Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 2019-06-12 kl. 12.30-16.00
Plats: Stationshuset, Göteborg - lokal Loket
Närvarande:
Peter Amundin
Kristina Bengtsson Boström (punkt 1-3)
Margareta Berzén (punkt 7-13)
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson
Ej närvarande:
Maria Carlson-Brühl

Anders Larsson
Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Johan Sandelin

Gäst: Christina Sjöberg, punkt 10 (Skype)

1.

Föregående möte
Kort summering av föregående möte.

2.

Lägesrapport kunskapsorganisationen
Kort rapport från RPO-dagen 5 juni. Från LK deltog Jan Carlström och Peter Amundin.
Konstateras att arbetet med att få igång den nya strukturen tar tid.

3.

Möte med primärvårdsrådet
I slutet av maj var LK inbjudna till ett möte med RPO Primärvårdsrådet. På mötet
representerades LK av Jan Carlström och Lena Gustafsson. Diskussioner kring bl.a.
REKlistan och primärvårdens behov av den. God samsyn mellan LK och
primärvårdsrådet om vikten av LKs arbete med REKlistan och RMR.

4.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar
Terapigrupp Onkologi behöver förstärkning och nominerar Chaido Chamalidou. LK
ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att efterhöra
intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Smärta behöver förstärkning och nominerar Christina Johansson och
Susanne Isaksson. LK ställer sig bakom förslagen och kontakt tas med de nominerade
för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörda förvaltningar.
Terapigrupp Tandvård behöver förstärkning och nominerar Hana Zawia. LK ställer sig
bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att efterhöra intresse. Därefter
görs avstämning med berörd förvaltning.

- Nya medlemmar
Jenny Andersson, NU-sjukvården, har fått klartecken från förvaltningen att medverka i
terapigrupp Endokrinologi.
My Vakk, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har fått klartecken från förvaltningen att
medverka i terapigrupp Vätskor och nutrition.
- Nya läkare från klinisk farmakologi
Daniel Pouragheli blir medlem i terapigrupp Neurologi och Lisa Lundberg blir ny
medlem i terapigrupp Psykiatri.
- Nya ordföranden
Anders Mellén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tar över som ordförande i
terapigrupp Fysisk aktivitet från och med 1 juli 2019.
Harald Aiff, Koncernkontoret, Kunskapsstöd psykisk hälsa, tar över som ordförande i
terapigrupp Psykiatri från och med 1 september 2019.
5.

REK 2020
REKlistan har skickats till alla RPO för att inhämta synpunkter och kommentarer på
innehållet inför revideringen till 2020. De svar som inkommit presenteras på dagens
möte och förmedlas till berörda terapigrupper inför kommande revidering.

6.

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
regelbundet för kännedom till PPR.
Terapigrupp Gynekologi föreslår att det tas fram en RMR som belyser
läkemedelsbehandling vid klimakteriebesvär. LK godkänner att arbetet startas och en
uppdragshandling tas fram.
Terapigrupp Hjärta-Kärl föreslår att det som komplement till RMR Hjärtsvikt med
nedsatt systolisk funktion (HFrEF) även tas fram en RMR Hjärtsvikt med bevarad
systolisk funktion (HFpEF). Frågan har stämts av med RPT Hjärtsvikt som instämmer i
behovet. Förbättrad läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt är ett av LKs fokusområden.
LK godkänner att arbetet startas och uppdragshandling tas fram.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – D-vitaminbrist
LK diskuterar terapigrupp Endokrinologis förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
D-vitaminbrist”. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner denna RMR.
RMR Läkemedel – Hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion (HFrEF)
LK diskuterar terapigrupp Hjärta-kärls förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
Hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion”. Ändringarna bedöms som så små att
remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner revideringen
med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.

RMR Läkemedel - Hypertoni
LK diskuterar terapigrupp Hjärta-kärls förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
Hypertoni”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK ställer sig
bakom och ordföranden godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.
RMR Läkemedel - Borrelia
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
Borrelia”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK ställer sig
bakom och ordföranden godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.
- Justering RMR Osteoporos
Det har framkommit synpunkter på en formulering i nuvarande RMR Osteoporos och en
justering görs.
7.

Ärenden hos terapigrupperna
- Utvidgat terapiråd psoriasis
Nya nationella riktlinjer för psoriasis lyfter fram användningen av biologiska läkemedel.
LK ser ett behov av utvidgat terapiråd kring subkutana TNF-hämmare vid psoriasis och
terapigrupp Hud får i uppdrag att ta fram detta.
- Konverteringstabeller för opioider
Terapigrupp Smärta föreslår att de konverteringstabeller som finns på terapigruppens
hemsida även anpassas till att tryckas upp. LK ställer sig bakom detta förslag.
- Entresto
LK har efterfrågat hur terapigrupp Hjärta-kärl ställer sig till Entresto utifrån vilken
vårdnivå som är lämplig för förskrivning av detta läkemedel. Terapigruppen anser, i
enlighet med NT-rådets rekommendation, att behandlingen initieras av specialist i
kardiologi eller invärtesmedicin. Välfungerande behandling hos patient som inte av
annat skäl behöver kontrolleras på medicin- eller kardiologklinik kan remitteras till
läkare i primärvården. Detta är även avstämt med samordningsråd Kardiologi.

8.

Diskussion biosimilarer
LK diskuterar dokumentation kring biosimilarer och switch utifrån en litteratursökning,
gjord av biblioteket på SÄS på initiativ av Anders Larsson, i syfte att få en uppfattning
om nuvarande kunskapsläge.

9.

Aktuellt från NT-rådet
LK får en uppdatering av de senaste rekommendationerna och andra aktuella frågor som
diskuteras i NT-rådet.

10.

Dialog med terapigrupp Äldre och läkemedel
Christina Sjöberg presenterar terapigruppens arbete med att ta fram och samla ihop alla
läkemedelsrekommendationer för äldre i ett häfte. Inspiration från andra
läkemedelskommittéer i landet men anpassar det till våra riktlinjer. Diskussion förs
kring tidplan och lansering. Frågan återkommer till LK i augusti.

11.

Aktuella läkemedelsfrågor
- FAS UT 4
Läkemedelskommittén i Halland har lyft frågan om intresse av att uppdatera FAS UT.
LK diskuterar ärendet och ordföranden tar med synpunkterna till fortsatt dialog i LOK.
- Läkemedelsdagen 17 oktober
LK får en lägesuppdatering kring planeringen av läkemedelsdagen 17 oktober. Inbjudan
har skickats ut till vården och programmet kommer skickas ut innan sommaren.

12.

Nästa möte
Nästa möte blir den 29-30 augusti, lunch-lunchmöte.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

