
 
 

Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen  

 

Tid: 2022-06-09 kl. 9.00-16.00 

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

       

Närvarande:  

Peter Amundin  Emma Lindhardt 

Kristina Bengtsson Boström  Björn Nilsson 

Alessio Degl' Innocenti Johan Sandelin (via Teams) 

Per Ola Enander  Annette Trenge Jarlshammar 

Lena Gustafsson  

  

Ej närvarande:  

Margareta Berzén Maria Carlson-Brühl 

  

Gäster:  

Lone Dockered, p.6 (via Teams) Anna Lindhé, p. 9-10 (via Teams) 

Magnus Kronvall, p.6 Tobias Andersson, p.12 

 

 

  

1. Inledning 

Kort summering av föregående möte.  

Ingen medlem deklarerar jäv för aktuella ärenden på dagens möte.  

 

2. Terapigruppsfrågor  

- Ny medlem 
LK utser Ali Khatibi Esfangani, som fått klartecknen från sin förvaltning att delta i 

terapigruppsarbetet, till ny medlem i terapigrupp Gynekologi. 

 

- Nominering av nya medlemmar 
Terapigrupp Onkologi behöver kompletteras och nominerar Martin Stenson. LK ställer 

sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att efterhöra intresse. 

Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.  

 

Terapigrupp Mage-tarm behöver kompletteras och nominerar Andreas Hertz. LK ställer 

sig bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att efterhöra intresse. 

Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.  

 

Terapigrupp Vätskor och nutrition behöver kompletteras och nominerar Jonas 

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

efterhöra intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning.  

 

Terapigrupp Diabetes behöver kompletteras och nominerar Per Dahlberg. LK ställer sig 

bakom förslaget och kontakt tas med den nominerade för att efterhöra intresse. Därefter 

görs avstämning med berörd förvaltning.  

 



 
 

 - Förändringar terapigruppssekreterare 

Ellinor Rålid är ny sekreterare i terapigrupp Neurologi  

Ellen Isaksson är tillbaka som sekreterare i terapigrupp Hud 

Tobias Carlsson är ny sekreterare i terapigrupp Fysisk aktivitet 

 

- Läkare från klinisk farmakologi 
Förändringar i representationen av läkare från klinisk farmakologi i två terapigrupper. 

Daina Lasaitiene blir ny medlem i terapigrupp Reumatologi. För terapigrupp 

Gynekologi saknas representant.  

 

3. REK 2023 

REKlistan har skickats till alla RPO och Primärvårdsrådet för att inhämta synpunkter 

och kommentarer på innehållet inför revideringen till REKlistan 2023. De svar som 

inkommit presenteras på dagens möte och förmedlas till berörda terapigrupper inför 

kommande revidering.  

 

4. Terapiråd  

- Revidering terapirådshäfte Vätskor och nutrition  

Terapigrupp Vätskor och nutrition har påbörjat revidering av terapirådshäftet. Vid förra 

uppdateringen togs en digital version fram parallellt med en tryckt version. För 

kommande revidering avser terapigruppen att bara göra uppdatering av den digitala 

versionen. LK instämmer i att det är logiskt.  

 

- Format för terapiråd 

Det finns idag några större mer omfattande terapiråd som samlas till ett tyckt häfte men 

som också finns som digitala versioner. LK diskuterar kring format för framtida 

versioner av mer omfattande terapiråd och fattar beslut om att dessa, precis som 

REKlistan, enbart kommer finnas i digitala versioner.  

 

5. Samverkan inom kunskapsorganisationen  

LK får en uppdatering kring vad som har hänt sedan sist. Dialogen med RESAK 

fortsätter för att få en bra process inför framtagande av riktlinjer och förtydliganden 

kring ansvarsfördelning mellan RPO/RPT och terapigrupperna.  

 

6. Information kring förslag ordnad överföring  

Magnus Kronvall och Lone Dockered presenterar det förlag som finns kring hur en 

process för ordnad överföring skulle kunna fungera. Inget beslut är fattat ännu. LK ser 

positivt på detta och tackar för informationen.  

 

7. Kommande arrangemang av Läkemedelskommittén 

Höstens regionala läkemedelsdag är planerad till 19 oktober. Förslag på program för 

dagen presenteras och kommer skickas ut efter semestrarna. Inbjudan till dagen har 

förmedlats sedan tidigare.  

