Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 14 juni kl. 13.00 – 16.30
Plats: Gullbergsvass Konferens, lokal Stinsen
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg
Magnus Kronvall

Anders Larsson
Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Johan Sandelin
Ulrika Wall
Lars Öhrn (t.o.m. punkt 6)

Ej närvarande:
Margareta Berzén

Christer Printz

Gäster:
Anna Lindhé, punkt 2-4

Anders Carlqvist, punkt 5-6

1.

Uppföljning föregående möte
Jan C sammanfattar föregående möte.

2.

Ordnat införande etapp 2 2018
Anna Lindhé informerar om HSS beslut om ordnat införande etapp 2. Det är 11 nya
läkemedel/metoder och kunskapsunderlag som får introduktionsfinansiering i denna
etapp, varav 7 är läkemedel. I något fall blir det ingen introduktionsfinansiering trots att
behandlingen rekommenderas av NT-rådet och då finns en motivering från PPR till
varför. Det finns också några nomineringar som skjuts upp i väntan på beslut från TLV
eller rekommendation från NT-rådet.

3.

Rapport från NT-rådet
Anna informerar LK om aktuella frågor i NT-rådet. Under våren har det kommit många
nya rekommendationer och arbete pågår med flera nya rekommendationer. Diskussion
förs kring dessa. När rekommendationer publicerats kommuniceras dessa till berörda
verksamheter i VGR med nyhetsbrev från LK. Anna berättar även om andra aktuella
frågor som står på NT-rådets agenda bl.a. ATMPs (advanced therapy medicinal
products), Foundation One och olika utvecklingsområden som kommunikationsstrategi,
särläkemedel och innovativa betalningsmodeller samt tillförlitligheten i den
vetenskapliga dokumentationen.

4.

Tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentar till de tidiga bedömningsrapporterna för
inotersen och patisiran vid familjär amyloidos med polyneuropati (FAP), samt
tisagenlecleucel vid ALL. För dessa läkemedel finns redan beslut om nationell
samverkan.

5.

Kunskapsorganisationen, lägesrapport
Anders Carlqvist ger LK en uppdatering av formeringen av den nya den nya
kunskapsorganisationen. Diskussion förs kring LK och terapigruppernas roll i denna.
Konstateras att LKs uppdragshandling behöver uppdateras. Ett förslag tas fram och
diskuteras nästa möte.

6.

Jävsdeklarationer
Jan C och Anders C rapporterar från det första gemensamma möte i den grupp som finns
för avstämning och diskussion kring regionala jävsfrågor. Finns en fastställd process för
hantering av jävsdeklarationer. Gruppen kommer träffas två gånger per år för att bl.a.
säkerställa gemensamma ramar för bedömning av jäv.

7.

Terapigruppsfrågor
- Nya medlemmar
Nedanstående personer har fått klartecken från sina förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet.
Åsa Tizzard, NU-sjukvården – terapigrupp Diabetes
Mats Elm, Närhälsan – terapigrupp Mage-tarm
- Ny terapigruppsordförande
Lena Rignell återgår som ordförande för terapigrupp Tandvård fr.o.m. juni 2018.

8.

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 inför remiss
RMR Läkemedel - Kortvarig nociceptiv smärta hos vuxna
LK diskuterar terapigrupp Smärtas förslag på ”RMR Läkemedel - Kortvarig nociceptiv
smärta hos vuxna”. LK har förslag på kompletteringar och justeringar som förmedlas till
terapigruppen. En ny version av RMR inklusive konsekvensbeskrivning återkommer till
LK innan den går ut på remiss.
RMR Läkemedel – Samhällsförvärvad bakteriell pneumoni hos barn
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag på ”RMR Läkemedel – Samhällsförvärvad
bakteriell pneumoni hos barn”. LK godkänner remissversionen med några
justeringar/frågor som behöver klargöras. Konsekvensbeskrivning behöver också tas
fram innan den kan gå ut på remiss.
RMR Läkemedel Alkohol – riskbruk, skadligt bruk och beroende
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på ” RMR Läkemedel Alkohol – riskbruk,
skadligt bruk och beroende ”. LK har förslag på kompletteringar och justeringar som
förmedlas till terapigruppen. En ny version av RMR återkommer till LK innan den går
ut på remiss.

RMR Läkemedel Insomni
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på revidering av ” RMR Läkemedel
Insomni”. LK godkänner remissversionen med några justeringar/frågor som behöver
klargöras.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel - Protonpumpshämmare
LK diskuterar terapigrupp Mage-tarms förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Protonpumpshämmare”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs.
LK godkänner riktlinjen med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel Osteoporos
LK diskuterar terapigrupp Osteoporos förslag till revidering av ”RMR Läkemedel Osteoporos” och godkänner riktlinjen.
RMR Läkemedel - Erytropoietin
LK diskuterar terapigrupp Blods förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Erytropoietin”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs och LK
godkänner riktlinjen.
9.

Aktuellt kring trepartsöverläggningar
Lena ger LK en lägesrapport kring trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser
och vad det innebär för VGR. Antalet läkemedel med sidoöverenskommelser är nu uppe
i 40 st. TLV kommer inom kort att publicera en prognos för vad utfallet av
sidoöverenskommelserna beräknas generera i återbäringar till hela Sverige för 2018.

10.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Faktor VIII-preparat
I samband med TLVs omprövning av faktor VIII-preparat har trepartsöverläggningar
mellan TLV, landstingen och företagen genomförts. Detta har resulterat i
sidoöverenskommelser och prissänkningar. Förskrivningen av dessa preparat sker till
största delen från specifika kliniker i Stockholm, Malmö och Göteborg.
Läkemedelscheferna i berörda landsting kommer diskutera utfallet med kliniskt aktiva
läkare i nästa vecka.
- Möte med LIF
Jan K informerar LK om ett kommande möte som läkemedelscheferna i fyrlän kommer
ha med LIF i slutet av månaden. Vid mötet kommer bl.a. off-label att diskuteras.
- Fråga från Norra HSN om olämpliga läkemedel till äldre
Frågan lyftes vid förra mötet och Jan K gör nu en sista avstämning innan svar lämnas.
- Filmning av läkemedelsdagen
Emma informerar LK om att kommunikationsavdelningen kommer filma både regionala
läkemedelsdagen i höst och även REKdagen 31 januari 2019.

11.

Nästa möte
30 – 31 augusti, lunch till lunch-möte

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

