Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 8 november kl. 08.30-16.00
Plats: Lilla Bommen Konferenscentrum, Göteborg
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Magnus Kronvall
Gäster:
Samuel Adamsson Eryd (punkt 6)
John Karlsson Sondell (punkt 6)

Marie Rasmusson (punkt 7-10)

1.

Uppföljning föregående möte
Anteckningarna från föregående möte gås igenom.

2.

Läkemedelsdagen
LK reflekterar kring Läkemedelsdagen som arrangerades 26 oktober. Intresset var stort
även denna gång, ca 175 deltagare och utvärderingen visar att deltagarna var nöjda med
innehållet.

3.

REK 2018
- Tidplan
LK går igenom tidplanen för REK 2018. REKlistan 2018 fastställs vid nästa möte och
slutkorrektur inför tryck är klart innan jul. Publicering av REKlistan 2018 blir 31 januari
i samband med REKdagen.
- Diskussion kring terapigruppernas förslag och REKlistan 2018
Elisabeth går igenom de justeringar som gjorts sedan sist och förmedlar LKs
återkoppling på detta till berörda terapigrupper.
LK diskuterar förslag på justeringar för att förbättra användbarheten av digitala
REKlistan. Statistik över besökare på digitala REKlistan visar att antalet besökare ökar,
men det behöver öka mer.
- REKdagen 2018
Den 31 januari är det dags för REKdagen 2018. Arbetsgruppen ger en lägesrapport kring
planeringen. Inbjudan till dagen skickas ut inom kort.

4.

Patientinformation opioider
Terapigrupp Smärta har tagit fram ett förslag på patientinformation till personer som
förskrivs opioider. LK diskuterar förslaget och Elisabeth återkopplar synpunkter till
terapigruppen.

5.

Ordnad utmönstring sotalol
Terapigrupp Hjärta-kärl har på LKs uppdrag diskuterat förslaget om ordnad utmönstring
av sotalol. LK instämmer i bedömningen och resonerar kring fortsatt process. LK
återkopplar terapigruppens bedömning till PPR.

6.

Fokusområden 2018
John Karlsson Sondell och Samuel Adamsson Eryd från Avdelning data och analys
medverkar. Diskussion kring hur uppföljning skulle kunna göras, vilka områden och
vilka nivåer som är relevanta. Frågan återkommer på nästa möte.

7.

Implementering av nya SOSFS om läkemedelshantering/ordination
Marie Rasmusson, chef för Sjukhusapoteket VGR, informerar LK om det arbete som
pågår för implementeringen av nya SOSFS. För några av de större förändringarna i
förskriften finns en regional arbetsgrupp för att skapa en regional samsyn kring vad som
ska göras. En risk- och möjlighetsanalys har genomförts och denna kommer finnas med
i det fortsatta arbetet. Föreskriften börjar gälla 1 januari 2018 men allt kommer inte vara
klart till dess. Se även presentation på Alfresco.
Marie informerar även kort om tidplanen för e-verifikation för läkemedel.
Implementeringen ska vara klar februari 2019.

8.

Kliniska prövningar i VGR
Sjukhusapoteket har ett ansvar att dokumentera kliniska prövningar som pågår i
regionen. Marie ger LK en översiktlig presentation av nu pågående kliniska prövningar i
regionen. Mest företagssponsrade studier, men några prövarinitierade finns också.

9.

Nytt läkemedel med komplicerad hantering
Marie informerarar om att ett läkemedelsföretag, som förväntas komma med ett nytt
läkemedel som har kort hållbarhet, har framfört önskemål och fört dialog med
verksamheten om att frångå ordinarie beställningsrutiner. Detta ligger utanför LKs
uppdrag men LK delar Sjukhusapotekets bedömning att det är olämpligt att tillmötesgå
företagets önskemål om hantering utanför ordinarie rutiner.

10.

Terapigruppernas uppdrag kopplat till Sortimentsrådet
Diskussion med Marie om vilket uppdrag respektive grupper har. För rena
farmaceutiska frågor finns kompentens inom Sortimentsrådet. I frågor där det behövs
medicinsk bedömning kan Sortimentsrådet föra en dialog i första hand med
terapigrupperna och i andra hand med LK AU. Terapigrupperna kan inte förväntas svara
på akuta frågor i samband med exv. restnotering. För frågor av denna karaktär finns
ansvariga personer på förvaltningarna; verksamhetschefer respektive chefläkare.
Regionalt finns även funktionsgrupp chefläkare att konsultera.

11.

Jävsdeklarationer
Jan C redogör för tidplanen för det förslag om hantering och bedömning av
jävsdeklarationer som tagits fram för kunskapsorganisationen. Frågan återkommer på ett
senare möte.

12.

Utveckling av kunskapsorganisationen
Jan C ger en LK en kort uppdatering på vad som hänt sedan sist. Det är inbokat möte för
information till både terapigruppsordföranden och terapigruppssekreterare i slutet av
november.
Det praktiska arbetet med nationellt kunskapsstöd till primärvården har startat upp under
hösten. Maria Dahlström Roos och Helena Gotte bjuds in till LKs möte i januari för
dialog om på vilket sätt vi kan samverka.

13.

Terapigruppsfrågor
- Ny nominering till terapigrupp
Terapigrupp Psykiatri behöver komplettering med primärvårdsläkare och nominerar
Torbjörn Collinder. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Torbjörn för att
efterhöra intresse.
- Ny terapigruppsordförande
Peter Fors, Alingsås Lasarett, blir ny ordförande i terapigrupp Diabetes från årsskiftet.

14.

Korta lägesrapporter aktuella läkemedelsfrågor
- Ordnat införande 3.0
Jan K ger LK en kort uppdatering om vad som hänt i detta ärende sedan sist.
HSS ska fatta beslut om handlingsplanen i slutet av november.
- Nomineringar ordnat införande etapp 1 2018
LK informeras om vilka läkemedel som nominerats till ordnat införande etapp 1 2018.
Det är 18 läkemedel varav flera omfattas av nationell samverkan. Beslut om
introduktionsfinansiering fattas av HSS under våren 2018.
- Nationell samverkan läkemedel
Lena ger LK en uppdatering om vad som är på gång inom nationell samverkan
läkemedel, bl.a. vilka läkemedel som är aktuella för rekommendation från NT-rådet
inom kort. Andra aktuella frågor hos NT-rådet är extremt dyra läkemedel vid sällsynta
sjukdomar och utveckling NT-rådets arbete exempelvis med patientmedverkan och
nyansering av rekommendationer.
- Läkemedelsnära förbrukningsartiklar
LK har tidigare diskuterat frågan om att använda begreppet REKlistan även för
läkemedelsnära förbrukningsartiklar. LK ser att REKlistan är mycket sammankopplat
med läkemedel och ser helst att Ledningsrådet använder ett annat begrepp. Jan K tar
frågan vidare.
- Särskild faktureringsrutin för Losec enterotabletter upphör
LK informeras om att den särskilda faktureringsrutin som finns för Losec enterotabletter
upphör vid årsskiftet. LK ser inga problem med det. Ett nyhetsbrev kommer skickas ut

till förvaltningarna.
- Information om remiss – enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Jan K informerar kort om förslagen i remissen och plan för framtagande av remissvar.
15.

Nästa möte
24 november eftermiddag – gemensamt möte mellan PPR och LK
14 december – 8.30-12.00, Gullbergsvass

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

