Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 2019-11-13 kl. 9.00-16.00
Plats: VGR Konferens, Göteborg – lokal Bommen
Närvarande:
Peter Amundin
Kristina Bengtsson Boström
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson

Emma Lindhardt
Björn Nilsson (punkt 4-11)
Marie Rasmuson
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Margareta Berzén
Maria Carlson-Brühl

Anders Larsson
Johan Sandelin

Gäster:
Cecilia Berg Backström, Lena Bernander, Anette Falkenrot, Wenche Jenssen, Magnus
Kronvall, Lars Rex, Peder Welin (punkt 1)
1.

Workshop LK + RESAK
LK och RESAK har en dialog kring regionala kunskapsorganisationens olika delar och
framtida samverkan. Gemensamt konstaterande att det är angeläget med fortsatt dialog
mellan LK och RESAK.

2.

Uppföljning föregående möte
Kort summering av föregående möte.

3.

Möte PPR och LK
Vid mötet mellan PPR och LK senare i veckan avser LK att lyfta svårigheterna som kan
uppstå vid skillnader mellan nationella rekommendationer/beslut och regional värdering.
En annan aktuell läkemedelsfråga för diskussion med PPR är Translarna där LK anser
att det är viktigt att TLVs förmånsbegränsning följs.

4.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar
Terapigrupp Barn och ungdom behöver förstärkning och nominerar Susanne Nygren till
terapigruppen. LK ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för
att efterhöra intresse.

5.

Ärenden från terapigrupperna
LK diskuterar pågående ärenden hos terapigrupperna. LKs ordförande godkänner
konverteringstabellerna för opioider i fickformat.

6.

Äldrekompassen
LK diskuterar övergripande kring Äldrekompassen som nu är ute på remiss hos
terapigrupperna och primärvårdsrådet. Frågan återkommer till LK när remisshanteringen
är avslutad.

7.

Revidering REKlistan
LK fortsätter diskussionen kring terapigruppernas förslag på förändringar till REK 2020.
Synpunkter och frågeställningar förmedlas till berörda terapigrupper.

8.

Tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentar till den tidiga bedömningsrapporten för
bempedinsyra vid hyperkolesterolemi. LKs synpunkter förmedlas till Anna Lindhé för
den fortsatta hanteringen.

9.

Aktuellt från NT-rådet
LK får en uppdatering kring aktuella rekommendationer och andra frågor som
diskuteras i NT-rådet.

10.

Mötestider 2020
20 januari – heldag
27 februari – förmiddag
19 mars – heldag
21 april – eftermiddag
8 maj – förmiddag möte med terapigruppsordförande + eftermiddag ordinarie möte
15 juni – heldag
26-27 augusti – lunch till lunch
16 september – eftermiddag
14 oktober - heldag, terapigrupperna presenterar förslag till REK 2021
23 oktober – heldag
11 november – eftermiddag
15 december - heldag

11.

Kommande möten
15 november – möte med PPR
18 december – LK-möte
Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

