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1. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna
2. Övriga frågor
Beroenderåd
Medlemmar i Läkemedelskommittén
3. REK-listan, 2020
Den tryckta versionen bör komma från tryckeriet i nästa vecka (v 23) och mobilversionen

blir färdig i helgen. Vi försöker få loss några ex av den tryckta versionen till de två
turnébesök som är inbokade.
4. Nyheter och information från specialiteter/verksamheter/frågor medskick från
kollegor
Medicin: Press på läkemedelskostnader vilka ökat på grund av coronapandemin. Alla
verksamhetschefer ska se över läkemedelskostnader och bemanning.
5. Om läkemedel och läkemedelsfrågor på Gotland
6. Praktiska läkemedelsfrågor i Sverige – restnoteringar, utbyten mm.
Det är fortfarande svårt att få tag på flera läkemedel på grund av covid-19, Propofol och sterilt
vatten fördelas varje vecka av nationell fördelningsgrupp. Flera regioner har börjat använda
vatten från dialysens RO-anläggningar och vi är på gång även på Gotland.
Cefotaxim är på väg att ta slut, lagret på Visby lasarett räcker för 3 månaders
normalförbrukning.
Tillverkningen av Spasmofen upphör och det går inte att få tag på längre, informationsmail
ska skickas ut från Läkemedelskommittén.
Pyrodixin ska sluta tillverkas. Blir problem vid behandling av TBC-patienter som behöver vit
B6 vid samtidig behandling med Tibinide för att ej drabbas av biverkningar. Befintligt lager i
Sverige förväntas räcka till slutet på 2021, sedan blir alternativet att söka licens.
https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2020/pyridoxintablettforsvinner.5.256269d8171ac4d524bdae7b.html
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Ny rutin: Användning av spacer i slutenvård. Alternativ till nebulisatorbehandling som
eventuellt skulle kunna sprida smitta via aerosolbildning.
7. Vad händer i läkemedelssverige? LMV? TLV? SKL? LOK? NT-rådet?
Läkemedelsverket/TLV: Från 2 juni gäller en ny lag som ger apoteken rätt att byta
läkemedel utanför läkemedelsförmånen in i förmånen.
Socialstyrelsen: Håller på med riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där utvärtes NSAID
har hamnat högt i prioritetsordningen. Förslaget är nu ute på remiss och diskussioner pågår
bland annat inom LOK (landets Läkemedelskommittéordföranden) som anser att varje region
bör protestera mot förslaget.
8. Återkoppling från externa möten
Två viktiga budskap från värdsallergimöte i Lyon som Nenad besökte i december:
1. Använd aldrig endast beta-2-stimulerare till astmatiker, utan alla ska ha tillgång till
kortison, även vid lindriga besvär.
2. Patienter med eosinofilt driven astma kan ha nytta av de nya IL-5-hämmarna
(Nucala/Fasenra) som kan göra att det går att minska kortisondosen ordentligt, med minskad
risk för t ex osteoporos som följd. Remittera gärna patienter till infektion för utredning.
9. Andra frågor som är föranmälda
10. Övriga frågor
Beroenderådet: Uppdraget kommer från Läkemedelsforum för verksamhetschefer, beslut är
taget att ett beroenderåd ska inrättas på Gotland. Återrapportering ska ske till
läkemedelsforum regelbundet.
Det planeras för ett första möte med beroenderådet i september. Erik Wåhlin kommer att vara
ordförande. Huvudändamålet med beroenderådet är att hjälpa patienter som hamnat i
överförbrukning av beroendeframkallande läkemedel.
Framtida arbete är att se över de behandlingsriktlinjer, uttrappningsscheman mm som redan
finns och se till att de implementeras och används i större utsträckning. Många tips finns att
hitta i andra regioners arbete, t ex Västmanland som fick Guldpillret för sitt arbete för några år
sedan. Ett mål är att en patient med beroendeproblematik ska behandlas på liknande sätt
varhelst hen vänder sig i vården. Ett problem kan vara att nå ut till privata läkare i synnerhet
förskrivare utomläns. Vid problem med förskrivning från enskild läkare kan en diskussion
med chefläkaren föras.
Medlemmar i Läkemedelskommittén: Sissela har besökt primärvårdens
ledningsgruppsmöte för att se om vi kan få någon representant från regionens primärvård som
ledamot i kommittén.
Läkemedelsförskrivning: Observanda till primärvården att inte skriva ut/förnya recept på
specialistbehandlingar t ex nya förebyggande medel vid migrän. Många av dessa läkemedel
följs upp i register vilket är viktigt att bibehålla för att uppföljningen ska fungera som tänkt.
Patienten behöver även sin kontakt med specialistmottagningen.
Önskemål från allergimottagningen att inte nyinsätta EpiPen, det bör utföras på
allergimottagningen. Dessa recept kan dock gärna förnyas i primärvården, adrenalinpennor
har relativt kort hållbarhet.
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Förskrivning av testosteron: Ökar i hela landet även på Gotland. Finns mottagning (privat)
som överförskriver. Vi kollar upp statistiken.
Tips för framtida läkemedelsluncher:
Beroenderådet
Testosteronbehandling

Mötet avslutades
Höstens möten:
Fredagar 13-15 i Safir
25 september
23 oktober
20 november
11 december

Vid protokollet:
Magdalena Öhlund
Justeras:
Sissela Liljeqvist
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