Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 14 juni kl. 13.15 -16.00
Plats: Gullbergsvass Konferens, Göteborg
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Margareta Berzén
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Anders Larsson
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Magnus Kronvall

Björn Nilsson
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Malin Wallberg
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Gäst:
Johan Quester (punkt 5)

1.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

2.

REKlistan 2017
- Synpunkter från sektorsråden
Elisabeth går igenom inkomna synpunkter från sektorsråden. Generellt är det inga
omfattande synpunkter på innehållet, mest mindre kompletteringar som önskas.
Direktlänkning är något som uppskattas och efterlyses i större utsträckning. Elisabeth
förmedlar specifika synpunkter till berörda terapigrupper.
- REKdagen 2017
LK beslutar att REKdagen 2017 blir den 2 februari 2017.

3.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Elisabeth presenterar listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller
ute på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas till
PPR.
Som beslutats på tidigare LKmöte ska terapigrupp Smärta ta fram en RMR Läkemedel
för opioidbehandling vid akut och långvarig smärta. Uppdragshandling ska tas fram och
frågan återkommer på ett senare möte.
- RMR Läkemedel, för godkännande
RMR Diabetes typ 2
LK diskuterar terapigrupp Diabetes förslag på revidering av ”RMR Diabetes typ 2”

kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK
godkänner denna RMR Läkemedel.
RMR Egenmätning av blodglukos vid diabetes
LK diskuterar terapigrupp Diabetes förslag på revidering av ”RMR Egenmätning av
blodglukos vid diabetes” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens
hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel.
4.

Terapigruppsfrågor
- ny nominering
Terapigrupp Endokrinologi behöver en ny endokrinolog till terapigruppen nominerar
Oskar Ragnarsson. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Oskar för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
- ny terapigruppsmedlem
Ingegerd Adlerberth från Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått klartecken att
medverka i terapigrupp Infektion.

5.

Tidig bedömningsrapport baricitinib vid RA
Johan Quester, ST-läkare i klinisk farmakologi, presenterar den tidiga
bedömningsrapport som han skrivit för bariticinb vid RA och diskussion följer. LK
tycker att rapporten är bra. Innan slutversion färdigställs ska den kompletteras med
kommentarer från övriga 4-läns respektive expertgrupp.

6.

Korta rapporter
- RMR läkemedel vid besök på vårdinrättning
Anders C informerar om att ”RMR läkemedel vid besök på vårdinrättning” kommer gå
ut på remiss. Riktlinjen innehåller inte något förslag på praktisk rutin. Sjukhusapoteket
kommer få ett uppdrag att se över tänkbara lösningar för detta. Det uppdraget kommer
innefatta all läkemedelsdistribution till hemmet.
- Nyhetsbrev förstahandsval av Lucentis och Eylea
LK informeras om den prisförhandling som genomförts i samband med
avtalsförlängning. Lucentis kommer att vara regionens förstahandsval av Lucentis och
Eylea. Ett nyhetsbrev kommer skickas till förvaltningarna senare i juni. Detta ersätter
inte den tidigare rekommendationen där Avastin jämställs med övriga preparat.
- Nytt från NT-rådet och nationell samverkan läkemedel
Lena informerar LK om aktuella frågor i NT-rådet. Nya NT-rådsrekommendationer
väntas i juni för Opdivo vid NSCLC av skivepiteltyp respektive njurcellscancer samt
PCSK9-hämmare vid hyperkolesterolemi. LK uppdateras även på läget kring
trepartsöverläggningar, bl.a. omtaget för subkutana TNF-hämmare.
Anders C informerar om hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverkets beslut om nationellt
ordnat införande av CGM- och FGM-mätare som en pilot inom ramen för SKLs
förstudie om samordnat införande av medicintekniska produkter och metoder.
Bakgrunden är snabbt ökande kostnader för CGM- och FGM-mätare samt det
kommande vårdprogrammet för diabetes. Det ordnade införandet innebär bl.a. att en
hälsoekonomisk värdering ska ligga till grund för ställningstagande om användning av

produkterna, och att NT-rådet ska komma med en rekommendation. Vårdprogrammet
för diabetes är tillfälligt parkerat i väntan på att kompletteras med resultat från den
hälsoekonomiska värderingen och NT-rekommendation.
7.

Övriga frågor
- Remiss nya föreskrifter från Läkemedelsverket
Regionen har fått nya föreskrifter för ordination och hantering av läkemedel på remiss
från Läkemedelsverket. Remissen skickas till LK och frågan återkommer på mötet i
september.
- Ordnat införande etapp 2 2016
LK informeras om beredningsgruppens förslag för nya läkemedel etapp 2. Förslaget
presenteras för PPR 17 juni.

8.

Nästa möte
Nästa möte är 1-2 september.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
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