Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 7 april kl. 9.00-16.00
Plats: SAS Radisson, Göteborg
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén (punkt 1-6)
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg

Magnus Kronvall (punkt 1-6)
Anders Larsson
Christer Printz
Elisabeth Stadberg
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Björn Nilsson
Christer Printz

Johan Sandelin
Malin Wallberg

Gäster:
Anna Lindhé (punkt 2-6)
Ulf Lindström (punkt 2)

Ulrika Eriksson-Krebs (punkt 7)

1.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

2.

Rekommendationer TNF-hämmare reumatologi
Terapigrupp Reumatologi, representerad av ordförande Ulf Lindström och sekreterare
Anna Lindhé, beskriver terapigruppens syn på användningen av TNF-hämmare inom
reumatologi. Diskussion följer kring bl.a. val av läkemedel och hur vi använder resurser
på bästa sätt. Förslag på rekommendation återkommer på nästa möte.

3.

Nytt från NT-rådet
Anna Lindhé uppdaterar LK med nyheter från NT-rådet. Genomgång av de senaste
rekommendationerna och andra aktuella läkemedelsfrågor som diskuteras. Anna redogör
också för några princip- och processfrågor som är aktuella, bl.a. evidens och osäkerhet i
underlag för den hälsoekonomiska bedömningen. LK betonar åter behovet av värdering
av det vetenskapliga underlaget.

4.

Kommentarer tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på de tidiga bedömningsrapporterna för
nivolumab vid huvud- och halscancer och atezolizumab vid blåscancer. Anna Lindhé tar
med sig LKs kommentarer inför diskussion i NT-rådet.

5.

Nomineringar ordnat införande etapp 2 2017
Anna Lindhé presenterar de nomineringar som inkommit för läkemedel till nästa etapp
av ordnat införande. Det är totalt 23 nomineringar som gäller läkemedelsbehandlingar,
varav 13 omfattas av nationell samverkan. Anna återkommer med uppdatering längre
fram i processen.

6.

Lägesrapport ordnat införande 3.0
LK får en uppdatering av hur arbetet fortskrider i de olika delprojekt som framför allt
berör läkemedel. HSS fick på mötet i mars även en information om hur den nationella
processen för ordnat införande ser ut och hur den regionala processen kan utvecklas
parallellt med den nationella. Slutrapport ska presenteras på HSSs möte i juni.

7.

Införande- och uppföljningsprotokoll nya läkemedel vid multipelt myelom
Ulrika Eriksson Krebs presenterar remissversionen av införande- och
uppföljningsprotokollet för nya läkemedel vid multipelt myelom. LK diskuterar och
lämnar synpunkter för VGRs remissvar.

8.

RMR Förskrivning av läkemedel vid byte av vårdenheter
Margareta presenterar förslag på reviderad text för denna RMR. LK diskuterar och
lämnar synpunkter. Ärendet nu avslutat hos LK.

9.

REK 2018
- Tidplan
Elisabeth presenterar förslag på tidslinje för processen med REK 2018. LK tycker det
ser bra ut och Elisabeth förmedlar tidplanen till terapigrupperna.
- REKdagen 2018
REKdagen nästa år blir den 31 januari.

10.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar terapigruppsmedlemmar
Terapigrupp Mage-tarm behöver komplettering med ytterligare läkare och nominerar
Mats Sjöberg från Skaraborgs Sjukhus. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar
Mats för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Äldre och läkemedel behöver en ny kommunrepresentant och nominerar
Katarina Wikström som är MAS i SDF Askim-Frölunda-Högsbo. LK godkänner
förslaget och Elisabeth kontaktar Katarina för att efterhöra intresse och återkopplar
därefter till LK.
Terapigrupp Ögon behöver komplettering med ytterligare specialistläkare och nominerar
Elin Jonsdottir från Södra Älvsborgs Sjukhus. LK godkänner förslaget och Elisabeth
kontaktar Elin för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.
LK beslutar om ny rutin för jävsdeklarationer. Framöver lämnas jävsdeklaration för
nominerad person in samtidigt med nomineringen.
- Ny ordförande terapigrupp Onkologi
Andreas Hallqvist, överläkare inom onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tillträdde som ny ordförande i terapigrupp Onkologi från 1 april.

11.

