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Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge  
sammanträde den 11 september 2018 
 
 
Närvarande                                
Familjeläkare Anna Janson, ordförande 
Bitr. avdelningsföreståndare Paul Johannesson 
Familjeläkare Boel Jönsson 
Familjeläkare Elzbieta Kaszuba 
Överläkare Christina Botvid 
Distriktssköterska Annica Ringsö 
Chefläkare Peter Valverius  
Utvecklingsdirektör Gunilla Skoog   
Överläkare Marcus Svennerud 
Apotekare Olivia Frånberg 
 
Anmält förhinder 
Verksamhetschef Olof Blivik 
Övertandläkare Monica Palmö 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon 
Apotekare Kristine Thorell 
Apotekare Karin Andersson 
 
§ 30    
Dagordning 
Utsänd föredragningslista godkändes.  
 
§ 31 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Boel Jönsson. 
 
§ 32 
Protokollet från 180529 godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 33 
Rapport från terapigrupper 
Peter Valverius, ordförande i terapigruppen Psykiatri rapporterade om nyheter och tendenser inom 
psykiatriområdet.  
Först berördes Quetiapin, ett andra generationens neuroleptikum. En fördel är att det har ett relativt 
stort terapeutiskt fönster. Däremot har det som alla neuroleptika metabola konsekvenser med 
viktökning och påverkan på blodsocker och blodfetter. 
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Eftersom Quetipin är tämligen sederande och inte beroendeframkallande har det börjat användas 
alltmer på sömnindikation, huvudsakligen i psykiatrin. Läkemedlet har inte denna indikation och de 
metabola kontroller som görs på psykospatienter utförs inte på andra patientgrupper. Läkemedlet 
kan ge en ”dagen efter”-känsla vilket påverkar exempelvis bilkörning. Den sederande effekten avtar 
med tiden och då behövs en doshöjning vilket ger mer antipsykotisk effekt. Alltså är detta inte en 
önskvärd utveckling. Vi ska skriva en Alert om detta. 
 
Sen talade Peter V om melatonin som ju är ett naturligt hormon. Sedan länge används det som ett 
naturmedel mot jetlag och finns receptfritt i många länder. Läkemedel i form av melatonin-
receptoragonist finns i form av Circadin som saknar förmån och som Melatonin som förskrivs på 
rikslicens till ett högt pris. Sedan i år är det ett av EMA godkänt läkemedel och man hoppas på 
billigare alternativ. 
Det har visat sig ha bra effekt mot sömnbesvär hos barn och ungdomar med ADD och ADHD, och 
det fungerar också mot dygnsrubbningar av mer kortvarig natur (jet-lag). Däremot fungerar det inte 
mot de flesta andra sömnrubbningar. Användningen i barn- och ungdomspsykiatrin har ökat kraftigt 
i hela landet.  
Melatonin anses inte vara beroendeframkallande. Beroendepotentialen är inte undersökt men det har 
ett lågt värde på gatumarknaden. En bieffekt med melatonin är att det också är ångestdämpande, 
smärtstillande och har en antiepileptisk effekt. Långtidseffekterna av de doser som används är inte 
alls undersökta men melatonin är ett kraftfullt hormon. 
 
Pregabalin har nyligen blivit narkotikaklassat och en Alert har gått ut om detta.  
Det är ett ångestdämpande antiepileptikum med smärtstillande effekt (neurogen smärta).  
Att beroende uppkommer hos dem som redan har ett beroende (alkohol, tobak, ångestdämpande, 
opioider mfl) är känt sedan 2006 och pregabalin har varit narkotikaklassat i USA sedan 2009. 
Beroende uppkommer sällan hos dem som inte har något annat beroende. Det är attraktivt på 
gatumarknaden och missbruksdoser kan vara 900-1200 mg eller mer. Ofta tas det i kombination med 
andra dämpande droger.  
 
