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Sammanträde med Läkemedelsrådet 

Datum 

Närvarande 

Adjungerade 

Frånvarande 

2022-04-20 

Stefan Nilsson (ordf) 

Jan Lillienau    

Per Axelsson   

Johanna Cederholm  

Eva-Christin Kjellman 

Elisabet Lindqvist 

Peter Thesleff 

Fredrik von Wowern 

Gabriella Caleres 

Carl-Johan Glans 

Tomas Kanter 

Emma Kolbus 

Cecilia Lenander 

Lena Persson 

Susana Sjökvist 

Pia Arndorff 

Jonas Eberhard  

Frida Furumalm (adj) 

Helen Hansson Malmgren (adj) 

Maria Landgren 

Veronica Milos Nymberg  

Linda Staaf (adj)  

BP = Beslutspunkt 

DP = Diskussionspunkt 

IP = Informationspunkt 

DAGORDNING 

§ 1

§ 2

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.

Uppföljning av föregående protokoll 

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

Jan Lillienau utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Gabriella Caleres, Carl-Johan 

Glans, Tomas Kanter, Emma Kolbus, Cecilia Lenander, Lena Persson och Susana Sjökvist 

adjungerades till mötet. 

§ 4 Anmälan av jäv 

Ingen anmälan av jäv. 

§ 5 Personella förändringar (BP) 

Läkemedelsrådet beslutade om följande personella förändringar: 

• Despina Flondell Sité, LAG läkemedel njur- och urinvägssjukdomar

• Elisabeth Persson, LAG läkemedel äldres hälsa

§ 6 Horizon scanning - pipeline (IP) 

 Johanna Glad, Område läkemedel, informerade om läkemedel i pipeline. 

§ 7 Vad händer inom kunskapsstyrningsorganisationen (IP) 

Susana informerade kort om vad som händer inom kunskapsstyrningsorganisationen. 

§ 8 Remisser vårdförlopp, vårdprogram och nationella riktlinjer inom 

kunskapsstyrningsorganisationen (BP) 

Läkemedelsrådet ställer sig bakom LAG läkemedels och AUs kommentarer gällande 

vårdförlopp/vårdprogram/nationella riktlinjer, med en justering gällande riktlinjen för handläggning 

av ögonnära basalcellscancer. Tillägg i remissvaret: sonidegib och vismodegib ska inte 

rekommenderas i riktlinjen då dessa inte ingår i förmånen.  

Lena bifogar framöver länk i aktuella kallelser till remisserna så att alla har möjlighet att ta del av 

dessa i sin helhet.  

§ 9 Enoxaparin – ordinera i E eller mg inom SDV? (BP) 

Läkemedelsrådet ställer sig bakom LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomars förslag att ordinera 

enoxaparin i E när SDV introduceras. 

§ 10 Regional finansiering (BP) 

 Läkemedelsrådet beslutade att bevilja regional finansiering för inkommen ansökning: 

• Kaftrio i kombination med Kalydeco (1 patient)

• Kaftrio (1 patient)

§ 11 Regionala riktlinjer (BP/IP) 

Följande regionala riktlinjer fastställdes: 

Reviderade 

• ADHD läkemedelsbehandling (bilaga) – godkänns efter justering av referenserna

• Insulinordinationer – Melior/PMO/Pascal (IP) (bilaga)

• Isosource Mix och Junior Mix (bilaga)

• Melatonin – hantering i RS (bilaga)

• Receptfritt på apotek – egenvårdshänvisningar (bilaga)

• Skånelistan speciallivsmedel och sammanfattning (2 bilagor)

• Skånelistan speciallivsmedel och kökens förråd (bilaga)

Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.  
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§ 12 Synpunkter från Läkemedelsrådet på Läkemedel i Skåne 2022 (DP) 

• Svårt med interaktiv föreläsning med många deltagare, saknades dessutom tillräckligt antal

mikrofoner.

• Hur stort är intresset för postrarna/utställningen? Kan vi öka intresset genom t ex quiz?

• Tydligare vilken grupp det är som är ansvariga för resp bord i utställningen, ibland svårt att se.

§ 13 Nya NT-rekommendationer 

Följande NT-rekommendationer fastställdes: 

Namn Rekommendation Kommentar 

Adakveo (krizanlizumab) vid sicklecellsjukdom Kan användas 

Keytruda (pembrolizumab) för adjuvant behandling 

av avancerad njurcellscancer 

Bör användas 

Rybrevant (amivantamab) vid icke-småcellig 

lungcancer (NSCLC) 

Avvakta 

Saphnelo (anifrolumab) vid SLE Avvakta 

Voxzogo (vosoritid) vid akondroplasi Avvakta 

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

annat.  

§ 14 Övriga frågor 

Stefan informerade kort om planen för Skånes hantering av våt AMD framöver. 

Elisabet Lindqvist sitter med som representant i Kundgrupp Melior. Gruppen anpassar Melior till 

NLL. Vid frågor/synpunkter kan man höra av sig till Elisabet. 

Problem i Melior när ATC-koder för befintliga läkemedel ändras. 

Vid protokollet: 

Lena Persson 

Justeras: 

Jan Lillienau Stefan Nilsson 




