
 
 

Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen  

 

Tid: 2022-05-06 kl. 13.00-16.00 

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

       

Närvarande:  

Peter Amundin  Lena Gustafsson 

Kristina Bengtsson Boström  Emma Lindhardt 

Margareta Berzén  Björn Nilsson 

Maria Carlson-Brühl, från p. 3 Johan Sandelin 

Alessio Degl' Innocenti Annette Trenge Jarlshammar 

Per Ola Enander (via Teams)  

  

Gäst:  

Anna Eriksson, p. 7  Anna Lindhé, p. 7-8 

 

 

1. Inledning 

Kort summering av föregående möte.  

Alessio Degl' Innocenti är ny ledamot i Läkemedelskommittén. Kort presentation av 

övriga. Ingen medlem deklarerar jäv för aktuella ärende på dagens möte.  

 

2. Sammanfattning av möte med terapigruppsordföranden 

Kort summering av förmiddagens möte med terapigruppsordföranden. Frågor som 

diskuterades var bl.a. LK och terapigruppernas roll och samverkan med framför allt RPT 

och RPO i kunskapsorganisationen, terapigruppernas utbildningstillfällen och processen 

för REK 2023. Förmiddagens möte avslutades med att Anna Lindhé och Elfar Árnason 

presenterade prognosrapporten för läkemedel 2022-2024. Rapporten är publicerad på 

hemsidan.  

 

3. Samverkan inom kunskapsorganisationen  

LK får en uppdatering kring vad som har hänt sedan sist bl.a. om det förslag som finns 

om en eventuell omstrukturering av RPO och Samordningsråd. Dialog pågår med 

RESAK för att se över vad som eventuellt behöver förtydligas kring ansvarsfördelning 

mellan RPO/RPT och terapigrupperna.  

 

4. Kommande arrangemang av Läkemedelskommittén 

Höstens regionala läkemedelsdag är planerad till 19 oktober. Program för dagen är 

under planering och inbjudan skickas ut innan sommaren.  

 

REKdagen 2023 är planerad till 31 januari. Planering för dagen påbörjas under hösten.  

 

5. Terapigruppsfrågor  

- Nominering av ny medlem 
Terapigrupp Gynekologi behöver kompletteras och nominerar Ali Khatibi Esfangani. 

LK ställer sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att efterhöra 

intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.  



 
 

6. Terapiråd  

- Uppdatering terapiråd  
Terapigrupp Tandvård har kompletterat uppdateringen av patientinformationen om 

Behandling med tranexamsyra. LK ställer sig bakom uppdateringarna med några 

kommentarer och LKs ordförande godkänner patientinformationen.  

 

Uppdatering av terapiråden för TNF-hämmare utifrån prisbild april 2022 diskuteras. LK 

ställer sig bakom uppdatering i enlighet med förslag från berörda terapigrupper och LKs 

ordförande godkänner terapiråden. Framöver kommer översyn av terapiråden att göras 

när det sker signifikanta prisförändringar.  

 

7. Presentation tidig bedömningsrapport teclistamab vid multipelt myelom  
Anna Eriksson presenterar den tidiga bedömningsrapporten om teclistamab vid multipelt 

myelom.  LK tackar för informationen. VGR har ingen expertkommentar till rapporten 

men Anna Lindhé tar med LKs synpunkter i den fortsatta hanteringen.  

 

8. Tidiga bedömningsrapporter med kommentarer från VGR  
LK diskuterar terapigruppernas kommentarer till de tidiga bedömningsrapporterna för; 

sutimlimab vid Cold Agglutinin Disease (köldhemolys, bardoxolonmetyl vid Alport 

syndrom samt tabelekleucel vid Epstein-Barr virus-associated post-transplant 

lymphoproliferative disease (EBV-PTLD) efter organtransplantation. LK ställer sig 

bakom kommentarerna och Anna Lindhé tar med LKs synpunkter i den fortsatta 

hanteringen. 

 

9. Rapport från LOK-möte  

LK får en kort rapport av de frågor som diskuterades på senaste LOK-mötet.  

 

10. FVM Läkemedel  

LK får en kort lägesuppdatering.  

 

11. Övriga frågor  

- Strategi läkemedelsförsörjning  

Alessio Degl' Innocenti informerar om de strategidagar som Sjukvårdsapoteket planerar 

genomföra i höst. Angeläget att få in även Läkemedelskommitténs perspektiv här. 

 

- Förändrade mötestider i höst 
Mötet för presentation av terapigruppernas förslag till REK2023 flyttas från 12 oktober 

till 13 oktober. LK-mötet 21 oktober flyttas till 24 oktober.  

 

12. Nästa möte 

Nästa möte är 9 juni, heldag.    

 

  

Vid anteckningarna Justeras  

 Lena Gustafsson   Johan Sandelin 

 sekreterare    ordförande 

  