 

8. RMR Läkemedel  

- Lägesrapport 

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

 

 



 
 

- RMR aktuell för godkännande 
- RMR Läkemedel – Restless legs syndrom 

LK diskuterar terapigrupp Neurologis förslag på revidering av RMR Restless legs 

syndrom). Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK ställer sig 

bakom och LKs ordförande godkänner revideringen med de kommentarer som 

förmedlas till terapigruppen.  

 

- RMR Läkemedel – Antikoagulantia vid förmaksflimmer 

LK diskuterar terapigrupp Hjärta-kärls förslag på revidering av RMR Antikoagulantia 

vid förmaksflimmer Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK 

ställer sig bakom och LKs ordförande godkänner revideringen. 

 

- RMR Läkemedel –Osteoporos  

LK diskuterar terapigrupp Osteoporos förslag på revidering av RMR Osteoporos. 

Ändringarna bedöms som så små att remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och 

LKs ordförande godkänner revideringen med de justeringar som förmedlas till 

terapigruppen.  

 

9. Ordnat införande etapp 2  

Anna Lindhé presenterar förslaget till ordnat införande och introduktionsfinansiering 

som HSS ska fatta beslut om 29 juni.  

 

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

mavakamten vid hypertrof obstruktiv kardiomyopati, relatlimab i kombination med 

nivolumab vid melanom och etrakonogen dezaparvovek vid hemofili B. LK ställer sig 

bakom kommentarerna och lämnar synpunkter kring behov av nationell samverkan. 

Behov av nationell samverkan diskuteras även för mitapivat vid transfusionsberoende 

och transfusionsoberoende PK-brist samt spesolisumab för behandling av skov av GPR. 

Anna Lindhé tar med LKs synpunkter i den fortsatta hanteringen. 

 

11. FVM Läkemedel  

LK får en kort lägesuppdatering.  

 

12. Patienter med ischemisk hjärtsjukdom och lipidnivåer  

Tobias Andersson specialistläkare i Närhälsan och medlem i terapigrupp Hjärta-kärl 

presenterar data från QRegPV för patienter med ischemisk hjärtsjukdom och hur 

lipidnivåerna ser ut. I detta material finns ingen koppling till läkemedelsbehandling. LK 

tackar för informationen och noterar att en stor andel av patienterna ligger långt ifrån 

målvärdet. Angeläget att fokusera mer på denna patientgrupp, framför allt genom att 

basbehandling med statin och ezetimib ges. LK påminner om föreläsningen på detta 

tema från REKdagen 2022.  

 

13. Aktuella läkemedelsfrågor   

- Actilyse  

LK informeras om det arbete som görs på nationell nivå med anledning av 

restnoteringsproblemen kring Actilyse. Det finns en rekommendation via NAG LOK 

som är framtagen i samråd med berörda NPO. I VGR hanteras frågorna i första hand 

vidare genom Sjukvårdsapoteket och Sortimentsrådet. 



 
 

- Förfrågan om komplettering av KAF 
Terapigrupp Äldre och Läkemedel har fått ett önskemål från SU om att sortimentet i 

KAF skulle kompletteras med piperacillin/tazobaktam. Efter avstämning med bl.a. 

terapigrupp Infektion och verksamheter inom primärvården avslås begäran.  

 

14. Övriga frågor  

- LKs uppdragsbeskrivning 

LK informeras om att uppdateringen av LKs uppdragsbeskrivning skjuts fram och beslut 

kommer istället fattas när nya politiska organisationen finns på plats.  

 

- NLL  

LK får en kort uppdatering av läget kring NLL.  

 

- Läkemedelsboken 

Läkemedelsboken kommer att återuppstå. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att 

ansvara för detta arbete.  

 

- Behov av personer till olika grupperingar 

Det finns flera grupperingar inom regionen som behöver kompletteras med fler 

personer. Behov finns bl.a. inom arbetet med e-Ped men även beredningsgruppen för 

ordnat införande läkemedel. LK ombeds att tänka på om det finns lämpliga kandidater. 

 

15. Nästa möte 

Nästa möte är 25-26 augusti.     

 

  

 

Vid anteckningarna Justeras  

 Lena Gustafsson   Johan Sandelin 

 sekreterare    ordförande 

  


