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1.

Uppföljning föregående möten
Jan summerar föregående möte.

2.

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.
- RMR Läkemedel inför remiss
RMR Läkemedel – Bipolär sjukdom
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på ”RMR Läkemedel – Bipolär sjukdom”
och godkänner remissversionen med några små justeringar.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Gikt
LK diskuterar terapigrupp Reumatologis förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Gikt” och godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel – Insomni
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Insomni” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa.
LK godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.

3.

Terapigruppsfrågor
- Nya medlemmar i terapigrupper
Nedanstående personer har fått klartecken från sina förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet.
Margareta Hellgren, Närhälsan – terapigrupp Diabetes
Filip Yliheikkilä, SÄS – terapigrupp Ögon

Maria Nygren som var föreslagen som medlem i terapigrupp Tandvård har tackat nej på
grund av tidsbrist.
4.

REK 2019
LK fortsätter diskussionen kring REK 2019. Emma redogör för terapigruppernas förslag
på förändringar och återkopplar några utestående frågeställningar till berörda
terapigrupper. Vid nästa möte fattas beslut om REK 2019 i sin helhet.

5.

Fokusområden 2019
LK diskuterar kring lämpliga fokusområden inför 2019 och konstaterar att årets
fokusområden fortfarande är aktuella. Beslut att behålla samma områden även 2019.
Ambitionen är dock att arbeta mer aktivt med dem i olika sammanhang. Fokusområden
2019 blir därmed:
- Ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel där det finns biosimilarer eller andra
konkurrerande läkemedel
- Ökad osteoporosbehandling
- Minskad användning av beroendeframkallande medel (sömnläkemedel, lugnande
medel och opioider)
- Lämplig läkemedelsbehandling till äldre
- Förbättrad läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt.

6.

REKdagen 31 januari 2019
Förslag till program för dagen presenteras och LK tycker det ser bra ut. Emma håller
kontakten med terapigrupperna för fortsatt planering. Inbjudan till dagen är utskickad till
verksamheterna.

7.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Off-label
Peter uppdaterar LK om de senaste diskussionerna kring användning av läkemedel offlabel. Arbete pågår både på nationell och regional nivå.
- Subcutana TNF-hämmare
Lena informerar LK om trepartsöverläggningar för subcutana TNF-hämmare som
genomförs under hösten med anledning av att patentet på Humira (adalimumab) nyligen
gått ut. Nya avtal träder i kraft 1 december 2018. Information om utfallet förmedlas till
berörda under vecka 48.
- Nytt från NT-rådet
Lena ger LK en uppdatering av vilka aktuella läkemedelsfrågor som diskuteras i NTrådet. Hemsidan för nationell samverkan läkemedel har fått ett nytt utseende.
- Ordnat införande
Peter informerar LK om att beslut om ordnat införande och introduktionsfinansiering för
etapp 3 är uppskjutet. Beslut skulle tagits på HSS möte 7 november.

8.

Tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer till de tidiga bedömningsrapporterna för
glutamin vid sickelcellsanemi, ipilipumab och nivolumab vid njurcancer samt edavaron

vid ALS. Lena förmedlar LKs synpunkter till Anna Lindhé för fortsatt hantering.
9.

LK-möten 2019
LKs möten för 2019 blir:
22 januari – heldag
27 februari – förmiddag
19 mars – heldag
8 april – eftermiddag
10 maj – förmiddag möte med terapigruppsordförande + eftermiddag ordinarie möte
12 juni – heldag
29-30 augusti – lunch till lunch
15 oktober – heldag, terapigrupperna presenterar förslag till REK 2020
25 oktober – förmiddag
13 november – heldag
18 december – förmiddag

10.

Övriga frågor
- Kunskapsorganisationen
Peter ger LK en uppdatering om hur arbetet med nya kunskapsorganisationen går.
Angeläget att integrera LK och terapigrupperna på ett tydligare sätt i den nya
organisationen. I RESAK diskuteras struktur för undergrupper och stödfunktioner samt
hur samverkan med Halland ska ske.
- Substans nr 5
I nästa nummer av Substans blir det en artikel om LK 10 år. Korrekturet kommer för
synpunkter.

11.

Nästa möte
Nästa möte blir den 12 december 8.30-12.00, Gullbergsvass.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

