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Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge  
sammanträde den 16 oktober 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 
Verksamhetschef Olof Blivik 
Apotekare Olivia Frånberg 
 
Anmält förhinder 
Övertandläkare Monica Palmö 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon 
Apotekare Kristine Thorell 
Apotekare Karin Andersson 
 
§ 42    
Dagordning 
Utsänd föredragningslista godkändes.  
 
§ 43 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Christina Botvid. 
 
§ 44 
Protokollet från 180911 godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 45 
Förslag till ändringar i Rek-listan 
Hela listan ska nu utgå från generisk förskrivning, men vi måste välja preparatnamn också för att 
kunna söka i journalen. För preparat som inte är utbytbara ska även ett fabrikat läggas till för att 
underlätta både för patienter och apotek.  
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Första grupp att redovisa var Hjärta/kärl vars förändringsförslag Elzbieta Kaszuba föredrog.  
Gruppen vill tydliggöra indelningen av nitrater i lång- respektive snabbverkande så att det blir: 
Långverkande: isosorbidmononitrat – Imdur 
Snabbverkande: glyceryltrinitrat – Glytrin, Suscard. 
Gruppen föreslår också att vi övergår från att skriva ASA till acetylsalicylsyra. Med denna ändring vill 
de göra alla bekanta med namnet acetylsalicylsyra som också har blivit namn på preparat. ASA för 
många betyder enbart Trombyl vilket kan leda och har lett till missuppfattningar. Även 
preparatnamnet ändras till acetylsalicylsyra. 
På några ställen står det Lipidsänkare – se hyperkolesterolemi där de nu vill lägga till ”i 
bakgrundsmaterialet”. Under rubriken Förmaksflimmer upprepas ordet förmaksflimmer i några av 
underrubrikerna vilket föreslogs tas bort.  
Av faktor Xa-hämmarna vill gruppen ha med alla 3 preparaten Eliquis, Xarelto och Lixiana då de inte 
är jämförda med varandra utan bara med warfarin i studier. De skiljer sig något åt gällande för- 
respektive nackdelar såsom njurfunktion och doseringstillfällen. Man vill också flytta upp texten med 
riskalgoritm med mera till under rubriken i stället för efter preparaten. 
Läkemedelskommittén godkände alla ändringsförslagen. När det gäller avsnittet Perifer kärlsjukdom 
ska Anna J försöka få kontakt med kärlkirurg. 
 
Nästa avsnitt var psykiatri som föredrogs av Peter Valverius. Där var 3 mindre ändringar föreslagna: 
Att Oralovite ersätts med Beviplex forte på grund av fortsatta restnoteringar. 
Att texten om att välja SSRI efter lämplighet sätts efter förstahandsmedlet Sertralin samt att markera 
att även Lergigan har dosberoende QT-påverkan. 
Läkemedelskommittén godkända förslagen. 
 
Avsnittet Rörelseapparaten/Smärta föredrogs av Olivia Frånberg. 
Terapigruppen kommer att byta namn till Smärta. 
Noteringen om Alvedon 665 ska tas bort då den inte finns på marknaden längre.  
Vid ”Långvarig smärta” och starka opioider föreslås en tilläggstext: Vid långvarig benign smärta utan 
känd orsak har opioider tveksam effekt. För individuella överväganden se bakgrundsmaterial.  
Rubriken ” Neuropatisk smärta och störd smärtmodulering” förslås ändras till ”Neuropatisk smärta 
och nociplastisk smärta”. 
Preparatnamnet Saroten kan ersättas med substansnamnet amitriptylin. 
Gabapentin byts ej på apotek varför tillägget – Gabapentin 1A Farma * byts ej på apotek, förskrivare 
väljer, förslås. 
Gruppen önskar också lägga till duloxetin under denna rubrik då det visats ha effekt vid fibromyalgi 
som är en typ av nociplastisk smärta. 
Under rubriken Glukokortikoider föreslogs Depo-Medrol med Lidokain tas bort och resterande 
preparat förtydligas mer när de lämpliga, samt att en precisering kring blandning med 
bedövningsvätska läggs till. 
Depo-Medrol små leder – Depo-Medrol (små leder, periartikulärt) 
Lederspan (större leder) – Lederspan (mellanstora och stora leder, periartikulärt) 
Kenacort-T – Kenacort-T (mellanstora och stora leder) 
Det fanns även förslag om en tilläggstext kring blandning med ovanstående glukokortikoider och 
bedövningsmedel, men denna fråga behöver utredas ytterligare. 
Läkemedlen som står under ”Cancerrelaterad smärta” är samma som finns under övriga rubriker 
varför de föreslås tas bort. Istället skrivs: behandlingsbasen i farmakologisk behandling av 
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cancersmärta är opioidpreparat. Ibland kan kombination med läkemedel med andra 
verkningsmekanismer behövas, se bakgrundsmaterial och dosering i livets slutskede, se sid 6.  
Läkemedelskommittén godkände förslagen förutom det som ska utredas mer. 
 
