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Protokoll 

Datum: 2020-02-11 
 
Närvarande: Anna Janson, familjeläkare, ordförande 

Marcus Svennerud, överläkare 
 Christina Botvid, överläkare 
 Olivia Frånberg, apotekare 

Carina Lind, diabetessköterska 
Marie Håkansson, controller 

 Amer Mousa, överläkare 
Elzbieta Kaszuba, familjeläkare 
Monica Palmö, övertandläkare 
Karin Andersson, apotekare 

 Elisabeth ”Lajan” Håkansson, administrativ sekreterare 
  
Icke närvarande: Maud Janzon, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 Olof Blivik, verksamhetschef 

Tanja Kallenberg, avdelningschef 
Peter Valverius, chefläkare 
Boel Jönsson, familjeläkare 
 

 
 
1.  Godkännande av dagordningen 

 
2.  Föregående minnesanteckningar 

Godkänns.  
 

3.  Val av justeringsperson 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Monica Palmö. 
  
 

4.  Kunskapsstyrning i Region Blekinge – Håkan Friberg 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare och ansvarig för kunskapsstyrningen inom 
Region Blekinge redogör för det aktuella läget.  
Nu finns det 27 nationella programområden, NPO, och därunder NAG, nationella 
arbetsgrupper, som oftast är en tillfällig grupp som arbetar fram ett vårdprogram men 
även fasta NAG:ar finns. För att stötta och komplettera NPO:erna finns NSG, 
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nationella stödgrupper som jobbar med kunskapsstöd, register, uppföljning, 
patientsäkerhet och läkemedel/medicinteknik bl a.   
I de 6 sjukvårdsregionerna finns sedan korresponderande RPO med regionala 
stödgrupper RSG. Det är viktigt att kommunikationen mellan nationell, regional och 
lokal nivå fungerar så att information kan gå i bägge riktningar.  
Den lokala nivån håller nu på att formeras. Tanken är att vårdprogram och nya PSV – 
personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (fd SVF) ska bearbetas i processer. På 
nationell nivå ligger man på och vill snabbt få i gång ett stort antal processer på kort 
tid. Närmast på tur är 7 PSV (sepsis, stroke, RA, kritisk ischemi, KOL, schizofreni 
och höftartros) och snart kommer än fler. Via Vårdkommittén ska processerna 
prioriteras sinsemellan och Vårdkommittén bestämmer vilka verksamheter som ska 
vara med i respektive process. Man tänker sig LPO, lokala programområdesgrupper, 
bestående av aktuella chefer som utser de som ska vara med i respektive process. 
Processgrupperna ska få stöd i processarbetet via särskilda processledare i sådant som 
att göra GAP-analyser, bestämma vem som gör vad och hur ska implementering och 
uppföljning ske. 
Hur LMK ska kopplas till arbetet behöver vi diskutera. Håkan Friberg är inbjuden 
även till terapigruppseftermiddagen.  
 
 

5.  Uppföljning av Läkemedelskommitténs mål, vissa andra läkemedel samt 
diabetesstickor – Olivia Frånberg  
En översiktlig rapport om förskrivningen 2019 i Blekinge av läkemedel inom ordnat 
införande av nya dyra läkemedel presenterades.  
Återbäringen ökade rejält 2019 för rekvisition och recept. För smittskydd har 
återbäringen dock minskat.  
 
Uppföljning av Region Blekinges Läkemedelsmål presenterades.  
 
Vad gäller antibiotikamål (i enlighet med Stramas nationella mål) sker en minskning 
mot 250 recept per tusen invånare (2019: 282 recept per tusen invånare). Andelen 
kinolonrecept minskar också till stor del på sjukhuset. Vad gäller andel PcV av 
antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner till barn har Blekinge nått målet 
med förskrivning över 80%, men minskade något under 2019. 
 
Region Blekinges förskrivning av potentiellt olämpliga läkemedel till äldre sjunker 
(elfte plats i riket). Tramadol, kodein och sömnmedel förskrivs till störst del från 
primärvården. Tramadol har minskat mycket de senaste åren och minskar något även 
2019. Kodeinförskrivningen är dock fortfarande högst i Sverige och ökar något under 
2019. Sömnmedel minskar och ligger under rikssnittet. 
 
