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1.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

2.

Diskussionsseminarium biosimilarer
Jan redogör för hur planeringen fortskridit sedan förra LK-mötet. Seminariet äger rum
den 28 november på eftermiddagen. En riktad inbjudan kommer skickas ut till berörda
terapigrupper och sektorsråd innan sommaren. Syftet är att öka kunskapen om
biosimilarer så att förskrivare kan fatta välgrundade beslut kring användningen av dessa
läkemedel.

3.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Elisabeth presenterar listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller
ute på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas till
PPR.
- RMR Läkemedel, för godkännande
RMR Akne
LK diskuterar terapigrupp Huds förslag på ”RMR Akne” kopplat till inkomna
remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner denna RMR
Läkemedel.
RMR Antibiotikaprofylax i tandvården
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag på revidering av ”RMR
Antibiotikaprofylax i tandvården” kopplat till inkomna remissynpunkter och
terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel med
justeringar som LK föreslår.

RMR Tandvård vid peroral antikoagulantiabehandling
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag på revidering av ”RMR Tandvård vid
peroral antikoagulantiabehandling” kopplat till inkomna remissynpunkter och
terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel.
4.

Terapigruppsfrågor
- ny nominering
Terapigrupp Infektion behöver en ny läkare med bakteriologisk inriktning och
nominerar Ingela Adlerberth. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Ingela för
att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
- ny terapigruppsmedlem
Ingela Sager från Centrum för läkemedelsnära produkter (fr.o.m. 1 augusti) har fått
klartecken att medverka i terapigrupp Diabetes.

5.

Läkemedel och miljö
Fredrik Vondracek presenterar den nya miljöplanen med fokus på läkemedelsområdet;
produktion, ordination och kassation. Diskussion kring hur LK skulle kunna ta in
miljöaspekten i arbetet med rekommenderade läkemedel.
Regionens långsiktiga mål är att minska miljöbelastningen av läkemedel utan att
påverka patientnyttan negativt. Åtgärder som föreslås i miljöplanen är att minska
ordination av identifierade miljöbelastande preparat och att öka kunskapen om
läkemedels miljöpåverkan. LK ställer sig bakom de förslag som miljöplanen lyfter.
Enhet Läkemedel och hjälpmedel tar fram förslag om hur miljöaspekten kan integreras i
REK-arbetet.

6.

REK 2017
- Övergripande frågor inför 2017
LK diskuterar övergripande synpunkter som redan nu kan förmedlas till terapigrupperna
inför revidering 2017. Generellt uppmanas terapigrupperna att se över antalet preparat.
Syftet med REKlistan är att ge enskilda förskrivare utan specialkunskap inom ett
specifikt område handfasta råd vilket preparat som bör användas, inte att vara en
uppslagsbok eller ett alternativ till FASS. Frågan återkommer på nästa möte då
synpunkter från sektorsråden på REKlistan ska diskuteras.
Kapitlet med rekommenderade läkemedel utifrån sjuksköterskornas förskrivningsrätt är
inte med i 2016 års REKlista. LK konstaterar att det inte kommer få plats i den tryckta
REKlistan 2017. Eventuellt kan det bli aktuellt med kapitel i digitala REKlistan, men
den frågan får återkomma.
- Terapigruppernas presentationsdag
Elisabeth presenterar förslag på instruktion till terapigrupperna inför presentationsdagen.
LK godkänner detta och Elisabeth förmedlar till terapigrupperna. Vid terapigruppernas
presentationsdag önskar LK att varje terapigrupp presenterar ett huvudbudskap inom sitt
terapiområde. Utifrån detta kommer de övergripande fokusområdena för 2017 att
fastställas.

- Tidplan 2017
Elisabeth presenterar ett förslag på tidplan med aktiviteter för arbetet med revideringen
inför 2017. LK godkänner denna och Elisabeth förmedlar den till terapigrupperna.
- Förbättringar i processen med REKverktyget
Lena presenterar de förändringar som gjorts i arbetsflödet i REKverktyget. Detta ska
underlätta arbetet för framför allt terapigruppssekreterarna. I höst är tanken att LK också
ska gå in i REKverktyget och följa förändringarna där. Mer om detta på mötet i
september.
7.

