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Sammanträde med Läkemedelsrådet 

Datum 2022-10-27 

Närvarande Jan Lillienau (tf ordf) 

Per Axelsson 

Johanna Cederholm 

Jonas Eberhard 

Eva-Christin Kjellman 

Elisabet Lindqvist 

Fredrik von Wowern 

Adjungerade Gabriella Caleres 

Carl-Johan Glans 

Tomas Kanter 

Emma Kolbus 

Holger Kraiczi 

Lena Persson 

Susanna Sjökvist 

Linda Staaf 

Frånvarande Frida Furumalm (adj) 

Helen Hansson Malmgren (adj) 

Maria Landgren 

Cecilia Lenander (adj) 

Veronica Milos Nymberg 

Stefan Nilsson 

Peter Thesleff  

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 

Per Axelsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Gabriella Caleres, Carl-

Johan Glans, Tomas Kanter, Emma Kolbus, Holger Kraiczi, Lena Persson, Susanna Sjökvist 

och Linda Staaf adjungerades till mötet. 

§ 4 Anmälan av jäv 

Ingen anmälan om jäv. 

§ 5 Personella förändringar (BP) 

Läkemedelsrådet beslutar om följande personella förändringar: 

• Holger Kraiczi, klinisk farmakolog; adjungerad i Läkemedelsrådet

• Lisbet Norlander, apotekare, Område läkemedel; ny medlem i LAG vaccin

• Bo Selander, läkare, VO Barn och ungdom; medlem i LAG lm barn

• Helena Kornfält Isberg, läkare, primärvården; medlem LAG lm barn

• Ellen-Maria Olsson, läkare, VO barnkirurgi och neonatalvård; medlem i LAG lm barn

• Kristina Anderson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Enheten för kunskapsstyrning; medlem i
LAG lm barn

• Kathy Falkenstein Hagander, läkare, hälso- och sjukvårdsstrateg, Enheten för

kunskapsstyning; ordförande i LAG lm barn

• Nourhan Alshhabe, ST-läkare, VO akutsjukvård och internmedicin; medlem i LAG lm

akut vård

Holger Kraiczi, klinisk farmakolog, ny adjungerad ledamot i Läkemedelsrådet presenterade 

sig.  

§ 6 Regional finansiering (BP) 

Läkemedelsrådet beslutar att bevilja regional finansiering för inkomna ansökningar gällande 

• Kaftrio/Kalydeco

§ 7

§ 8

§ 9

Heldag för läkemedelsorganisationen (IP) 

Läkemedelsrådet informeras om att det kommer att anordnas en heldag i början av maj 

med fokus på läkemedel. Inbjudan via Outlook kommer inom kort.

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer inom 

kunskapsstyrningsorganisationen (BP) 

Läkemedelsrådet ställer sig bakom LAG läkemedels kommentarer gällande 

vårdförlopp/vårdprogram/riktlinjer med undantag av den regionala medicinska riktlinjen 

om preeklampsi och graviditetsinducerad hypertoni, där Läkemedelsrådet vill ha motiverat 

preparatval vid hypertoni i texten. 

Publicerade vårdförlopp inom kunskapsstyrningsorganisationen (BP) 

Läkemedelsrådet godkänner att läkemedelsdelarna i vårdförloppet Stroke och TIA, fortsatt 

vård och rehabilitering ska gälla i Region Skåne. 



3 

§ 10 Listinternatet 2022 – reflektioner (DP)

Läkemedelsrådet reflekterar över årets listinternat, bra att man återigen kan träffas fysiskt. 

§ 11 Inför beslutsmötet (IP)

Emma Kolbus gick igenom upplägg inför beslutsmötet. De kapitel man var ansvarig för 
att läsa inför listinternatet som rådsmedlem är man ansvarig för att läsa igenom inför 

beslutsmötet.  

Länkning mellan bakgrundsmaterialet och AKOs riktlinjer ska göras. 

Principer för referenser till Skånelistan/bakgrundsmaterialet, tas för diskussion i AU och 

därefter till Läkemedelsrådet. 

§ 12 Regionala riktlinjer m m (BP)

Följande regionala riktlinjer godkänns, med tillägg av fråga huruvida rött läkemedelsrum, 

Malmö är ett välkänt ställe som lagerhållningsplats för Praxbind: 

Reviderade 

• CGM vid typ 2-diabetes

• Handeksem alitretinoin

• Praxbind som antidot till Pradaxa – hantering i RS

• Skånelistan speciallivsmedel arbetsprocess

• Skånelistan stomi

Område läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna.

§ 13 Nya NT-rekommendationer

Läkemedelsrådet beslutar att nedanstående NT-rekommendationer ska gälla i Region Skåne. 

Det inkom ett önskemål att tillse att Leqvio sätts in och följs upp inom internmedicin, 

kardiologi, endokrinologi. Synpunkten skickas till LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar. 

Namn Rekommendation Kommentar 

Tecentriq (atezolizumab) för adjuvant 

behandling av icke småcellig lungcancer 

(NSCLC)  

Bör användas 

Olumiant (baricitinib) vid alopecia areata Avvakta 

Leqvio (inklisiran) för behandling av 

hyperkolesterolemi  

Kan användas 

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

beslutat annat.  

§ 14 Arkiverade NT-rekommendationer (BP)

Läkemedelsrådet godkänner framtaget förslag hur arkiverade NT-rekommendationer ska 

hanteras i Region Skåne. 

§ 15 Remisser nationella vårdprogram från RCC (BP)

Läkemedelsrådet ställer sig bakom LAG läkemedel cancersjukdomars remissvar gällande 

nationella vårdprogram. 
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§ 16 Vad händer inom kunskapsstyrningsorganisationen? (IP)

Susanna informerade kort om vad som händer inom kunskapsstyrningsorganisationen. 

§ 17 Kort om LIF södra (IP)

Carl-Johan Glans informerade kort om södra sjukvårdsregionens möten med 

läkemedelsföretagen i LIF södra. Datum och agenda för mötena skickas ut till samtliga 

ledamöter i Läkemedelsrådet. 

§ 18 Övriga frågor

Inga aktuella. 

Vid protokollet: 

Lena Persson 

Justeras: 

Per Axelsson Jan Lillienau




