Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 25 maj kl. 13.00 – 16.00
Plats: SAS Radisson Blu, Göteborg
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Lars Öhrn

1.

Reflektion från förmiddagens möte
LK sammanfattar förmiddagens möte med terapigruppsordförandena. Frågor som
diskuterades var bl.a. LK och terapigruppernas roll i den nya kunskapsorganisationen,
jävsfrågor och REK 2019. Dessutom presenterade Anna Lindhé och Elfar Árnason
prognosrapporten för läkemedel 2018-2020 och Joakim Larsson, Göteborgs Universitet,
diskuterade läkemedels miljöaspekter.

2.

Uppföljning föregående möte
Jan C sammanfattar anteckningarna från föregående möte samt mötet med PPR 27 april.

3.

Kunskapsorganisationen, lägesrapport
LK får en uppdatering om vad som hänt sedan sist. Konstateras att det fortfarande finns
några frågor som det behöver fattas beslut om. Frågan återkommer vid nästa möte.

4.

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 för godkännande
RMR Läkemedel – Antikoagulantia vid förmaksflimmer
LK diskuterar terapigrupp Hjärta-kärls förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Antikoagulantia vid förmaksflimmer”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda
inte behövs. LK godkänner riktlinjen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.

- RMR Läkemedel inför remiss
RMR Läkemedel – Gikt
LK diskuterar terapigrupp Reumatologis förslag på revidering av ” RMR Läkemedel
Gikt”. LK godkänner remissversionen med några justeringar/frågor som behöver
klargöras.
5.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar av medlemmar
Terapigrupp Diabetes behöver komplettering med en specialist-/sjukhusläkare utanför
Göteborgområdet och nominerar Åsa Tizzard. LK godkänner förslaget och Emma
kontaktar Åsa för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.
Terapigrupp Mage-tarm behöver komplettering med en primärvårdsläkare och
nominerar Mats Elm. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Mats för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.

6.

Patientinformation på andra språk
Lägesrapport från arbetet med att översätta de patientinformationer som LK och
terapigrupperna tidigare har tagit fram; ”Viktigt vid vätskebrist”, ”Mina läkemedel”,
”Patientinformation vid behandling med tranexamsyra” och den nya ”Patientinformation
Opioider”. Översättningar kommer göras till arabiska, BKS, engelska, dari, persiska
(farsi), somaliska och tigrinja. När översättningarna är klara publiceras de på
Vårdgivarwebben.

7.

Avastin
LK diskuterar frågan om Avastin vid åldersrelaterad makuladegeneration. Både LK och
PPR har tidigare ställt sig bakom off label-användning av Avastin på denna indikation,
med stöd av den HTA-analys som genomfördes under våren 2017. Jan Kilhamn har via
en ögonklinik i regionen fått frågan om hur LK och PPR ställer sig till behandling med
Avastin vid indikationerna diabetesorsakat makulaödem (DME) och
retinalvensocklusion (RVO). Ej heller vid dessa indikationer fann HTA-analysen några
skäl att avråda från användning, även om evidensstyrkan varierade mellan indikationer.
LK ser inga hinder för att använda Avastin off-label i enskilda fall, där behandlingen
dokumenteras i kvalitetsregister och patienten informeras.

8.

Off-label användning
Information till LK om den diskussion om off label-användning som startat med
anledning av att Läkemedelsförsäkringen förändrat/förtydligat sina åtaganden i samband
med årsskiftet.

9.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Barnvaccinupphandlingen
Jan K informerar LK om aktuellt läge i denna fråga.
- HTA-rapport om fysisk aktivitet på recept
Information till LK om att HTA-centrum publicerat en rapport om fysisk aktivitet på
recept.

- Fråga från Norra HSN om olämpliga läkemedel till äldre
Jan K informerar LK om ett uppdrag som Koncernkontoret fått att bl.a. utreda om
förskrivning av olämpliga läkemedel och psykofarmaka till äldre invånare i norra
nämnden. Förslag på svar diskuteras och Jan K förmedlar detta.
- Regional läkemedelsdag
Arbetsgruppen informerar LK om det förslag på programpunkter som diskuterats.
Inbjudan kommer gå ut till verksamheterna inom kort och dagen annonseras även i nästa
nummer av Substans. Program skickas ut i början av hösten.
10.

Nästa möte
14 juni, kl. 13.00-16.30, Gullbergsvass

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

