Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Tid: 5 maj kl. 13.00-16.00
Plats: SAS Radisson, Göteborg
Närvarande:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Jan Carlström
Lena Gustafsson
Jan Kilhamn
Lars Klintberg
Ej närvarande:
Magnus Kronvall
Christer Printz

Anders Larsson
Björn Nilsson
Elisabeth Stadberg
Ulrika Wall
Lars Öhrn

Johan Sandelin
Malin Wallberg

Gäst:
Anna Lindhé (punkt 2-4)
1.

Reflektioner förmiddagens möte
LK sammanfattar förmiddagens möte med terapigruppsordförandena. Frågor som
diskuterades var bl.a. samverkan mellan LK och terapigrupperna, terapigruppernas
uppdrag, jävsfrågor samt nationell samverkan för läkemedel.

2.

Införande- och uppföljningsprotokoll JAK-hämmare
Anna Lindhé redogör för hur remissversionen av införande- och uppföljningsprotokollet
för JAK-hämmare hanteras i regionen. LK diskuterar och lämnar synpunkter för VGRs
remissvar.

3.

Kommentarer tidiga bedömningsrapporter
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer på de tidiga bedömningsrapporterna för
masitinib vid ALS, biotin vid progressiv MS och Shingrix vid herpes zoster. Anna
Lindhé tar med sig LKs kommentarer inför diskussion i NT-rådet.

4.

Rekommendationer TNF-hämmare reumatologi
Terapigrupp Reumatologis nya förslag på rekommendationer för TNF-hämmare inom
reumatologin diskuteras. LK har några små synpunkter och godkänner detta utvidgade
terapiråd med dessa justeringar.

5.

Uppföljning möte LK och PPR
I slutet av april träffades LK och PPR för ett gemensamt möte. Jan C sammanfattar
diskussionerna från mötet. Områden som diskuterades var jävsdeklaration för
sakkunniga, samarbete om regionala medicinska riktlinjer samt värdering av evidens.
PPR och LK är överens om att Västra Götalandsregionen förordar GRADE som
evidensvärderings-instrument. PPR och LK kommer att verka för att framhäva GRADE
i pågående arbete i nationella grupper.

6.

Uppföljning föregående LK-möte
Föregående mötes anteckningar gås igenom.

7.

HTA-rapport Avastin/Lucentis
HTA-rapporten som analyserar evidensläget för Avastin jämfört med Lucentis och
Eylea vid våt AMD är ännu inte publicerad. Utifrån de slutsatser som presenterats på
några möten diskuterar LK kommande aktiviteter efter att rapporten publicerats.

8.

RMR Läkemedel
- Lägesrapport
Elisabeth 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 Fysisk aktivitet hos vuxna
LK diskuterar terapigrupp Fysisk aktivitets förslag på revidering av ”RMR Fysisk
aktivitet hos vuxna” kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering
av dessa. LK godkänner denna RMR Läkemedel.
RMR D-vitaminbrist
LK diskuterar terapigrupp Osteoporos förslag på revidering av ”RMR D-vitaminbrist”
kopplat till inkomna remissynpunkter och terapigruppens hantering av dessa. LK
godkänner denna RMR Läkemedel.

9.

Terapigruppsfrågor
- nya nomineringar terapigruppsmedlemmar
Terapigrupp Allergi-andning-ÖNH behöver tillskott av en astma/KOL-sjuksköterska
och nominerar Ann Hjoberg från Närhälsan. LK godkänner förslaget och Elisabeth
kontaktar Ann för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd
förvaltning.
Terapigrupp Barn och ungdom behöver komplettering med en barnsjuksköterska och
nominerar Maria Ivarsson från Skaraborgs sjukhus. LK godkänner förslaget och
Elisabeth kontaktar Maria för att efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med
berörd förvaltning.
Terapigrupp Fysisk aktivitet behöver komplettering en sjukgymnast med
sjukhusanknytning och nominerar Helen Sundberg från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. LK godkänner förslaget och Elisabeth kontaktar Helen för att
efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.
- Ny ordförande terapigrupp Osteoporos
Kristian Axelsson, ST-läkare, Skaraborgs Sjukhus, tillträdde som ny ordförande i
terapigrupp Osteoporos från 1 maj.
- Nya terapigruppsmedlemmar
Martin Stenström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har fått klartecken från
förvaltningen att delta i terapigruppsarbetet i terapigrupp Osteoporos.

Katarina Wikström, MAS i SDF Askim-Frölunda-Högsbo, är ny medlem i terapigrupp
Äldre och läkemedel.
10.

Lägesrapport ordnat införande 3.0
Jan K ger LK en kort lägesrapport från arbetet.

11.

Korta läkemedelsfrågor
- Licenspreparat med bipacksedlar på andra språk
Lars Ö lyfter problematiken med licensläkemedel som inte har bipacksedlar på svenska
eller engelska. Känslan är att detta ökar. Läkemedelsverket anser inte att de har något
ansvar att ta fram översättningar. LK förstår att det skapar problem i verksamheten och
Jan K tar med frågan till Sjukhusapoteket och till 4-län.

12.

Nästa möte 2 juni
Nästa möte är 2 juni, kl. 8.30-12.00

Vid anteckningarna
Lena Gustafsson
sekreterare

Justeras
Jan Carlström
ordförande

