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Protokoll
Punkten bordlades till nästa möte.
Dos
Håkan Falknäs lyfte frågan om att det eventuellt kan bli så att kommuner ska börja
upphandla DOS-tjänster. Enligt Håkan har kommunerna inte alls den kompetens
som krävs för det.
Frågan inte aktuell just nu enligt Karl-Johan Lindner.
Vaccinationer
Västerås stad har mycket få sjuksköterskor med egen ordinationsrätt. Därför behövs
ordination från läkare inför höstens influensavaccinationer. Hur görs detta på ett
smidigt sätt?
Läkemedelskommittén ber Håkan att lyfta frågan med smittskyddsläkare Jan
Smedjegård som tyvärr inte var på plats vid detta möte.
Maria Eckerrot lyfte frågan om det finns någon rekommendation vad gäller
vaccinering av patienter som behandlas med immunomodulerande läkemedel.
Det finns inga generella rekommendationer men Lars Lööf föreslår att Maria
kontaktar Socialstyrelsen i denna fråga.

Kommunsköterskor och nationella listan
Agneta Roos lyfte frågan kring hur kommunerna ska tänka när det gäller
distriktssköterskor med förskrivningsrätt.
Diskussion följde kring samordning av ordinationsmallar etc. i journalsystem och
REK-listor men utmynnade inte i något beslut eller förslag.
Generella listan ska uppdateras. Detta bör samordnas med uppdateringen av
Basläkemedelslistan.
Ny hemsida för ordnat införande
Carina visade Janusinfos nya webbsida (https://janusinfo.se)
SoS läkemedelsprognos
Punkten bordlades till nästa möte
Tiazider – hur gör vi?
Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och
skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under
längre tid. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma
på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer.
Råden från Läkemedelsverket (LV) anses inte vara optimalt formulerade för att
praktiskt kunna användas i sjukvården.
Företrädare i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd ska diskutera
kommunikationsstrategi vid kommande möte och ämnet berörs även vid en kurs
kring Läkemedelsbiverkningar i LV:s regi den 6/11.
Läkemedelskommittén i Västmanland lyfter frågan genom LOK vad avser LV:s
kommunikationsstrategi vad avser tydlighet och pragmatiska förhållanden i råden
mot förskrivare och emot patienter.
Läkemedelsboken
Läkemedelsboken (LB) riskerar att försvinna i årsskiftet 2018/2019. En massiv
kritik från olika förbund och inklusive LOK kommer att riktats i skrivelse till
Läkemedelsverket (med kopia till flera verk och myndigheter samt företrädare för
SKL:s kunskapsstyrning) som sedan 2009 producerat boken men som nu vill lägga
ner LB som funnits i 40 år.
Inför baslistan 2019
De olika terapiområdena gicks igenom. Alla grupper är inte klara med sina
rekommendationer och vi får därför avvakta med att godkänna hela listan tills nästa
LK-möte 3/12.

Rapport från LOK-mötet i oktober 2018
Lars Lööf redogjorde för några punkter där huvuddelen av tiden fokuserades kring
Stefan James presentation av registerbaserade randomiserade studier. I detta
sammanhang nämndes även att regionala läkemedelsrådet har planer på samverkan
mellan Stefan James, UCC och Louise Olsson, CAMTÖ, Örebro för att se om
möjligheterna att använda denna typ av registerstudier inom vårt regionala
läkemedelsarbete.
Kurs för läkemedelskommittémedlemmar
Lars L informerade om diskussioner inom regionala läkemedelsrådet angående
planer på en utbildning för nya LK-medlemmar i regionen i framtiden.
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