
 
 

Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen  

 

Tid: 2022-02-09 kl. 8.30-12.00 

Plats: Teams-möte  

       

Närvarande:  

Peter Amundin från p.4 Lena Gustafsson 

Kristina Bengtsson Boström  Emma Lindhardt 

Margareta Berzén p.1-4 och 8 Björn Nilsson 

Maria Carlson-Brühl Johan Sandelin 

Per Ola Enander   

  

Ej närvarande:  

Marie Rasmuson  

 

 

1. Uppföljning föregående möte 

Kort summering av föregående möte.  

 

2. REKlistan 2022 
På grund av det ansträngda läget i vården ställdes REKdagen 26 januari in, även digitalt. 

De planerade föreläsningarna spelades in och kommer publiceras på Vårdgivarwebben 

när de är textade.  

 

3. Terapigruppsfrågor  

- Ny medlem  

LK utser Emma Mangelus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som fått klartecknen från 

sin förvaltning att delta i terapigruppsarbetet, till ny medlem i terapigrupp Onkologi. 

 

LK utser Marita Henningsson, Södra Älvsborgs sjukhus, som fått klartecknen från sin 

förvaltning att delta i terapigruppsarbetet, till ny medlem i terapigrupp Smärta. 

 

- Nominering av ny medlem 

Terapigrupp Tandvård behöver en ny medlem från folktandvården och nominerar 

Martin Gustafsson. 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.  

 

LK informeras om det beslut som fattats om ny mall för riktlinjer och diskussion förs 

hur det påverkar riktlinjer som tas fram för läkemedel. LK ser en stor risk i att det nya 

formatet försämrar tydligheten och läsbarheten utifrån ett användarperspektiv. 

Nuvarande format är mycket uppskattat av förskrivarna. Frågan kommer lyftas inom 

koncernkontoret.  



 
 

 

- RMR aktuell för godkännande 
- RMR Läkemedel – Pneumoni hos vuxna 

LK diskuterar terapigrupp Infektions förslag på revidering av RMR Pneumoni hos 

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

bakom och LKs ordförande godkänner revideringen.  

 

- RMR aktuella för revidering 

Följande RMR är aktuella för revidering under våren; RMR KOL, diagnostik och 

behandling, RMR Ångest, RMR Depression, RMR Restless legs syndrom, RMR 

Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare, RMR 

Antibiotikaprofylax i tandvården, RMR Antikoagulantia vid förmaksflimmer. LK tittar 

igenom och eventuella medskick inför revideringen förmedlas till respektive 

terapigrupp. 

 

5. Terapiråd  

- Uppdatering terapiråd  

Terapigrupp Diabetes har uppdaterat terapirådet Insulinbehandling vid diabetes typ 2.  

LK ställer sig bakom uppdateringen och LKs ordförande godkänner terapirådet.  

 

6. Läkemedelsstrategi i VGR  

LK informeras om att HSS har fattat beslut om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i 

uppdrag att undersöka behovet av att ta fram en kunskapsbaserad läkemedelsstrategi för 

VGR. Frågan återkommer på LKs möten under våren. 

 

7. FVM Läkemedel  

LK får en kort lägesuppdatering.  

 

8. Samverkan inom kunskapsorganisationen 

LK får en kort uppdatering om de dialoger som varit sedan sist.   

 

9. Övriga frågor  

- Läkemedel vid cystisk fibros 

LK noterar att TLV fattat beslut om att inte inkludera Kaftrio och Kalydeco i 

läkemedelsförmånerna.  

 

10. Nästa möte 

Nästa möte är 17 mars, kl. 9.00-16.00, digitalt.   

 

  

 

Vid anteckningarna Justeras  

 Lena Gustafsson   Johan Sandelin 

 sekreterare    ordförande 

  


