Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 14 december kl. 13.00-16.30
Plats: Gullbergsvass konferens, Göteborg
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Björn Nilsson
Christer Printz
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Ulrika Wall
Lars Öhrn

Johan Sandelin
Malin Wallberg

Gäst:
Anders Mellén (punkt 5)

1.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

2.

Reflektioner möte LK och PPR
Jan sammanfattar diskussionerna från mötet med PPR 25 november. Frågor som vi
kommer arbeta vidare med under nästa år är bl.a. RMR, Ordnat införande 3.0 och
jävsfrågan, där det är viktigt med regional samsyn. Nytt gemensamt möte under
senvåren 2017.

3.

Reflektioner diskussionsseminarium biosimilarer
LK reflekterar och konstaterar att det blev ett bra möte med bra diskussioner. För att
komma vidare i frågan får berörda terapigrupper i uppdrag att ta fram mer specifika
terapiråd för specialisterna som använder dessa läkemedel.

4.

REK 2017
- lägesrapport REKlistan 2017
Elisabeth redogör för hur arbetet med REK 2017 fortgår, framför allt med den tryckta
listan. För en del områden får all text inte plats i den tryckta listan, men i den digitala är
texten komplett.
- beslut om REKlistan 2017
LK diskuterar de sista ändringarna och godkänner REKlistan 2017.

- LKs fokusområden 2017
LK beslutar att 2017 års fokusområden blir:
- Öka användningen av biosimilarer
- Minska användningen av beroendeframkallande medel (sömnläkemedel, lugnande
medel och opioider)
- Öka osteoporosbehandlingen
- Lämplig läkemedelsbehandling till äldre
- REKdagen 2017
REKlistan lanseras på REKdagen den 2 februari 2017. Målgruppen för dagen är
förskrivare i offentliga och privata sjukvården i Västra Götaland. Programmet skickas ut
i nästa vecka.
5.

Presentation av tidig bedömningsrapport för andexanet alfa
Anders Mellén, specialistläkare i klinisk farmakologi, presenterade den tidiga
bedömningsrapport som han skrivit om andexanet alfa, antidot vid blödningar vid
behandling med faktor Xa-hämmare och diskussion följer. LK tycker att rapporten är
välskriven med det underlag som finns tillgängligt. Innan slutversion färdigställs ska den
kompletteras med kommentarer från övriga 4-läns expertgrupper.

6.

Terapigruppsfrågor
- nya terapigruppsordförande
Ingrid Lindstedt, överläkare i psykiatri, Kungälvs sjukhus, tillträder som ny ordförande i
terapigrupp Psykiatri från 1 januari.
Henrik Larsson, specialistläkare i urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillträder
som ny ordförande i terapigrupp Urologi från 1 januari.
Rebecca Oscarsson, överläkare i ögonsjukdomar vid Skaraborgs sjukhus, tillträder som
ny ordförande i terapigrupp Ögon från 1 januari.
- ny terapigruppsmedlem
Olaf Küssner, NU-sjukvården, har fått klartecken att delta i terapigrupp AllergiAndning-ÖNH.
- nya nomineringar terapigruppsmedlemmar
Terapigrupp Reumatologi behöver komplettering med ny specialistläkare och nominerar
Paulina Sijtsma från NU-sjukvården. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar
Paulina för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Smärta behöver komplettering med en barnläkare och nominerar Ingemar
Brunsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. LK godkänner förslaget och Elisabeth
kontaktar Ingemar för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.

7.

RMR Läkemedel
- lägesrapport
Elisabeth presenterar 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.
- uppdragshandling RMR Sedvanlig utsättning av bensodiazepiner och
bensodiazepinanaloger
LK diskuterar förslaget på uppdragshandling och godkänner detta.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Astma hos barn
LK diskuterar terapigrupp Allergi-Andning-ÖNHs förslag på revidering ”RMR Astma
hos barn” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa.
LK godkänner denna RMR Läkemedel med de justeringar som LK föreslår.
RMR Bipolär sjukdom
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på revidering ”RMR Bipolär sjukdom”
kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK
godkänner denna RMR Läkemedel med de justeringar som LK föreslår.
RMR Demens
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på revidering ”RMR Demens” kopplat till
inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner denna
RMR Läkemedel med de justeringar som LK föreslår.
8.

REKlistan för SärNär
I samband med ny upphandling av SärNär har frågan om REKlista kommit upp. LK
diskuterar frågan som återkommer nästa gång.

9.

Synpunkt kring LKs beslut att slopa nyckeltal för receptläkemedel
Det har inkommit ett önskemål från en apotekare inom VGR att ha kvar och fastställa
nyckeltal för receptläkemedel. LK diskuterar men beslutar att hålla kvar beslutet från
september att arbeta med läkemedelsuppföljning på annat sätt. Det finns idag snarlika
nyckeltal inom andra verksamheter, framför allt inom primärvården.

10.

Övriga frågor
- Substans
Ulrika berättar om innehållet i nästa nummer av Substans som kommer i slutet av
veckan.
- ny läkemedels- och hjälpmedelschef
Anders C informerar om att Jan Kilhamn blir ny chef för Enhet Läkemedel och
Hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård. Jan börjar i januari.

11.

Nästa möte
Nästa möte är den 16 januari, kl. 9.00-16.00.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

