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1.

Rapport från terapigrupp Smärta
- framtagande av RMR Läkemedel för förskrivning av opioider
Anders Mellén uppdaterar LK på hur arbetet med framtagande av RMR LM kring
opioider fortskrider. Riktlinjerna för opioidbehandling vid långvarig smärta har kommit
längst, remissversion beräknas vara klar i oktober. Arbetet med riktlinjer för
opioidbehandling akut smärta har inte kommit lika långt, remissversion beräknas vara
klar i slutet av året.
- skriftig patientinformation
Arbetet med den skriftliga patientinformationen pågår men det har varit lite diskussioner
kring innehållet. Terapigruppen jobbar vidare och återkommer med förslag.
- utbildningsaktiviteter
Utbildning kommer bl.a. att ske på den regionala läkemedelsdagen i oktober. Detta
riktar sig främst till primärvårdsläkare. Halvdagsseminarium riktade till sjukhusläkare
kan bli aktuellt under våren.

2.

Uppföljning gårdagens möte
Jan sammanfattar LKs diskussioner föregående dag kring bl.a. LKs arbete och hur
uppföljning av läkemedelsanvändningen ska göras. LK kommer inte att fortsätta med
”Nyckeltal kring läkemedel på recept” på samma sätt som tidigare. Uppföljning av
läkemedelsanvändningen kommer istället göras mer i samverkan med berörda
terapigrupper.

3.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

4.

Terapigruppsfrågor
- nya nomineringar terapigruppsmedlemmar
Terapigrupp Infektion behöver en ny barnläkare och nominerar Katarina Adrian. LK
godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Katarina för att efterhöra intresse. Därefter
görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Mage-tarm behöver komplettering med ytterligare gastroenterolog och
nominerar Maria Pagoldh. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Maria för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Reumatologi behöver komplettering med ytterligare reumatologer och
nominerar Daina Lasaitiene och Zoltan Nagy. LK godkänner förslagen och Elisabeth
kontaktar Daina och Zoltan för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med
berörda förvaltningar.

5.

REKlistan 2017
- inför presentation av terapigruppernas förslag till REK 2017
I oktober ska terapigrupperna presentera sina förslag till REK 2017. Elisabeth
presenterar upplägget för dagen och instruktioner till terapigrupperna.
- digitala REKlistan
Enligt uppgift har det hittills i år gjorts nästan 14 000 besök på digitala REKlistan.
Appen har laddats ner ca 1300 gånger. LK konstaterar att vi behöver arbeta mer med att
få ut våra rekommendationer digitalt. Objekt Ordination och förskrivning bjuds in till ett
möte för att diskutera frågan vidare. Det behövs mer information om hur förskrivarna
använder REKlistan nu och framför allt hur man vill använda den i framtiden.
- REKdagen 2017
REKdagen 2017 blir den 2 februari 2017, på Elite Park Avenue. Det blir samma upplägg
som tidigare med föreläsningar blandat med tid att träffa terapigrupperna. Elisabeth
håller kontakten med terapigrupperna kring det som behöver förberedas.

6.

Lägesrapporter LKs aktiviteter under hösten
- läkemedelsdagen 26 oktober
Arbetsgruppen presenterar status i planeringen. Arbetet med programmet är i slutfas och
kommer skickas ut inom kort.
- diskussionsseminarium biosimilarer
Arbetsgruppen ger en lägesrapport för planeringen. Inbjudan för detta möte skickades ut
till berörda terapigrupper och sektorsråd i början av sommaren. Slutligt program skickas
ut till inbjudna grupper lite längre fram i höst.

7.

Brev från företag
I juli kom ett brev från Pfizer med synpunkter på innehållet i REKlistan 2016 rörande
generiskt pregabalin. LK noterar innehållet och kommer besvara brevet.

8.

Remisser för LKs synpunkter
- RMR Läkemedel vid besök på vårdinrättning
LK diskuterar innehållet i remissversionen och konstaterar åter att det blir lite uddlöst
när den logistiska lösningen inte är på plats. Baserat på diskussionen sammanställs ett
remissvar.
- Socialstyrelsens remiss om nya föreskrifter för ordination och förskrivning
LK diskuterar innehållet och konstaterar att vi avstår från att lämna synpunkter till
regionens svar. Det som är viktigt belyses i förvaltningarnas svar.
- TLVs allmänna råd om ekonomisk utvärdering
LK diskuterar föreslagna förändringar från TLV och baserat på diskussionen förmedlar
Lena LKs synpunkter till regionens remissvar.

9.

Övriga frågor
- strategiska studier
LK har tidigare informerats om detta regionala initiativ. Processen för hur det ska gå till
är nu klar. Information kommer skickas ut till förvaltningarna i mitten på september.
- beredningsgrupp läkemedel ordnat införande
Beredningsgruppen för läkemedel i regionens ordnat införande behöver nya personer.
Information om detta skickas till LK som uppmanas att fundera på lämpliga personer.
Informationen har även skickats till regionala läkemedelsgruppen.
- Substans
Ulrika informerar LK om innehållet i nästa nummer. Huvudtemat blir opioidbehandling
och hänger bra ihop med förmiddagen på läkemedelsdagen. Nästa nummer beräknas nå
förskrivarna i början av oktober.

10.

Nästa möte
11 oktober – terapigruppernas presentationsdag för förslag till REK 2017 – 8.30-17.00
20 oktober – 13.00-16.30, Gullbergsvass
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