Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 26 mars kl. 9.30 – 16.30
Plats: Scandic Crown, Göteborg
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg
Magnus Kronvall (till punkt 8)

Emma Lindhardt
Anders Larsson
Björn Nilsson
Johan Sandelin
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Christer Printz
Gäster (punkt 7, via Skype)
Kristian Axelsson
Maria Norén

Mattias Lorentzon

1.

Uppföljning föregående möte
Jan C sammanfattar anteckningarna från föregående möte.

2.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Emma 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 Osteoporos
LK diskuterar terapigrupp Osteoporos förslag till revidering av ”RMR Läkemedel
Osteoporos”. LK har några kommentarer som förmedlas till terapigruppen för en ny
version som återkommer vid ett senare möte.

3.

Terapigruppsfrågor
- Ny terapigruppsmedlem
Gustaf Österlundh, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ny medlem i terapigrupp
Onkologi efter avstämning med berörd förvaltning.

4.

Ärende från terapigrupp Diabetes
- Utvidgat terapiråd – utbytbarhet mellan insuliner
Terapigruppen har tagit fram ett förslag på utvidgat terapiråd med bedömning av
utbytbarhet mellan insuliner för subcutan injektion på vårdavdelningar. LK godkänner
innehållet men sen är det verksamhetschefen som fattar beslut om utbytbarhet ska
tillämpas på respektive avdelning.

- Ordnat införande empagliflozin
Terapigruppen tagit fram förslag på ett utvidgat terapiråd kring ordnat införande av
empagliflozin vid diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom i syfte att sprida
information om förutsättningar och vilka patienter som är aktuella för behandling till
berörda förskrivare. LK diskuterar och godkänner detta dokument med de justeringar
som förmedlas till terapigruppen.
5.

Ärende från terapigrupp Smärta
Terapigrupp Smärta har reviderat sitt förslag på patientinformation om opioider. LK
godkänner texten som nu ska layoutas. Återkommer till LK vid ett senare möte.

6.

Patientinformationer på andra språk
En fråga har inkommit om de patientinformationer som terapigrupperna/LK har tagit
fram finns på andra språk. Idag finns tre av dem (Midazolam vid tandvårdsbesök, Har
du svårt att sova? samt Är du orolig eller har ångest?) översatta till några olika språk.
Diskussion om även andra patientinformationer bör finnas översatta. LK anser att det
kan vara bra. Emma får i uppdrag att gå vidare med frågan.

7.

Förbättrad osteoporosbehandling – diskussion med terapigrupp Osteoporos
LK har bjudit in representanter från terapigrupp Osteoporos för en diskussion kring hur
vi får en förbättrad osteoporosbehandling. Kristian Axelsson berättar om terapigruppens
förslag och idéer kring vad man kan göra och diskussion följer. Konstateras att riktlinjer
för behandling finns, problemet är att få följsamhet till dessa. Arbete med att hitta bra
uppföljningsmått/nyckeltal pågår. Angeläget att belysa vikten av profylaktisk
behandling till riskpatienter exempelvis genom artikel i Substans. Terapigruppen bör
även etablera kontakt med det nya programområdet för rörelseorganens sjukdomar för
en diskussion om hur arbetet kring osteoporosbehandling kan förbättras.

8.

Fokusområden, nästa steg
Under början av året har dialog förts med berörda terapigrupper kring aktiviteter inom
de olika fokusområdena. LK diskuterar nuläget och planerade aktiviteter under året, bl.a.
regelbunden uppföljning/uppmärksamhet i Substans.

9.

Kommentarer tidig bedömningsrapport
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på de tidiga bedömningsrapporterna;
burosumab vid hypofosfatemisk rakit samt lenvatinib (Lenvima) som första linjens
behandling vid icke-resektabelt hepatocellulärt carcinom. Lena förmedlar LKs
kommentarer till Anna Lindhé inför diskussion i NT-rådet.

10.

Nationella samverkansmodellen läkemedel
LK får en presentation av den nationella samverkansmodellen för läkemedel, inkl.
förändringar som träder ikraft under 2018, och kort diskussion följer.

11.

Kunskapsorganisationen, lägesrapport
Jan K ger LK en uppdatering av det pågående arbetet med den nya modellen för
kunskapsstyrning, bl.a. har ordförande till regionala programområden utsetts. Vad gäller
arbetet inom LK och terapigrupperna fortsätter detta oförändrat under 2018.

12.

Nästa möte
19 april kl. 15.00-16.30, Skype-möte

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

