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Sammanträde med Läkemedelsrådet  
 

Datum   2023-03-01 

Närvarande  Stefan Nilsson 

Per Axelsson 

Johanna Cederholm  

Jonas Eberhard  

Jan Lillienau 

Elisabet Lindqvist 

Peter Thesleff 

Fredrik von Wowern 

Adjungerade  Gabriella Caleres 

   Emma Kolbus 

   Holger Kraiczi 

Cecilia Lenander 

Lena Persson 

   Linda Staaf 

 
Frånvarande  Frida Furumalm (adj) 

Carl-Johan Glans (adj) 

Tomas Kanter (adj) 

Eva-Christin Kjellman 

Maria Landgren  

Veronica Milos Nymberg  

Susanna Sjökvist (adj) 

Christin Tornvall (adj) 

 

   BP = Beslutspunkt 

   DP = Diskussionspunkt  

   IP = Informationspunkt 

DAGORDNING 

§ 1 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 2  Uppföljning av föregående protokoll 

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

Jan Lillienau utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. Gabriella Caleres, Emma 

Kolbus, Holger Kraiczi, Cecilia Lenander, Lena Persson och Linda Staaf adjungerades till 

mötet. 

§ 4  Anmälan av jäv 

 Ingen anmälan om jäv.  

§ 5 Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska i Läkemedelsrådet (IP) 

 Elisabeth Persson, ny MAS i Läkemedelsrådet presenterar sig. 

§ 6 Vad händer inom kunskapsstyrningsorganisationen (IP) 

Stefan Nilsson informerar kort om vad som är aktuellt inom 

kunskapsstyrningsorganisationen. 

§ 7 Patientinformation om tillfällig utsättning av SGLT2-hämmare och metformin (BP) 

Läkemedelsrådet önskar förtydliga i patientinformationen om SGLT2-hämmare att det är 

opererande enhet som ska kontaktas gällande uppehåll i behandlingen inför större 

operationer. I patientinformationen om metformin önskar Läkemedelsrådet förtydliga att 

det är röntgenundersökande enhet som ska kontaktas vid eventuell paus av metformin. 

Efter ovanstående justeringar fastställer Läkemedelsrådet framtagna förslag över 

patientinformation gällande SGLT2-hämmare och metformin.  

§ 8  Läkemedelsuppföljning 2023 (IP) 

 Linda Staaf presenterade kortfattat uppföljning av läkemedel 2022 i Skåne tillsammans 

med utfall i förhållande till föregående år respektive i förhållande till utarbetad prognos 

samt uppföljning av kvalitetsmåltal. 

§ 9 Regional finansiering (BP) 

Läkemedelsrådet beslutar att bevilja regional finansiering för inkomna ansökningar: 

• Tecartus – 2 patienter 

§ 10 Läkemedel vid planerat ingrepp (BP) 

Läkemedelsrådet fastställer att läkemedel som ska användas inför planerat ingrepp ska ingå i 

vårdprocessen och därmed tillhandhållas patienten kostnadsfritt. 

§ 11 Uppföljning industridagen (DP/IP) 

Bra uppslutning på industridagen 2023, både från Läkemedelsföretagen och från 

läkemedelsorganisationen. Enligt utvärderingarna var en stor andel deltagare nöjda eller 

mycket nöjda med dagen. Diskussion pågår kring hur dagen kan anpassas utifrån behoven 

framöver.  

 

§ 12 Regionala läkemedelsriktlinjer m m (BP) 

Läkemedelsrådet fastställer nedanstående riktlinjer. 

Nya 
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• Bristsituation GLP1-analoger 

Reviderade 

• Botulinumtoxin vid hyperhidros 

• Melatonin – hantering i Region Skåne  

• Parenteral nutrition till barn och ungdomar  

• Pneumokockvaccination av riskgrupper 

• Preparatval intravenöst immunglobulin 

• Utbyteslista 2023 

Regionala enheten för läkemedel ansvarar för implementering av riktlinjerna. 

Stefan Nilsson kontaktar LAG läkemedel vaccin gällande implementering av riktlinjen 

pneumokockvaccination av riskgrupper. 

§ 13 Inför Läkemedel i Skåne 2023 (IP) 

Emma Kolbus informerar kort om Läkemedel i Skåne och vikten av att Läkemedelsrådets 

medlemmar anmäler sig samt önskemål om hjälp att bemanna Läkemedelsrådets monter och 

moderera föredrag.  

§ 14 Webbaserat bakgrundsmaterial – hur har det gått och planer framåt? (DP/IP) 

Emma Kolbus informerar om det framtida arbetet med det webbaserade 

bakgrundsmaterialet. 

§ 15 Nya NT-rekommendationer 

Läkemedelsrådet fastställer att nedanstående NT-rekommendationer ska gälla i Region 

Skåne. 

Namn Rekommendation Kommentar 

Kymriah (tisagenlekleucel) vid follikulärt 

lymfom  

Avvakta  

Tauroursodeoxikolsyra och 

natriumfenylbutyrat vid ALS  

Avvakta  

Enjaymo (sutimlimab) vid 

köldagglutininsjukdom (CAD)  

Avvakta  

Pluvicto (lutetium(Lu-177)vipivotid 

tetraxetan) vid metastaserad 

kastrationsresistent prostatacancer  

Avvakta  

Imfinzi (durvalumab) vid gallvägscancer Avvakta  

Tecartus (brexukabtagen autoleucel) vid akut 

lymfatisk leukemi (ALL)  

Avvakta  

Yescarta (axikabtagen ciloleucel) vid andra 

linjens behandling av diffust storcelligt B-

cellslymfom (DLBCL)  

Avvakta  

Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid HER2-

positiv bröstcancer  

Bör användas  

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

beslutat annat.  
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§ 16 Övriga frågor 

 Inga aktuella. 

§ 17 Läkemedelsrådet 2019-2023 - summering 

Stefan Nilsson tackar för de fyra gångna åren med Läkemedelsrådet och det gedigna arbetet 

som har gjorts inom ramen för Läkemedelsrådets arbete.    

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Lena Persson 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Jan Lillienau     Stefan Nilsson 


