PROTOKOLL
Lena Persson
Datum 2020-12-17

Sammanträde med Läkemedelsrådet
Datum

2020-12-17

Närvarande

Stefan Nilsson, ordförande
Per Axelsson
Jonas Eberhard
Eva-Christin Kjellman
Jan Lillienau
Elisabet Lindqvist
Stefan Nordström
Veronica Nymberg Milos
Fredrik von Wowern

Adjungerade

Emma Brogård
Gabriella Caleres
Johanna Cederholm
Tomas Kanter
Lena Persson
Linda Staaf
Hannele Tuovinen

Förhinder

Pia Andorff
Maria Landgren
Peter Thesleff

§1

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§2

Genomgång och uppföljning av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§3

Val av justeringsman samt beslut om adjungeringar
Jan Lillienau utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Emma Brogård,
Gabriella Caleres, Johanna Cederholm, Tomas Kanter, Lena Persson, Linda Staaf och
Hannele Tuovinen adjungerades till mötet.
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§4

Anmälan av jäv
Jan Lillienau anmäler jäv gällande punkt 8 (Revestive).
Stefan Nilsson anmäler jäv gällande punkt 9 (Idefirix). Jan Lillienau tar
över ordföranderollen vid denna fråga.

§5

Personella förändringar (BP)
Läkemedelsrådet beslutade om följande personella förändringar:
Christine Hellden, Terapigrupp Äldre

§6

SDV – generisk ordination och ordination på produktnamnsnivå (BP)
Läkemedelsrådet fattade beslut att ställa sig bakom förslaget från Workstream Medication
gällande ordinationer på produktnamnsnivå med undantag för frågan om att ordinera på
generisk nivå när det finns olika nationella utbytbarhetsgrupper. Denna fråga skickas till
Läkemedelsrådets AU för vidare hantering.

§7

Regionala riktlinjer (BP/IP))
Följande regionala riktlinjer godkändes/fastställdes
Nya
Spravato (esketamin) vid terapiresistent depression (BP)
Reviderade:
•
Utökat sortiment KBF samt uppdaterad sortimentslista (ordf beslut) (IP)
•
Trombosprofylax hos patienter med covid19 (ordf beslut) (IP)
•
Utbyteslista slutenvård (ordf beslut) (IP)
•
Goda råd är inte dyra (BP)
•
Praxbind som antidot till Pradaxa (BP)
•
Erytropoesstimulerande läkemedel (BP)
•
TNF-hämmare preparatval (BP)
•
FGM vid typ 2-diabetes (BP)
•
Systemisk behandling vid atopisk dermatit (BP)
Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.

§8

Regional finansiering (BP/IP)
Läkemedelsrådet beslutade att bevilja regional finansiering för inkomna ansökningar:
•

Revestive (1 ny ansökan, 3 ansökningar om fortsatt finansiering)

Regional finansiering av Translarna till de patienter som är icke-gående i Region Skåne
fortsätter fram till dess att TLVs hälsoekonomiska underlag har publicerats.
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§9

Nya NT-rekommendationer (BP)
Följande NT-rekommendationer fastställdes:
•
Zynteglo (autologa cd34-positiva celler) vid β-thalassemi
•
Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran) vid Skelleftesjukan
•
Vyndaqel (tafamidis) 61 mg, vid transtyretinamyloidos med kardiomyopati
•
Forxiga (dapagliflozin) vid kronisk hjärtsvikt
•
Vitrakvi (larotrektinib) vid solida tumörer
•
Idefirix (imlifidas), avstötningsprofylax inför njurtransplantation
Alla NT-rekommendationer ska anses gällande i Region Skåne om inte Läkemedelsrådet
beslutat annat.

§ 10

Övriga frågor
Inga aktuella

Vid protokollet:
Lena Persson

Justeras:

Jan Lillienau

Stefan Nilsson

