PROTOKOLL
Lena Persson
Datum 2021-01-29

Sammanträde med Läkemedelsrådet
Datum

2021-01-29

Närvarande

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

Adjungerade

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

Förhinder

Maria Landgren
Gabriella Caleres (adj)

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.
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§3

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

§4

Anmälan av jäv
Per Axelsson anmäler jäv gällande punkt 8 (Yescarta – kvinna -56). Per
deltar inte i beslut gällande denna patient.

§5

Personella förändringar (BP)
Läkemedelsrådet beslutade om följande personella förändringar:
Åsa Lundgren, Terapigrupp Infektionssjukdomar

§6

Uppföljning läkemedel 2020 (IP)
Linda Staaf och Emma Brogård presenterade kortfattad uppföljning av läkemedel 2020 i
Skåne tillsammans med utfall i förhållande till föregående år respektive i förhållande till
utarbetad prognos.

§7

Regionala riktlinjer (IP)
Följande regionala riktlinjer fastställdes
Nya
• Covid19-vaccination hos patienter med antikoagulantia o/e trombocythämmare
(ordf beslut)
Reviderade:
• Lipidrubbning, Bakgrundsmaterialet (ordf beslut)
• TNF-hämmare preparatval (ordf beslut)
Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.

§8

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

Onpattro – 1 patient
Yescarta – 2 patienter

§9

Upphandling immunglobulin – byte av produkt (BP)
Katarina Lilja informerade om det nya avtalet gällande intravenöst immunglobulin.
Läkemedelsrådet beslutar att ApoEx ges tillåtelse att leverera Octagam 100 mg/ml för alla
rekvisitioner på gamma IV 100 mg/ml från och med 1 april utan att först kontakta
beställaren.

§ 10

Nya NT-rekommendationer (BP)
Följande NT-rekommendationer fastställdes:
• Shingrix (varicella-zostervirus) mot herpes zoster och postherpetisk neuralgi
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•

Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab), Keytruda
(pembrolizumab) i kombination med Inlyta (axitinib) samt Bavencio (avelumab) i
kombination med Inlyta (axitinib) vid avancerad njurcellscancer
• Opdivo (nivolumab), Tecentriq (atezolizumab) och Keytruda (pembrolizumab) vid
andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer
• Opdivo (nivolumab) och Keytruda (pembrolizumab) för adjuvant behandling av
melanom
• Opdivo (nivolumab) och Keytruda (pembrolizumab) för behandling av malignt
melanom
• Libtayo (cemiplimab) vid kutan skivepitelcancer
• Bavencio (avelumab) vid merkelcellscancer
• Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) och Emgality (galkanezumab) –
migränprofylax vid kronisk migrän
Alla NT-rekommendationer ska anses gällande i Region Skåne om inte Läkemedelsrådet
beslutat annat.
§ 11

Läkemedel i Skåne 2021 – digital mässa (IP)
Emma Kolbus presenterade upplägget för Läkemedel i Skåne 2021. På grund av rådande
omständigheter kommer mässan att genomföras digitalt.

§ 12

Övriga frågor
Prioriteringslista för vaccination inom primärvård, eventuella doser som blir över - hur
hanterar vi dessa? Läkemedelsrådet anser att all vaccinering ska ske enligt FHMs
prioriteringar och faser.
Depo-Medrol och Kenacort för intraartikulärt bruk kan för närvarande inte beställas, endast
generiskt Lederspan finns tillgängligt. Hur hanterar vi detta? Lena tar frågan till
sortimentsgruppen på Område läkemedel för besked om vad som finns att tillgå.
Inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationen har kommittéerna mandatet att
hantera läkemedelsfrågor. Terapigrupp Hjärta-kärl i Region Skåne, Region Stockholm och
VGR har fått i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer inom hjärtsvikt. Riktlinjerna kommer
enbart att hantera läkemedelsdelarna, nationellt vårdförlopp hanterar resterande inom
hjärtsvikt.
AKO-riktlinjerna är uppdaterade utifrån ändringarna på Skånelistan 2021.
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Vid protokollet:
Lena Persson

Justeras:

Jonas Eberhard

Stefan Nilsson

