Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 28 april kl. 13.00 -16.30
Plats: Gullbergsvass Konferens, Göteborg
Närvarande:
Margareta Berzén
Anders Carlqvist
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Lars Klintberg
Magnus Kronvall
Ej närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Christer Printz
Gäster:
Sofia Blom (punkt 2)
Anders Mellén (punkt 2)

Anders Larsson
Björn Nilsson
Johan Sandelin
Elisabeth Stadberg
Lars Öhrn

Ulrika Wall
Malin Wallberg

Anna Lindhé (punkt 8)

1.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

2.

Diskussion med terapigrupp Smärta
Terapigrupp Smärta, representerad av ordförande Anders Mellén och sekreterare Sofia
Blom, beskriver terapigruppens syn på förskrivning av opioider. Diskussion följer kring
bl.a. hur vi får följsamhet till framtagna riktlinjer samt problematiken som kan uppstå
med missbruk.
Terapigruppen har påbörjat ett arbete med att ta fram utvidgade terapiråd för
opioidbehandling vid långvarig icke-malign smärta. LK beslutar att terapiråden bör
formaliseras och bli RMR Läkemedel i stället. I riktlinjerna kan då bl.a. även akuta
smärttillstånd inkluderas. I riktlinjerna måste det tydligt framgå att den som sätter in
opioider även ansvarar för att följa upp behandlingen, samt att förskrivaren ska
kontrollera mot läkemedelsförteckningen innan förskrivning av läkemedel sker.
LK och terapigruppen är överens om att även fortsättningsvis inte rekommendera svaga
opioider. Istället bör fokus vara på att få följsamhet till de terapiråd och riktlinjer som
finns inom området. För att uppnå detta beslutas om följande:

Framtagande av RMR för förskrivning av opioider

Framtagande av skriftlig patientinformation

Utbildningsinsatser, bl.a. på regionala läkemedelsdagen i höst men även separata
halvdagsseminarium på olika ställen i regionen

Framtagande av statistik över vem som nyinsätter och förskriver opioider för att
kunna rikta informationsinsatser till rätt målgrupp

Dialog med berörda sektorsråd

LK önskar en lägesrapport från terapigruppen kring arbetet med de tre översta
punkterna efter sommaren.
3.

Diskussionsseminarium biosimilarer
LK diskuterar inriktningen för höstens seminarium i detta ämne. Syftet är att öka
kunskapen om biosimilarer så att förskrivare kan fatta välgrundade beslut kring
användningen av dessa läkemedel. Förslagsvis används samma upplägg som för det
NOAK-seminarium som LK arrangerade för ett par år sedan. Angeläget att berörda
verksamheter finns representerade och kan vara med i diskussionerna vid detta
seminarium. Preliminärt program presenteras på nästa möte.

4.

REK 2017
- Beslut om REKlistan 2017
LK beslutar att det blir en tryckt REKlista även nästa år. Den digitala versionen behöver
bli mer känd och utvecklas lite mer innan den tryckta listan försvinner.
- Terapigruppernas presentationsdag
Terapigrupperna presenterar sina förslag till REK 2017 den 11 oktober, enligt samma
upplägg som förra året.

5.

Terapigruppsfrågor
- ny nominering
Terapigrupp Diabetes behöver komplettering med ytterligare diabetessköterska i
terapigruppen och nominerar Ingela Sager. LK godkänner förslaget och Elisabeth
kontaktar Ingela för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.

6.

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 Antikoagulantia vid förmaksflimmer
LK diskuterar terapigrupp Hjärta-Kärls förslag på revidering av ”RMR Antikoagulantia
vid förmaksflimmer” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens
hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel med justeringar som LK
föreslår.
RMR Erytropoietin
LK diskuterar terapigrupp Blods förslag på revidering av ”RMR Erytropoietin (EPO)”
kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK
godkänner denna RMR Läkemedel med justeringar som LK föreslår.
RMR Protonpumpshämmare
LK diskuterar terapigrupp Mage-Tarms förslag på revidering av ”RMR
Protonpumpshämmare (PPI)” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens

hantering av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel med justeringar som LK
föreslår.
7.

RMR förskrivning av läkemedel vid överföring mellan vårdgivare
Margareta redogör för ytterligare några justeringar som gjorts i denna RMR. LK tycker
att det är bra justeringar. RMR går nu vidare till sektorsrådet Allmänmedicin för
ytterligare förankring innan beslut.

8.

Nationellt ordnat införande inkl. tidiga bedömningsrapporter
- Synpunkter på processen i VGR / samverkansmodellen läkemedel
LK anser att det i grunden är bra med en nationell process och samverkan då det bidrar
till en jämlik vård. Det är viktigt med förankring i landstingen för förtroendet för
processen/samverkan. LK upplever att det ibland går lite för fort med korta svarstider på
remisser av tidiga bedömningsrapporter respektive införandeprotokoll och möjlighet att
skicka med synpunkter till NT-rådet inför rekommendationer.
- Nytt från NT-rådet
Anna Lindhé informerar LK om några aktuella frågor som diskuteras i NT-rådet och
kommande rekommendationer.
- Terapigruppernas kommentarer på tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på de tidiga bedömningsrapporterna för
cediranib vid ovarialcancer och bezlotozumab vid infektion med clostridium difficile,
och lämplig nivå på ordnat införande. Anna tar med sig LKs synpunkter inför diskussion
i NT-rådet.
- Remiss införande- och uppföljningsprotokoll nivolumab vid NSCLC av ickeskivepiteltyp
LK diskuterar förslaget och konstaterar att det är svårt att göra en värdering av plats i
terapin med det vetenskapliga underlag som finns tillgängligt i nuläget.

9.

Ordnat införande etapp 2
Punkten utgår pga tidsbrist. Återkommer på nästa möte.

10.

Nästa möte
Nästa möte är 26 maj, kl. 10.00 - 16.30

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

