Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 12 december kl. 8.30-12.00
Plats: Sjöhästen, Gullbergsvass, Göteborg
Närvarande:
Peter Amundin
Kristina Bengtsson Boström
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Lars Klintberg
Magnus Kronvall

Anders Larsson
Emma Lindhardt
Björn Nilsson
Christer Printz
Lars Öhrn

Ej närvarande:
Margareta Berzén
Johan Sandelin

Ulrika Wall

1.

Uppföljning föregående möten
Jan summerar 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 inför remiss
RMR Läkemedel – Alkohol skadligt bruk och beroende
LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på ”RMR Läkemedel – Alkohol skadligt
bruk och beroende” och godkänner remissversionen med några små justeringar.
- RMR Läkemedel för godkännande
RMR Läkemedel – Astma hos vuxna
LK diskuterar terapigrupp Allergi-Andning-ÖNHs förslag till revidering av ”RMR
Läkemedel – Astma hos vuxna” och godkänner revideringen med de kommentarer som
förmedlas till terapigruppen.

3.

Terapigruppsfrågor
- Nya nomineringar av medlemmar
Terapigrupp Fysisk aktivitet behöver komplettering med en representant för barn och
nominerar Inger Bergström. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Inger för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
Terapigrupp Tandvård behöver ny medlem för att ersätta personer som slutat och
nominerar Kristina Skallsjö. LK godkänner förslaget och Emma kontaktar Kristina för
att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.

- Nya medlemmar i terapigrupper
Nedanstående personer har fått klartecken från sina förvaltningar att delta i
terapigruppsarbetet.
Timo Käppi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset – terapigrupp Mage-tarm
Svante Swerkersson, Skaraborgs Sjukhus – terapigrupp Urologi
- Ny ordförande terapigrupp Urologi
Pär Lodding, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tar över som ordförande i terapigrupp
Urologi från och med 1 januari 2019.
4.

REK 2019
- Beslut om REK 2019
LK går igenom de sista utestående frågorna och med några justeringar godkänns
REKlistan 2019. Digitala REKlistan publiceras i samband med REKdagen 31 januari.
Den tryckta listan kommer till verksamheterna i början av februari.
- Miljöbelastande läkemedel
Terapigrupperna har i revideringen av REKlistan 2019 sett över om några läkemedel bör
bytas utifrån ett miljöperspektiv med det underlag som finns tillgängligt. LK konstaterar
att endast ett fåtal ändringar kan göras med bibehållen patientsäkerhet. I de flesta fall
rekommenderas redan de läkemedel som har minst miljöpåverkan.
- Presentationsmaterial REK 2019
Översiktlig genomgång av presentationsmaterialet. LK lämnar en del synpunkter som
Emma vidareförmedlar till terapigrupperna. Frågan återkommer på nästa möte.

5.

REKdagen 2019
Den 31 januari är det dags för REKdagen 2019. Arbetsgruppen ger en lägesrapport kring
planeringen. Program för dagen skickas ut inom kort.

6.

Utvidgade terapiråd – TNF-hämmare
Terapigrupperna Mage-tarm och Reumatologi har reviderat terapiråden om TNFhämmare mot bakgrund av patentutgången för Humira och de avtal som landstingen har
tecknat efter genomförda trepartsöverläggningar. För verksamheterna innebär detta
betydande kostnadsminskningar för dessa läkemedel. LK diskuterar de utvidgade
terapiråden och godkänner dessa med vissa kommentarer som förmedlas till
terapigrupperna.

7.

Synpunkter på RMR Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan
vårdenheter.
Jan informerar om synpunkter som inkommit på aktuell RMR. LK diskuterar och frågan
hanteras vidare av en arbetsgrupp bestående av Jan, Magnus och Margareta.

8.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Användning av läkemedel ”off-label”
Peter uppdaterar LK om det senaste diskussionerna kring användning av läkemedel ”offlabel”. Arbete pågår både på nationell och regional nivå.

- Läkemedelsboken
Jan informerar LK om LVs beslut om att lägga ner Läkemedelsboken (LB) och de
diskussioner som följt, då LB är en uppskattad informationskälla i vården.
- Ordnat införande
Peter informerar LK om att beslut om ordnat införande och introduktionsfinansiering för
etapp 3 nu ska upp för beslut på HSS 18 december.
9.

Övriga frågor
- LK 2019-2020
Jan informerar LK om den fortsatta processen för beslut om LK 2019-2020. De
medlemmar som lämnar LK är Lars Klintberg, Magnus Kronvall och Christer Printz.
Som nya medlemmar i LK föreslås Maria Carlson Brühl från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Per Ola Enander från Skaraborgs Sjukhus.
- Förslag på struktur för styrande dokument inom hälso- och sjukvården
Magnus presenterar ett förslag på struktur för styrande dokument inom hälso- och
sjukvården. Förslaget innebär fyra olika kategorier: regional plan, regional riktlinje,
regional medicinsk riktlinje och regional rutin. LK ställer sig bakom förslaget.

10.

Nästa möte
Nästa möte blir den 22 januari, kl. 9.00-17.00, Gullbergsvass.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