Naloxon är en opioidantagonist som förutom att användas i vården nu börjat användas mot 
opioidöverdoser ”på gatan” i andra länder med stor minskning i antalet dödsfall i morfinöverdoser. 
Individer som finns i riskzonen för överdos ska kunna ha detta läkemedel på sig och hjälpa dem som 
tar en överdos att överleva. Det finns i 2 former: Prenoxad i injektionsform och Nyxoid som 
nässpray. 
Socialstyrelsen har just nu på remiss ett förslag att sjuksköterskor som inte har förskrivningsrätt men 
som arbetar med t ex sprutbyte eller på beroendemottagningar ska få ordinera naloxon. 
Det är den nya nässprayberedningen som ska spridas till drogberoende för att häva överdoser. 
Patient/anhöriga ska få en genomgång utifrån ett lättförståeligt utbildningsblad och tanken kring 
distribution är att lämna ut en dos åt gången och om den används, återlämna den till mottagningen i 
utbyte mot en ny.   
 
§ 34 
Övriga rapporter  
Paul rapporterade att läkemedelsrelaterad mjukvara nu ska ses som medicinteknisk produkt och 
därför kommer att kontrolleras ur ett säkerhetsperspektiv. Ändringen kommer efter introduktionen 
av Pascal där en hel del problem uppstod. 
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§ 35 
Kommunala läkemedelsförråd - uppdatering 
Vi har vid ett tidigare möte gått igenom vad som finns i de läkemedelsförråd i kommunerna som 
landstinget betalar. Med anledning av att läkarbilarna ska kunna utföra mer uppgifter i hemmen eller 
på särskilt boende kommer vissa intravenösa antibiotika, intravenöst kortison och Tavegyl att också 
finnas tillsammans med avsedda spädningsvätskor. 
 
§36 
Ändrad skrivning kring allmänläkemedel/klinikläkemedel 
Olivia F och Anna J redogjorde för frågan. 
Kriteriet för vad som räknas som allmänläkemedel är receptläkemedel som kostar mer än 500 000 
kr/år och där förskrivningen ligger över 50 % i primärvården. Sammanhållna grupper (enligt ATC-
kod) har eftersträvats och klinikläkemedel räknas som undantag. Beslut har tagits en gång årligen. 
Problem uppstår när nya dyra läkemedel kommer under året där ATC-koden ligger i primärvården 
men där förskrivningen sker från en sjukhusklinik. Kostnaden kan hamna på en enskild 
hälsovalsenhet och kan slå väldigt hårt. Andelen läkemedel av denna karaktär ökar i omfattning och 
vi kan inte förutse vare sig vilka läkemedel som kommer när och vilken ATC-kod de får av WHO.  
Det finns alltså ett behov av att ändra denna skrivning. Flera andra landsting har en skrivning där 
man vänt på begreppet och att nya läkemedel ses som klinikläkemedel i första hand. 
Läkemedelskommittén diskuterade frågan och insåg behovet av förändring. Frågan tas vidare till 
ekonomichefen i landstinget. 
 
§ 37 
Läkemedelsmål – uppföljning   
Olivia F redogjorde för utfallet av Läkemedelskommittén mål under årets 7 första månader. 
 

- Minskad förskrivning av antibiotika till 250 recept per 1000 invånare är stramas nationella 
mål liksom landstinget Blekinges. Nu har vi för första gången gått under 300 då vi nått 299!  

- Målet om andel kinolonrecept av recept på urinvägspreparat till kvinnor 19-79 år är <10 %. 
Blekinge ligger strax under 14 % vilket är en minskning sedan förra året. Alla 
hälsovalsenheter utom 3 ligger väl under 10 % så resultatet beror på Blekingesjukhusets 
förskrivning.  

- Andelen PcV av luftvägsrecept till barn 0-6 år ska vara > 80 %. Där ligger vi nu näst bäst i 
riket, tack vare barnklinikens ändrade förskrivning med större andel PcV. Primärvården har 
haft en bra förskrivning sedan tidigare. 

