Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 19 mars kl. 9.00-15.00
Plats: Korallen, Gullbergsvass, Göteborg
Närvarande:
Peter Amundin
Margareta Berzén
Maria Carlson-Brühl
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson

Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Johan Sandelin
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Kristina Bengtsson Boström

Anders Larsson

Gäster:
Anna Lindhé (punkt 2-5)

Ulf Lindström (punkt 2)

1.

Föregående möte
Kort summering av föregående möte.
Förutsättningarna för uppdraget gällande det politiska yrkandet avseende utredning av
naloxon nässpray vid opioidöverdosering har ändrats så frågan hanteras via KPH, enhet
Kunskapsstöd psykisk hälsa, istället för via terapigrupp Psykiatri.

2.

Dialog med terapigrupp Reumatologi
Ulf Lindström och Anna Lindhé från terapigrupp Reumatologi gästar LK. Diskussion
kring användning av rituximab vid reumatologisk sjukdom. Utmynnar i några frågor
som terapigruppen får i uppdrag att återkomma med underlag kring.
Diskussion förs också kring uppdatering av rekommendation av TNF-hämmare vid
reumatologisk indikation. LKs ordförande beslutar att godkänna uppdateringen.

3.

Ordnat införande
Anna Lindhé informerar LK om att finansiering av ordnat införande tillfälligt är löst
efter prissänkningar av läkemedel för hepatit C. Det gäller för etapp 3 2018, där
introduktionsfinansiering finns från 1 mars 2019, och för etapp 1 2019 där det planeras
för beslut på HSS:s möte i mars.
Kort presentation av vilka läkemedel som nominerats för introduktionsfinansiering för
etapp 2 2019. Beredningsgruppen ska påbörja utvärdering inför beslut av HSS i juni.
Frågan återkommer till LK under våren.

4.

Aktuellt från NT-rådet
LK får en uppdatering av de ärenden som nu är aktuella hos NT-rådet, bl.a.
rekommendationer om att avvakta med att börja använda CAR-T-terapier. ATMP

(advanced therapy medicinal products), t.ex. cell- och genterapier, är en stor fråga för
NT-rådet. Det är innovativa läkemedel där det finns begränsat underlag vid registrering
och där kostnaden är mycket hög. Dessutom är hanteringen av läkemedlen komplex.
5.

Tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer till de tidiga bedömningsrapporterna för:
onasemnogen abeparvovec vid SMA typ 1, olaparib vid bröstcancer samt LentiGlobin
vid betathalassemi. Anna Lindhé tar med LKs synpunkter för den fortsatta hanteringen.

6.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar
Terapigrupp Vätskor och nutrition behöver förstärkning och nominerar My Vakk. LK
ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med My för att efterhöra intresse. Därefter
görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Endokrinologi behöver förstärkning och nominerar Jenny Andersson. LK
ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med Jenny för att efterhöra intresse. Därefter
görs avstämning med berörd förvaltning.
- Ny medlem
Johan Bjarby, Skaraborgs Sjukhus, har fått klartecken från förvaltningen att medverka i
terapigrupp Vätskor och nutrition.
- Terapigruppernas verskamhetsredovisning 2018
Emma presenterar en sammanställning över terapigruppernas arbete under 2018. LK
noterar synpunkter som tas med för övervägande inför det kommande arbetet.

7.

Inför REK 2020
LK för en diskussion kring några områden som behöver utvecklas inför REK 2020 eller
på lite längre sikt. En viktig fråga är den digitala utvecklingen av REKlistan och andra
rekommendationer och underlag från terapigrupperna och hur dessa finns tillgängligt på
hemsidan. Frågan återkommer till LK under våren.
Ett annat viktigt område är hur arbetet med miljöfrågor kopplat till läkemedel kan
utvecklas. Frågan återkommer längre fram.

8.

Lägesrapport kunskapsorganisationen
LK får en uppdatering av vad som hänt sedan sist, både avseende den regionala och
nationella organisationen. Vid nästa möte med RPO, regionala programområden,
kommer alla stödfunktioner, däribland läkemedel och medicinteknik, informera om sina
respektive verksamheter.

9.

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 på
regelbunden basis för kännedom till PPR.

- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta
LK diskuterar terapigrupp Smärtas förslag på revidering av ”RMR Läkemedel –
Opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta”. Ändringarna bedöms som så små
att remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner revidering
med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel – Akne
LK diskuterar terapigrupp Huds förslag till revidering av ”RMR Läkemedel – Akne”.
Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och
ordföranden godkänner revidering med de kommentarer som förmedlas till
terapigruppen.
RMR Läkemedel – Dosexpedition
LK diskuterar terapigrupp Äldre och läkemedels förslag till revidering av ”RMR
Läkemedel – Dosexpedition”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte
behövs. LK har lite kommentarer som förmedlas till terapigruppen för en ny version
som återkommer till LK.
10.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Läkemedelsdagen hösten 2019
LK får en lägesrapport kring planeringen av höstens läkemedelsdag 17 oktober.
- Beredningsgrupp till nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik
LK får en lägesrapport och diskuterar det förslag som finns på uppdragsbeskrivning för
beredningsgrupp.
- Användning av läkemedel ”off-label”
LK uppdateras om det senaste kring användning av läkemedel ”off-label” och ersättning
vid skada. Frågan kommer att diskuteras på möte med ekonomidirektörerna. Frågan
återkommer till LK när det finns ett klart besked.

11.

Remiss: Tydligare regler och ansvar för läkemedel (SOU 2018:89)
Lägesrapport om arbetet med att ta fram regionens svar. Frågan återkommer på nästa
möte.

12.

Övriga frågor
- Substans
Information om innehållet i nästa nummer av Substans, bl.a. problematiken kring
restnoteringar, läkemedelsbehandling vid osteoporos samt uppdatering kring vilka
läkemedel som är aktuella inom ordnat införande.

13.

Nästa möte
Nästa möte blir den 8 april, kl. 13.00-16.30, Gullbergsvass.
Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

