Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 2019-12-18 kl. 8.30-12.00
Plats: VGR Konferens, Göteborg – lokal Banvaktaren
Närvarande:
Peter Amundin
Kristina Bengtsson Boström
Maria Carlson-Brühl
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson
Anders Larsson

Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Marie Rasmuson
Johan Sandelin
Ulrika Wall (via Skype)
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Margareta Berzén
1.

Uppföljning föregående möte
Kort summering av föregående möte.

2.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar
Terapigrupp Blod behöver en ny representant för barnsidan och nominerar Magnus
Göransson. LK ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
- Ny medlem
Rimgaudas Ruplys, NU-sjukvården, har fått klartecken från förvaltningen att medverka i
terapigrupp Urologi.

3.

Ärenden från terapigrupperna
LK diskuterar terapigrupp Huds förslag på utvidgade terapiråd för TNF-hämmare. LKs
ordförande godkänner det utvidgade terapirådet med små justeringar.

4.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Genomgång av listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller ute
på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas
regelbundet för kännedom till PPR.
- För godkännande
RMR Läkemedel - Psoriasis
LK diskuterar terapigrupp Huds förslag på revidering av ”RMR Läkemedel – Psoriasis”.
Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och
ordföranden godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.

RMR Läkemedel - Hypertoni
LK diskuterar terapigrupp Hjärta-kärls förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
Hypertoni”. Nuvarande RMR reviderades i juni 2019 och de ändringar som nu föreslås
hänger ihop med justeringar kopplade till REK 2020. Ändringarna bedöms som så små
att remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner ny
version fr.o.m. januari 2020.
5.

REK 2020
- REKlistan 2020
LK diskuterar de sista utestående frågorna och ordförande godkänner REKlistan 2020.
Digitala REKlistan publiceras i samband med REKdagen 30 januari. Den tryckta listan
kommer till verksamheterna i början av februari.
- REKdagen 2020
Den 30 januari är det dags för REKdagen 2020. Arbetsgruppen ger en lägesrapport kring
planeringen. Program för dagen är utskickat.
- Presentationsmaterial REK 2020
Översiktlig genomgång av presentationsmaterialet. LK lämnar en del synpunkter som
Emma vidareförmedlar till terapigrupperna. Frågan återkommer på nästa möte då även
fokusområden för 2020 beslutas.

6.

Återkoppling mötet LK och PPR
I november träffades delar av LK och delar av PPR för ett gemensamt möte. På mötet
diskuterades utvärdering av klinisk effekt och trender för introduktion av nya
onkologiska läkemedel med Lars Ny och Max Levin. Andra frågor som diskuterades var
bl.a. läkemedelsbehandling med Translarna samt svårigheter som kan uppstå vid
skillnader mellan nationella rekommendationer/beslut och regional värdering, nu
exemplifierat med migränläkemedlen Aimovig och Ajovy.

7.

Regional läkemedelsdag hösten 2020
LK diskuterar kring regionala läkemedelsdagen nästa höst och datum bestäms till 7
oktober.

8.

Övriga frågor
- Justering i REKlistan 2019
Med anledning av problem med funktionen av autoinjektorn för Emerade
adrenalinpenna har LKs ordförande efter samråd med terapigrupp Allergi-AndningÖNH beslutat att istället rekommendera EpiPen adrenalinpenna. Ett nyhetsbrev har
skickats ut till verksamheterna och digitala REKlistan är uppdaterad med ändringen.

9.

Nästa möte
Nästa möte blir 20 januari 2020, heldag.
Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

