Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 16 januari kl. 9.15-16.00
Plats: Lilla Bommen konferenscentrum, Göteborg
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Anders Carlqvist
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Lars Klintberg
Magnus Kronvall (punkt 4-10)
Anders Larsson
Gäster:
Anna Eriksson (punkt 7)
Irene Johansson (punkt 4-5)

Björn Nilsson
Christer Printz
Johan Sandelin
Elisabeth Stadberg
Ulrika Wall
Malin Wallberg (punkt 1-3)
Lars Öhrn

Emma Lindhardt (punkt 4-5)
Fredrik Rubenstein (punkt 4-5)

1.

Uppföljning föregående möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.
Nästa möte mellan LK och PPR blir 21 april på eftermiddagen.

2.

Ordnat införande 3.0
Ordnat införande 3.0 är ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utveckla bl.a.
arbetet med nya läkemedel i regionens process för ordnat införande. Anders C
informerar LK om det påbörjade förslaget från arbetsgruppen och diskussion följer.
Frågan kommer kontinuerligt att stämmas av och diskuteras med LK. En delrapport ska
presenteras för HSS i mars.

3.

REK 2017
- genomgång av presentationsmaterial
Elisabeth går igenom det presentationsmaterial som terapigrupperna tar fram och LK
diskuterar detta. LKs synpunkter förmedlas till terapigrupperna. Presentationsmaterialet
kommer användas av de personer som ansvarar för att presentera REK inom
förvaltningarna samt finnas på hemsidan.
- REKdagen 2 februari
Kort lägesrapport kring program och upplägg för REKdagen 2017. LK noterar att
intresset är stort och att det nästan är fullbokat.

4.

REKlistan – digital utveckling
Irene Johansson och Fredrik Rubenstein från Objekt Ordination och förskrivning
medverkar i diskussionen. LKs målsättning är att på sikt inte längre trycka REKlistan.
För att nå dit måste den digitala lösningen fungera bra och uppfylla de behov som
förskrivarna har. En diskussion förs kring vad som behöver göras för att komma dit. En
arbetsgrupp utses; Jan, Christer och Lena inledningsvis, men komplettering kan
behövas. Frågan återkommer på senare möte.

5.

Ny hemsida
Emma Lindhardt, apotekare på Kunskapsstöd Läkemedel och hjälpmedel, informerar
om arbetet med att göra om hemsidorna som är knutna till Koncernstab Hälso- och
sjukvård. LKs hemsida är berörd av detta. Det finns en grundstruktur som sätter
ramarna. Innehållet på LKs sidor får struktureras om lite. Nya hemsidan lanseras
månadsskiftet mars/april.

6.

RMR Läkemedel
- lägesrapport
Elisabeth presenterar 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 Dosexpedition
LK diskuterar terapigrupp Äldre och läkemedels förslag på revidering av ”RMR
Dosexpedition” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av
dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel med de justeringar som LK föreslår.

7.

Presentation av tidig bedömningsrapport för nusinersen
Anna Eriksson, specialistläkare i klinisk farmakologi, presenterar den tidiga
bedömningsrapport som hon håller på att skriva om nusinersen och diskussion följer.
Substansen förväntas bli godkänd för behandling av spinal muskelatrofi senare i år. LK
tycker att rapporten är välskriven med det underlag som finns tillgängligt. Innan
slutversion färdigställs ska den kompletteras med ytterligare lite data samt kommentarer
från övriga 4-läns expertgrupper.

8.

Kommentarer tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på de tidiga bedömningsrapporterna för
padeliprofin vid prostatacancer och idebenon vid Duchennes muskeldystrofi. Lena
förmedlar LKs synpunkter till Anna Lindhé som tar med sig dessa inför diskussion i
NT-rådet.

9.

Terapigruppsfrågor
- nya terapigruppsmedlemmar
Paulina Sijtsma, NU-sjukvården, har fått klartecken att delta i terapigruppsarbetet i
terapigrupp Reumatologi.
Ingemar Brunsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har fått klartecken att delta i
terapigruppsarbetet i terapigrupp Smärta.

10.

Nästa möte
Nästa möte är den 1 mars, kl. 13.00-16.30, Gullbergsvass Konferens.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

