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1.

Utveckling av kunskapsorganisationen i VGR
Ann Söderström presenterar VGRs tankar kring utveckling av kunskapsorganisationen
och hur den kan anpassas till NSKs förslag om nationell kunskapsstyrning och Sofia
Wallströms förslag i utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård som nu är ute på
remiss. Diskussion kring hur kunskapsorganisationen i VGR ska omformas utifrån dessa
nationella förslag. Läkemedelsfrågorna är viktiga och det måste finnas en bra och stabil
organisation för detta, speciellt i stora landsting.

2.

Uppföljning gårdagens möte
Jan C sammanfattar LKs diskussioner och beslut igår kring bl.a. samverkan med
terapigrupperna kring fokusområden och principer för ändringar i digitala REKlistan
och RMR. LK ställde sig också bakom förslag på principer för hantering av och
kommunikation till verksamheterna kring NT-rådets rekommendationer.

3.

Uppföljning föregående möte
Anteckningarna från mötet i juni gås igenom.

4.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar till terapigrupper
Terapigrupp Infektion behöver komplettering med infektionsläkare och nominerar
Daniel Bremell. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Daniel för att efterhöra
intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Ögon behöver komplettering med ögonläkare och nominerar Georgios
Vartsakis. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Georgios 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 Allergi-Andning-ÖNH – Ann Hjoberg, Närhälsan
Terapigrupp Blod – Emmelie Rolfö, Närhälsan
Terapigrupp Blod – Lovisa Wennström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Läkare från Klinisk farmakologi i terapigrupperna
Elisabet presenterar hur läkarbemanningen från Klinisk farmakologi ser ut i
terapigrupperna. Nya representanter blir:
Terapigrupp Diabetes – Stefan Pinkava
Terapigrupp Hjärta-kärl – Lisa Lundberg
Terapigrupp Ögon – Susannah Leach
5.

REKlistan 2018
- inför presentation av terapigruppernas förslag till REK 2018
På nästa LK-möte i oktober ska terapigrupperna presentera sina förslag till REK 2018.
Jan C och Elisabeth presenterar upplägget för dagen och instruktioner till
terapigrupperna.

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
RMR Psoriasis
LK diskuterar terapigrupp Huds förslag på revidering av ”RMR Psoriasis” kopplat till
inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK godkänner denna
RMR Läkemedel.
RMR KOL
LK diskuterar terapigrupp Allergi-Andning-ÖNHs förslag på revidering av ”RMR
KOL” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK
godkänner denna RMR Läkemedel.
- Inför remiss
RMR Utsättning av bensodiazepiner
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på den nya ”RMR Utsättning av
bensodiazepiner” med tillhörande konsekvensbeskrivning och anser att den är redo att
skickas ut på remiss.
- Uppdragshandling RMR Pneumoni hos barn
LK godkänner uppdragshandlingen för RMR Pneumoni barn.
- Förslag på ny RMR Läkemedel
Terapigrupp Psykiatri förslår att det tas fram en RMR Läkemedel vid alkoholberoende.
Det finns även ett förslag på uppdragshandling som LK diskuterar och godkänner.

7.

Läkemedelsdagen 26 oktober
Arbetsgruppen presenterar programmet för dagen. Detta skickas ut i nästa vecka. Redan
nu har en hel del anmält sig till dagen.

8.

Kommentarer tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på tre tidiga bedömningsrapporter;
atezolizumab vid NSCLC, inotuzumab ozogamicin vid ALL samt kladribin vid MS.
Jan K förmedlar LKs kommentarer till Anna Lindhé inför diskussion i NT-rådet.

9.

Korta lägesrapport aktuella läkemedelsfrågor
- Jävsdeklarationer
Frågan behandlas på koncernstab hälso- och sjukvård för att samordnas med övriga
grupperingar i kunskapsorganisationen och återkommer vid ett senare möte.
- Ordnat införande 3.0
Jan K ger LK en kort uppdatering om vad som hänt i detta ärende sedan sist.
- Remiss – utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Jan K informerar LK om de förslag på förändringar som presenteras i remissen och
regionens förslag på svar. LK tycker det är bra och har inga ytterligare kommentarer.

10.

Nästa möte
10 oktober – terapigruppernas presentationsdag inför REK 2018 – kl. 8.30-17.00
20 oktober – kl. 8.30-12.00
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