
 1 

 
 
 
Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge  
sammanträde den 30 maj 2017 
 
 

Närvarande                                
Familjeläkare Anna Janson, ordförande 
Apotekare Karin Andersson 
Apotekare Kristine Thorell 
Bitr. avdelningsföreståndare Paul Johannesson 
Distriktssköterska Annica Ringsö 
Familjeläkare Elisabet Ekman 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon 
Överläkare Max Nyström 
Verksamhetschef Olof Blivik, adj. 
Familjeläkare Boel Jönsson 
 

Anmält förhinder 
Utvecklingsdirektör Gunilla Skoog   
Överläkare Maria Söderlin 
Överläkare Katharina Darlison 
Övertandläkare Monica Palmö 
Överläkare Sofia Hellerfelt, adj. 
Chefläkare Peter Valverius    
 
§ 127    

Dagordning 
Utsänd föredragningslista godkändes.  
 
§ 128 
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Maud Janzon. 
 
§ 129 
Protokollet från 170314 godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 130 

Läkemedelsrådets i Skåne kontakter med LIF 
Jonas Röman har i januari deltagit i det möte som Läkemedelsrådet i Skåne och dess expertgrupper 
har med läkemedelsindustrin varje år efter att man tryckt sin Reklista. Man ser reklistearbetet som en 
lång process och att detta möte är för att inhämta synpunkter inför nästa års arbete.  
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Först ses alla gemensamt och Läkemedelsrådet gör en presentation av nyheterna i listan. Sedan får 
företagen träffa representanter för expertgrupperna under ca 10 minuter var enligt ett uppgjort 
schema. 
Denna typ av arrangemang är för stort för oss på många vis. En hearing kan dock vara ett alternativ 
för en terapigrupp vid större revideringar eller när praktisk kunskap behöver inhämtas. Vid behov 
kan vi anställda bistå terapigrupperna i kontakter med läkemedelsföretag.  
Kunskap om LIF-avtalet kan behöva spridas till chefer. 
 
§ 131 

Ny dosleverantör  
Jonas Röman har ansvar för dosfrågan i landstinget Blekinge. En ny upphandling av dostjänsten är 
gjord tillsammans med Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Jönköping. Det finns 3 aktörer på 
marknaden och efter upphandlingen överklagades beslutet. Upphandlingen gjordes då om och alla 
lämnade då samma anbud, så fick lotten avgöra. Apotekstjänst vann även lottningen. 11/5 tog de 
över dostjänsten från Apoteket AB. Inga praktiska problem har rapporterats i övergången men några 
smärre framkom under mötet. Man kan vända sig till Jonas vid övergripande frågor. En ny riktlinje 
angående dostjänst ska uppdateras under veckan. I praktiken innebär den inga förändringar.  
 
§ 132 

Budgetprognos 
Kristine Thorell redogjorde för budgetprognosen gällande receptläkemedel. Prognosen är att BLS 
går back medan primärvård och psykiatri klarar sin budget. 
 
§ 133 

Regel kring rekvisition i öppenvård  
Med anledning av att förskrivning av injektionsläkemedel ökar i primärvården ser kommittén ett 
behov av en skriven regel. Detta då man ej är så vana att tänka rekvisition i primärvården och inte 
minst för att få en harmonisering i hanteringen mellan vårdenheter. Flera landsting jobbar med 
samma fråga och vi har inhämtat informationer från olika håll. 
Kommittémedlemmarna diskuterade vilka kriterier som är relevanta för att fånga in rätt typ av 
läkemedel och vi kom fram till att läkemedlet ska vara till för att behandla sjukdom (till skillnad från 
profylax), att man behöver sjukvårdens hjälp för att tillföra läkemedlet, att administrationen behöver 
övervakas av sjukvården, att transportkedjan ska vara säker (inte förvaras i varm privatbil om det är 
en kylvara t ex), att förpackningen inte är lämplig (t ex 5-pack av någon som ska ges i endos) och att 
upphandlat är betydligt billigare än recepthantering. Utifrån detta ska en regel och troligen också en 
preparatlista göras. Att hantera kostnaden när någon annan klinik ger läkemedlet än den som 
ordinerat är också en fråga att ta med. 
 
