Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 8 april kl. 13.00 -16.00
Plats: Elite Park Avenue, Göteborg
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Lars Klintberg
Anders Larsson
Björn Nilsson
Ej närvarande:
Anders Carlqvist

Christer Printz
Johan Sandelin
Elisabeth Stadberg
Ulrika Wall
Malin Wallberg
Lars Öhrn

Magnus Kronvall

1.

Reflektioner förmiddagens möte
LK reflekterar kring diskussionerna på förmiddagens möte med
terapigruppsordförandena och konstaterar att det är ett bra tillfälle att gemensamt
diskutera frågor av övergripande och principiell karaktär.

2.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

3.

Terapigruppsfrågor
- nya terapigruppsmedlemmar
Följande personer har fått klartecken från sina förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet:
Gudrun Hemeren, Skaraborgs Sjukhus – terapigrupp Allergi-Andning-ÖNH
Lisa Jagers, Skaraborgs Sjukhus – terapigrupp Tandvård
Belal Mousa, SÄS – terapigrupp Urologi
Jakob Nyhlén, Närhälsan – terapigrupp Ögon
- ny terapigruppssekreterare
Ellen Isaksson tar över som sekreterare i terapigrupp Hud från och med april.
- ny läkare från klinisk farmakologi
Daniel Pouragheli är ny läkarrepresentant från klinisk farmakologi i terapigrupperna
Mage-tarm och Neurologi.
- ny nominering
Terapigrupp Smärta behöver komplettering i terapigruppen med en barnrepresentant.
Förslag på lämplig person saknas. LK tar med frågan till sektorsråd Barn.

4.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Elisabeth presenterar listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller
ute på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas till
PPR.
- RMR Läkemedel, för godkännande
RMR Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse
LK diskuterar terapigrupp Äldre och läkemedels förslag på ”RMR
Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse” kopplat till inkomna remissynpunkter
och terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel med
justeringar som LK föreslår.
RMR Äldre och läkemedel
LK diskuterar terapigrupp Äldre och läkemedels förslag på ”RMR Äldre och
läkemedel” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av
dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel med justeringar som LK föreslår.

5.

Fortbildningsaktiviteter
- Höstens läkemedelsdag
Datum för höstens läkemedelsdag bestäms till 26 oktober.
LK diskuterar kring lämpliga områden för höstens läkemedelsdag. Planeringsgruppen
tar fram förslag på program och frågan återkommer lägre fram i vår. Margareta Berzén
ersätter Per-Erik Lygner i planeringsgruppen.
- Diskussionsseminarium biosimilarer
Ett av LKs fokusområden för 2016 är biosimilarer. Som ett led i detta planerar LK ett
diskussionsforum/workshop i detta ämne. Frågan återkommer nästa möte.

6.

Tidiga bedömningsrapport och kommentarer från terapigrupper
- Instruktion till terapigrupperna
LK diskuterar förslaget på instruktion och gör några justeringar i syfte att ännu mer
tydliggöra vad kommentaren bör innehålla. Viktigt att det finns ett preliminärt utlåtande
från expert-/terapigrupp i det landsting som tar fram grundrapporten.
- Kommentarer från terapigrupperna
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på de tidiga bedömningsrapporterna för
daratumumab vid myelom och anamorelin vid kakexi, och lämplig nivå på ordnat
införande. Lena förmedlar LKs synpunkter till Anna för vidare avstämning med berörda
terapigrupper.
LK anser att det är svårt att bedöma lämplig nivå för ordnat införande i det här tidiga
skedet. Huvudprincipen för nationell samverkan bör vara dyra läkemedel som antingen
tillför stor nytta eller medför en stor kostnad. Frågan återkommer på nästa möte.

7.

Nyhetsbrev – läkemedel till barn under 18 år
Frågan diskuterades på förra LKmötet och Lena presenterar förslag på nyhetsbrev. LK
anser att det är bra med ett regionalt ställningstagande och nyhetsbrevet skickas ut på
sedvanligt sätt.

8.

Kort rapport – nya avtal efter trepartsöverläggningar
Lena informerar om att regionen tecknat de avtal/sidoöverenskommelser som tagits fram
i trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och berörda läkemedelsföretag.
Avtalen avser Benepali, Enbrel och Entresto.
Terapigrupp Reumatologi arbetar med utvidgade terapiråd och ett nyhetsbrev med
anledning av att Benepali, biosimilar till Enbrel, introducerats på svenska marknaden.

9.

Övriga frågor
- Rekommendationer kring förskrivning av opioider
Behovet av mer konkreta terapiråd kring förskrivning av opioider lyfts. LK diskuterar
och konstaterar att strategi för att hantera opioidförskrivningen behöver diskuteras med
terapigrupp Smärta, som bjuds in till nästa möte.
- Nästa nummer av Substans
Ulrika informerar om innehållet i nästa Substans. Det blir bl.a. en stor översikt med
huvudbudskapen i alla RMR Läkemedel.

10.

Nästa möte
Nästa möte är 28 april, kl. 13.00 - 16.30, Gullbergsvass Konferens.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

