Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 2019-10-25 kl. 9.00-15.00
Plats: VGR Konferens, Göteborg – lokal Bangården
Närvarande:
Peter Amundin (punkt 4-6)
Kristina Bengtsson Boström
Margareta Berzén (punkt 4, Skype)
Maria Carlson- Brühl
Jan Carlström
Lena Gustafsson

Emma Lindhardt
Marie Rasmuson (från punkt 3)
Johan Sandelin
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Per Ola Enander
Anders Larsson

Björn Nilsson

Gäster:
Emil Andreasson, punkt 7
Anna Lindhé, punkt 9-11
1.

Uppföljning föregående möte
Kort summering av föregående möte.

2.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar
Terapigrupp Urologi behöver förstärkning och nominerar Rimgaudas Ruplys och
Elisabeth Egelström. LK ställer sig bakom förslagen och kontakt tas med de nominerade
för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörda förvaltningar.
- Ny medlem
Georgios Mourtzinis, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har fått klartecken från
förvaltningen att medverka i terapigrupp Hjärta-kärl.

3.

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 terapigrupp Neurologis förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
Migrän”. LK har synpunkter som förmedlas till terapigruppen och en ny justerad version
får komma tillbaka till LK.

4.

Revidering REKlistan
LK fortsätter diskussionen från föregående möte kring terapigruppernas förslag på
förändringar till REK 2020. Synpunkter och frågeställningar förmedlas till berörda
terapigrupper.
LK diskuterar även lämpliga ämnen för REKdagen 30 januari 2020. Kontakt tas med
berörda terapigrupper för vidare planering.

5.

Ärenden från terapigrupperna
- Utvidgat terapiråd TNF-hämmare vid psoriasis
Terapigrupp Hud har tagit fram förslag på utvidgat terapiråd för TNF-hämmare vid
psoriasis. LK diskuterar och har lite synpunkter som förmedlas till terapigruppen. Ett
nytt förslag får återkomma till LK.
- Utvidgat terapiråd rituximab inom reumatologi
Terapigrupp Reumatologi har tagit fram förslag på utvidgat terapiråd för rituximab vid
reumatologiska indikationer. LK diskuterar och LKs ordförande godkänner terapirådet
med några justeringar.
- Utvidgat terapiråd rituximab inom neurologi
Terapigrupp Neurologi har tagit fram förslag på utvidgat terapiråd vid neurologiska
indikationer. LK diskuterar och har lite synpunkter som förmedlas till terapigruppen. Ett
nytt förslag får återkomma till LK.

6.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Möjliga kostnadsbesparingar
LK uppdateras om arbetet som pågår för att identifiera besparingsmöjligheter inom
läkemedelsområdet enligt uppdraget från regionstyrelsen.
- Translarna
LK uppdateras kring problematiken med Translarna. LK anser att det är viktig att TLVs
förmånsbegränsning följs.

7.

Läkemedel inom FVM
Emil Andreasson, processledare workstream läkemedel inom FVM (framtidens
vårdinformationsmiljö), informerar LK om hur långt arbetet kommit med läkemedel
inom FVM och dialog förs kring framtida utmaningar. Gemensam bild att det är
angeläget med samverkan kring dessa frågor. Emil återkommer till LK i början av nästa
år för fortsatt dialog.

8.

Övriga frågor
- Digital prenumeration på Substans
Möjlighet finns nu att få ett mail när det kommer ett nytt nummer av Substans. Anmälan
till detta görs på hemsidan för Substans.

9.

Ordnat införande etapp 3
LK informeras om beredningsgruppens utvärderingar för inkomna nomineringar för
läkemedel till ordnat införande etapp 3. PPR har sammanställt ett förslag för ordnat

införande och introduktionsfinansiering som HSS ska fatta beslut om 14 november.
10.

Tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer till de tidiga bedömningsrapporterna för:
alpelisib vid bröstcancer, atezolizumab vid småcellig lungcancer och imlifidas som
avstötningsprofylax inför njurtransplantation. Anna Lindhé tar med LKs synpunkter för
den fortsatta hanteringen.

11.

Aktuellt från NT-rådet
LK får en uppdatering av de senaste rekommendationerna och rekommendationer som
väntas inom kort samt andra aktuella frågor som diskuteras i NT-rådet.

12.

Kommande möten
13 november – heldag, VGR Konferens, Göteborg

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

