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1.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

2.

REK 2017
– lägesrapport arbete med REKlistan 2017
Elisabeth redogör för hur dialogen med terapigrupperna kring REK 2017 fortgår.
Vid dagens möte diskuteras ett par återstående frågor. Elisabeth återkopplar LKs
synpunkter till berörda terapigrupper.
LK går igenom terapigruppernas förslag på huvudbudskap och utifrån det diskuteras
förslag på LKs fokusområden för 2017. Frågan återkommer på nästa möte.

3.

Terapigruppsfrågor
- ny terapigruppsordförande
Ulf Lindström, specialistläkare i reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
tillträder som ny ordförande i terapigrupp Reumatologi från 1 december.
- nya terapigruppsmedlemmar
Följande personer har fått klartecken från sina förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet:
Mauro Tancredi, NU-sjukvården – terapigrupp Endokrinologi
Maria Lagrell, Närhälsan – terapigrupp Gynekologi
Måns Thörnqvist, SÄS – terapigrupp Neurologi
Anna Karlsson, SkaS – terapigrupp Äldre och läkemedel

- ny nominering terapigruppsmedlem
Terapigrupp Allergi-Andning-ÖNH behöver komplettering med ny barnläkare och
nominerar Olaf Küssner från NU-sjukvården. LK godkänner förslaget och Elisabeth
kontaktar Olaf för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.
4.

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 till
PPR.
- inför remiss
RMR Opioider vid långvarig icke-malign smärta
LK diskuterar terapigrupp Smärtas förslag på den nya ”RMR Opioider vid långvarig
icke-malign smärta”. LK har några förslag på kompletteringar som bör justeras innan
den skickas ut på remiss.
RMR Borrelia
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag på den nya ”RMR Borrelia” och anser att
den är redo att skickas ut på remiss.
- uppdragshandlingar nya RMR
LK diskuterar förslag på uppdragshandling för arbetet med RMR Opioider vid akut
smärta och har önskemål om lite kompletteringar. Frågan återkommer på ett senare
möte. Uppdragshandlingen för RMR Opioider vid långvarig icke-malign smärta
godkänns.

5.

Lägesrapport LKs aktiviteter under hösten
- läkemedelsdagen 26 oktober
LK konstaterar att programmet för dagen var uppskattat. Intresset var stort och tyvärr
fick inte alla som ville komma plats i lokalen. LK konstaterar att det framöver är
angeläget att målgruppen förskrivare prioriteras för dessa dagar och att det är viktigt
med så stor lokal som möjligt.
Datum för nästa regionala läkemedelsdag blir 26 oktober 2017.
- REKdagen 2017
För tredje året arrangerar LK en REKdag i samband med att REKlistan 2017 lanseras.
Det blir den 2 februari 2017. Målgruppen är förskrivare och anmälan görs i
Regionkalendern. Definitivt program för dagen kommer i mitten av december.

6.

Mötestider 2017
Mötestider för 2017 bestäms till:
16 januari – heldag
1 mars – eftermiddag
7 april – heldag
5 maj – heldag (fm med terapigruppsordförande)
2 juni – förmiddag

21 juni – förmiddag
7-8 september – lunch till lunch-möte
10 oktober – heldag (terapigrupperna presenterar förslag till REK 2018)
20 oktober – förmiddag
8 november – heldag
14 december - förmiddag
7.

Kommentarer på tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på de tidiga bedömningsrapporterna för
vosaroxin vid AML hos personer över 60 år, venetoklax vid KLL, nivolumab vid
Hodkins lymfom, obeticholsyra vid primär billär cirros, MABp1 vid kolorektalcancer
samt Cx601 vid komplex perianal fistel hos patienter med Morbus Crohn. Lena
förmedlar LKs synpunkter till Anna Lindhé som tar med sig dessa inför diskussion i
NT-rådet.

8.

Ordnat införande
Lena presenterar inkomna nomineringar gällande läkemedel för ordnat införande och
introduktionsfinansiering för etapp 1 2017. Beredningsgruppen arbetar med utredningen
och ett förslag ska presenteras för PPR 16 december. Beslut väntas av HSS i februari
2017.

9.

Uppdrag Ordnat införande 3.0
Anders C presenterar uppdraget om att utveckla den regionala modellen för ordnat
införande som HSS beslutade om i september. En arbetsgrupp har tillsatts och de tar
fram en uppdragsbeskrivning. LK diskuterar kring uppdragets innehåll och frågan
återkommer till LK vid ett senare möte.

10.

Diskussion inför möte med PPR 25 november
LK diskuterar de punkter som kommer på det gemensamma mötet mellan LK och PPR.

11.

Biosimilarer – diskussionsseminarium 28 november
Planering och diskussion inför kommande möte kring biosimilarer.

12.

Jävsdeklarationer
LK för en diskussion kring vilka andra eventuella uppdrag som är möjliga att kombinera
med uppdrag inom LK och terapigrupper. Viktigt att alla uppdrag redovisas i
jävsdeklarationer så en bedömning kan göras. LK konstaterar att det är en svår fråga
som får diskuteras vidare med terapigruppsordförandena på mötet i maj.

13.

Övriga frågor
- RMR vid förskrivning av läkemedel vid utskrivning från sjukhus/byte av
vårdgivare
Några frågor kring tolkningen av detta dokument har dykt upp. LK diskuterar och ser att
det finns lite detaljer som bör förtydligas. Arbetsgruppen får i uppdrag att se över detta.

14.

Nästa möte
Nästa möte är den 14 december, kl. 13-16.30.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

