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Rubrik 

Datum: 2019-01-29 
Plats: Säkerhetssalongen, Wämö Center Karlskrona 
 
Närvarande: Närvarande 
                                            Anna Janson, familjeläkare, ordförande 
 Paul Johannesson, bitr avdelningsföreståndare 
 Christina Botvid, överläkare 
 Peter Valverius, chefläkare 
 Amer Mousa, överläkare 
 Olof Blivik, verksamhetschef 
 Kristine Thorell, apotekare 
 Elisabeth ”Lajan” Håkansson, administrativ sekreterare 
  
Icke närvarande: Frånvarande 
                                            Monica Palmö, övertandläkare 
 Karin Andersson, apotekare (FL) 

Maud Janzon, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Marcus Svennerud, överläkare 
Elzbieta Kaszuba, familjeläkare 
Boel Jönsson, familjeläkare 
Olivia Frånberg, apotekare 
 

 
1.  Godkännande av dagordningen 

 
2.  Föregående minnesanteckningar 

Godkänns.  
 

3.  Val av justeringsperson 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Amer Mousa.  
 

4.  Uppföljning av Läkemedelskommitténs mål 
Kristine Thorell redogjorde för uppföljningen av Läkemedelkommitténs mål för 
2018/2019 då Olivia Frånberg blivit sjuk. Vi har 3 mål kring antibiotika som är 
samma som de nationella stramamålen: antal antibiotikarecept per 1000 invånare ska 
sänkas till 250, andel kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor 18 - 79 år ska vara  
< 10 % och andel PcV av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år ska vara > 80 %.  
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Antibiotikaförsäljningen totalt har under sista kvartalet minskat jämfört med 2017. 
Blekinge har minskat med cirka 4 % för hela året 2018 och ligger nu på 291 recept per 
1000 invånare vilket är 7:e plats i riket. Arbetet att minska förskrivningen går lugnt 
och metodiskt framåt.  
Andelen kinoloner till kvinnor har minskat något. Primärvården ligger under 10 % 
medan regionen som helhet ligger runt 13 %. 
När det gäller andel PcV av luftvägsantibiotika barn 0-6 år ligger Blekinge över 80 % 
som en av fem regioner.   
 
Läkemedelskommittén har också mål för personer 75 år och äldre. För de läkemedel 
som räknas som potentiellt olämpliga enligt Socialstyrelsen fortsätter vi att minska 
och ligger nu på nionde plats i riket vilket är under riksgenomsnittet. Vi följer särskilt 
kodein och tramadol. För tramadol till personer 75 år och äldre har vi minskat mest i 
landet och ligger nu på sjätte plats. För kodein har minskningen från 2017 avstannat 
och vi ligger fortfarande högst i landet. Här behöver vi en strategi. 
När det gäller sömnmedel till åldersgruppen 75 år och äldre fortsätter vi att minska 
och ligger på trettonde plats i riket medan förskrivningen till alla åldrar ligger mer still. 
Där har vi en fjortondeplats. Ett sista mål är att minska den onödiga användningen av 
PPI där vi fortsätter att långsamt minska. Nu har även andra regioner börjat minska 
efter att ha startat liknande arbete som vi gjort här i Blekinge. Även här skulle vi 
behöva en fortsatt strategi. De redovisade resultaten går att se på intranätet. 
 
Inför 2020 behöver vi ser över målen och det innefattar läkemedelsmål till Hälsoval 
och miljömål i region Blekinge. Kan man använda avvikelser kring läkemedel som en 
grund? Och hälsoekonomi? 
 
Då frågan ofta diskuteras hade Kristine även tagit fram hur förskrivningen av 
melatonin ser ut i länet. Den ökar rejält men sett till riket ligger vi lågt. Toppen ligger 
till patienter kring 16 år och förskrivs mest vid ADHD och diagnoser som 
habiliteringen hanterar. 
 

5.  Nya Antibiotikaval – Olof Blivik 
Olof redogjorde för förändringarna i nya Antibiotikaval 2019-2020. Vissa 
rekommendationer ändrats något men framför allt har nya avsnitt tillkommit. De 
handlar bland annat om cystit hos barn, kateterassocierad uvi och divertikulit. Även 
information kring interaktioner, antibiotika och mat, biverkningar, dosering i 
förhållande till njurfunktion och Infektionsverktyget har tillkommit. Distribuering av 
broschyren är påbörjad. Ett litet fel har smugit sig in på sidan 4 om tonsillit. 
Centorkriterierna står uppräknade men febern ska vara >38,5 grader.  
 

6.  Läkemedelsutredningen klar – Olivia Frånberg 
Punkten bordläggs till nästa möte.   
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7.  Diagnostisk checklista från Socialstyrelsen – Anna Janson 
Johan Fastbom, klinisk farmakolog och geriatriker på Socialstyrelsen, som ligger 
bakom målen för äldres läkemedelsanvändning har i samråd med andra instanser tagit 
fram ett utkast till en checklista på symtom där läkemedel kan vara orsaken. 
Symtomskattningsskalan Phase 20 ligger till grund för urvalet av symtom. Då 
checklistan är ganska omfattande resonerade vi att den bäst används som ett 
komplement när man tolkar en ifylld Phase 20-lista.    
 

8.  ST-läkarprojekt – Kristine Thorell och Anna Janson 
ST-läkarna ska göra ett forskningsprojekt och ett kvalitetsprojekt under sin ST-
tjänstgöring. I primärvården har man försökt knyta ihop ST-läkarna med delar av 
verksamheten som har tänktbara projekt och nu har vi kommit med här. Det har 
resulterat i tre projekt än så länge. Det är glädjande!  
 

9.  Föreskriften om läkemedelshantering – Anna Janson 
Fem utkast till PM med bilagor är gjorda som Läkemedelskommittén tittade på och 
hade synpunkter på utifrån sin kliniska vardag vilket var en bra input.  
 

10.  Övriga ärenden 
 
Uttorkning i läkemedelslistan – Anna Janson 
Det gäller en extra ruta på den utskrivna läkemedelslistan där man kan skriva in 
läkemedel som ska sättas av vid risk för kraftigare uttorkning. Den måste tyvärr fyllas i 
för hand och informationen riskerar därför att försvinna mellan varven. 
Läkemedelskommittén beslöt ändå att säga ja till förslaget. Detta är bättre än inget. En 
mindre förändring återkopplas till Förvaltning vårdsystem och förhoppningsvis 
kommer rutan med i nästa uppdatering av journalsystemet. 
 
Vårdkommitté – Anna Janson 
Nu är det beslutat hur Vårdkommittén ska se ut och vilka funktioner som ska ingå. 
Den ska vara sista instansen i den nationella och regionala strukturen för 
kunskapsstyrning. I Region Blekinge tänker man sig att vårdprogram och liknande ska 
lokalt omsättas via processarbete. Vi diskuterade detta och hur tagna beslut ska 
omsättas i praktiken. Ett förslag var att diskutera implementeringskunskap på 
terapigruppsdagen i maj. 
 
Utbildningar 
Läkemedelskommittén kommer onsdagen 24/4 att anordna en utbildning om 
demenssjukdomar. Programmet börjar nu klarna och kommer att skickas ut snarast. 
Vi påminde också om Rekmässan i Hyllie 20 respektive 21/3 där Läkemedels-
kommittén kan betala resan för de i kommittén eller terapigrupperna som vill åka. 
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11.  Mötet avslutas 
 

 
Vid anteckningarna 
 
Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
 
Justerat    /   2019 
 
 
 
Anna Jansson   Amer Mousa 
Ordförande   Överläkare 
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