 
- När det gäller förskrivning till personer 75 och äldre har vi målet att minska olämpliga 

läkemedel (enligt socialstyrelsens definition i de flesta fall). Blekinge har tidigare varit ett av 
de landsting med högst förskrivning i Sverige, men vi ligger nu under rikssnittet. 

Läkemedelskommittén har 3 mål som är delar av olämpliga läkemedel till äldre. 
- När det gäller kodein som är nytt har vi en hög förskrivning och även för tramadol. Vi har 

också ett mål som gäller sömnmedel till äldre där vi minskat mycket och ligger under 
rikssnittet. Ser man till långverkande bensodiazepiner endast (som är Socialstyrelsens mått) 
ligger vi dock fortfarande högt.  
 

- Läkemedel som vi har som mål att minska för alla åldrar är sömnläkemedel där farmakologisk 
behandling visats ha mycket begränsad effekt. Blekinge har dock en förskrivning under 
rikssnittet. 
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- Även den onödiga användningen av PPI ska minska och det gör den i långsam takt. I riket 
ökar användningen annars i nästan alla landsting. 

På Läkemedelskommitténs hemsida finns en rubrik med Måluppföljning där landstingsövergripande 
resultat publiceras. 
Information kring målen och hur det går ska även spridas via Alerter och i presentationer för 
vårdcentraler men också kliniker.  
 
§ 38 
Företagsnamn vid ej utbytbara läkemedel i Rek-listan 
Läkemedelskommittén bestämde i våras att gå över till substansnamn i Rek-listan. Vi kan dock inte 
släppa preparatnamnen eftersom det kräver extra manövrar att söka på generiskt namn vid 
förskrivning. När det gäller preparat som inte är utbytbara måste vi även ha med tillverkare för att 
underlätta förskrivningen och undvika onödiga byten. Läkemedelskommittén godkände detta 
förfarande. 
 
§ 39 
Namn på våra mailutskick – behov av ändring på grund av delvis nytt innehåll 
(Alerter, Restnoteringar)  
Namnet Alert är väl inarbetat men har varit ifrågasatt på grund av andra aktiviteter i landstinget med 
samma namn. Antalet meddelanden om restnoteringar har ökat markant och de skulle vi vilja 
särskilja från andra informationsutskick från Läkemedelskommittén. Det kan också finnas en poäng 
med att särskilja brådskande meddelanden från mer allmänt informativa. Längre utskick än 1,5 sida 
vill man helst inte ha. 
Läkemedelskommittén beslöt att ändra namn på utskicken till Läkemedelsnytt. De brådskande 
skickas med röd flagg. Restnoteringar får heta just det.  
 
§ 40 
Interaktiv Rek-lista 
Anna och Lajan har haft möte med Sverker Berggren på kommunikationsenheten.  
Mobilvänlig version ska göras av nästa års Rek-lista med länkning till bakgrundsmaterialet. Även 
Antibiotikaval vill vi förstås göra i en mobilvänlig version. 
 
§ 41 
Övriga frågor  
Överläkare Amer Mousa på kirurgkliniken, BLS blir ny adjungerad medlem i Läkemedelskommittén 
som representant för opererande specialiteter. Han är medlem i terapigrupp gynekologi/urologi.  
Månadens byte – Boel J, fråga från tidigare möte. Det kommer. 
 
Vid diskussion kring smärtställande läkemedel framkom förslag på ett informationsblad till patienter 
som får morfinbehandling. 
 
Datum för höstens övriga Läkemedelskommittémöten blir;  
16/10 Karlskrona 
27/11 Karlshamn 
 
Vid protokollet 
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Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
Sekreterare 
 
Justerat den       /        2018 
 
 
 
Anna Janson                   Boel Jönsson  
Ordförande                           Familjeläkare 
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