Terapirekommendationer för godkännande
- Rekommendation tillväxthormon
Terapigrupp Endokrinologi har tagit fram ett förslag på uppdatering av rekommendation

kring användning av tillväxthormon, inklusive biosimilarer. LK samtycker och
godkänner publicering av rekommendationen.
- Förtydligande av terapiråd om insuliner
Terapigrupp Diabetes har kommit med ett förslag på förtydligande av det terapiråd som
finns i REKlistan 2017. LK diskuterar och godkänner publicering av det i digitala
REKlistan.
- Uppdatering konverteringstabell starka opioider
Terapigrupp Smärta har sedan tidigare en konverteringstabell för opioider på hemsidan,
och nu har en uppdatering gjorts. LK godkänner publicering av denna.
- Rekommendation TNF-hämmare inom gastroenterologi
Terapigrupp Mage-tarm har tagit fram ett förslag på rekommendation om användning av
TNF-hämmare inom gastroenterologi. LK diskuterar förslaget och godkänner
publicering på hemsidan.
12.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Elisabeth 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 Borrelia
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag på ”RMR Borrelia” kopplat till inkomna
remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner denna RMR
Läkemedel.
RMR Migrän
LK diskuterar terapigrupp Neurologis förslag på revidering av ”RMR Migrän” kopplat
till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner
denna RMR Läkemedel.
RMR Tandvård och antibiotikabehandling
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag på revidering av ”RMR Tandvård och
antibiotikabehandling” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens
hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel.
RMR Tandvård och midazolambehandling
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag på revidering av ”RMR Tandvård och
midazolambehandling” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens
hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel.
RMR Opioider vid långvarig icke-malign smärta
LK diskuterar terapigrupp Smärtas förslag på ”RMR Opioider vid långvarig icke-malign
smärta” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa.
LK godkänner denna RMR Läkemedel med de justeringar som LK föreslår.

- Beslut om uppdragshandling RMR Opioider vid akut smärta
LK diskuterar förslag på uppdragshandling till terapigrupp Smärta för ”RMR Opioider
vid akut smärta”. Uppdragshandlingen fastställs enligt förslag.
13.

HTA-rapport Avastin/Lucentis
Jan C har varit i kontakt med Christina Bergh, chef för HTA-centrum, och informerar
om att HTA-rapporten ännu inte är helt klar. Frågan återkommer på nästa möte.

14.

Korta lägesrapporter
- Nya Vårdgivarwebben
Lena gör en kort presentation av den nya hemsidan, Vårdgivarwebben, som blev
offentlig 6 april. Här finns all regional information om läkemedel samlad under
adressen; www.vgregion.se/lakemedel. Ett nyhetsbrev kommer skickas ut med
information om nya adresser. Det framkommer en del synpunkter, både övergripande
och på läkemedelsområdet som Lena tar med till redaktionen för hemsidan.
- Regional läkemedelsdag 26 oktober
Nästa regionala läkemedelsdag blir 26 oktober på SAS Radisson. Inbjudan till dagen
kommer ut innan sommaren.

15.

Korta läkemedelsfrågor
- Ordnad utmönstring sotalol
Sektorsrådet Hjärtsjukvård har nominerat sotalol för ordnad utmönstring. Vid PPRs
möte i februari bestämdes att LK fick uppdraget att utreda om sotalol ska utmönstras
och i så fall hur det kan ske. LK diskuterar frågan och uppdrar åt terapigrupp Hjärta-kärl
att göra en bedömning av förslaget.
- Besök från utredningen; Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Jan K informerar om att Regeringskansliet kontaktat VGR då utredarna för Finansiering,
subvention och prissättning av läkemedel önskar träffa representanter för VGR som en
del i sitt bakgrundsarbete. Toivo Heinsoo och medarbetare från utredningen planerar för
ett besök i Göteborg i slutet av maj. De planerar även att träffa Kalmar läns landsting
och Region Norrbotten i samma ärende. Mer information om detta på kommande LKmöte.

16.

Övriga frågor
- Revidering av terapirådshäftet Vätske- och nutritionsbehandling
Terapigrupp Vätskor och nutrition avser att uppdatera terapirådshäftet och har frågor om
format. LK diskuterar och beslutar att nästa upplaga arbetas fram digitalt men en tryckt
upplaga kan göras från den digitala versionen.

17.

Nästa möte 5 maj
Nästa möte är 5 maj, kl. 9.00-16.00
Förmiddagen gemensamt möte LK och ordförande i terapigrupperna
Eftermiddagen ordinarie LK-möte
Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

