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Tværregionalt forum for koordination af medicin
7. juni 2017
15.15-16.30
Danske Regioner, Dampfærgevej + videokonf.
Claus Brøckner, Regionshospitalet Nordjylland (CB, Region Nord)
Birgitte Klindt Poulsen (BKP, Region Nord) - Deltog til kl. 16.15
Jørgen Schøler Kristensen (JSK, Region Midt) – Deltog til kl. 16.15
Eva Sædder (ES, Region Midt) – video
Kim Brixen (KB, Region Syd) - video
Mette Marie Hougaard Christensen (MMH, Region Syd) - video
Knut Borch-Johnsen (KBJ, Region Sjælland)
Stig Ejdrup Andersen (SEA, Region Sjælland)
Steen Werner Hansen (SWH, Region H)
Lars Nielsen (LN, repræsentant fra sygehusapotekerne)
Flemming Sonne (FS, Amgros)
Emilie Engell Winther (EEW, Danske Regioner) deltog til kl. 16
Hanne Rolighed Christensen (HRC, Formand) (Region H)
Liv Askaa (LA, sekretær)(Region H)

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

1) Velkommen, opfølgning på sidste møde og meddelelser fra formanden
- Formanden bød velkommen og orienterede om baggrunden for mødet behov for drøftelse af flere akutte sager, samt efterspørgsler fra flere medlemmer i forum
-

Orientering om HRC foretræde på møde i sundhedsdirektørkredsen d. 9.
juni. Her vil HRC kort orientere om status for forums arbejde og om de
udfordringer, som forum har erfaret siden etableringen vedr. videndeling
om ibrugtagning af eksperimentel medicin.

2) Dosering af pembrolizumab
Indstilling
- At forum tager Region Hovedstadens regionale vejledning til orientering
Sagsfremstilling
Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg/Frederiksberg hospital har på
vegne af lægemiddelkomitéen i Hovedstaden udarbejdet et udkast til en regional vejledning for dosering af pembrolizumab til behandling af patienter med
NSCLC i 1. linje.
Bilag eftersendes snarest eller medbringes på mødet
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Referat
- Den oprindelige indstilling blev ændret under behandlingen af punktet på
mødet.
- På møde i forum d. 31. marts 2017 har dosering af pembrolizumab til 1.
linje NSCLC været diskuteret. Der er udarbejdet faglige notater både fra
Klinisk Farmakologisk Afdeling i Region H og Region Sjælland, der når
frem til samme resultat: at vægtbaseret dosering bør anbefales. Der var
enighed i forum om, at anbefale onkologerne vægtbaseret dosering, samt
at indstillingen er vurderet som best clinical practise. Der var et ønske om
at kombinere de to faglige notater til et nyt og BKP påtog sig denne opgave, og fremsende sammenskrevet notat til sekretariatet inden for et par
uger.
3) Habilitet - forums input til Danske Regioner
Indstilling
- At forum drøfter om habilitet er et emne som forum skal beskæftige sig
med
- At forum drøfter forslag til finansieringsmodeller til lægers efteruddannelse og konferencedeltagelse mm. med henblik på fremsendelse til Danske
Regioner
Sagsfremstilling
I forbindelse med oprettelse af flere af Medicinrådets fagudvalg har det været
en udfordring at finde kvalificerede repræsentanter, som kan overholde Medicinrådets habilitetsregler, blandt andet fordi mange læger får finansieret konferencedeltagelse og anden efteruddannelse af lægemiddelindustri.
Der er behov for at lægers efteruddannelse medfinansieres af anden vej end fra
medicinalindustrien, og forum og lægemiddelkomitéerne kan bidrage med sine forslag til debatten. HCR har udarbejdet sine forslag til drøftelse på mødet.
Bilag – Habilitet
Referat
- Det var enighed om, at habilitet og modeller for medfinansiering af lægers
efteruddannelse er et relevant emne for forum at beskæftige sig med.
- Emnet vil blive dagsordensat på næste møde i forum og lægemiddelkomitéerne bedes i mellemtiden kvalificere og supplere de opstillede forslag
for modeller for finansiering af lægers efteruddannelse.
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4) Orkambi – protokol for monitorering af behandling
Indstilling
- At forum drøfter eventuelle kommentarer til behandlingsprotokol samt
drøfter formen for behandlingscentrenes opfølgning på behandling
Sagsfremstilling
KRIS godkendte på møde d. 20. april, at behandlingscentrene for cystisk fibrose kan sætte patienter med dårlig lungefunktion (<40% af forventet FEV1)
i protokolleret behandling efter en defineret algoritme. I den forbindelse har
der både Region H og Region Midt været efterspurgt at der udarbejdes en fælles monitoreringsprotokol, så det sikres at behandlingskriterierne og opfølgning på behandlingen er ensartet. Medicinrådet har anmodet om at få en ”tilbagemelding” vedrørende anvendelsen hvert halve år, men formen på tilbagemeldingen er endnu uafklaret og kan fortsat påvirkes. Det forventningen, at
lægemiddelkomitéerne i Hovedstaden og Midt vil blive inddraget i vurderingen af den tilbagemelding, som behandlingscentrene vil fremsende hvert halve
år. Lægemiddelkomitéerne har på nuværende tidspunkt mulighed for at påvirke hvordan tilbagemeldingen formes ved dels kommentering af protokollen
udarbejdet af de to behandlingscentre samt ønske om data for opfølgning.
Bilag – Protokol for behandling med Orkambi
Referat
-

