Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 2020-02-27 kl. 8.30-12.00
Plats: Stationshuset Konferens, Göteborg – lokal Godståget
Närvarande:
Kristina Bengtsson Boström
Margareta Berzén
Maria Carlson-Brühl
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson

Anders Larsson
Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Marie Rasmuson, från punkt 7
Johan Sandelin
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Peter Amundin

Ulrika Wall

Gäst:
Helena Gotte, medicinskt sakkunnig för nationellt kliniskt kunskapsstöd VGR punkt 2
1.

Uppföljning föregående möte
Kort summering av föregående möte.

2.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Helena Gotte informerar LK om hur arbetet med nationellt kliniskt kunskapsstöd i VGR
fortskrider. Diskussion kring samverkan med LK och terapigrupperna.

3.

REKlistan 2020
- REKdagen
Årets REKdag gick av stapeln den 30 januari. Även detta år filmades föreläsningarna i
syfte att fler förskrivare ska kunna ta del av informationen. Filmerna finns på hemsidan.
- Justeringar i REKlistan
LKs ordförande har efter samråd med berörda terapigrupper beslutat om två mindre
justeringar i REKlistan. Vid hjärtsvikt rekommenderas enbart generiskt ivabradin istället
för Procoralan som utgått ur förmånen. Sortimentet i de kommunala akutförråden
kompletteras med Insulin lispro Sanofi och samtidigt utgår NovoRapid. Digitala
REKlistan är uppdaterad med dessa förändringar.

4.

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
regelbundet för kännedom till PPR.
Vid mötet i januari godkändes RMR Migrän. Det har väckts frågor om de nya CGRPhämmare med anledning av att introduktionsfinansiering inte beviljades för Aimovig i

juni 2019. LK har fört diskussioner med PPR och därefter har PPR konstaterat att den
bedömning som gjorts har varit på gruppnivå och att individuella avsteg kan göras men
då ligger kostnadsansvaret på förskrivande enhet.
- Inför remiss
RMR Läkemedel – Pneumoni hos vuxna
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Pneumoni hos vuxna”. LKs synpunkter förmedlas till terapigruppen inför utskick på
remiss.
- För godkännande
RMR Läkemedel - KOL
LK diskuterar en ny version av ”RMR Läkemedel – KOL” och terapigrupp AllergiAndning-ÖNHs kommentarer. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner
revideringen med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
5.

Ärenden från terapigrupperna
Terapigrupp Vätskor och Nutrition har uppdaterat Vätske- och nutritionsbehandling och
LKs ordförande har godkänt häftet. En tryckt version förmedlas till berörda
verksamheter och det finns även digitalt.

6.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar
Terapigrupp Endokrinologi behöver en ny barnendokrinolog och nominerar Henrik
Fors. LK ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Mage-Tarm behöver kompletteras med ytterligare en gastroenterolog och
nominerar Henrik Asplund. LK ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den
nominerade för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Smärta behöver kompletteras med ytterligare specialistläkare och
nominerar Per Jörneberg. LK ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den
nominerade för att efterhöra intresse.
- Förändringar terapigruppssekreterare
Marie Olsson-Nerfeldt vikarierar som sekreterare i terapigrupp Blod.
Anna-Lena Waldeståhl är tillbaka som sekreterare i terapigrupp Fysisk aktivitet.

7.

Rapport från olika möten
- Möte med LK Halland
Delar av LK har haft ett dialogmöte med LK Halland där bl.a. kunskapsstyrningen
diskuterades.
- Möte med Läkemedelsverket
Information om ett möte som LOK AU haft med Läkemedelsverket. Några av de frågor
som diskuterades var problem med adrenalinpennor, Läkemedelsboken och
restnoteringar.

8.

Aktuella läkemedelsfrågor
Läkemedelsverkets delrapport om restnoteringar
Läkemedelsverkets delrapport om förbättrad information avseende nationell tillgång till
läkemedel vid bristsituationer publicerades 30 januari. LK diskuterar kring innehållet
och det förslag som finns på ny samordningsgrupp. LK anser att det är viktigt att det i
denna grupp finns både medicinsk kunskap och kännedom om läkemedelsförsörjning.
- FAS UT
Alla landets LK har fått frågan om intresse finns att granska den revidering av FAS UT
som det arbetas med. LK diskuterar frågan och konkluderar att det idag inte finns tid
eller möjlighet till detta.

9.

Aktuellt från FVM
Kort rapport från en workshop där frågan om generisk ordination diskuterades.

10.

Tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentar till den tidiga bedömningsrapporten för
krizanlizumab vid sicklecellsanemi. LKs synpunkter förmedlas till Anna Lindhé för den
fortsatta hanteringen.

11.

Nästa möte
Nästa möte blir 19 mars, heldag.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