Korta rapporter
- Läkemedelsdagen 26 oktober
Jan presenterar arbetsgruppens förslag på program. Halva dagen kommer att ägnas åt
smärta med fokus på opioidbehandling. Inbjudan skickas ut på vanligt sätt innan
sommaren och detaljerat program kommer efter sommaren. Dagen annonseras även i
sommarnumret av Substans.
- Nationella avtal med återbäring
Lena informerar om de nationellt framtagna avtal som regionen har tecknat och hur
återbäringen hanteras regionalt. Det gäller framför allt läkemedel på recept men även
några rekvisitionsläkemedel. De senaste avtalen som tecknades avser Entresto samt
Benepali (biosimilar till Enbrel) och Enbrel.
- RMR förskrivning av läkemedel vid överföring mellan vårdgivare
Margareta redogör för de synpunkter som kommit från Sektorsrådet Allmänmedicin.
Med dessa justeringar anser LK att denna riktlinjer kan gå vidare för fastställande av
hälso- och sjukvårdsdirektören.
- Öppen redovisning av läkemedelsföretags ersättningar till vården
Jan informerar om LIFs samarbetsdatabas som öppnar 31 maj. Här redovisas öppet
ersättningar som betalats ut till exv. hälso- och sjukvårdspersonal eller
kliniker/vårdcentraler eller specialistföreningar. Enligt personuppgiftslagen behövs
skriftligt samtycke från enskild hälso- och sjukvårdspersonal för att företagen ska kunna
publicera ersättning som skett till en viss person eller enskild firma. Om det saknas
kommer företagen att redovisa summan men utan identifikation av mottagaren.
Samtycke finns idag för ca 70%.

8.

Nytt från NT-rådet, inkl. nationella samverkansmodellen
Anna Lindhé informerar LK om några av de aktuella frågor som diskuteras i NT-rådet.
Det finns en NT-rekommendation kring Erivedge där landstingen avråds från
användning. Arbete pågår med NT-rekommendationer avseende Kyprolis samt Avastin
vid ovarialcellscancer. NT-rådet har fattat beslut om ett samlat införandeprotokoll för
myelom.
I processen för ordnat införande föreslås begreppet införandenivå ändras till
samverkansnivå. Anledningen är att införandenivå kan misstolkas som att det finns ett
beslut om införande i ett tidigare skede av processen än vad som är tänkt.

Kommande vecka ska samverkansmodellen diskuteras på ett möte med SKLs
kontaktpersoner för läkemedel. Inför det skickar LK med några synpunkter utöver det
som tidigare framförts. När utvärdering och bedömning görs av ett nytt läkemedel är det
angeläget att även ha med personer utanför den berörda specialiteten. Det bör också
kunna vara möjligt att ompröva samverkansnivån för läkemedel i den nationella
processen för ordnat införande.
9.

Ordnat införande etapp 2 i VGR
Anna Lindhé presenterar de läkemedel som ingår i etapp 2 efter den första bedömningen
att läkemedlet uppfyller de kriterier regionen har för denna process. Det är 15
läkemedel/indikationer varav 4 omfattas av nationell samverkan på nivå 1. 10 av dessa
läkemedel genomgår fördjupad analys.
Diskussioner har förts med LIF Väst om samverkan kring konsekvensbeskrivning och
eventuellt implementering i händelse av positivt beslut. I denna etapp testas detta. I de
fall det blir aktuellt med samverkan för ett specifikt läkemedel är det viktigt med
förankring i verksamheten som berörs.

10.

Övriga frågor
- Grazax
Margareta ställer fråga om terapigruppens utvidgade terapiråd kring Grazax fortfarande
är aktuella. Elisabeth stämmer av med terapigruppen och frågan återkommer till LK.
- Regional solidarisk finansiering
Anna Lindhé informerar LK om förslaget om regional solidarisk finansiering för 2017.
Beslut fattas efter sommaren.
- Vaccination mot rotavirus
Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen fattade 2016-04-06 beslut om kostnadsfri vaccination
mot rotavirus till alla barn. Upphandling av vaccin pågår och planerad avtalsstart är 1
september 2016. I väntan på att upphandlingen är klar ska Rotarix användas enligt
riktlinjer från barnhälsovården. Vaccinerande enheter kommer få ersättning för vaccin
som beställs till enheten fr.o.m. april 2016 till december 2016. Från 2017 ingår
ersättningen för vaccination mot rotavirus i vårdcentralens ordinarie ersättning.
- Substans nr 3
Ulrika informerar kort om innehållet i nr 3 som kommer lagom till midsommar.

11.

Nästa möte
Nästa möte är 14 juni, kl. 13.00 - 16.00
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