De 3 avsnitten hud, ögon och sår föredrogs av Hanna Wickström. 
Under rubriken ”Mjukgörande kräm, barn” ska substansen glycerin ändras till petrolatum vid 
Locobase.  Man föreslog också tillägg med mjukgörande Decubal clinic* 38% på grund av lagom 
fettinnehåll och att den uppfattas vältolererad av barn. 
 
Under rubriken ”Mjukgörande kräm, vuxna” önskar man lägga till Oviderm som är samma krämbas 
som Ovixan. Den är fri från konserveringsmedel och Ovixan har visat att den tolereras väl vilket 
ökar compliance.  
 
Under rubriken ”Aktinisk keratos” föreslås tillägg som förstahandspreparat med fluoruracil + 
salicylsyra – Actikerall då det kan användas på enstaka lätta till måttliga aktiniska keratoser, ger bättre 
utläkning och lägre recidivfrekvens än en del av de nyare preparaten. Biverkningarna i form av  
influensaliknande symtom saknas och priset är lägre. 
 
När det gäller psoriasis är nya riktlinjer på gång som sätter kombinationspreparaten i andra hand 
varför Daivobet och Enstilar föreslås få en 2:a framför sig.  
Läkemedelskommittén godkände ändringsförslagen. 
 
I ögonavsnittet under rubrik ”antiallergika/avsvällande” föreslogs ett tillägg som andrahandsmedel 
med substansen Olopatadin i preparatet Opatanol (receptbelagt). Det är lite dyrare men innehåller 
både antihistmin och mastcellsstabilisernade ämnen. 
 
Texten under tårsubstitut föreslogs också ändras lite grand. Omformulering ”Vid torra ögon utan 
bakomliggande sjukdom rekommenderas receptfria produkter”. Även ett tillägg: ”Vid herpes simplex 
vid/i ögonen, var god se bakgrundsmaterialet föreslogs. Förslagen godkändes av 
Läkemedelskommittén. 
 
I kapitlet Aktiv sårläkning föreslogs ändringar som delvis hade med upphandling att göra såsom att 
Aquacel/Aquacel Extra ändras till Aquacel Extra och Mepilex XT ändras till övergripande Mepilex. 
Den generiska rekommendationen i 2019 års lista medför också en del ändringar. 
Canoderm (mjukgörande) ändras till karbamid – Canoderm (mjukgörande) Ovixan/Betnovat 
salva/kväm (eksem) – ändras till mometason/betametason – Ovixan/Betnovat kräm/salva (mot 
eksem). Betnovat med chinoform ändras till betametason + kliokinol – Betnovat med chinoform 
(motinfekterat eksem). 
 
Zinksalva (hudskyddande) och Zipzoc salvstrumpa (mot hypostatiskt eksem)är bägge produkter med 
ämnet zinkoxid. 
Läkemedelskommittén godkände förändringarna. 
 
Kapitlet Diabetes, endokrinologi, hematologi föredrogs av Dorota de Laval. 
När det gäller måltidsinsulin ville terapigruppen vid insulin lispro lägga till 2 olika styrkor på 
Humalog: 100 och 200 E/ml samt lägga till insulinet lispro Sanofi 100 E/ml. De föreslagna 
ändringarna godkändes av Läkemedelskommittén. 
Då vi har så många insulinvarianter i Rek-listan beslöt Läkemedelskommittén att ta bort  
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insulinerna Apidra, Insuman Basal och Insuman comb 25 som förskrivs i mycket liten omfattning.  
  
I osteoporosavsnittet föreslogs en ändrad turordning och lite annorlunda skrivning som 
Läkemedelskommittén godkände. Den innebär att Prolia står som ett 3:e handsalternativ och att 
formuleringen kring kalk och D-vitamin ändras något. I Hematologiavsnittet lades Niferextabletter 
till.  
 
