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Sammanträde med Läkemedelsrådet  
 

Datum 2022-06-15 

 

Närvarande Stefan Nilsson (ordf) 

 Per Axelsson   

 Jan Lillienau    

 Johanna Cederholm  

 Eva-Christin Kjellman  

 Maria Landgren 

 Elisabet Lindqvist 

 Peter Thesleff 

 Fredrik von Wowern 

 

Adjungerade Gabriella Caleres 

 Carl-Johan Glans 

 Emma Kolbus 

 Cecilia Lenander 

 Lena Persson 

 Susana Sjökvist 

 Linda Staaf 

  

Frånvarande Pia Arndorff 

 Jonas Eberhard  

 Frida Furumalm (adj)  

 Veronica Milos Nymberg 

 Helen Hansson Malmgren (adj) 

 Tomas Kanter (adj) 

 

 

 BP = Beslutspunkt 

 DP = Diskussionspunkt  

 IP = Informationspunkt 

 

DAGORDNING   
 

§ 1 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 
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§ 2  Uppföljning av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes.  

 

§ 3 Val av justeringsman samt beslut om adjungeringar 

Johanna Cederholm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Gabriella Caleres, Carl-

Johan Glans, Emma Kolbus, Cecilia Lenander, Lena Persson, Susana Sjökvist och Linda Staaf 

adjungerades till mötet. 

  

§ 4  Anmälan av jäv 

 Stefan Nilsson anmäler jäv gällande punkt 9, regional finansiering av Idefirix, och deltar inte i detta 

beslut. Jan Lillienau träder in som ordförande under denna punkt. 

 

§ 5 Personella förändringar (BP) 

 Inga aktuella. 

 

§ 6  LAG läkemedel barn (BP) 

Läkemedelsrådet beslutar att bilda LAG läkemedel barn med uppdrag att i första hand fokusera på 

öppenvård och ta fram en Skånelista.  

 

§ 7 Användning av kunskapsinnehåll för tredje part (BP) 

 Läkemedelsrådet beslutar att ställa sig bakom AKOs remissvar. 

 

§ 8  SDV: utbyte mellan icke utbytbara läkemedel (BP) 

Läkemedelsrådet beslutade att ställa sig bakom förslaget från Workstream Medication och LAG 

läkemedel samt fattade eget beslut om enstaka substanser där LAG läkemedel inte inkommit med 

synpunkter gällande utbytbarhet/ej utbytbarhet för vissa läkemedel som Läkemedelsverket inte 

anser vara utbytbara och som inte finns med på Region Skånes utbyteslista inom slutenvård. 

Undantaget mifegyne vilket Stefan Nilsson tar tillbaka till LAG läkemedel gynekologi. 

 

§ 9  Regional finansiering (BP) 

• Evrysdi (alt Spinraza) – 1 patient 

• Idefirix – 1 patient 

• Ultomiris (byte från Soliris) – 1 patient 

 Läkemedelsrådet beslutade att bevilja regional finansiering för inkommen ansökning för Idefirix 

och Ultomiris, med förbehåll att man tar hänsyn till minskade kostnader för Soliris när biosimilarer 

introduceras på marknaden. Läkemedelsrådet beslutade att avslå ansökan om regional finansiering 

för Evrysdi (alt Spinraza). 

 

§ 10  Inför listinternatet (DP/IP) 

Emma Kolbus informerade om förslag på upplägg inför arbetet med Skånelistan 2023. 

Läkemedelsrådet ställde sig bakom förslaget. 

 

§ 11 Uppföljning Läkemedel i Skåne 2022 

Emma Kolbus presenterade en kort uppföljning av Läkemedel i Skåne 2022, samt uppmanade 

Läkemedelsrådet att inkomma med förslag på ämnen till Läkemedel i Skåne 2023. 

 

§ 12 Planering Läkemedelsrådet informerar (LRI) hösten/våren 2022/2023 (DP/IP) 



 

 

 

3 

Läkemedelsrådet ställer sig bakom planen för LRI hösten 2022 och våren 2023. 

 

§ 13 Kommunikation och plan framåt för det webbaserade Bakgrundsmaterialet (BP) 

Läkemedelsrådet beslutade att kommunikationen och planen för det digitala Bakgrundsmaterialet 

ska gälla. 

 

§ 14 Remisser vårdförlopp, vårdprogram och nationella riktlinjer inom 

kunskapsstyrningsorganisationen (IP) 

Remissvaren har skickats ut sedan tidigare till Läkemedelsrådets medlemmar för per capsulam-

beslut. Läkemedelsrådet ställer sig bakom LAG läkemedels remissvar med undantag av remissvaret 

för hypertyreos där Läkemedelsrådet hade kommentarer kring språkliga formuleringar. 

Läkemedelsrådet önskar ett generellt tillägg till nationella kunskapsstöd att 

Läkemedelsorganisationen hanterar läkemedelsriktlinjer. 

 

§ 15 Nya NT-rekommendationer 

 Följande NT-rekommendationer fastställdes: 

Namn Rekommendation Kommentar 

Opdivo (nivolumab) för adjuvant behandling av 

urotelcellscancer 

Bör användas  

Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor) vid 

cystisk fibros 

Avvakta Rekommenderas i 

undantagsfall 

Xevudy (sotrovimab) vid behandling av covid-19  

 

Kan användas Begränsad 

rekommendation 

Blenrep (belantamab mafodotin) vid multipelt 

myelom  

Använd inte  

Enspryng (satralizumab) vid neuromyelitis optica-

spektrumtillstånd (NMOSD) 

Avvakta  

Jardiance (empagliflozin) vid hjärtsvikt med 

bevarad ejektionsfraktion 

Avvakta  

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

annat.  

 

§ 16 Regionala riktlinjer m m (BP/IP) 

 Följande regionala riktlinjer fastställdes: 

Nya 

• Restsituation för Actilyse i njursjukvården (IP) (ordf beslut) 

Reviderade 

• JAK-hämmare inom gastro, hud och reuma (BP) 

• Kronisk migrän, terapiresistent (BP) 

• LARO – läkemedelsbehandling (BP) 

• Pneumokockvaccination riskgrupper (IP) (ordf beslut)  

• Policy för nutritionsföretags kontakt med RS (IP) (ordf beslut)  

• Regionalt spädningsschema antibiotika, antimykotika, antivirala läkemedel (BP) 

Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.   
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§ 14 Vad händer inom kunskapsstyrningsorganisationen (IP) 

 Susana Sjökvist informerade kort om vad som händer inom kunskapsstyrningsorganisationen. 

Susana bjuder in kunskapsorganisationens nya kommunikatör till ett av Läkemedelsrådets möte i 

höst.  

 

§ 15 Övriga frågor  

 Inga aktuella. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Lena Persson 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Johanna Cederholm    Stefan Nilsson 


