Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 10 maj kl. 13.15-16.30
Plats: Orientexpressen, Centralhuset, Göteborg
Närvarande:
Peter Amundin (punkt 1-8)
Margareta Berzén
Maria Carlson-Brühl
Jan Carlström
Per Ola Enander
Lena Gustafsson (punkt 1-8)

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

Ej närvarande:
Kristina Bengtsson Boström
Gäst: Anna Lindhé (punkt 7-9)
1.

Summering av möte med terapigruppsordförandena
Kort summering av förmiddagens möte med terapigruppsordförandena. Frågor som
diskuterades var bl.a. LK och terapigruppernas roll i den nya kunskapsorganisationen,
REK 2020, process för revidering av RMR läkemedel, kostnadseffektiv
läkemedelsbehandling och användning av läkemedel ”off-label”. Förmiddagens möte
avslutades med att Anna Lindhé och Elfar Árnason presenterade prognosrapporten för
läkemedel 2019-2021. Rapporten publiceras på hemsidan i början av vecka 20.
Läkemedelsföretagen i LIF Väst har uttryckt önskemål om att få träffa alla terapigrupper
och LK på en och samma dag under korta individuella möten. Frågan diskuterades under
förmiddagens möte och en stor majoritet av terapigrupperna ansåg att det upplägg vi har
idag är bättre, där terapigrupperna vid behov arrangerar sina egna hearings och möten
med företagen.

2.

Föregående möte
Kort summering av föregående möte.

3.

Lägesrapport kunskapsorganisationen
Inte så mycket nytt att rapportera sedan sist. Vid förmiddagens möte konstaterades att
det i nuläget inte finns någon ny verksamhet som tar över det terapigrupperna och LK
gör idag. Kontakt behöver etableras med RPO och RPT för att hitta lämpliga former för
framtida samverkan.

4.

Aktuella läkemedelsfrågor
- Användning av läkemedel ”off-label”
Försäkringsfrågan kring användning av läkemedel ”off-label” är nu löst. Samtliga
regioner har tecknat en försäkring med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
(LÖF) om användning av läkemedel utanför godkänd indikation. Försäkringen gäller
från 1 januari 2019. Information kommer skickas ut till verksamheterna.

- Konsekvenser av regionstyrelsens beslut om kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning
På regionstyrelsens möte den 23 april beslutades bland annat att sjukhusstyrelserna ska
säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning genom att använda regionalt
rekommenderade läkemedel ”off-label” och biosimilarer. LK och terapigrupperna ser
över hur man på bästa sätt kan stötta sjukhusförvaltningarna i detta arbete.
5.

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 – Astma hos barn
LK diskuterar terapigrupp Allergi-Andning-ÖNHs förslag på ”RMR Läkemedel –
Astma hos barn”. Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK
ställer sig bakom och ordföranden godkänner denna RMR med de justeringar som
förmedlas till terapigruppen.
RMR Läkemedel – D-vitamin
LK diskuterar terapigrupp Endokrinologis förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
D-vitamin Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK har lite
kommentarer som förmedlas till terapigruppen för en ny version som återkommer till
LK.
RMR Läkemedel – Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention
LK diskuterar terapigrupp Hjärta-kärls förslag till revidering av ”RMR Läkemedel –
Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention”. 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 – Öppenvårdsdos
LK diskuterar terapigrupp Äldre och läkemedels förslag till ”RMR Läkemedel –
Öppenvårdsdos”. LK ställer sig bakom och ordföranden godkänner denna RMR med de
justeringar som förmedlas till terapigruppen.

6.

Inför REK 2020
LK beslutar att avsluta utvecklingen av REK-appen eftersom den digitala versionen av
REKlistan med responsiv design fungerar bra i mobil och läsplatta.

7.

Ordnat införande etapp 2
Anna Lindhé presenterar beredningsgruppens analys av de 19 läkemedel/indikationer
som är nominerade till ordnat införande etapp 2 2019 och diskussion förs. Förslaget ska
presenteras för PPR 17 maj och HSS ska fatta beslut om introduktionsfinansiering 26
juni.

8.

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

9.

Tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer till de tidiga bedömningsrapporterna för:
esketamin vid behandlingsrefraktär depression, larotrectinib vid solida tumörer med
NTRK fusion, nasalt glukagon vid hypoglykemi samt plazomicin vid infektioner med
multiresistenta gramnegativa bakterier. Anna Lindhé tar med LKs synpunkter för den
fortsatta hanteringen.

10.

Nästa möte
Nästa möte blir den 12 juni, heldagsmöte.

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

