
 
 

Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen  

 

Tid: 2022-01-18 kl. 9.00-16.00 

Plats: Teams-möte  

       

Närvarande:  

Peter Amundin Lena Gustafsson 

Kristina Bengtsson Boström  Emma Lindhardt 

Margareta Berzén  Björn Nilsson 

Maria Carlson-Brühl Marie Rasmuson  

Per Ola Enander  Johan Sandelin 

  

 

 

1. Uppföljning föregående möte 

Kort summering av föregående möte.  

 

2. REKlistan 2022 

Genomgång och diskussion av presentationsmaterialet för REK 2022. LK lämnar en del 

synpunkter som vidareförmedlas till terapigrupperna. I ”Nyheter i REKlistan 2022” 

finns korta texter med nyheter och budskap från terapigrupperna. REKlistan publiceras 

26 januari.    

 

Utifrån det ansträngda läge som råder i sjukvården har LKs ordförande fattat beslut om 

att REKdagen 2022 tyvärr behöver ställas in. De planerade föreläsningarna kommer 

filmas och därefter publiceras på Vårdgivarwebben.  

 

3. Terapigruppsfrågor  

- Ny medlem  

LK utser Maria Kraemer, Skaraborgs sjukhus, som fått klartecknen från sin förvaltning 

att delta i terapigruppsarbetet, till ny medlem i terapigrupp Ögon. 

 

- Nominering av ny medlem 

Terapigrupp Onkologi behöver en ny medlem från SU och nominerar Emma Mangelus. 

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

intresse. Därefter görs avstämning med berörd förvaltning. 

 

4. RMR Läkemedel  

- Lägesrapport  

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

 

- RMR aktuell för godkännande 
- RMR Läkemedel – Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention 

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

behandling vid kardiovaskulär prevention. Ändringarna bedöms som så små att 

remissrunda inte behövs. LK ställer sig bakom och LKs ordförande godkänner 

revideringen. 



 
 

 

5. Terapiråd  

- Uppdatering terapiråd  

Terapigrupp Infektion har uppdaterat terapirådet med licensalternativ för generell licens 

vid förskrivning av ceftibuten och cefixim. LK ställer sig bakom uppdateringen och LKs 

ordförande godkänner terapirådet.  

 

LK diskuterar uppdatering av terapiråden för TNF-hämmare utifrån prisbild februari 

2022. LK ställer sig bakom uppdatering i enlighet med förslag från berörda 

terapigrupper och LKs ordförande godkänner terapiråden.  

 

6. FVM Läkemedel  

LK får en kort lägesuppdatering.  

 

7. Övriga frågor  

- Vårdnivå och kostnadsansvar 
LK informeras kort om det arbete som pågår kring hur överföring av vårdnivå påverkar 

kostnadsansvaret. Frågan återkommer till LK vid ett senare möte.   

 

- PCSK9-hämmare  

LK noterar att utvidgad förmånsbegränsning beviljats för Repatha. Detta kan komma att 

få betydande påverkan på läkemedelskostnaderna och Peter Amundin tar med frågan till 

PPR. 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte är 9 februari, 8.30-12.00, digitalt.   

 

  

 

Vid anteckningarna Justeras  

 Lena Gustafsson   Johan Sandelin 

 sekreterare    ordförande 

  


