Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 27 februari kl. 9.00-12.00
Plats: Bläckfisken, Gullbergsvass, Göteborg
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1.

Föregående möte
Kort summering av föregående möte.

2.

REKdagen 2019
REKdagen 2019 var den 31 januari. LK konstaterar att dagen även i år var fullbokad och
utvärderingen visar att deltagarna var nöjda. Nytt för i år var att dagen filmades i syfte
att fler förskrivare ska kunna ta del av informationen.

3.

Läkemedelsdagen hösten 2019
Höstens läkemedelsdag bestäms till 17 oktober. Kort diskussion inför planeringen av
dagen.

4.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Genomgång av listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller ute
på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas på
regelbunden basis för kännedom till PPR.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Samhällsförvärvad bakteriell pneumoni hos barn
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag till ”RMR Läkemedel – Samhällsförvärvad
bakteriell pneumoni hos barn” och de synpunkter som kom in under remissrundan. Detta
är en helt ny RMR och LK har lite synpunkter som förmedlas till terapigruppen. En ny
version kommer tillbaka till LK.

5.

Utvidgat terapiråd inom reumatologi
LK diskuterar terapigrupp Reumatologis förslag på utvidgat terapiråd om behandling
med rituximab på reumatisk indikation. LK konstaterar att det finns behov av dialog
direkt med terapigruppen som bjuds in till nästa möte.

6.

Terapigruppsfrågor
- Ny nominering
Terapigrupp Vätskor och nutrition behöver förstärkning och nominerar Johan Bjarby.
LK godkänner förslaget och kontakt tas med Johan för att efterhöra intresse. Därefter
görs avstämning med berörd förvaltning.

7.

Tidig bedömningsrapport – cemiplimab vid kutan skivepitelcancer
LK diskuterar terapigruppens kommentarer till den tidiga bedömningsrapporten för
cemiplimab vid kutan skivepitelcancer. LK ställer sig bakom kommentaren vilket
förmedlas till Anna Lindhé för den fortsatta hanteringen.

8.

Nytt från NT-rådet
LK får en uppdatering av de ärenden som nu är aktuella hos NT-rådet.

9.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Användning av läkemedel ”off-label”
LK uppdateras om de senaste diskussionerna kring användning av läkemedel ”off-label”
och ersättning vid skada. Arbetet på nationell nivå är i slutskedet och därefter kommer
koncernstabsledningen fatta beslut om hur VGR ska agera i denna fråga.
- Beredningsgrupp till nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik
LK får en uppdatering av läget i arbetet. När förslag på uppdragsbeskrivning finns
skickas det till LK påsyn.
- Naloxon nässpray vid opioidöverdoser
Det har kommit ett politiskt yrkande angående införande av naloxon nässpray. HSS
beslutade i januari att HSD får i uppdrag att bereda frågan vidare. LK diskuterar och ger
terapigrupp Psykiatri uppdrag att ta fram förslag på rekommendation.
- Lägesrapport ordnat införande
LK informeras om att introduktionsfinansiering för ordnat införande etapp 3 2018 är löst
och att det sannolikt blir beslut om etapp 1 2019 på HSS:s möte i mars.

10.

Lägesrapport kunskapsorganisationen
LK får en uppdatering av vad som hänt sedan sist, både avseende den regionala och
nationella organisationen.

11.

Remiss: Tydligare regler och ansvar för läkemedel (SOU 2018:89)
Kort presentation av utredningens förslag och diskussion kring dessa. Remisstiden är
satt till 10 maj men regionen har begärt och fått beviljat längre svarstid till 17 maj.
Läkemedelschefen ansvarar för att hålla ihop regionens svar på remissen. Frågan
återkommer på nästa möte.

12.

Planering möte LK och ordförande i terapigrupper
Planering inför mötet med terapigruppsordförandena 10 maj. Aktuella frågor att ta upp
är kunskapsorganisationen, planering inför REK 2020 och samverkan med
läkemedelsföretag.

13.

Övriga frågor
- Egenfinansierad dos
LK diskuterar egenfinansierad dos och det kommer ett nyhetsbrev om hur regionen ser
på det.

14.

Nästa möte
Nästa möte blir den 19 mars kl. 9.00-15.00, Gullbergsvass.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