Målet om att minska den onödiga användningen av protonpumpshämmare (PPI) 
har inte uppnåtts under 2019 utan man kan istället se en liten ökning av användningen 
(sjätte plats i riket). Relativt stor skillnad kan ses i förskrivning mellan olika 
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vårdcentraler. Förutom primärvården förskriver även till exempel medicin- och 
kirurgkliniken samt thoraxcentrum PPI. 
Efter en fråga från verksamheten har vi tagit fram siffror för förskrivningen av 
diabetesstickor i primärvården. Det visar sig att andelen stickor per listad person 
skiljer sig åt men även vilka stickor man skriver ut. Resultatet blev en skillnad i 
kostnad mellan vårdcentralerna från 11 till 39 kr per listad person. Vi tänkte 
återkoppla detta vid vår nästa informationsrunda till vårdcentralerna. 

  
Det är dags för Läkemedelskommittén att ta fram nya mål. Primärvårdskvalitets 
kvalitetsindikatorer innehåller många mål med fokus på läkemedelsbehandling men 
har ännu inte implementerats i Region Blekinge.  
 

  
6.  Forskning kring antibiotika och resistens – Oskar Ekelund 

Oskar Ekelund, verksamhetschef för mikrobiologin i Kronoberg och Blekinge, 
berättade om klinikens arbete. Man är profilerad mot antibiotikaresistens och 
resistensbestämningar och är ett referenslaboratorium.  Man samarbetar både med 
europeiska Eucast kring resistensbestämning och WHO för att bygga upp diagnostik 
som kan komma fler till del. Snabb diagnostik är viktigt för att kunna ge rätt 
behandling och laboratoriet har nu kunnat korta den tiden för blododlingar från 
ibland flera dagar till 16-24 timmar. De har hittat en snabb, tillförlitlig och billig 
metod som nu sprids i världen. Man har också tittat över ledtiderna internt från att 
provet tas till att det når labbet och kortat dem. Mikrobiologen utvecklar också en 
snabbare metod för att bestämma lägsta effektiva dos för vissa antibiotika vid olika 
infektioner. 
Till sist berättade Oskar att SIR-systemet (sensitive, intermediate, resistent) nyligen 
ändrats vilket man skickat ut information om. SIR ska nu tolkas som sannolikhet för 
klinisk effekt. För I gäller nu att antibiotika kan hjälpa om dosen höjs på olika sätt. 
Det kan gälla naturlig anrikning (i urin t ex), högre dos eller annat administreringssätt. 
Vissa antibiotika där man tidigare svarat S kommer nu att svaras ut I, och information 
om sättet att tänka behöver nå ut. Man måste alltså inte avstå från ett preparat med 
svaret I, utan ska fråga sig om dos eller koncentration behöver höjas på något sätt. 
 
Mötet avslutas 
Nästa möte är tisdag 10/3 i Karlshamn. 
Fundera över nya mål till nästa möte.  
 
Terapigruppseftermiddag hålls den 21/4. Håkan Friberg är inbjuden att prata om 
kunskapsstyrning även här. Vi behöver också diskutera hur Läkemedelskommitténs 
arbete kopplas ihop med kunskapsstyrningen.   
 
 
 
 



LÄKEMEDELSKOMMITTÉN 
 

 
 
Region Blekinge Besöksadress Telefon E-post Webbplats 
Läkemedelskommittén Wämö Center 0455 – 73 10 00 lakemedelskommitten@regionblekinge.se regionblekinge.se 
 
 

Vid anteckningarna 
 
Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
 
Justerat    /   2020 
 
 
 
Anna Janson   Monica Palmö 
Ordförande   Övertandläkare 
 
 
 
 
Datum för vårens möten; 
10/3 Karlshamn - Servitören 
21/4 Terapigruppsdag – Ronneby Brunn 
26/5 Äggaboden 
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