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14-17, Läkemedelscentrums konferensrum 2022-09-28 Protokoll 

 

 

Närvarande:  Överläkare Maria Palmetun Ekbäck, Distriktsläkare Eva Ackefelt Frick, Klinisk 
farmakolog Michael Andresen, Apotekare Maria Calles, Cheföverläkare 
Spyridon Kilaidakis, Distriktsläkare Jens Lindqvist, Cheföverläkare Emese 
Molnar, Överläkare Louise Olsson, Apotekare Magnus Olsson, Distriktsläkare 
Sofia Varsami, Specialistläkare Per-Ola Sundin (from ca kl 15.30), Apotekare 
Adam Ridahsson. 

  

Sekreterare: Maria Calles, Adam Ridahsson (justerare) 

Protokoll från möte med 
Läkemedelskommittén i Region Örebro län 

§ 4 Ordförande Maria Palmetun Ekbäck hälsade välkommen. 

 

§ 5 Adam Ridahsson valdes till justerare. 

 

§ 6 Dagordningen godkändes. 

 

§ 7 Nya ledamöter. Maria Palmetun Ekbäck berättade att 

specialistläkare Per-Ola Sundin och apotekare Adam Ridahsson är 

nya adjungerade ledamöter i Läkemedelskommittén samt att en 

hemställan har skickats till regionstyrelsen där informationsläkare 

och distriktsläkare Jens Lindqvist föreslås bli ordinarie ledamot. 

 

§ 8 Fler mötestillfällen. Maria Palmetun Ekbäck och Maria Calles 

berättade att de önskar ha möten med Läkemedelskommittén varje 

gång ett nytt läkemedelsinformationsmaterial finns framtaget (vår 

och höst) som ska visas för vårdcentralerna. Detta eftersom 

Läkemedelskommittén står som avsändare för informationen. 

Möjlighet finns att köra dessa möten digitalt och att hålla dem lite 

kortare än i vanliga fall. 
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§ 9 Förslag på ny kapitelindelning av boken Rekommenderade 

Läkemedel. Maria Palmetun Ekbäck och Maria Calles berättade att 

de och några medlemmar från expertgrupperna har satt ihop ett 

förslag till nya rubriker av boken Rekommenderade Läkemedel. 

Man har sneglat på Läkemedelsboken, Skånes lista, Kloka listan 

och Nationellt kliniskt kunskapsstöd och satt ihop huvudrubriker 

med utgångspunkt från terapiområden istället för ATC-koder. 

Förslaget presenterades och det uppkom bra diskussioner. Bland 

annat bestämdes att vi behöver utöka delen som handlar om 

vitaminer och mineraler samt göra det till ett eget kapitel. Rubrik 

skulle kunna vara ”Bristtillstånd”.  

 

§ 10 Höstens internat på Loka Brunn 24-25 november. Maria C 

berättade att det endast är ett fåtal anmälda och att det fortfarande 

finns möjlighet att avboka utan kostnad. Efter en kort diskussion  

bestämde vi oss för att trots allt genomföra internatet och att det 

kommer bli ett arbetsmöte där vi delar upp arbetet mellan oss och 

omarbetar kapitlet Vitaminer och mineraler. Louise Olsson undrade 

om CAMTÖ ska utreda någon fråga innan internatet och det fanns 

intresse för fördjupad information om vitamin D. Maria C 

återkommer till Louise angående fler detaljer. 

 

§ 11 Läkemedelsinformation till vårdcentralerna från 

Läkemedelskommittén hösten 2022. Jens Lindqvist och Maria 

Calles gick igenom de bilder som kommer visas under höstens 

vårdcentralsinformation. Huvudteman kommer vara Menopausal 

Hormonterapi, Läkemedel och barn samt Läkemedelsbehandling 

efter obesitaskirurgi. 

 

§ 12 Planering av LIVV-dag 5 och 6 december. Maria C 

berättade att temat är satt till Kardiovaskulär prevention, samt kort 

om planerna för upplägget av dagarna.  

 

§ 13 Mötet avslutades. Nästa gång vi ses är på internatet 24-25 

november. 

 

 

Maria Palmetun Ekbäck, ordförande 

 

Maria Calles, sekreterare 

 

Adam Ridahsson, justerare 


