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Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns vid nästa möte. 

Nytt om nygamla dokument 

Athir Tarish redogjorde för ändringar i dokumenten ”Ordinationsförslag enligt 
generella direktiv för SÄBO och korttidsboenden samt för hemsjukvårdspatienter i 
ordinärt boende” och ”Akutläkemedel för SÄBO och korttidsboenden samt för 
hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende”.  

Dokumenten skickas ut till LK samtidigt som protokollet. Om inga kommentarer 
inkommer innan nästa möte i LK har ändringarna godkänts. 

Inför baslistan 2020 

De olika terapiområdena gicks igenom. Alla grupper är inte klara med sina 
rekommendationer och LK skickade några frågor till vissa av grupperna. Vi får 
därför avvakta med att godkänna hela listan tills nästa LK-möte 2/12. 

 

 



 

  

  

  
    

 
 
 

 

Nytt om dos och varuförsörjning 

Karl-Johan redogjorde för en del av problemen med varuförsörjningen via nya 
leverantören Apotekstjänst. Det är fortfarande störningar men en stabilisering har 
skett, även om brister på material ger problem i vissa verksamheter. 
Dosförsörjningen som går via samma företag och har gjort så i 5 år, har inte 
påverkats. 
Det finns inget att rapportera om den nya dosupphandlingen som ska avgöras 
under hösten. 
 

Elektronisk förskrivning –fråga från LV 

Den 1 juni 2020 börjar lagen om Nationell läkemedelslista att gälla.  
Syftet är att patientens samlade förskrivna läkemedel ska vara tillgänglig för alla 
aktörer i vårdkedjan. Mot bakgrund av detta föreslår Läkemedelsverket att 
elektronisk förskrivning ska bli huvudregel. 

Som reservrutin kommer pappersrecept att finnas, dock endast med en blankett som 
ersätter de två nuvarande (vanlig receptblankett samt blankett för särskilda 
läkemedel. LK ser inga problem med detta.  
 

Kommande möten i LK 

 
2/12                    Kungshatt 

20/1                    LK-upptakt 12–17 
Tema etik:  
Gästtalare Lars Sandman. Inbjudan går ut även till intresserade  
i Rådet för kunskapsstyrning  

10/2                    Kungshatt 

16/3                    Kungshatt 
 
27/4                    Kungshatt  

1/6                      Kungshatt   

  

Inge Eriksson  Carina Westberg 
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