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NT-rå det 21 november 2018
Deltagare
NT-rådet
Gerd Lärfars, ordförande
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen
Anna Lindhé, Västra regionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen
Anders Bergström, Norra regionen
Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne
Kristina Aggefors, SLL
Gustaf Befrits, SLL
Jan Liliemark, SBU
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Ulrika Eriksson-Krebs, VGR
Nadja Al-Omar, Region Skåne
Ario Asmar-Talani, Region Östergötland
Lena Gustafsson, VGR
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL
Gäst: Sven-Åke Lööf, NAC
Frånvarande: Maria Landgren, Södra regionen, Johannes
Blom, Region Stockholm-Gotland; Freddi Lewin, NAC; Andreas
Hager, Genia; Ricard Nergårdh, SLL

1.

Inledning
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden. Föregående protokoll godkändes.

2.

Ocrevus vid MS
BESLUT: Rekommendation att bejaka användning vid PPMS fastställdes med överenskomna
justeringar. Publicering planeras 28/11, efter en sista granskning.

3.

Imfinzi vid icke-småcellig lungcancer
BESLUT: Imfinzi kan användas vid utvärderad indikation. Rekommendationen fastställs med
överenskomna ändringar och publiceras 27/11.
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4.

Opdivo adjuvant vid melanom
Vårdprogramgruppen har meddelat förslag på plats i terapin till NAC; detta beskrivs översiktligt i
rekommendationen tillsammans med hänvisning till vårdprogrammet.
BESLUT: Opdivo bör användas vid den utvärderade indikationen. Rekommendationen fastställs med
överenskomna justeringar, publicering sker 27/11.

5.

Perjeta adjuvant mot bröstcancer
NT-rådet informerades om pågående förhandling. Dialogen med företaget fortsätter.

6.

Nominering Imbruvica vid Waldenströms
makroglobulinemi
Förelåg nominering från nationell vårdprogramgrupp som önskar vägledning kring användning av
Imbruvica vid Waldenströms makroglobulinemi då man ser ett stort behov av behandlingen. Sofie
Alverlind påminde om att förmån finns med begränsning till indikationen KLL.
ÅTGÄRD: Företaget kontaktas och uppmanas att skicka in en förmånsansökan för den nominerade
indikationen. Frågan återkommer efter besked från företaget.

7.

Kommande möten
NT-rådet enades om tider för kommande telefonmöten under 2019 samt ordinarie möten hösten
2019, som blir första torsdagen varje månad.

8.

Beslut om samverkan:
Edaravon vid ALS
BESLUT: Nationell samverkan. Motivering: ny behandlingsprincip, förväntat stort intresse och
angeläget med jämlik hantering.
Romusozumab vid osteoporos
BESLUT: Nationell samverkan. Motivering: ny behandlingsprincip, stor patientgrupp, angeläget med
jämlik vård.
Buprenorfin vid opioidberoende
BESLUT: Ingen nationell samverkan. Motivering: Begränsad användning väntas, kan hanteras lokalt.
Inget landsting har önskat nationell samverkan.

9.

Rapport från nationella samverkansgruppen
läkemedel/medicinteknik
Sofie Alverlind rapporterade från möte med styrgruppen, NSG LM/MT. Gruppen har diskuterat sitt
uppdrag och sin verksamhetsplan. I uppdraget ingår att vara styrgrupp för samverkansmodellen för
läkemedel, att arbeta med läkemedelsfrågor av landstingsgemensam strategisk karaktär på uppdrag
av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket, att vara styrgrupp för utveckling av ordnat införande av
medicinteknik. Uppdraget inom kunskapsstyrningssystemet och samverkan med andra
läkemedelsnätverk arbetas fram under nästa år. Gruppen ställde sig bakom ett förslag till
organisation för medicinteknik som innebär en beredningsfunktion, ett medicinteknikråd samt ett
projekt kring upphandling; beslut fattas av landstingsdirektörsföreningen i januari. Under en
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övergångsperiod kan NT-rådet vara tillgängligt för att hantera lämpliga medicinteknikärenden som
behöver hanteras landstingsgemensamt.

10. Podcast om NT-rådet
Karin Nordin informerade om planeringen av en podcast om NT-rådet, som har syftet att
kommunicera i samtalsform för att skapa förståelse och acceptans för prioriteringar och NT-rådets
arbete.

11. Övriga frågor
Gerd Lärfars informerade om att Johannes Blom slutar i NT-rådet på grund av ny tjänst på
Södersjukhuset. Stockholm-Gotland kommer inom kort att nominera en ny regionrepresentant till
NT-rådet.

Protokollförare
Sofie Alverlind

Justeras
Gerd Lärfars

Gustaf Befrits
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