Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 2 juni kl. 08.30-12.00
Plats: Gullbergsvass Konferens, Göteborg
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg
Ej närvarande:
Margareta Berzén
Magnus Kronvall
Christer Printz

Anders Larsson
Björn Nilsson
Elisabeth Stadberg
Lars Öhrn

Johan Sandelin
Ulrika Wall
Malin Wallberg

Gäst:
Anna Lindhé (punkt 8-10)
1.

Uppföljning föregående möte
Anteckningarna från föregående möte gås igenom.

2.

REKlistan
- Synpunkter från sektorsråden
För att fånga upp synpunkter från sektorsråden inför revideringen av REKlistan har det
varit en remissrunda under våren. Elisabeth redogör för de synpunkter som inkommit.
LK diskuterar och Elisabeth förmedlar synpunkterna till terapigrupperna som en
information inför revideringen.
- Noll-rekommendationer i RekOrd
Lars K informerar om möjligheten att lägga in s.k. noll-rekommendationer, dvs
markering för läkemedel som inte rekommenderas, i Melior och hur det kan se ut. På
nationell nivå har man lagt in olämpliga läkemedel för äldre enligt Socialstyrelsens
riktlinjer. För landstingen finns det möjlighet att lägga in egna noll-rekommendationer
med kommentar, exempelvis hänvisning till andra läkemedel som är mer
ändamålsenliga ur biverkningssynpunkt eller kostnadsskäl. LK diskuterar och
konstaterar det finns några frågor som behöver klargöras ytterligare, men i princip är LK
positiv till att testa detta på något/några läkemedel. Frågan återkommer till LK.

3.

Terapiråd/rekommendationer från terapigrupperna
- Diskussion om innehåll
LK för en generell diskussion kring omfattning och detaljnivå i terapiråd/
rekommendationer från terapigrupperna. För områden där det kan förväntas ske
förändringar på detaljnivå föredras mer generella terapiråd och rekommendationer med
hänvisning till bilagor eller andra källor för aktuella uppgifter kring exempelvis priser
och tillgänglighet.

4.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar terapigruppsmedlemmar
Terapigrupp Blod behöver komplettering med hematolog och nominerar Lovisa
Wennström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. LK godkänner förslaget och Elisabeth
kontaktar Lovisa för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.
Terapigrupp Psykiatri behöver ersättning för personer som slutat i terapigruppen och
nominerar Zoltan Szabo, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Liljana Jancic, BUP
Södra Älvsborgs Sjukhus. LK godkänner förslagen och Elisabeth kontaktar Zoltan och
Liljana för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörda förvaltningar.
Terapigrupp Smärta behöver komplettering med en anestesiläkare och nominerar Håkan
Söderbergh från NU-sjukvården. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Håkan
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 Barn och ungdom - Maria Ivarsson, Skaraborgs Sjukhus
Terapigrupp Fysisk aktivitet – Helen Sundberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Terapigrupp Mage-tarm – Mats Sjöberg, Skaraborgs Sjukhus
Terapigrupp Ögon – Elin Jonsdottir, Södra Älvsborgs Sjukhus

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.

6.

HTA-rapporten Avastin-Lucentis
Jan C har varit i kontakt med HTA-centrum och fått information om att rapporten
kommer publiceras inom kort. LK har förberett ett nyhetsbrev som skickas ut när
rapporten är publicerad på HTA-centrums hemsida.

7.

Lägesrapport ordnat införande 3.0
Information om det pågående arbetet med ordnat införande 3.0. Förslaget ska
presenteras för HSS i juni. Mer information på nästa möte.

8.

Ordnat införande etapp 2 2017
Anna Lindhé presenterar beredningsgruppens förslag avseende ordnat införande med
introduktionsfinansiering. HSS fattar beslut om detta i juni.

9.

Nytt från NT-rådet
Anna informerar om aktuella frågor i NT-rådet. Mycket diskussion förs kring dyra
läkemedel vid mycket ovanliga tillstånd kopplat till vad som är oundgänglig behandling.
NT planerar att tillsätta en nationell expertgrupp som kan bistå i sådana bedömningar för

att säkerställa jämlik behandling i hela landet.
VGR har nominerat flera äldre mycket dyra läkemedel till NT-rådet för nationell
bedömning om användning.
10.

Kommentar tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentarer på den tidiga bedömningsrapporten för
obinutuzumab vid indolent NHL i första linjens behandling. Anna Lindhé tar med sig
LKs kommentar inför diskussion i NT-rådet.

11.

Övriga frågor
- Rapport från besök av utredningen ”Finansiering, subvention och prissättning av
läkemedel”
Jan K ger en kort rapport från mötet i förra veckan. Hela utredningskontoret från
”Finansiering, subvention och prissättning” besökte VGR. Representanter från LK var
med på mötet där även Koncernstab hälso- och sjukvård, PPR och SU var med. VGR
svarar på de frågor som utredningskontoret ställer.
- Rapport - Uppföljning ändrade regler för subventionering av preventivmedel
Det finns ett politiskt uppdrag att göra en uppföljning av ändrade regler för
subventionering av preventivmedel. Enhet data och analys har tagit fram ett förslag på
rapport som nu går på remiss till bl.a. LK och terapigrupp Gynekologi. Redovisas för
HSS efter sommaren.

12.

Nästa möte 21 juni
Nästa möte är 21 juni, kl. 9.00-10.30, Skype-möte.
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