
 Lena Persson 

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

Sammanträde med Läkemedelsrådet 

Datum 

Närvarande 

Adjungerade 

Frånvarande 

2022-03-10 

Jan Lillienau, tf ordförande 

Per Axelsson   

Johanna Cederholm  

Eva-Christin Kjellman  

Veronica Milos Nymberg  

Peter Thesleff 

Gabriella Caleres (deltog i mötet mellan 15-16) 

Carl-Johan Glans 

Tomas Kanter 

Emma Kolbus 

Lena Persson 

Susana Sjökvist 

Linda Staaf 

Stefan Nilsson (ordf) 

Pia Arndorff 

Jonas Eberhard 

Frida Furumalm (adj) 

Helen Hansson Malmgren (adj) 

Maria Landgren  

Cecilia Lenander (adj) 

Elisabet Lindqvist 

Fredrik von Wowern  

BP = Beslutspunkt 

DP = Diskussionspunkt 

IP = Informationspunkt 

DAGORDNING 

§ 1 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter tillägg av § 5 – uppföljning av CAR-T-behandling 

§ 2 Uppföljning av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes.  
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§ 3 Val av justeringsman samt beslut om adjungeringar 

Eva-Christin Kjellman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Gabriella Caleres, 

Carl-Johan Glans, Tomas Kanter, Emma Kolbus, Lena Persson och Linda Staaf adjungerades till 

mötet. 

  

§ 4  Anmälan av jäv 

 Ingen anmälan av jäv. 

 

§ 5 Uppföljning regional finansiering av CAR-T-behandling (IP) 

Mats Jerkeman presenterade uppföljande data för de patienter som behandlas med CAR-T via 

regional finansiering. 

 

§ 6  Personella förändringar (BP) 

 Läkemedelsrådet beslutade om följande personella förändringar: 

 Tina Lejding, LAG läkemedel hud- och könssjukdomar  

Nael Shaat, LAG läkemedel endokrina sjukdomar 

 

§ 7 Vad händer inom kunskapsstyrningsorganisationen (IP) 

Susana informerade kort om vad som händer inom kunskapsstyrningsorganisationen.  

 

§ 8  Receptfria laxermedel inför koloskopi (BP) (se bilaga) 

Läkemedelsrådet ställer sig bakom skrivningen kring receptfria laxermedel. Dokumentet ska 

diarieföras och sedan skickas ut till aktuella företag som marknadsför sådana produkter. 

Dokumentet läggs som bilaga till rådsprotokollet. 

 

§ 9 Mall för digitala bakgrundsmaterialet (BP) 

 Läkemedelsrådet ställer sig bakom föreslagen mall för det digitala bakgrundsmaterialet. 

 

§ 10 Läkemedel i Skåne 2022 (IP) 

Läkemedel i Skåne 2022 kommer att genomföras fysiskt 23-24 mars på MalmöMässan, Hyllie. 

 

§ 11 Läkemedelsuppföljning 2021 (IP) 

Linda Staaf presenterade kortfattat uppföljning av läkemedel 2021 i Skåne tillsammans med utfall i 

förhållande till föregående år respektive i förhållande till utarbetad prognos. 

 

§ 12 Regionala riktlinjer (BP/IP) 

 Följande regionala riktlinjer fastställdes: 

Reviderade 

• Systemisk behandling av atopisk dermatit – godkänns med tillägg att meningen ”De hittills 

vanligaste systemiska behandlingarna… ” ska kompletteras med ”biologiska läkemedel”.  

• Utskrivningsinformation i Region Skåne 

• Ögondroppar till inneliggande patienter 

Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.  

 

§ 13 Regional finansiering (BP) 

 Läkemedelsrådet beslutade att bevilja regional finansiering för inkommen ansökning: 

• Yescarta – 1 patient (bilaga) 

 

§ 13 EUs läkemedelsstrategi (IP) 

 Carl-Johan Glans informerade om EUs läkemedelsstrategi.  
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§ 14 Nya NT-rekommendationer 

 Följande NT-rekommendationer fastställdes : 

• Blincyto (blinatumomab) vid akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn 

• Minjuvi (tafasitamab) vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) 

• Trodelvy (sacituzumabgovitekan) vid trippelnegativ bröstcancer 

• Aspaveli (pegcetakoplan) vid paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) 

• Reblozyl (luspatercept) vid anemi orsakad av myelodysplastiska syndrom (MDS) 

• Reblozyl (luspatercept) vid anemi förknippad med beta-talassemi 

• Adakveo (krizanlizumab) vid sicklecellsjukdom 

• Abecma (idekabtagen-vikleucel) vid multipelt myelom 

• Evkeeza (evinakumab) vid homozygot familjär hyperkolesterolemi 

• Blenrep (belantamab mafodotin) vid multipelt myelom 

• Tecartus (autologa anti-CD19-transducerade CD3- positiva celler) vid 

mantelcellslymfom 

• Evrysdi (risdiplam), Spinraza (nusinersen) och Zolgensma (onasemnogen-

abeparvovek) vid spinal muskelatrofi  

Alla NT-rekommendationer ska anses gällande i Region Skåne om inte Läkemedelsrådet beslutat 

annat.  

 

§ 13 Övriga frågor 

• Inga övriga frågor 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Lena Persson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Eva-Christin Kjellman     Jan Lillienau 

 

https://janusinfo.se/download/18.4b44d9c117e31ff4597f3c6e/1642515030568/Blincyto-(blinatumomab)-vid-akut-lymfatisk-leukemi-220118.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3572ce8/1643013207939/Avvakta-Minjuvi-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3573c10/1643017477953/Avvakta-Trodelvy-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3572859/1643011843939/Avvakta-Aspaveli-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce357305b/1643014102553/Avvakta-Reblozyl-vid-MDS-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3572f8c/1643013953232/Avvakta-Reblozyl-vid-beta-talassemi-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3572619/1643011288105/Avvakta-Adakveo-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3572183/1644393783669/Avvakta-Abecma-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3572b11/1643012696118/Avvakta-Evkeeza-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce35729ed/1643012288100/Avvakta-Blenrep-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3573b8e/1643017242282/Avvakta-Tecartus-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.2859d99b17e6d9cce3573b8e/1643017242282/Avvakta-Tecartus-220124.pdf
https://janusinfo.se/download/18.6094712f17e9eaaed209ef6a/1643718207348/Evrysdi-Spinraza-och-Zolgensma-220201.pdf
https://janusinfo.se/download/18.6094712f17e9eaaed209ef6a/1643718207348/Evrysdi-Spinraza-och-Zolgensma-220201.pdf
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