PROTOKOLL
Lena Persson
Datum 2020-10-21

Sammanträde med Läkemedelsrådet
Datum

2020-10-21

Närvarande

Stefan Nilsson, ordförande
Per Axelsson
Jonas Eberhard
Eva-Christin Kjellman
Maria Landgren
Jan Lillienau
Elisabet Lindqvist
Peter Thesleff
Fredrik von Wowern

Adjungerade

Gabriella Caleres
Johanna Cederholm
Lena Luts
Lena Persson
Linda Staaf
Hannele Tuovinen

Frånvarande

Pia Arndorff
Emma Brogård (adj)
Tomas Kanter (adj)
Stefan Nordström
Veronica Nymberg Milos

§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. Gabriella Caleres,
Johanna Cederholm, Lena Luts, Lena Persson, Linda Staaf och Hannele Tuovinen
adjungerades till mötet.

§4

Anmälan av jäv
Ingen anmälan av jäv.
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§5

Personella förändringar (BP)
Läkemedelsrådet beslutade om följande personella förändringar:
Linda Staaf, adjungerad Läkemedelsrådet (ersätter Maj Carlsson)
Hannele Tuovinen, adjungerad Läkemedelsrådet (ersätter Lena Luts)

§6

Reviderad prognos läkemedelskostnader 2021 (IP)
Linda Staaf informerade om arbetet med den reviderade prognosen för läkemedelskostnader
2021.

§7

Kvalitetsregister för nya cancerläkemedel (IP)
Eva-Christin Kjellman informerade om kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel.

§8

Regionala riktlinjer (BP/IP))
Följande regionala riktlinjer godkändes
Reviderade:

Användning av propofol (ordf beslut)

Förändring i KBF (ordf beslut)

Sortimentslista KBF (ordf beslut x 2)

TNF-hämmare (ordf beslut)

JAK-hämmare (ordf beslut)

Rituximab – preparatval vid IV-behandling

Soliris – aHUS (ordf beslut)

Egenvårdshänvisning (ordf beslut)

Insulinordinationer i PMO/Pascal/Melior

Dosdispenserade läkemedel
Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.

§9

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


§ 10

Spinraza SMA typ II (1 patient)

Nya NT-rekommendationer (BP)
Följande NT-rekommendationer fastställdes:

Ondexxya (andexanet alfa) antidot NOAK

Shingrix (varicella-zostervirus) vid bältros

Tecentriq (atezolizumab), Imfinzi (durvalumab) vid utbredd småcellig lungcancer

Emgality (galkanezumab), Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) vid migrän

Rinvoq (upadacitinib), Olumiant (baricitinib), Xeljanz (tofacitinib) vid RA

Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor) vid cystisk fibros

Polivy (polatuzumab vedotin) vid lymfom

Tecentriq (atezolizumab) vid trippelnegativ bröstcancer
Alla NT-rekommendationer ska anses gällande i Region Skåne om inte Läkemedelsrådet
beslutat annat.
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§ 11

Namnbyte terapigrupp biologiska läkemedel
Stefan Nilsson informerade att terapigrupp biologiska läkemedel byter namn till LAG
Läkemedel inflammatoriska sjukdomar.

§ 12

Övriga frågor
Finns en app som heter Nyttrecept.com med syfte att räkna ut hur mycket läkemedel som
patienten borde ha kvar utifrån dosering, datum för förskrivning och dagens datum.
Beslut har tagits att genomföra mässan 2021 digitalt. Utifrån diskussion med ansvarigt
företag sänds ett bandat föredrag med föredragshållaren på plats i en studio e dyl. Ska finnas
möjlighet för åhörarna att ställa frågor, en moderator hanterar frågorna som inkommer.
Industridagen kommer att genomföras digitalt. Stockholms provade detta upplägg och både
region och företag var nöjda.
Alf Jönsson har tagit beslut att möten framöver ska vara digitala i största möjliga
utsträckning. Möten som inte kan genomföras digitalt kommer att förläggas till Dockan för
bästa möjliga teknisk lösning/support.
Rådsmötet som är inbokat 28 januari 2021 krockar med Industridagen. Förslag att flytta
Rådsmötet till 29 januari kl 9.00-12.00.
Rådet anser att beslutsmötet bör genomföras fysiskt, men lokalen på S:t Gertrud är för liten.
Finns större rum på S:t Gertrud alt ledig lokal på Hotell Statt, Hässleholm? Lena ber IngaLill boka om.

Vid protokollet:
Lena Persson

Justeras:

Jan Lillienau

Stefan Nilsson

