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Presentation av nya LK-medlemmar 

Mötet inleddes med en presentationsrunda, då fyra nya ledamöter hälsades 

välkomna: 

Maria Kättström, familjeläkare och medicinsk rådgivare, Vårdval Västmanland, 

Ingemar Lönnberg, överläkare och kardiolog, Västmanlands sjukhus Västerås, 

Mats Rothman, överläkare vid smärtrehabiliteringen, specialist i ortopedi och 

informationsläkare för Läkemedelskommittén, 

Malin Svakko, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Köpings kommun. 

Övriga frågor 

Det första LK-mötet för året blev ett coronaanpassat teamsmöte istället för som 

planerat, en upptakt med en start av projektet ”Äldres smärtbehandling”. 

Detta projekt senareläggs till hösten, då pandemin förhoppningsvis klingat av efter 

omfattande vaccination. Förslaget är att omvandla höstens första LK-möte den 6 

september till ett upptaktsmöte under hela eftermiddagen. Planen för ”Äldres 



 

 
  

  
    

 

 

 

smärtbehandling” är tänkt som en utbildningssatsning, särskilt mot kommunal 

vård. 

Föregående protokoll 

Protokollet från den 7 december 2020 godkändes. 

Ändring i Basläkemedel 2021   

Expertgrupp smärta och inflammation föreslog efter föregående kommittémöte en 

ändring gällande analgetika i Basläkemedel 2021. Beslut fattades per capsulam 

genom tillstyrkande via mail från majoriteten av kommitténs medlemmar. 

Ny baslista och Bulletin 

Den nya baslistan för 2021 kommer att lanseras på det digitala läkarmötet den 5 

februari. Baslista och Bulletin kommer därefter att distribueras ut i regionen. 

Ny baslista och Bulletin 

Under våren startar planeringen för ny version av äldrehäftet, som kommer att gälla 

fr o m 2022. Athir leder arbetet, som denna gång samlar ytterligare två regioner. 

Totalt 12 regioner kommer nu att delta i arbetet. 

Ny barnlista – seminarium 14 april 

Läkemedelskommittén i region Uppsala arrangerar seminarium om 

läkemedelsbehandling av barn utifrån nya listan ”Rekommenderade läkemedel för 

barn 2021/2022”. Ingen anmälan krävs. Mötet har med anledning av sjukdom 

skjutits upp till den 14 april kl. 9 – 12. Länk för deltagande: 

https://uu-se.zoom.us/j/63984696911 

Nya namn i expertgrupper   

Robert Broström, hälsopedagog på Hälsocenter i Västmanland är föreslagen som 

medlem i expertgruppsgruppen Levnadsvanor. Kommittén stödjer förslaget. 

Expertgruppen är sedan i höstas även ett lokalt programområde inom SKR:s 

kunskapsstyrningsorganisation som leds av Lena Lönnberg. 

Mellansvenskt Läkemedelsforum 4 februari 2021   

Mellansvenskt Läkemedelsforum blir i år digitalt som så många andra möten och 

kongresser. Lars Lööf berättade om förberedelserna för detta event som hittills har 

lockat mer än 600 deltagare. 

Livestreamingen utgår ifrån Conventum i Örebro. 

Anmälan görs före månadsskiftet via: 

https://www.ellemkonferens.se/kunder/LMF2021/index.php 

Program:  

https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-

samarbetspartners/behandlingsstod/lakemedel/utbildningar/program2021.pdf 

https://uu-se.zoom.us/j/63984696911
https://www.ellemkonferens.se/kunder/LMF2021/index.php
https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/behandlingsstod/lakemedel/utbildningar/program2021.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/behandlingsstod/lakemedel/utbildningar/program2021.pdf


 

 
  

  
    

 

 

 

Hur blir våren - utbildningsinsatser   

Informationsapotekarna kommer att erbjuda alla familjeläkarmottagningar ett 

digitalt apotekarmöte. Apotekarna kommer bland annat att berätta om 

förändringarna i nya baslistan. 

Athir kommer att tillsammans med bland annat Sofia Dettmann genomföra en 

utbildningssatsning gentemot kommunal personal inom området palliation. Det 

kopplar i viss mån till den planerade höstsatsningen om äldres smärtbehandling 

varför även Mats kommer att vara involverad. 

Utbildningsinsatser sker även liksom tidigare mot undersköterskor, AT- och ST 

läkare i regionen. 

Mats och Maria K fortsätter sitt arbete gällande iatrogent beroende som startade upp 

2017. Under våren kommer fokus att vara på de familjeläkarmottagningar som ser 

en förbättringspotential och vill förändra sin förskrivning av beroendeframkallande 

läkemedel. 

Hur går det med vaccinationerna   

Karl-Johan beskrev svårigheterna med att få till logistiken för att få ut 

vaccindoserna. Det kommer nya rekommendationer varje dag för hur  

vaccinet ska fördelas och det är svårt att få överblick över situationen. 

Carina sammanfattar läkemedelsåret 2020   

Carina gav en fyllig rapport över utveckling av förskrivning och 

läkemedelskostnader för 2020. Se bilaga 1. 

Det långsiktiga antibiotikamålet har äntligen nåtts. Förskrivningen går neråt men en 

stor orsak är förstås coronapandemin och den verkliga utmaningen blir att bibehålla 

den restriktiva antibiotikaförskrivningen efter avslutad pandemi. 

Schema 2021 

Läkemedelskommitténs möten 2021 

8 februari  Kungshatt (ingång 4, våning 9) 

22 mars Kungshatt 

26 april Kungshatt 

31 maj Kungshatt 

6 september Förslag: upptakt - projekt ”Äldres smärtbehandling” 

11 oktober Kungshatt 

8 november Kungshatt 

29 november  Kungshatt 
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