 
 

BESLUT: Utbyteslistan godkändes för samtliga kliniker med tillägg av 
ovanstående. 

 

Informations- och diskussionspunkter 

 

§ 76. Inställning för behandlingstid i Cosmic 
Läkemedelsgruppen genom Maria Gartman presenterade en inställning i Comic 
gällande behandlingstid. Per automatik är inställningen vid ordination ”tills vidare”. I 
ett fall med en sjudagarsordination som vid ändring automatiskt slog över till ”tills 
vidare” restes frågan om detta bör förändras. Som förslag ligger nu att inställningen 
bör förändras. Det finns idag en riktlinje att ”tills vidare” bara ska anges om 
behandlingstid inte kan specificeras. Dagens inställning, att ”tills vidare” väljs med 
automatik, anses gå emot denna riktlinje. Läkemedelskommittén menar att 
eftersom det är en stor förändring som potentiellt kan påverka patienter måste en 
riskanalys göras med avseende på patientsäkerhet. Om förändringen medför att 
det blir ett stopp i ordinationen om inte ett aktivt val görs (om ordinationen ska vara 
tills vidare eller tidsbegränsad) är det en bra förändring, är en åsikt som lyfts. 
Information om förändringen måste kommuniceras.  

Frågan tas upp i terapigrupp psykiatri för att förankra att förändringen inte påverkar 
läkemedelsbehandling inom psykiatrin. Därefter tas frågan upp på nästa 
läkemedelskommittémöte för en samlad bedömning. 

 
§ 77. Hur ska vi hantera information och liknande som kommer till 
läkemedelskommittén? 
Diskussion kring hur information som kommer till enstaka ledamöter på bästa sätt 
kommuniceras ut till övriga ledamöter. Eric Le Brasseur beskrev hur detta går till 
inom allmänmedicin. Stående punkt på läkemedelskommitténs möten ”Rapport 
från…”. Mats Andersson beskrev vilka kommunikationsvägar som finns i regionen. 
Kan läkemedelskommittén ta fram en policy för hur information från 
läkemedelsindustrin ska hanteras, utöver det samverkansavtal som finns på 
nationell nivå? 
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§ 78. Hantering av antibiotikaförskrivning 
Frågan flyttas till nästa möte. 

§ 79. Restnoterade läkemedel 
Frågan flyttas till nästa möte. 

§ 80. Antiviral behandling vid influensa 

Tomas Ahlqvist informerade om rutiner för behandling och profylax mot influensa 
med antivirala medel. Läkemedelsverket har kommit med nya rekommendationer 
om användning av antiviraler vid influensa hos patienter på särskilda boenden. 
Denna nya rekommendation kommer medföra en betydande ökning av 
användningen. Det har nu kommit en helt ny antiviral som inte ännu är 
prisförhandlad av TLV, denna kan ännu inte rekommenderas som 
förstahandsmedel. Information om detta nya förfarande tas upp som nyhet på 
allmänmedicins hemsida samt i LäkemedelsNytt. Även slutenvården bör 
informeras. En länk till rutinen läggs in i rek-listan. 

§ 81. Läkemedelsnytt – något att bidra med? 

- Dokument som beslutats vid detta möte sammanfattas i LäkemedelsNytt. I 
detta fallet: egenvård, antiviraler och utbyteslista ögon. 

- Alla som har något att bidra med uppmanas att skicka in förslag till 
lakemedelskommitten@regionvarmland.se. 
 

§ 82. Övrigt 

- Inbjudan terapiutbildningar/seminarier. Inbjudningar till terapiutbildningar 
och liknande har inte nått alla läkare (exempelvis psykiatrin nåddes aldrig 
av inbjudan). Använder vi oss av så kallade DL-listor når vi inte alla. 
Exempelvis LäkemedelsNytt har en god spridning inom rätt målgrupp. 
Några medlemmar i läkemedelskommittén arbetar vidare med hur 
inbjudningar ska spridas framöver. 
 

- Rekommenderade läkemedel barn. Tony Spinord Westberg redogjorde för 
de föreslagna förändringarna i den reklista för barn som tagits fram 
gemensamt i Sjukvårdsregion Mellansverige. Läkemedelskommittén har, 
efter diskussion, inga synpunkter på förändringarna. 
 

- Ola Hallén berättade om en utbildning som berörde att patienter med 
kranskärlssjukdom och diabetes bör utrustas med GLP-1-analoger eller 
SGLT-2-hämmare. Värmland har nu nått 50 % och är bra i jämförelse. Nu 
är målet 80 % vilket ställer nya krav på förskrivningen. En rutin författas 
som skickas till allmänmedicin angående hur detta ska hanteras framöver. 

  

mailto:lakemedelskommitten@regionvarmland.se
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Vid protokollet  
 

 

Max Wirén 
Sekreterare 

 

Justeras 

 

Malgorzata Antoniewicz    
Ordförande   

  

Gunilla Hasselgren  Emma Åkesson 
Justerare                                                   Justerare   
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