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1.

Uppföljning föregående möte
Anteckningarna från föregående möte gås igenom.

2.

Uppföljning möte och PPR
LK rekapitulerar det gemensamma möte som LK och PPR hade 24 november.
Vid mötet redogjorde Lars Rex för det pågående utvecklingsarbetet med den nya
regionala kunskapsorganisationen och diskussion följde därefter. Jan C informerade
även om det verkställighetsbeslut som nu finns för deklaration och bedömning av jäv.
Beslutet innebär att alla experter som arbetar med medicinska styrdokument, deltar i
upphandlingsarbete eller prioriteringsarbete av läkemedel, metoder och
kunskapsunderlag ska lämna jävsdeklaration. Claes Jönsson gav en lägesrapport kring
arbetet med VGRs prioriteringsmodell för ordnat införande 3.0. Diskussion följde om
vad förslaget innebär för LK och PPR.
Vid dagens möte presenteras en första skiss på hur LK och terapigrupperna skulle kunna
kopplas in i den nya organisationen. Frågan återkommer på nästa möte.

3.

REK 2018
- Beslut om REK 2018
LK går igenom de sista utestående frågorna och med dessa justeringar godkänns
REKlistan 2018. Digitala REKlistan publiceras i samband med REKdagen 31 januari.
Den tryckta listan kommer till verksamheterna i början av februari.

LK beslutar även att ta bort symbolen för utbytbara läkemedel i REKlistan 2018.
Symbolen har tidigare funnits i den tryckta listan. Det innebär att i de fall
Läkemedelsverket anger att ett läkemedel är utbytbart på apotek så anges bara
substansnamnet i REKlistan.
- Presentationsmaterial REK 2018
Översiktlig genomgång av presentationsmaterialet. LK lämnar en del synpunkter som
Elisabeth vidareförmedlar till terapigrupperna. Frågan återkommer på nästa möte.
- REK-dagen 2018
Den 31 januari är det dags för REK-dagen 2018. Arbetsgruppen ger en lägesrapport
kring planeringen. Program för dagen skickas ut inom kort.
4.

Fokusområden 2018
LK diskuterar förslag på fokusområden för 2018, områden där läkemedelsbehandlingen
är viktig. Inför nästa möte görs avstämning med berörda terapigrupper.

5.

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 Läkemedel
Depression” och ”RMR Läkemedel Ångestsjukdomar” kopplat till inkomna
remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner båda dessa RMR
Läkemedel.

6.

Utvidgade terapiråd TNF-hämmare, reumatologi
Elisabeth presenterar terapigrupp Reumatologis förslag på utvidgade terapiråd för
behandling med TNF-hämmare. LK diskuterar och godkänner dessa utvidgade terapiråd.

7.

Kommentarer tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på två tidiga bedömningsrapporter;
naloxon nässpray vid opioidöverdosering samt axicabtagene ciloleucel vid diffust
storcelligt B-cellslymfom. Lena förmedlar LKs kommentarer till Anna Lindhé inför
diskussion i NT-rådet.

8.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar till terapigrupper
Terapigrupp Gynekologi behöver komplettering med en ny specialistläkare och
nominerar Mari Näsman. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Mari för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Reumatologi behöver komplettering med en specialistläkare och nominerar
Martin Hedberg. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Martin för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.

Terapigrupp Smärta behöver komplettering med dels en smärtsjuksköterska och dels
ytterligare specialistläkare och nominerar Barbro Johansson respektive Sylvia
Augustini. LK godkänner förslagen och Elisabeth kontaktar nominerade personer för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörda förvaltningar.
- Nya terapigruppsmedlemmar
Följande personer har fått klartecken från sina respektive förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet:
Terapigrupp Diabetes – Jens Halldin, Närhälsan
Terapigrupp Diabetes – Johan Lindström, Närhälsan
Terapigrupp Osteoporos – Mats Olsson, Närhälsan
Dessutom är Torbjörn Collinder, från privat vårdcentral inom VG Primärvård, medlem i
terapigrupp Psykiatri.
- Nya terapigruppsordförande
Charlotte Greppe, Frölunda specialistsjukhus, blir ny ordförande i terapigrupp
Gynekologi från årsskiftet.
Helena Ahlinder, Folktandvården, blir ny ordförande i terapigrupp Tandvård från
årsskiftet.
9.

Övriga frågor
- Information om prioriteringsseminarium för HSS
Jan K informerar LK om planerna för ett halvdagsseminarium 28 mars om prioriteringar
inom läkemedelsområdet för HSS.
- Delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Jan K informerar om att utredningen Finansiering, subvention och prissättning av
läkemedel (SOU 2017:87) nu kommit med ett delbetänkande och även skickats ut på
remiss till landstingen. Frågan återkommer nästa möte.

10.

Nästa möte
22 januari – 9:00 – 16.30, Gullbergsvass

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

