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Läkemedelskommittén 2019-01-23
Tid och plats
2019-01-23, kl 09.00-16.00, Lokal: E 2 Regionhuset
Deltagare
Jennie Lundström
Peter Skeppar
Philip Morsing
Kjell Melander

Linda Grahn
Evelina Bernberg
Karl Kvarnström
Siv Stålnacke (förmiddag)

Dagordning
1. Val av justerare
Karl Kvarnström
2. Föregående mötes protokoll
Godkändes
3. Information från Läkemedelskommittén
Föreläsningarna från Norrländska läkemedelsdagarna är planerade att spelas
in.
4. Behandlingsbladet nr 1 2019
Förslag på artiklar till kommande nummer diskuterades
5. IT
- Direktinkast från VAS till Pascal vid ordination av läkemedel kommer
i mars.
- Sussa-upphandlingen är klar, men överklagad. I senare skede ska
Norrbotten ta ställning till om regionen ska ansluta sig eller inte.
6. Uppdatering av dokument
Reviderade versioner av följande dokument har idag godkänts:
- Behandling av långvarig smärta med läkemedel som innehåller opioider
- Till dig som medicinerar med metformin
- Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse – anvisning
- Rekommenderade läkemedel – checklista
- Beroendeframkallande läkemedel – en hjälpreda
- Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk
för intorkning
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- Receptfria läkemedel – rekommendation
- Läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård
- Jävspolicy Läkemedelskommittén
7. Regionövergripande uppföljningsparametrar
- Jämförelse av läget Q1 2017 vs Q4 2018.
- Norrbotten ligger forsatt i topp när det gäller förskrivning av neuroleptika till äldre. Antalet DDD/TIN har dock minskat en aning sedan
2017. - Det ses en svag minskning i antal DDD/TIN av PPI för Norrbotten.
- Norrbotten har, i jämförelse med andra regioner, en fortsatt högre förskrivning av pregabalin till yngre patienter.
- Antal DDD/TIN av OAK har ökat sedan 2017.
- Vi har minskat antal antibiotikarecepten/TIN, men inte lika snabbt som
vissa andra regioner. Västerbotten och Jämtland har nått 250-målet.
8. Generella behandlingsanvisningar på SÄBO i Norrbotten
Det har via MAS inkommit ett önskemål om förslag på generella, regionövergripande, behandlingsanvisningar för SÄBO. De flesta kommuner, med
några få undantag, har utarbetat en egen lokal anvisning. Siv tar med sig
frågan till MAS-gruppen, angående huruvida en regionövergripande anvisning behövs eller inte. Frågan tas upp igen vid nästa LK-möte.
9. Övriga frågor
- Korrigering av BOCS-länkar i rekommenation för område ångest
(Peter)
- Läkemedelsförsäkrningen vid off-label-förskrivning
Senaste nytt i denna fråga redovisades.
- Hantering av restsituation för Dolcontin (Karl)
I nuläget väljs ofta depotberedning av oxikodon som ersättning. Läkemedelskommitténs ståndpunkt är att när Dolcontin åter är tillgängligt
igen bör, vid fortsatt behov av opioid, byte tillbaka till Dolcontin om
möjligt göras.
- Restsituationen för zopiklon och flunitrazepam (Peter)
Diskussion kring problem med tillgång av restnoterade läkemedel.
- Pascal-fråga
Diskussion kring problem som uppstår vid insättande av patient på maskinell dosdispensering när flera vårdgivare är involve-rade i patientens läkemedelsbehandling.
- Amilorid avregistreras i Sverige, licensförskrivning är möjlig
Kombinationspreparat innehållande amilorid finns kvar.
2019-01-24
2019-01-24
Jennie Jonsson Lundström
Linda Grahn
Sekreterare Läkemedelskommittén
Ordförande läkemedelskommittén
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Justerad 2019-02-21
Karl Kvarnström
Ledamot Läkemedelskommittén
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