Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 30 augusti kl. 13.00 – 16.30
Plats: Thorskogs slott
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Magnus Kronvall (från punkt 3)
Anders Larsson

Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Christer Printz
Johan Sandelin
Ulrika Wall (från punkt 4)
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Jan Kilhamn

Lars Klintberg

1.

Uppföljning föregående möte
Anteckningarna från föregående möte gås igenom.

2.

REK 2019
Emma går igenom tidplan för REK 2019. På nästa LK-möte ska terapigrupperna
presentera sina förslag till REK 2019. Genomgång av upplägget för dagen och
instruktioner till terapigrupperna. Det blir en tryckt REKlista även 2019. Några
förbättringar kommer göras i den digitala versionen, bl.a. sammanslagning av flikarna
”REK-läkemedel” och ”Terapiråd” i syfte att få en bättre överblick.

3.

Utvidgat terapiråd behandlingsplan opioider
LK diskuterar terapigrupp Smärtas förslag på utvidgat terapiråd. LK godkänner det
utvidgade terapirådet med de justeringar som Emma förmedlar till terapigruppen.

4.

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.
Terapigrupp Diabetes lyfter frågan om var RMR Egenmätning av blodglukos hör
hemma. LK diskuterar bakgrunden till att det är en RMR Läkemedel men konstaterar att
den inte längre hör hemma där. LK föreslår att den övergår till regionalt programområde
eller ledningsrådet medicintekniska produkter.
- RMR Läkemedel inför remiss
RMR Läkemedel – Kortvarig nociceptiv smärta
LK diskuterar terapigrupp Smärtas förslag på ”RMR Läkemedel – Kortvarig nociceptiv
smärta hos vuxna” med tillhörande konsekvensbeskrivning. LK godkänner
remissversionen med några justeringar/frågor som behöver klargöras innan utskick.

- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Gikt
LK diskuterar terapigrupp Reumatologis förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Gikt”. LK har några kommentarer som förmedlas till terapigruppen för en ny version
som återkommer vid ett senare möte.
5.

Terapigruppsfrågor
- Ny ordförande terapigrupp Blod
Lovisa Wennström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ny ordförande i terapigrupp
Blod från maj 2018.
- Läkare från klinisk farmakologi i terapigrupperna
Presentation av hur läkarbemanning från Klinisk farmakologi i terapigrupperna ser ut.

6.

Läkemedelsdagen – 18 oktober
Planeringsgruppen ger LK en lägesuppdatering kring planeringen av programmet för
den regionala läkemedelsdagen 18 oktober. Program skickas ut i början av september.

7.

Ordnat införande etapp 3
Sista dag för nominering av nya läkemedel och metoder för ordnat införande med
introduktionsfinansiering har passerat. Presentation av inkomna nomineringar avseende
nya läkemedel för LK. Denna omgång är det 11 läkemedel, varav 5 omfattas av
nationell samverkan.

8.

Tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentar till de tidiga bedömningsrapporterna för
romosozumab vid postmenopausal osteoporos och manlig osteoporos samt pegvalias vid
PKU. Lena förmedlar LKs synpunkter till Anna Lindhé för fortsatt hantering.

9.

Samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin
SKL har skickat ut en enkät till landstingen för att samla in erfarenheter inför
kommande revidering av samverkansreglerna. LK diskuterar några av frågorna och
Lena förmedlar synpunkterna till Anna Lindhé för ett samlat svar från Västra
Götalandsregionen.

10.

Kunskapsorganisationen, lägesrapport
Jan ger LK en lägesrapport kring vad som hänt sedan sist. Läkemedelsfrågorna samt LK
och terapigruppernas plats i organisationen är nu tydligare än tidigare. Både LK och
terapigrupperna är kvar tillsvidare med befintligt uppdrag. Uppbygganden av regionala
programområden är uppstartad och går parallellt med uppbyggnaden av nationella
programområden.
Sofia Wallströms utredning, Kunskapsbaserad och jämlik vård, som bl.a. hade ett
förslag att lagen om läkemedelskommittéer skulle ersättas med en lag om
vårdkommittéer, har inte kommit vidare, ingen proposition är lagd.

11.

Övriga frågor
- Fokusgrupp rekvisitionsläkemedel i nationella läkemedelslistan
Sveriges läkarförbund driver ett projekt för att vidareutveckla den nationella

läkemedelslistan. Som en del i detta projekt genomför man fokusgruppsintervjuer och
önskar förslag på lämpliga personer till detta. LK nominerar Ulrika Wall för detta. Björn
Nilsson är nominerad från Närhälsan.
- RMR Långvarig icke-cancerrelaterad smärta
LK har fått RMR Långvarig icke-cancerrelaterad smärta på remiss. Diskussion på mötet
och LKs synpunkter sammanfattas i ett svar.
12.

Nästa möte
12 oktober – heldag – presentation av terapigruppernas förslag till REK 2019
25 oktober - förmiddag

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

