
 
 

Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen  

 

Tid: 2022-04-08 kl. 8.30-12.00 

Plats: Stationshuset Konferens, lokal Bommen alt. Teams-möte  

       

Närvarande:  

Peter Amundin  Lena Gustafsson 

Kristina Bengtsson Boström (via Teams) Emma Lindhardt 

Margareta Berzén  Marie Rasmuson 

Maria Carlson-Brühl, från p. 3 Johan Sandelin 

Per Ola Enander  Annette Trenge Jarlshammar (via Teams) 

  

Ej närvarande:  

Björn Nilsson  

 

 

  

1. Inledning 

Kort summering av föregående möte.  

Kristina Bengtsson Boström anmäler jäv kopplat till den tidiga bedömningsrapporten för 

tezepelumab genom anhörig som arbetar på AstraZeneca. LK bedömer jävet som 

lindrigt men noterar kopplingen och Kristina Bengtsson Boström deltar inte i LKs 

ställningstagande i detta ärende. I övrigt deklarerar ingen annan ledamot jäv för aktuella 

ärenden.  

 

2. Terapigruppsfrågor  

- Terapigruppernas årsrapporter 
LK får en sammanfattning av terapigruppernas arbete under 2021 och diskuterar 

inkomna synpunkter. Återkoppling till terapigrupperna kommer bl.a. på mötena med 

terapigruppsordföranden 6 maj och terapigruppssekreterarna 16 maj.  

 

3. REK 2023  

Förslag på tidplan och upplägg av arbetet för REK 2023 presenteras. Nästa år blir det 

enbart en digital version av REKlistan men grundtanken är ändå en större årlig 

revidering med möjlighet till revideringar när det tillkommer ny information.  

 

4. Kommande arrangemang av Läkemedelskommittén 

LK diskuterar kring höstens läkemedelsdag och 2023 års REKdag.  

 

5. RMR Läkemedel  

- Lägesrapport 

Genomgång av listan över RMR Läkemedel som är på gång i terapigrupperna. 

 

6. Möte med terapigrupperna  

LK får en rapport från det digitala möte som delar av LK hade med ordförande och 

sekreterare i terapigrupperna i slutet av mars. Mötet fokuserade på terapigruppernas roll 

inom kunskapsorganisationen och hur läkemedelsfrågor hanteras både regionalt och 



 
 

nationellt. Nytt möte med terapigruppsordföranden blir 6 maj och med 

terapigruppssekreterarna 16 maj.  

 

7. Samverkan inom kunskapsorganisationen  

LK informeras om ytterligare möten som hölls i slutet av mars. Representanter för 

RESAK och LK bjöd då in RPO/RPT och terapigrupper i olika grupperingar för 

områden som varit eller är aktuella med nya nationella riktlinjer. På mötena fördes 

diskussioner med utgångspunkt i hur samverkan kring bl.a. framtagande av regionala 

riktlinjer sker idag och vad som eventuellt behöver förtydligas. 

 

8. Tidig bedömningsrapport  
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer till de tidiga bedömningsrapporterna för 

lutetium vid mCRPC och tezepelumab vid svår astma. LK ställer sig bakom 

kommentarerna och LKs synpunkter förmedlas till Anna Lindhé för den fortsatta 

hanteringen. 

 

9. Nya politiska organisationen  

LK får en kort information om den nya politiska organisationen.  

 

10. FVM Läkemedel  

LK får en kort lägesuppdatering.  

 

11. Övriga frågor  

- Förändringar i Läkemedelskommittén 
Marie Rasmuson går i pension inom kort och dagens möte blir det sista i 

Läkemedelskommittén. LKs ordförande tackar Marie för bra samarbete genom åren och 

önskar lycka till i framtiden. Alessio Degl’ Innocenti blir ny chef för Sjukvårdsapoteket 

och kommer ersätta Marie i Läkemedelskommittén.  
 

12. Nästa möte 

Nästa möte är 6 maj, heldag.    

 

  

 

Vid anteckningarna Justeras  

 Lena Gustafsson   Johan Sandelin 

 sekreterare    ordförande 

  


