
 
 

Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen  

 

Tid: 2022-03-17 kl. 9.00-16.00 

Plats: Teams-möte  

       

Närvarande:  

Peter Amundin  Emma Lindhardt 

Kristina Bengtsson Boström  Björn Nilsson 

Margareta Berzén  Marie Rasmuson 

Maria Carlson-Brühl, från p. 3 Johan Sandelin 

Per Ola Enander  Annette Trenge Jarlshammar 

Lena Gustafsson  

  

Gäster:  

Susannah Leach, p. 8 Anna Lindhé, p. 8-11 

 

  

 

 

1. Inledning 

Kort summering av föregående möte.  

Annette Trenge Jarlshammar är ny ledamot i Läkemedelskommittén. Kort presentation 

av övriga. 

 

2. Terapigruppsfrågor  

- Ny medlem  

LK utser Martin Gustafsson, Folktandvården, som fått klartecknen från sin förvaltning 

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

 

- Ny terapigruppsordförande  
LK utser Susanna Olsson, som fått klartecken från sin förvaltning att delta i 

terapigruppsarbetet, till ny ordförande i terapigrupp Ögon från 1 april 2022.  

 

3. Terapiråd  

- Uppdatering terapiråd  

Terapigrupp Urologi har uppdaterat terapirådet Erektil dysfunktion. LK ställer sig 

bakom uppdateringen och LKs ordförande godkänner terapirådet.  

 

Terapigrupp Infektion har uppdaterat terapirådet UVI hos barn. LK ställer sig bakom 

uppdateringen och LKs ordförande godkänner terapirådet.  

 

Terapigrupp Tandvård har uppdaterat patientinformationen om Behandling med 

tranexamsyra. LK har lite kommentarer och ny version får återkomma till LK innan 

godkännande.  

 

Terapigrupp Tandvård har även uppdaterat patientinformationen om Lugnande medicin 

(midazolam) vid tandbehandling. LK ställer sig bakom uppdateringarna med några 

kommentarer och LKs ordförande godkänner patientinformationen.  



 
 

4. Läkemedelsdag hösten 2022 
LK diskuterar upplägg för höstens läkemedelsdag. Ett förslag på program tas fram till 

kommande möte.  

 

5. RMR Läkemedel  

- Lägesrapport 

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

 

- RMR uppdatering  
Terapigrupp Hjärta-kärl föreslår ett litet tillägg i den nyligen godkända RMR 

Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion (HFrEF). 

Förtydligandet gäller att SGLT2-hämmare inte ska ges till personer med diabetes typ 1. 

LK ställer sig bakom tillägget och LKs ordförande godkänner uppdateringen av RMR 

HFrEF.  

 

- RMR aktuell för godkännande 
- RMR Läkemedel – Depression 

LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på revidering av RMR Depression. 

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.  

 

- RMR Läkemedel – Ångest  

LK diskuterar terapigrupp Psykiatris förslag på revidering av RMR Ångest. 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. 

 

- RMR Läkemedel –Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller 

trombocythämmare  

LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag på revidering av RMR Tandvård vid 

behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare. 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.  

 

- RMR Läkemedel – Tandvård och antibiotikaprofylax 

LK diskuterar terapigrupp Tandvårds förslag på revidering av RMR Tandvård och 

antibiotikaprofylax. 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.  

 

- RMR Läkemedel – Testosteronbrist hos män 

LK diskuterar terapigrupp Endokrinologis förslag på RMR Testosteronbrist hos män och 

terapigruppens hantering av inkomna synpunkter i remissrundan. LK ställer sig bakom 

och LKs ordförande godkänner denna RMR.   

 

6. Läkemedelsstrategi i VGR  

LK får en lägesrapport om arbetet som pågår för att undersöka behovet av att ta fram en 

kunskapsbaserad läkemedelsstrategi för VGR. Om en läkemedelsstrategi ska tas fram 

blir det arbete som görs av LK och terapigrupperna en naturlig del i strategin. Frågan 

återkommer på LKs möten under våren. 



 
 

 

7. FVM Läkemedel  

LK får en kort lägesuppdatering.  

 

8. Presentation tidig bedömningsrapport ruxolitinib vid vitiligo  
Susannah Leach presenterar den tidiga bedömningsrapporten om ruxolitinib vid vitiligo.  

LK tackar för informationen och ställer sig bakom terapigruppens kommentar med de 

synpunkter som diskuteras på mötet. 

 

9. Tidig bedömningsrapport  
LK diskuterar terapigruppens kommentarer till den tidiga bedömningsrapporten för 

empagliflozin vid HFpEF. LK ställer sig bakom kommentaren och Anna Lindhé tar med 

LKs synpunkter i den fortsatta hanteringen. 

 

10. Ordnat införande etapp 2 2022 

Anna Lindhé presenterar inkomna nomineringar av läkemedel till ordnat införande och 

introduktionsfinansiering. Beredningsgruppen ska påbörja sin utvärdering nu och HSS 

kommer fatta beslut om detta i juni. 

 

11. Aktuellt från NT-rådet  

Anna Lindhé ger LK en kort uppdatering kring aktuella rekommendationer och andra 

frågor som diskuteras i NT-rådet. 

 

12. Samverkan inom kunskapsorganisationen 

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

 

LK har bjudit in ordförande och sekreterare i terapigrupperna till ett kortare Teamsmöte 

24 mars i syfte att informera och diskutera kring samverkan med RPT och RPO bland 

annat kopplat till de läkemedelsfrågor som kommer upp i arbetet med riktlinjer.  

 

13. Övriga frågor  

- Läkemedel vid cystisk fibros 

LK har fått en skrivning från Regionförening Cystisk fibros Väst med anledning av att 

Kaftrio och Kalydeco inte ingår i läkemedelsförmånerna. LK diskuterar i samråd med 

politiken kring fortsatt dialog med patientföreningen.   

 

14. Nästa möte 

Nästa möte är 8 april, kl. 8.30-12.00.    

 

  

 

Vid anteckningarna Justeras  

 Lena Gustafsson   Johan Sandelin 

 sekreterare    ordförande 

  