Kapitlet Andningsorganen föredrogs av Malgorzata Zietara. 
Under Nässjukdomar föreslogs en ändring av ordningen på preparaten som stämmer bättre med den 
kliniska användningen; först vasomotorisk rinit, sedan allergisk rinit, sedan övrig hyperaktivitet. 
Ordningen kommer också att korreleras med bakgrundstexten.  
Ordning enligt nedan;  
oximetazolin - Nezeril 
levokabastin  - Livostin  
mometason - Mometason 
budesonid - Desonix  
ipratropium - Atrovent Nasal   
 
I astmaavsnittet föreslogs en lite ändrad precisering kring sprayer och andningsbehållare. 
Airomir – salbutamol (spray till andningsbehållare) 
Flutide Evohaler – flutikason (spray till andningsbehållare) 
Kombinationsbehandling 
Buventol Easyhaler budesonid + formoterol 
För alternativ i sprayform, se bakgrundsmaterial 
 
I KOL-avsnittet föreslogs en liten ändring i den initiala texten: Säkerställ att patienten kan hantera sin 
inhalator. Både pulver samt spray (till eventuell andningsbehållare) finns tillgängliga.  
Efter det ville gruppen flytta upp rubriken Rökavvänjning.  
Sen ville man att Goldstadierna skulle markeras tydligare då de styr behandlingen. 
Gruppen vill också markera förkortningarna LAMA, LABA och även skriva SAMA och ICS. 
Vid Gold D föreslogs en ändrad rekommendation:  
1:a hand LAMA + LABA 
2:a hand LAMA+LABA+ICS eller  LABA+ICS. 
Var god se bakgrundsmaterial. 
Förslagen godkändes av Läkemedelskommittén. 
 
Kapitlet Neurologi föredrogs av Marcus Svennerud. 
Under Epilepsi föreslog terapigruppen att natriumvalproat och karbamazepin togs bort då de ej 
längre rekommenderas på grund av allt fler rapporter om missbildningsrisk vid intrauterin exposition 
och kognitiva bekymmer hos äldre i det första fallet och betydande interaktionsproblematik och 
relativt frekventa biverkningar hos framför allt äldre i det andra fallet. 
De nyare alternativ som finns är numera välbeprövade. Stesolid rekalt beredning ändras till 
rektallösning. 
Avsnittet neurogen smärta byter namn till neuropatisk smärta och hänvisning sker till smärtavsnittet. 
Även neurologigruppen föreslår ett tillägg med duloxetin under denna rubrik. Det är ett 
antidepressivum av typen SNRI. Preparatet är inte mer effektivt än amitriptylin vid neuropatisk 
smärta, men har generellt mindre biverkningar och kan av denna anledning vara ett alternativ. Vid 
samtidig depression eller ångest kan preparatet också vara ett alternativ.  
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När det gäller trigeminusneuralgi och karbamazepin görs en särskild kommentar i smärtavsnittet.  
Vid restless legs görs ett förtydligande med Pramipexol tablett. 
Läkemedelskommittén godkände ändringsförslagen. 
 
Kapitlet Gynekologi/Urologi hade sammanställts av Linda Tufvesson men föredrogs av Anna 
Janson. 
Gruppen hade förslag att under rubriken Menstruationsförskjutning lägga till Provera – 
medroxiprogesteronacetat, då det har samma verkan, pris och förpackningsstorlek. 
Under rubriken PMS föreslogs en ändrad text; SSRI i adekvat dos eller drospirenoninnehållande P-
piller. Se bakgrundsmaterial. 
Läkemedelskommittén godkände ändringarna. 
 
Kapitlet Mage/tarm föredrogs av Anna Janson. 
Här var bara ett mindre tillägg som föreslogs: I avsnittet Inflammatorisk tarmsjukdom och preparatet 
Colifoam skulle texten: vid restnotering av Colifoam kan Prednisolon APL supp 20 mg användas. 
Detta godkändes. 
 
Textsidorna behandlas på nästa möte. Det tidigare förslaget om en sida från Örebro kring trafik och 
läkemedel visade sig vid närmare påtitt vara väldigt allmänt hållet så vi beslöt att avstå från det. 
Däremot kan man fundera på text kring tillfälligt uppehåll vid risk för intorkning.  
 
§ 46 
Rapporter  
Den europeiska säkerhetsmyndigheten för läkemedel Prac har just idag kommit med 
rekommendationer kring begränsning i användning av kinoloner. 
 
§ 47 
Övriga frågor 
Olof berättade att Antibiotikaval är på gång i nytryck, Olof informerar eventuellt på nästa möte. 
Den nationella stramaappen har nu även rekommendationer för slutenvården.  
24/10 ordnar LMK en utbildning om hudsjukdomar med Emil Giertz som föreläsare. Över 200 är 
anmälda. 
29/11 ordnar chefläkarna och patientsäkerhetssamordnaren en dag om patientsäkerhet med 
läkemedel i fokus. Lajan skickar inbjudan till LMK:s medlemmar och vi skickar ett Läkemedelsnytt 
om detta. 
   
Vårens möten;  
29/1 Karlskrona 
12/3 Karlshamn 
7/5 Terapigruppsdag Ronneby  
21/5  
 
Datum för nästa möte;  
27/11 Karlshamn 
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Vid protokollet 
 
 
Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
Sekreterare 
 
Justerat den       /        2018 
 
 
 
Anna Janson                   Christina Botvid  
Ordförande                           Överläkare 
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