Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 21 juni kl. 9:00-10.30
Plats: Skype-möte
Närvarande:
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg
Ej närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Magnus Kronvall
Christer Printz

Anders Larsson
Johan Sandelin
Elisabeth Stadberg
Ulrika Wall

Björn Nilsson
Malin Wallberg
Lars Öhrn

1.

Uppföljning föregående möte
Anteckningarna från föregående möte gås igenom.

2.

Terapigruppsfrågor
- Ny nominering terapigruppsmedlem
Terapigrupp Blod behöver komplettering med primärvårdsläkare och nominerar
Emmelie Rolfö. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Emmelie 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 Psykiatri – Zoltan Szabo, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Terapigrupp Smärta – Håkan Söderbergh, NU-sjukvården
Dessutom har Ragnar Jonell accepterat uppdraget som privatläkarrepresentant i
terapigrupp Hud.

3.

Regional läkemedelsdag 26 oktober
Arbetsgruppen ger en kort lägesrapport kring planering av dagen. Inbjudan är utskickad
till sjukhusförvaltningarna och VG Primärvård. Programmet skickas ut tidig höst.

4.

Lägesrapport ordnat införande 3.0
Jan K ger en kort lägesrapport. Ärendet redovisas för HSS idag.

5.

Nytt från NT-rådet
Lena berättar om nyheter från NT-rådet, bl.a. de senaste rekommendationerna. Jan K
informerar om VGRs process för att nominera lämplig person till den nationella
arbetsgruppen för läkemedel vid sällsynta diagnoser.

6.

Kommentar tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentarer på den tidiga bedömningsrapporten för
dupilumab vid atopisk dermatit. Lena förmedlar LKs synpunkter till Anna Lindhé inför
diskussion i NT-rådet.

7.

Korta läkemedelsfrågor
- HTA-rapporten Avastin-Lucentis
HTA-centrum har nu publicerat rapporten och LK har skickat ut ett nyhetsbrev. Det
kommer också en artikel i nästa nummer av Substans.
- Remissvar införande- och uppföljningsprotokoll Opdivo vid huvud-halscancer
På grund av den korta remisstiden för ovanstående införande- och uppföljningsprotokoll
har LK inte kunnat värdera och kommentera det nationella införande- och
uppföljningsprotokollet. Jan C informerar om det remissvar som VGR har skickat in.
- Upphandling rekvisitionsläkemedel 2018
Lena berättar om det pågående arbetet inför annonsering av förfrågningsunderlaget för
upphandling av rekvisitionsläkemedel 2018. Terapigrupperna kommer under september
och första delen av oktober att arbeta med utvärderingen av inkomna anbud.
Förvaltningarna får information om utfallet av upphandlingen när det är klart.
Implementeringen sker till största delen via Sjukhusapoteket och Sortimentsrådet.
- Digital version av häftet vätskor och nutritionsbehandling
Lena redogör för det inledande möte som varit med VGR-IT kring digitalisering av
terapigrupp Vätskor och nutritions uppskattade tryckta häfte med
terapirekommendationer. Målsättningen är att det ska finnas i digital form under tidig
vår 2018.

8.

Nästa möte
Nästa möte blir den 7-8 september, ett lunch-lunchmöte.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

