PROTOKOLL
Lena Persson
Datum 2021-03-11

Sammanträde med Läkemedelsrådet
Datum

2021-03-11

Närvarande

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

Adjungerade

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

Förhinder

Pia Arndorff
Emma Brogård (adj)
Maria Landgren
Fredrik von Wowern

BP = Beslutspunkt
DP = Diskussionspunkt
IP = Informationspunkt

DAGORDNING
§1

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§2

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

Postadress: 291 89 KRISTIANSTAD. Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö.
Telefon: Växel 040-675 30 00 (kl 08.00-16.30). Hemsida: www.skane.se
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§3

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

§4

Anmälan av jäv
Ingen anmälan av jäv

§5

Personella förändringar (BP)
Läkemedelsrådet beslutade om följande personella förändringar:
Per Stale, Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård
Meriyan Idrisoglu, Terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Karen Vibe, Terapigrupp Endokrinologi

§6

Bakgrundsmaterialet i tryckt form – vara eller icke vara? (BP)
Diskussion kring det tryckta bakgrundsmaterialets varande. Läkemedelsrådet fattar beslut att
Bakgrundsmaterialet trycks för sista gången 2022.
En grupp bildas för att presentera förslag hur det digitala bakgrundsmaterialet ska se ut. Gruppen
består av Emma Kolbus, Johanna Cederholm och Veronica Milos-Nymberg. Ett första förslag
presenteras på Läkemedelsrådets möte i maj.

§7

Regionala riktlinjer (BP/IP)
Följande regionala riktlinjer fastställdes
Nya:
• Melatonin licensläkemedel avregistreras – hantering i Region Skåne (ordf beslut) (IP)
• Preparatval intravenöst gammaglobulin (ordf beslut) (IP)
• Rekommendationer avseende läkemedel i livets slutskede (BP)
• Behandling med intravenösa antibiotika inom kommunal hemsjukvård (BP)
Reviderade:
• Rekommenderade åtgärder vid anafylaktiska reaktioner i kommunal hemsjukvård (ordf
beslut) (IP)
• Egenvårdshänvisning (BP)
• Preparatval vid nyinsättning av IL-6-blockad vid RA (ordf beslut) (IP)
Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.

§8

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

§9

Spinraza – 1 patient
Ultomiris – 1 patient, regional finansiering beviljas med förbehåll att man tar hänsyn till
minskade kostnader för Soliris när biosimilarer introduceras på marknaden.
Yescarta – 1 patient

Hållbar upphandling (IP)
Maria Rylén informerade om nya hållbarhetskrav för upphandlingar i Region Skåne.

3

§ 10

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

Beovu (brolucizumab) vid neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)
Soliris (eculizumab) och Ultomiris (ravulizumab) vid atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom
(aHUS)
• Soliris (eculizumab) och Ultomiris (ravulizumab) vid paroxysmal nocturn hemoglobinuri
(PNH)
• Keytruda (pembrolizumab), Tecentriq (atezolizumab) och Opdivo (nivolumab) för
behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen
• Givlaari (givosiran) vid akut hepatisk porfyri
• Praluent (alirokumab) och Repatha (evolokumab) för behandling av hyperkolesterolemi
• Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid HER-2-positiv bröstcancer
• Leqvio (inklisiran) vid hyperkolesterolemi
Alla NT-rekommendationer ska anses gällande i Region Skåne om inte Läkemedelsrådet
beslutat annat.
§ 11

Övriga frågor
Läkemedel i Skåne 2021 kommer att genomföras digitalt. 800-1000 personer har i nuläget anmält
sig. Läkemedelsrådet kommer att gå ut med ytterligare reklam kring årets mässa för att få fler att
anmäla sig. Alla medlemmar i rådet ombeds att göra lite extra reklam för Läkemedel i Skåne 2021.
Datum för internat och beslutsmöte är beslutade:
2021-09-16 – 17
Listinternat, Hässleholm stadshotell
2021-11-17
Beslutsmöte

Vid protokollet:
Lena Persson

Justeras:

Stefan Nordström

Stefan Nilsson

