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Dagens gäster – Åsa Lundquist, folkhälsochef och Kristina Bucht, hälsostrateg
Kompetenscentrum för hälsa (KCH) är en regionövergripande verksamhet i nära
kontakt med såväl politik som koncernledning. Verksamheten inom KCH bedrivs
både på det strategiska och operativa planet och omfattar förutom
folkhälsorapportering och kunskapsförmedling, att vara ett stöd, både metodiskt och
processinriktat för regionens olika verksamheter. Därtill ingår i KCH:s uppdrag att
verka i nära samverkan med såväl länets kommuner och myndigheter som privata
vårdgivare för att förbättra levnadsvanorna och livsvillkoren för hela befolkningen i
länet. Långsiktigt är målet en förbättrad hälsa både fysiskt och psykiskt.
Hälsocentrum Västmanland (HCV) som är en underenhet till KCH bedriver
operativa insatser på individ- och gruppnivå genom hälsocenterverksamheten
(Hälsocenter Fagersta, Köping, Sala och Västerås), självhjälpsgrupper och
tobaksavvänjning.
Åsa och Kristina berättade om sig själva och sin verksamhet. Samverkan med
Läkemedelskommittén är god i synnerhet genom expertgrupp Levnadsvanor, där
Kristina Bucht föreslås ersätta Lisa Österberg som avslutat sin anställning i
regionen.

Protokoll
Protokollet från februaris LK-möte godkändes
Expertgrupper
Förslag på nya medlemmar inom Läkemedelskommitténs expertgrupper.
Strama: Karin Nordfors, ST infektion, Freya Brodersen, Viksäng FLE
Levnadsvanor: Kristina Bucht, Kompetenscentrum för hälsa
Miljö – nästa steg
På Läkemedelskommittéupptakten diskuterades läkemedel och miljö. Utifrån

Stockholms föredöme diskuterade kommittén hur vi i Västmanland kan
fördjupa vårt arbete med miljöfrågorna kopplat till läkemedel. Det är nu dags
att ta denna frågeställning till LK:s expertgrupper. Vid vårens
expertgruppsluncher kommer frågan att tas upp som en punkt att tänka på
vid arbetet med baslistan 2020. På internatet i september kommer sedan
expertgruppernas konkreta förslag att diskuteras.
Läkemedelsförråd på SÄBO
Karl-Johan tog upp ett problem som uppdagats den senaste tiden. SÄBO:s får
beställa läkemedel för att starta upp en behandling innan patienten har hunnit få sina
egna läkemedel. Problemet är att vissa SÄBOn beställer mycket mer än vad som
behövs att starta behandlingen. MASarna Agneta Roos och Håkan Falknäs anser att
MAS i varje kommun ska försöka stävja detta beteende.
Läkemedelsberättelse
En förändringsledare, inom digitalisering, på Medicinkliniken, har påtalat att ordet
”läkemedelsberättelse” i Cosmic skapar förvirring för patienterna. En rundfråga i
vår sjukvårdsregion visar, att man oftast använder begrepp som inkluderar
”Utskrivningsinformation” eller ”Utskrivningsmeddelande” och
”Läkemedelsberättelse”. Ärendet diskuterades på LK mötet men man fann inte
någon lösning på problemet. Johan Nordmark och Inge Eriksson arbetar vidare med
frågan.
Aktuell extern fortbildning
Evidens i vården 5 april – Camtö (Örebro).
Inge skickar ut programmet till LK-medlemmarna
Onkologiseminarium 16 maj - Regionala rådet, Högbo Bruk
Inge skickar ut programmet till LK-medlemmarna.

Mellansvenskt läkemedelsforum
Planering för MLF 2020 startar med ett första möte den 4 april. Ledamöterna
uppmuntrades att innan dess maila förslag på teman till Inge.
Övrig fråga
Fragmin är restnoterat och inte heller Innohep finns att få tag i. Om Klexane finns
är oklart. Karl – Johan undersöker hur problemet kan lösas, om det går att komma
till rätta med licenspreparat. Karl-Johan återkopplar till Maria Eckerrot.
Under diskussionerna framgick att det vore önskvärt om denna information fanns
att hitta i Cosmic innan förskrivningstillfället.
Restnoteringar är ett ökat bekymmer och trots Läkemedelsverkets ambitioner är
deras lista på hemsidan otillräcklig i den praktiska vården. I bästa fall finns aktuell
restnotering med, däremot sällan något enkelt alternativ.
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