Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 19 april kl. 15.00 – 16.30
Plats: Skype-möte
Närvarande:
Jan Carlström (punkt 1-6)
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg
Magnus Kronvall

Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Anders Larsson

Christer Printz
Johan Sandelin

1.

Uppföljning föregående möte
Jan K sammanfattar anteckningarna från föregående möte.

2.

Uppföljning mötet NT-rådet, LK och PPR
LK summerar mötet med NT-rådet och PPR den 28 mars. Konstaterar att det är positivt
och värdefullt med dialog kring ärenden som rör nationell samverkan för vissa
läkemedel och efterföljande regional implementering.

3.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Emma går igenom listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller
ute på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas för
kännedom till PPR.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Antibiotikaprofylax i tandvården
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag till revidering av ”RMR
Antibiotikaprofylax i tandvården”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte
behövs. LK godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.
RMR Tandvård vid peroral antikoagulantiabehandling
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag till revidering av ”RMR Tandvård vid
peroral antikoagulantiabehandling”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda
inte behövs. LK godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.
RMR Vitamin B12- och/eller folatbrist
LK diskuterar terapigrupp Blods förslag till revidering av ”RMR Vitamin B12 och/eller
folatbrist”. LK godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.

4.

Terapigruppsfrågor
- Ny nominering till terapigrupp
Terapigrupp Urologi behöver komplettering med en barnläkare och nominerar Svante
Swerkersson. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Svante för att efterhöra
intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.

5.

Ärende från terapigrupp Smärta
Emma presenterar förslag på layoutad patientinformation om opioider. LK godkänner
denna.

6.

Ärende från terapigrupp Blod
Terapigrupp Blod uppmärksammar LK på problematiken som uppstått när Duroferon
inte längre ingår i förmånen i den förpackning som förskrivs på recept. LK diskuterar
förslag på hantering som återkopplas till terapigruppen.

7.

Kommentar tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentar på den tidiga bedömningsrapporten för
tofacitinib vid ulcerös colit. Lena förmedlar LKs kommentar till Anna Lindhé inför
diskussion i NT-rådet.

8.

Kunskapsorganisationen, lägesrapport
Jan K ger LK en uppdatering av det pågående arbetet med den nya modellen för
kunskapsstyrning. Den 10 april var det ett uppstartsmöte för samtliga ordföranden för
regionala programområden. Vid mötet deltog även Jan C och Jan K tillsammans med
ansvariga för utveckling av modellen. Jan K uppdaterar även LK på några små
förändringar som skett i den nationell och den regionala strukturen. Frågan diskuteras
vidare på mötet med PPR den 27 april.

9.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Nationell läkemedelslista, lagrådsremiss
Jan K informerar om läget för den nationella läkemedelslistan, Nu finns både
lagrådsremiss och proposition. Riksdagen förväntas fatta beslut i början av juni. Lagen
förväntas träda ikraft 1 juni 2020. Det kommer krävas en hel del arbete, framför allt på
IT-sidan, för att landstingen ska uppfylla de krav som ställs i den nya lagen. Frågan
återkommer till LK när det finns beslut.

10.

Övriga frågor
Jan Kilhamn har fått tjänsten som FoU-chef och tillträder detta uppdrag 1 juni. Jan
kvarstår i sin nuvarande roll tills det finns en ersättare på plats.

11.

Nästa möte
27 april – gemensamt möte LK + PPR – kl. 13-15
25 maj – heldag, förmiddag möte med terapigruppsordförandena, eftermiddag ordinarie
LK-möte

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Kilhamn
ordförande

