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1.

Uppföljning föregående möte
Kort summering av föregående möte.

2.

Aktuellt från FVM
Workstream Läkemedel håller på att formeras. Maria Carlson Brühl och Emma
Lindhardt kommer ingå i denna gruppering och kan kontinuerligt uppdatera LK på hur
arbetet fortskrider. I mars kommer arbetet komma igång mer aktivt.
I början av januari var representanter från LK och Sjukhusapoteket samt Emil
Andreasson på studiebesök i Region Skåne för att ta del av deras erfarenheter av arbetet
med läkemedel i SDV (Skånes digitala vårdsystem).

3.

Användning av läkemedel off label
Läkemedelsverket publicerade rapporten ”Uppdrag om nytta/risk-bedömning vid
ordination av läkemedel utanför godkänd indikation” i slutet av december. LK noterar
detta och konstaterar att innehållet i rapporten inte påverkar den inriktning VGR har i
frågan.

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 - Migrän
LK diskuterar en ny version av ”RMR Läkemedel – Migrän” och terapigrupp
Neurologis kommentarer. Dialog har även förts med RPO. LK ställer sig bakom och

ordföranden godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.
RMR Läkemedel - IBS
LK diskuterar terapigrupp Mage-tarms förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
IBS”. 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 - PPI
LK diskuterar terapigrupp Mage-tarms förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
PPI”. LK har synpunkter som förmedlas till terapigruppen och en ny justerad version får
komma tillbaka till LK.
RMR Läkemedel - KOL
LK diskuterar terapigrupp Allergi-Andning-ÖNHs förslag på revidering av ”RMR
Läkemedel – KOL”. LK har synpunkter som förmedlas till terapigruppen och en ny
justerad version får komma tillbaka till LK.
5.

REKlistan 2020
- Presentationsmaterial
Genomgång och diskussion av presentationsmaterialet för REK 2020. LK lämnar en del
synpunkter som Emma vidareförmedlar till terapigrupperna.
- Fokusområden
LK för en diskussion kring fokusområden för läkemedel och konstaterar att de områden
som var aktuella 2019 fortfarande är aktuella. Det är angelägna läkemedelsfrågor som
behöver belysas även om det är svårt att nå förändring. LKs ordförande beslutar att
fokusområdena kvarstår oförändrade.

6.

Ärenden från terapigrupperna
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag på utvidgat terapiråd för antiviral
behandling vid influensa. LKs ordförande godkänner det utvidgade terapirådet med små
justeringar.
LK diskuterar berörda terapigruppers uppdateringar av utvidgade terapiråd för TNFhämmare inom områdena hud, mage-tarm och reumatologi. LKs ordförande godkänner
de utvidgade terapiråden med små justeringar.

7.

Ordnat införande etapp 1 2020
Beredningsgruppens förslag på bedömning av nominerade läkemedel för ordnat
införande etapp 1 presenteras för LK som noterar informationen. HSS fattar beslut i
ärendet 18 mars.

8.

Tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentar till den tidiga bedömningsrapporten för
luspatercept vid beta-talassemi. LKs synpunkter förmedlas till Anna Lindhé för den
fortsatta hanteringen.

9.

Aktuellt från NT-rådet
LK får en uppdatering kring aktuella rekommendationer och andra frågor som
diskuteras i NT-rådet.

10.

Nästa möte
Nästa möte blir 27 februari 2020, halvdag.
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