Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 22 januari kl. 9.00 – 16.30
Plats: Gullbergsvass Konferens, Göteborg
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg
Ej närvarande:
Magnus Kronvall
Christer Printz

Emma Lindhardt
Anders Larsson
Björn Nilsson
Johan Sandelin
Elisabeth Stadberg (adjungerad)

Ulrika Wall
Lars Öhrn

Gäster:
Maria Dahlström- Roos, punkt 7
Helena Gotte, punkt 7

1.

Uppföljning föregående möte
Jan C sammanfattar anteckningar från föregående möte.

2.

Jävsdeklaration 2018
Alla medlemmar i LK ska som vanligt lämna in ny jävsdeklaration eftersom det är nytt
år. Jan C påminner om det beslut som fattades i höstas för ökad struktur och tydlighet
kring jävsdeklarationer. Arbetet med att finna former för hur det ska gå till praktiskt
pågår.

3.

Lägesrapport ny kunskapsstyrningsmodell
LK har fått det förslag som tagits fram på ny regional modell för lärande system på
remiss. Förslaget diskuteras och Jan K får i uppdrag att sammanställa ett svar Ärendet
ska till HSS för beslut 28 februari. Frågan återkommer nästa möte.

4.

Fokusområden 2018
Vid förra LKmötet diskuterades förslag på fokusområden, områden där
läkemedelsbehandlingen är viktig. Inför detta möte har avstämning gjorts med berörda
terapigrupper. Emma redogör för inkomna synpunkter. LK beslutar att fokusområdena
blir:
- 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

5.

Riktlinjer för RMR
Inom avdelning kunskapsstöd pågår en uppdatering av de riktlinjer för RMR som är
gemensam för alla RMR. LK diskuterar det nya förslaget och ställer sig bakom detta.

6.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Elisabeth 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
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på revidering av ”RMR Utsättning av
bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger” kopplat till inkomna remissynpunkter och
terapigruppens hantering av dessa. Det finns en del frågor kopplat till
konsekvensbeskrivningen som behöver redas ut. LK beslutar därför att avvakta med
godkännande till ett senare möte.
LK diskuterar terapigrupp Blods förslag på revidering av ”RMR Vitamin B12- och/eller
folatbrist” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa.
LKs synpunkter förmedlas till terapigruppen för justering innan godkännande vid ett
senare möte.

7.

Nationell kunskapsstyrningsmodell primärvård
Helena Gotte, distriktsläkare och lokalredaktör i VGR för nationellt kliniskt
kunskapsstöd i primärvård, och Maria Dahlström Roos, projektledare i VGR för
nationellt kliniskt kunskapsstöd i primärvård, gästar LK. De berättar om uppdraget med
kliniskt kunskapsstöd i primärvård och den organisation som håller på att byggas upp
för detta i VGR. Presentationen finns på Alfresco. Diskussion följer och frågan
återkommer till LK längre fram i år.

8.

REK 2018
- Justeringar av rekommendation i REK 2018
Terapigrupp Diabetes har inkommit med önskemål om justering av
rekommendationerna avseende direktverkande insuliner i samband med att biosimilar av
Humalog (insulin lispro) blivit tillgänglig. LK diskuterar och beslutar att justera
rekommendationen i REK 2018. Den digitala REKlistan uppdateras med förändringen,
men inte den tryckta. Information om den nya rekommendationen finns i
presentationsmaterialet och terapigruppen kommer även med ett nyhetsbrev.
- Presentationsbilder REK 2018
LK diskuterar presentationsbilderna kring REK 2018 och de synpunkter som kommer
upp förmedlas till terapigrupperna. Presentationsmaterialet förmedlas till utsedda
personer på respektive förvaltning och ett urval kommer även finnas tillgängligt på
hemsidan.
- REKdagen
LK uppdateras kring slutplaneringen av REKdagen 31 januari. Intresset för att delta är
stort även i år. Digitala REKlistan publiceras i anslutning till REKdagen, och då ska
även Substans finnas tillgänglig.

9.

Förslag patientinformation opioider
LK diskuterar terapigrupp Smärtas utkast på patientinformation och Emma förmedlar
synpunkter till terapigruppen inför att slutversion ska tas fram. Ärendet återkommer för
godkännande vid ett senare möte.

10.

RMR Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter
Giltighetstiden för ovanstående RMR går snart ut och översyn behövs. Margareta är
huvudansvarig för detta. Samma arbetsgrupp som förra gången ser över texten med
input från LK. Nytt förslag till LK vid nästa möte.

11.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar till terapigrupper
Terapigrupp Diabetes behöver komplettering med en sjukhusläkare och nominerar
Madelene Sandqvist. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Madelene för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Gynekologi behöver komplettering med en sjukhusläkare och nominerar
Linnea Rönnstedt. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Linnea för att efterhöra
intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
- Nya terapigruppsmedlemmar
Följande personer har fått klartecken från sina respektive förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet:
Terapigrupp Gynekologi – Mari Näsman, NU-sjukvården
Terapigrupp Smärta – Sylvia Augustini, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Terapigrupp Smärta – Barbro Johansson, NU-sjukvården

12.

Kommentarer tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentarer på en tidig bedömningsrapport; erenumab
som migränprofylax vid episodisk och kronisk migrän. Lena förmedlar LKs
kommentarer till Anna Lindhé inför diskussion i NT-rådet.

13.

Övriga frågor
- VGRs remissvar över delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av
läkemedel
Jan K informerar om VGRs förslag på remissvar som lämnas via HSS. VGR välkomnar
en fortsatt dialog med utredningens kansli och har bjudit in dem till nästa
ordförandekonferens.
- Remiss om ökad tillgänglighet av naloxon
Regionen har fått en remiss om ökad tillgänglighet av naloxon. LK stödjer förslaget och
lämnar synpunkter inför att remissvar ska skivas.

14.

Nästa möte
1 mars kl. 13.00 – 16.30, Gullbergsvass
Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

