Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 2019-08-30 kl. 8.30-12.00
Plats: Fars Hatt, Kungälv
Närvarande:
Peter Amundin (från punkt 5)
Kristina Bengtsson Boström
Margareta Berzén
Maria Carlson- Brühl
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson

Anders Larsson
Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Marie Rasmuson
Johan Sandelin (från punkt 5)
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Gäst: Christina Sjöberg, punkt 7
1.

Uppföljning gårdagens möte
Jan C sammanfattar LKs diskussioner och beslut igår kring bl.a. kommunikation kring
REKlistan och terapiråd/riktlinjer, utmaningen kring FVM och kopplingen till
läkemedelsrekommendationer, samt ökad samverkan inom regional kunskapsstyrning.
Marie Rasmuson, chef Sjukhusapoteket VGR, är ny ledamot i LK fr.o.m. detta möte.

2.

Föregående möte
Kort summering av LKs möte i juni.

3.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar
Terapigrupp Hjärta-Kärl behöver förstärkning och nominerar Georgios Mourtzinis. LK
ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att efterhöra
intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
- Nya medlemmar
Följande personer har fått klartecken från sina respektive förvaltningar att medverka i
terapigruppsarbete.
Terapigrupp Onkologi – Chaido Chamalido, Skaraborgs Sjukhus
Terapigrupp Smärta – Susanne Isaksson, Södra Älvsborgs Sjukhus
Terapigrupp Smärta – Christina Johannson, NU-sjukvården
Terapigrupp Tandvård – Hana Zawia, Folktandvården
- Ny terapigruppsordförande
Per Ola Enander, Skaraborgs Sjukhus, tar över som ordförande i terapigrupp Hjärta-Kärl
från och med 1 oktober.
Pär Lodding lämnar uppdraget som ordförande i terapigrupp Urologi och i nuläget finns
ingen ersättare på plats.

4.

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.

5.

Ärenden från terapigrupperna
- Uppdatering av terapiråd TNF-hämmare inom reumatologi
Terapigrupp Reumatologi har uppdaterat terapiråden kring TNF-hämmare med
rekommendationer kring barn. LK diskuterar terapiråden och LKs ordförande godkänner
dessa. Revidering av terapiråden kan göras om kostnaderna för TNF-hämmare
förändras.

6.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Restnoteringar
Margareta Berzén informerar om den diskussion som varit kring restnoteringar inom
Närhälsan. Vårdcentralerna upplever att det tar mycket tid från patientarbetet. LK
instämmer i att det ökande antalet restnoteringar är ett växande problem och konstaterar
att regeringen har gett ett uppdrag till Läkemedelsverket att se över hur samordning och
information kring restnoterade läkemedel kan förbättras. Uppdraget om samordning
mellan berörda aktörer ska redovisas senast 31 januari 2020 och uppdraget som rör
vidareutveckling av informationsgivning ska redovisas senast 30 juni 2020.
- SKOL-projektet
LK informeras om SKOL-projektet, ett pilotprojekt inom Nära vård, som startar i
september. Sjukhusbundet kommunalt läkemedelsförråd (SKOL) är inte bundet till
sortimentet i vanliga kommunala akutläkemedelsförråd. Pilotprojektet görs i Bollebygd
och Marks kommun. Patienterna som omfattas av detta är knutna till sjukhusen. Pilotprojektet ska utvärderas efter avslutad projekttid och därefter fattas beslut om framtiden.
- Miljöarbete
LK får en lägesrapport om samverkan med Region Stockholm för läkemedel och miljö.

7.

Dialog med terapigrupp Äldre och läkemedel
Christina Sjöberg presenterar terapigruppens preliminära förslag på Äldrehäfte.
Diskussion förs kring bl.a. utformning, omfattning, innehåll och tidplan samt hur
avstämning med övriga terapigrupper bör hanteras. Viktigt att Äldrehäftets budskap är
kongruent med vad våra andra terapigrupper tycker. Förhoppningen är att Äldrehäftet
ska vara klart i början av 2020.

8.

Nomineringar ordnat införande etapp 3
LK informeras om inkomna nomineringar för läkemedel till ordnat införande etapp 3.
Beredningsgruppen kommer nu utvärdera dessa. Frågan återkommer till LK. HSS fattar
beslut om eventuell introduktionsfinansiering 14 november.

9.

Tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppens kommentarer till den tidiga bedömningsrapporten för
polatuzumab vedotin vid DLBCL. Synpunkter förmedlas till Anna Lindhé för den
fortsatta hanteringen.

10.

Aktuellt från NT-rådet
LK får en uppdatering av de senaste rekommendationerna och andra aktuella frågor som
diskuteras i NT-rådet.

11.

Övriga frågor
- Läkemedelsdagen
Program och information om anmälan har skickats ut innan sommaren. En påminnelse
skickades ut i slutet av augusti.

12.

Kommande möten
15 oktober, heldag där terapigrupperna presenterar förslag till REK 2020
25 oktober, heldag

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

