PROTOKOLL
Lena Persson
Datum 2021-04-21

Sammanträde med Läkemedelsrådet
Datum

2021-04-21

Närvarande

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

Adjungerade

Emma Brogård
Gabriella Caleres
Tomas Kanter
Lena Persson

Förhinder

Johanna Cederholm (adj)
Maria Landgren
Linda Staaf (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.

§3

Val av justeringsman samt beslut om adjungeringar
Eva-Christin Kjellman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Emma Brogård,
Gabriella Caleres, Tomas Kanter och Lena Persson adjungerades till mötet.
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§4

Anmälan av jäv
Per Axelsson anmäler jäv gällande punkt 10, regional finansiering - Ultomiris och
deltar inte i detta beslut.

§5

Personella förändringar (BP)
Läkemedelsrådet beslutade om följande personella förändringar:
Eva Berg Petersson, Terapigrupp Gastroenterologi
Kristina Olsson-Eklöf, Terapigrupp Endokrinologi

§6

Prognos horizon scanning (IP)
Johanna Glad, Område läkemedel, informerade om läkemedel i pipeline.

§7

Regionala riktlinjer (BP/IP)
Följande regionala riktlinjer fastställdes
Reviderade:
• Handeksem – alitretinoin (BP)
• Melatonin licensläkemedel avregistreras – hantering i Region Skåne (ordf beslut) (IP)
• Riktlinjer för utställare på Läkemedel i Skåne (BP)
• STEMI ak trombocythämning (BP)
• NSTEMI behandling trombocythämning (BP)
• Kombinationsbehandling per orala AK och trombocythämning (BP)
• Spasticitet – botulinumtoxin typ A (BP)
• Fokal dystoni och hemifacialspasm – botulinumtoxin (BP)
• Multipel skleros – Fampyra (BP)
• Kronisk migrän, terapiresistent – preparatval (BP)
• Anvisningar LAG läkemedel (BP)
Följande regionala riktlinjer beslutades att tas bort
• Hidradenitis suppurativa (BP)
Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.

§8

Terapigrupperna ombildas till LAG Läkemedel (BP)
Läkemedelsrådet beslutar att terapigrupperna i samband med införandet av det nationella systemet
för kunskapsstyrning ombildas till LAG Läkemedel.

§9

Nivåstrukturering Prolia (BP)
Läkemedelsrådet ger uppdraget att ta fram ett förslag på nivåstrukturering för Prolia till Johanna
Cederholm och Anna Holmberg.

§ 10

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

Brineura – 1 patient
Kaftrio – 1 patient
Ultomiris – 1 patient, regional finansiering beviljas med förbehåll att man tar hänsyn till
minskade kostnader för Soliris när biosimilarer introduceras på marknaden.
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§ 11

Undantagshantering i Region Skåne (DP)
Diskussion kring undantagshantering i Region Skåne.

§ 12

Input gällande ämnen till Producentobunden läkemedelsinformation (DP)
Diskussion kring den uppsökande verksamheten, gällande format och innehåll.

§ 13

Nya receptblanketter och elektronisk förskrivning (IP)
Emma informerade om krav på nya receptblanketter som träder i kraft 1 maj samt
att elektronisk förskrivning blir huvudregel från 1 oktober 2021.

§ 14

Nya NT-rekommendationer (BP)
Följande NT-rekommendationer fastställdes:
Bavencio (avelumab), Keytruda (pembrolizumab), Tecentriq (atezolizumab) och Opdivo
(nivolumab) vid urotelial cancer
Givlaari (givosiran) vid akut hepatisk porfyri
Perjeta (pertuzumab) och Phesgo (pertuzumab och trastuzumab) vid metastaserad bröstcancer
Perjeta (pertuzumab) och Phesgo (pertuzumab och trastuzumab) vid neoadjuvant behandling av
bröstcancer
Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran) vid ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv-amyloidos,
Skelleftesjukan)
Kyprolis (karfilzomib) vid multipelt myelom
Strensiq (asfotas alfa) vid hypofosfatasi
Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor) vid cystisk fibros
Alla NT-rekommendationer ska anses gällande i Region Skåne om inte Läkemedelsrådet beslutat
annat.

§ 15

Övriga frågor
Listinternat 16-17 september, lokal ännu ej bokad men troligtvis Stadshotellet Hässleholm
Beslutsmöte 17 november, lokal ännu ej bokad men troligtvis Sankt Gertrud Malmö

Vid protokollet:
Lena Persson

Justeras:

Eva-Christin Kjellman

Stefan Nilsson

