Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
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Plats: Sjöhästen, Gullbergsvass, Göteborg
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1.

Föregående möte
Kort summering av föregående möte.

2.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Genomgång av listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna eller ute
på remiss. En uppdaterad lista med tidplan för aktuella RMR Läkemedel skickas
regelbundet för kännedom till PPR.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Alkoholberoende
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på ”RMR Läkemedel – Alkoholberoende”
och inkomna synpunkter på remissversionen. LK ställer sig bakom och ordföranden
godkänner denna RMR med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel – Antibiotikabehandling vid tandvård
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Antibiotikabehandling vid tandvård”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda
inte behövs. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner revideringen med de
justeringar som förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel – Bipolär sjukdom
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Bipolär sjukdom” och inkomna synpunkter på remissversionen. LK ställer sig bakom
och ordföranden godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till
terapigruppen.
RMR Läkemedel – Pneumoni hos barn
LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag till ”RMR Läkemedel – Pneumoni hos
barn”. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner denna RMR med de justeringar
som förmedlas till terapigruppen.

RMR Läkemedel – Sedering med midazolam inom tandvården
LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Sedering med midazolam inom tandvården”. Ändringarna bedöms som så små att
remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner revideringen
med de justeringar som förmedlas till terapigruppen.
- RMR Läkemedel Insomni – uppdatering
Det har framkommit önskemål om förtydligande av RMR Insomni kring att remiss för
läkemedelsbehandling även kan skickas till BUM, dvs remisser kan skickas till BUP,
BUM eller Habilitering och Hälsa. Justering görs om berörda parter är överens i frågan.
3.

Utvidgat terapiråd användning av IVIG
Mot bakgrund av den bristsituation som för närvarande råder för intravenösa
immunglobuliner, IVIG, har terapigrupp Neurologi i samråd med neuroimmunologiska
ronden vid Neurologi SU tagit fram förslag på rekommendationer för IVIG vid
neuroimmunologisk indikation. LK ställer sig bakom och ordförande godkänner detta
utvidgade terapiråd. Ett nyhetsbrev kommer också att skickas ut.

4.

Lägesrapport kunskapsorganisationen
LK får en uppdatering av vad som hänt sedan sist, både avseende den regionala och
nationella organisationen. Den 4 april var det ett möte dit ordförande och koordinator för
alla regionala programområden, RPO, var inbjudna. De flesta stödfunktioner, däribland
läkemedel och medicinteknik, informerade om sina respektive verksamheter och
diskussioner inleddes om fortsatt samverkan. Några regionala processteam, RPT, har
startat men inte alla. Både RPO och RPT är fortfarande i uppstartsfas och samverkan
med LK och terapigrupperna behöver utvecklas framöver.

5.

Inför REK 2020
Ett preliminärt tidsschema för REK 2020 diskuteras. REKlistan 2019 skickas ut till alla
RPO för kommentarer som kan tas med i terapigruppernas revidering inför REKlistan
2020.
Inför 2019 gjorde alla terapigrupper en översyn kring rekommendationerna kopplat till
läkemedlens miljöpåverkan. Dialog förs med bl.a. Region Stockholm om hur man
eventuellt kan gå vidare.

6.

Inför möte med terapigruppsordförandena
I maj har LK ett möte med terapigruppsordförandena. Aktuella frågor att diskutera är
bl.a. LK och terapigruppernas roll och samverkan med nya kunskapsorganisationen,
REK 2020, användning av läkemedel ”off-label” samt samverkan med
läkemedelsföretag.

7.

Läkemedelsdagen hösten 2019
LK får en lägesrapport kring planering. Inbjudan till läkemedelsdagen den 17 oktober
skickas ut efter påsk. Program kommer i början av sommaren.

8.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Beredningsgrupp till nationell arbetsgrupp läkemedel och medicinteknik
LK får en lägesrapport kring hur arbetet med detta fortskrider. Frågan har diskuterats

med NSG LM/MT som ställde sig bakom förslaget på uppdragsbeskrivning för
beredningsgruppen.
- Användning av läkemedel ”off-label”
LK uppdateras om det senaste kring användning av läkemedel ”off-label” och ersättning
vid skada. Frågan har diskuterats på möte med ekonomidirektörerna och
regiondirektörerna. Frågan återkommer till LK när det är klart
9.

Remiss: Tydligare regler och ansvar för läkemedel (SOU 2018:89)
Förslaget på regionens remissvar diskuteras utifrån ett läkemedelsperspektiv.
Remissvaret ska till HSS 25 april och till RS 14 maj.

10.

Aktuellt från NT-rådet
LK får en uppdatering av de ärenden som nu är aktuella hos NT-rådet, bl.a. CAR-Tterapier och uppföljning av rekommendationen för Aimovig.

11.

Rapport från LOK-möte
LK får en kort rapport från LOK-mötet, det nationella nätverket för LK. Frågor som
belystes på mötet var bl.a. nya cancerläkemedel, LK/LOK kopplat till nationell
kunskapsstyrning och samverkan med TLV.

12.

Nästa möte
Nästa möte blir den 10 maj, förmiddagen med terapigruppsordförandena och
eftermiddagen ordinarie LK-möte.
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