Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 25 oktober kl. 8.30-12.00
Plats: Sjöhästen, Gullbergsvass, Göteborg
Närvarande:
Peter Amundin
Kristina Bengtsson-Boström (t.o.m. punkt 2)
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Lars Klintberg

Magnus Kronvall
Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Christer Printz
Ulrika Wall

Ej närvarande:
Margareta Berzén
Anders Larsson

Johan Sandelin
Lars Öhrn

1.

Uppföljning föregående möten
Jan summerar föregående möte.

2.

REK 2019
LK fortsätter diskussionen från föregående möte kring terapigruppernas förslag på
förändringar till REK 2019. Emma återkopplar uppkomna synpunkter och
frågeställningar till berörda terapigrupper.
LK diskuterar även kring lämpliga ämnen att ta upp på REKdagen 31 januari. Kontakt
tas med berörda terapigrupper för vidare planering.

3.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Emma går igenom listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller
ute på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas för
kännedom till PPR.
Inför revidering av RMR Fysisk aktivitet föreslår terapigruppen att även barn inkluderas
och LK ställer sig bakom detta.
- RMR Läkemedel inför remiss
RMR Läkemedel – Diabetes typ 2
LK diskuterar terapigrupp Diabetes förslag på ”RMR Läkemedel – Diabetes typ 2”. LK
godkänner remissversionen.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse
LK diskuterar terapigrupp Äldres förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse”. Ändringarna bedöms som så små att
remissrunda inte behövs. LK godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas
till terapigruppen.

RMR Läkemedel och äldre
LK diskuterar terapigrupp Äldres förslag till revidering av ”RMR Läkemedel och äldre”.
Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK godkänner
revideringen med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel – Demens
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Demens”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK godkänner
revideringen med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
4.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar av medlemmar
Terapigrupp Diabetes behöver komplettering med en primärvårdsläkare och nominerar
Margareta Hellgren. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Margareta för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Ögon behöver komplettering med en specialistläkare och nominerar Filip
Yliheikkilä. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Filip för att efterhöra intresse.
Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Mage-tarm behöver komplettering med en barnläkare och nominerar Timo
Käppi. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Timo för att efterhöra intresse.
Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Tandvård behöver komplettering med en privattandläkare och nominerar
Maria Nygren. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Maria för att efterhöra
intresse.

5.

Läkemedelsdagen 18 oktober
Föreläsningarna från höstens läkemedelsdag spelades in och kommer finnas tillgängliga
på Vårdgivarwebben.

6.

Tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentar till den tidiga bedömningsrapporten för
sotagliflozin och dapagliflozin vid diabetes mellitus typ 1. Lena förmedlar LKs
synpunkter till Anna Lindhé för fortsatt hantering.

7.

Nästa möte
Nästa möte blir den 16 november, heldag.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

