PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 februari 2021

Sida 66 (69)

§ 29

Motion 17-2020 om kompatibla
läkemedel
Dnr 1621-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten instämmer med motionären att sjukvården behöver tillgång till den kompetens och det informationsstöd som krävs för att undvika
att läkemedelsinteraktioner orsakar vårdskada eller risk för vårdskada. Information i journalsystemet och farmakologisk kompetens finns att tillgå
redan idag.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder
hur alla läkare inom regionen erhåller tillgång till relevant information kring
läkemedels kompatibilitet exempelvis genom tillgång till databaser.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller Marianne Sandströms förslag.

Ärendet
Samtidig behandling med flera läkemedel kan ge upphov till oavsiktliga
effekter som kan leda till biverkningar. Detta kallas för läkemedelsinteraktion och indelas i allvarlighetsgrad där den mest allvarliga interaktioner måste
undvikas för att förebygga biverkningar och vårdskada. I vissa fall kan läkaren anpassa behandlingen med interagerande läkemedel så att läkemedlen
kan utöva sin effekt utan att ge upphov till biverkningar. Enligt motionären
har inte alla länets läkare tillgång till relevanta databaser med möjlighet att
undersöka om en patients läkemedel interagerar med varandra.
Samtliga läkare inom offentlig och privat vård (som omfattas av lagen om
vårdval) har sedan 2015 tillgång till en interaktionsdatabas via förskrivarstödet Janusmed. Interaktionsdatabasen är integrerad i journalsystemet VAS.
Janusmed är tillgänglig för all vårdpersonal, inklusive regionens klinikapotekare, som i förekommande fall stödjer läkaren i ställningstaganden kring
läkemedelsinteraktioner.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-93, 0.3

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 februari 2021

Sida 67 (69)

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
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