Den oprindelige indstilling blev ændret under behandlingen af punktet

-

Der er hhv. 2 og 10 patienter i behandling med Orkambi i hhv. Region
Midt og Region H. De to behandlingscentre har udarbejdet en fælles algoritme for ibrugtagning af Orkambi til patienter med cystisk fibrose med
dårligere lungefunktion FEV1 < 40 % af forventet værdi (sparsom evidens) (se vedhæftede fil). Hanne kunne orientere om, at der er publiceret
ny viden om hyppigere bivirkninger i denne gruppe CF patienter. I Hovedstaden vil HRC indkalde CF lægerne på RH til møde med henblik på
at sikre optimale forhold for patienterne i forbindelse med påbegyndelse
af Orkambi-behandling. Det skal sikres, at denne information også tilgår
behandlende læger i Region Midt.
Lægemiddelkomitéen i Region Midt vil i samarbejde med epidemiolog
undersøge, hvorledes man får mest mulig viden ud af CF databasen, samt
om der er behov for tilpasning.

-
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5) Monitorering af lægemiddelforbrug indenfor udvalgte områder
Indstilling
- At forum drøfter regionale forskelle i forbrugsdata udarbejdet af Lars Nielsen og Amgros.
-

At forum videndeler om initiativer målrettet lægemidlerne omfattet af
monitoreringsarket

Sagsfremstilling
Lars Nielsen vil gennemgå monitoreringsdata for regionernes lægemiddelforbrug på udvalgte områder jf. beslutning på møde i forum d. 31. marts.
På baggrund af gennemgang af Amgros markedsovervågning har Region
Hovedstadens lægemiddelkomité ønsket, at data for regionernes lægemiddelbehandling myelomatose drøftes med henblik på regionale forskelle.
Bilag – lægemiddelforbrug på udvalgte områder (fortroligt)
Referat
- LN gennemgik kort data over regionernes lægemiddelforbrug inden for
udvalgte lægemiddelområder
-

Grundet tidsknaphed udskydes videndelingen om regionernes aktiviteter
til næste møde.

-

Region Syd har sat fokus på forbrug af myelomatose medicin, der afviger
fra de andre regioners forbrug, og vil initiere en journalaudit mhp. rationelt forbrug.

6) Eventuelt
a. LA vil sende doodle ud inden sommerferien med henblik på at forum
afholder et møde vinter 2017/2018 samt to møder i foråret og sommer
2018. Fremadrettet vil der blive afholdt 4 møder i Forum årligt.
b. Næste møde er 2. oktober kl. 12.00-15.30. De kliniske farmakologer
mødes til drøftelse om faglige vurderinger fra kl. 10-12. Input til
dagsorden skal tilsendes sekretær ca. 2 uger før mødet.
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