§ 134 

Ny författning kring läkemedelshantering 
Anna Janson drog en sammanfattning av Socialstyrelsens uppdaterade författning kring 
läkemedelshantering som börjar gälla från och med 180101. Vårdgivaren ska då fastställa rutiner för 
ordination och hantering av läkemedel i verksamheten. 
Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med utgångspunkt i 
patientens behov med hänsyn tagen till patientens hälsotillstånd, ålder, kön, läkemedelsanvändning, 
pågående behandling och utredning, överkänslighet, ev graviditet och amning. Även läkemedlets 
kontraindikationer och andra viktiga faktorer för läkemedelsbehandlingen ska beaktas.  
Allt detta gäller även vid utsättning, ändring eller förlängning av pågående behandling.  
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Den som ordinerar läkemedlet ska planera för en uppföljning eller bestämma datum för avslut.  
 
Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i journalen på ett strukturerat sätt med behandlingens 
längd, ordinationsorsak och när och hur behandlingen ska följas upp eller avslutas. 
En nyhet är att en sjuksköterska får justera dosen av läkemedel där doseringen är beroende av 
individuella mål eller mätvärden för patienten. Landstinget behöver fastställa vilken kompetens 
sjuksköterskan ska ha och vilka läkemedel som får justeras 
Iordningsställande, administrering och överlämnande av läkemedel – den som gör detta ska ha 
tillgång till information kring själva ordinationen, vem som ordinerat och tidpunkt. Den som 
iordningsställer läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning av ordination och dos. Det ska finnas 
tydliga instruktioner vid spädning. En nyhet i slutenvården är att någon annan än den som 
iordningsställt får administrera eller överlämna läkemedel om det är förenligt med säker vård.  
Den mottagande ska ha förutsättningar att fullgöra uppgiften och ha dokumenterade kunskaper om 
hantering och risker med läkemedel. 
Om olika personer iordningsställer respektive överlämnar ska bägge signera.  
Batchnummer för biologiska läkemedel ska registreras. Man ska också dokumentera exakt vilket 
läkemedel som givits (dvs dokumentera om det är en annan tillverkare än den som ordinerats). 
Ytterligare en nyhet är att man vid inskrivning i slutenvård ska ta ställning till om patienten själv ska 
kunna ansvara för sin pågående medicinering och hur dessa läkemedel i så fall ska förvaras. 
Skrivningen om läkemedelsgenomgångar finns kvar bl a att en läkare ska ansvara för 
läkemedelsgenomgångar och en enkel genomgång ska göras i vissa situationer när patienten är > 75 
år och har minst 5 läkemedel. 
 
Läkemedelskommittén diskuterade sedan hur detta ska kunna tillämpas i praktiken. Det som 
framkom var: 
Att beakta alla faktorer vid ordination är viktigast vid nyinsättning. 
Primärvården är den instans som har bäst kunskap för att kunna ha denna överblick. 
Vår journal är inte riggad för att registrera indikation varje gång men det hade varit bra om det var 
obligatoriskt. Det är heller inte givet hur behandlingslängd och uppföljning ska dokumenteras, men 
en pop-up ruta hade varit önskvärd. Att dubbelsignera är heller inte möjligt i dagsläget. 
Journalsystemet behöver kunna hjälpa förskrivarna i att göra rätt. 
När det gäller ändring av dosering av sjuksköterska kan det gälla specialistsjuksköterska, 
distriktssköterska och någon på vårdavdelning utsedd av chefen. Det kan behövas en personlig lista 
vilka läkemedel var en har rätt att dosändra. 
Man kunde inte se att det finns något behov av att undersköterskor på vårdavdelning överlämnar 
läkemedel. Behandlingen inneliggande är så avancerad idag att det behövs goda kunskaper om 
läkemedel för att inte äventyra patientsäkerheten. 
För att få hjälp att implementera delar av författningen kanske mål kan skapas för BLS t ex. 
 
§ 135 

Rapporter från möten: LOK, Sil, nätverk landstingsfarmaceuter  
Det vi hann med var att Karin Andersson rapporterade att vi är det enda landsting som minskar i 
förskrivning av PPI. Vi tror att vården jobbar med ämnet efter Läkemedelskommitténs 
utbildningssatsning till både primärvård och BLSi . 
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§ 136 

Övriga frågor 
 
De frågor som lyfts föll in under befintliga punkter.  
 
Vid protokollet 
 
 
Elisabeth ”Lajan” Håkansson 
Sekreterare 
 
Justerat den       /        2017 
 
 
 
Anna Janson                   Maud Janzon 
Ordförande                           MAS 


