Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Datum: 22 januari 2019 kl. 9.00-17.00
Plats: Sjöhästen, Gullbergsvass, Göteborg
Närvarande:
Peter Amundin
Kristina Bengtsson Boström
Margareta Berzén
Maria Carlson-Brühl
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson

Anders Larsson
Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Johan Sandelin
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Gäster
Katja Heikkinen (punkt 7)
Marie Rasmuson (punkt 7)

Anna Lindhé (punkt 9-11)

1.

Läkemedelskommittén 2019
Mötet inleds med att hälsa två nya medlemmar välkomna till LK: Maria Carlson-Brühl
och Per Ola Enander. Kort presentationsrunda följer och därefter diskuteras LKs
uppdrag och plats i den nya kunskapsorganisationen samt koppling till nationell
samverkan för läkemedel.

2.

Föregående möte
Kort summering av föregående möte.

3.

REK 2019
Genomgång av presentationsmaterialet för REKlistan 2019. LK lämnar en del
synpunkter som förmedlas till terapigrupperna. Materialet ska vara helt klart till i början
av februari när det är genomgång med REK-presentatörerna. Presentationsbilder för
REKlistan 2019 kommer som vanligt även att finnas på hemsidan.

4.

REKdagen 2019
Kort lägesrapport om planeringen inför REKdagen 31 januari.

5.

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 för
kännedom till PPR.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Kortvarig nociceptiv smärta hos vuxna
LK diskuterar terapigrupp Smärtas förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Kortvarig nociceptiv smärta hos vuxna” och de synpunkter som kom in under

remissrundan. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner revideringen med de
kommentarer som förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel – Diabetes typ 2
LK diskuterar terapigrupp Diabetes förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Diabetes typ 2” och de synpunkter som kom in under remissrundan. LK ställer sig
bakom och ordföranden godkänner revideringen med de kommentarer som förmedlas
till terapigruppen.
6.

Terapigruppsfrågor
- Nya medlemmar i terapigrupper
Nedanstående personer har fått klartecken från sina förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet:
Inger Bergström, BUM Närhälsan – terapigrupp Fysisk aktivitet
Kristina Skallsjö, Sjukhustandvården Mölndal – terapigrupp Tandvård
- Nya sekreterare i terapigrupper
Maria Hildingsson blir ny sekreterare i terapigrupp Diabetes från och med 15 mars.
Tobias Carlsson kommer att vikariera som sekreterare i terapigrupp Fysisk aktivitet med
start i maj.

7.

Information om sjukhusapotekets arbete med restnoteringar
Marie Rasmuson och Katja Heikkinen informerar om sjukhusapotekets arbete med
restnoteringar. Problemen med restnoterade läkemedel har ökat de senaste åren. En stor
del av sortimentsrådets arbetstid går till att hantera de praktiska problem som uppstår.
Dialog förs med terapigrupperna för val av lämplig ersättningsvara. En ny regional rutin
för eskalering i samband med kritiska rester har nyligen fastställts av hälso- och
sjukvårdsdirektören.

8.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Användning av läkemedel ”off-label”
LK uppdateras om det senaste diskussionerna kring systematisk användning av
läkemedel ”off-label” och ersättning vid skada. Arbete pågår på nationell nivå med en
interimslösning som kan gälla fram till dess att det inkluderats i patientförsäkringen.
Regiondirektörerna är positiva till en sådan lösning. Information kommer skickas ut när
det är klart.
- Beredningsgrupp till nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik
Information om det förslag som finns att bilda en beredningsgrupp till nationell
samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik (NSG LM/MT). Syftet är att få upp rätt
frågor på dagordningen och bereda dessa med tydligare förslag och snabbare beslut.
Förslaget är att beredningsgruppen ska bemannas av en representant per
sjukvårdsregionen. Frågan ska diskuteras på nästa möte med NGS LM/MT.
- Läkemedelsboken
Information om att Läkemedelsverket (LV) nu fattat nytt beslut rörande
Läkemedelsboken (LB). Under 2019-2020 kommer informationen i LB att finnas
tillgänglig digitalt men utan uppdatering eller annat redaktionellt arbete. LV ska också
se över hur det kunskapsstöd som LB utgör ska kunna se ut framöver.

9.

Tidig bedömningsrapport - siponimod vid MS
LK diskuterar terapigruppens kommentarer till den tidiga bedömningsrapporten för
siponimod vid MS. Anna Lindhé tar med LKs synpunkter för den fortsatta hanteringen.

10.

Ordnat införande etapp 1 2019
Anna Lindhé inleder med att uppdatera LK på processen för ordnat införande och
introduktionsfinansiering och de kriterier som satts upp för att något ska kunna omfattas
av processen. Därefter presenteras det förslag som beredningsgruppen för läkemedel
kommit fram till i etapp 1 2019. Enligt preliminär plan ska HSS fatta beslut i februari.

11.

Nytt från NT-rådet
LK uppdateras på de ärenden som nu är aktuella hos NT-rådet.

12.

Övriga frågor
- Substans
Kort information om nästa nummer av Substans. Huvudtemat är REK 2019 och
tidningen kommer samtidigt med REKlistan.

13. Nästa möte
Nästa möte blir den 27 februari kl. 8.30-12.00, Gullbergsvass.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

