Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 20 oktober kl. 08.30-12.00
Plats: Gullbergsvass Konferens, Göteborg
Närvarande:
Jan Carlström (punkt 1-2)
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg

Anders Larsson
Björn Nilsson
Elisabeth Stadberg
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Magnus Kronvall

Christer Printz
Johan Sandelin
Ulrika Wall

1.

Uppföljning föregående möte
Anteckningarna från föregående möte gås igenom.

2.

REK 2018
LK har en diskussion kring terapigruppernas förslag på förändringar till REK 2018.
Elisabeth förmedlar uppkomna synpunkter och frågeställningar till berörda
terapigrupper.

3.

Terapigruppernas uppdrag kopplat till Sortimentsrådet
LK påbörjar en diskussion kring terapigruppernas uppdrag kopplat till sortimentsrådet.
Frågan återkommer på nästa möte.

4.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar till terapigrupper
Terapigrupp Diabetes behöver komplettering med primärvårdsläkare och nominerar
både Jens Halldin och Johan Lindström. LK godkänner förslagen och Elisabeth
kontaktar de nominerade för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.
Terapigrupp Osteoporos behöver komplettering med primärvårdsläkare och nominerar
Mats Olsson. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Mats för att efterhöra
intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
- Nya terapigruppsmedlemmar
Följande personer har fått klartecken från sina respektive förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet:
Terapigrupp Infektion – Daniel Bremell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Terapigrupp Ögon – Georgios Vartsakis, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

5.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Elisabeth 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. Elisabeth presenterar också listan över alla RMR som
PPR har ansvar för.
- RMR Läkemedel IBS för godkännande
LK diskuterar terapigrupp Mage-tarms förslag på revidering av ”RMR Läkemedel IBS”
kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK
godkänner denna RMR Läkemedel.

6.

Läkemedelsdagen 26 oktober
LK får en kort lägesrapport inför nästa veckas regionala läkemedelsdag.

7.

Kommentarer tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på tre tidiga bedömningsrapporter;
midostaurin vid AML, neratinib vid bröstcancer samt cenegermin vid neurotrofisk
keratit. Lena förmedlar LKs kommentarer till Anna Lindhé inför diskussion i NT-rådet.

8.

Korta lägesrapport aktuella läkemedelsfrågor
- Translarna
Jan Kilhamn uppdaterar LK kring den senaste tidens media kring Translarna.

9.

Övriga frågor
- Mötestider LK 2018
Förslag på mötestider för LK under 2018 presenteras och beslutas.
22 januari – heldag
1 mars – eftermiddag
26 mars – heldag
19 april kl. 15-16.30 – Skype
25 maj – heldag (fm med terapigruppsordförande)
14 juni – eftermiddag
30-31 augusti – lunch till lunch-möte
12 oktober – heldag (terapigrupperna presenterar förslag till REK 2019)
25 oktober – förmiddag
16 november – heldag
12 december – förmiddag
- Gemensamt möte LK och PPR
Gemensamt möte planeras mellan LK och PPR 24 november, eftermiddag. LK
diskuterar förslag på frågor att ta upp på detta möte. Kallelse kommer separat.

10.

Nästa möte
Nästa möte blir den 8 november, 8.30-16.00, Lilla Bommen Konferenscentrum.
Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

