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Deltagare
NT-rådet
Mårten Lindström, ordförande
Anna Lindhé, Västra regionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen (punkt 6)
Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland
Freddi Lewin, NAC, Sydöstra sjukvårdsregionen
Anders Bergström, Norra regionen, Andreas Hager, Genia
Jan Liliemark, SBU
Ricard Nergårdh, SLL
Gustaf Befrits, SLL
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Lena Gustafsson, VGR
Ulrika Eriksson Krebs (punkt 1,2)
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL
Gäst: Ulf Thörnqvist, SLL (punkt 1,2); Karin Nordin, SLL
Frånvarande: Maria Landgren, Södra regionen
Kristina Aggefors, SLL
Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne

1.

Inledning
Andreas Hager deklarerade jäv för punkten gällande Orkambi. I övrigt deklarerade ingen jäv för
aktuella ärenden. Föregående protokoll godkänds vid nästa möte.

2.

Lutathera
Ulf Thörnqvist informerade om pågående förhandling angående Lutathera

3.

Zytiga, uppdatering av rekommendation med anledning
av förmånsbeslut för ny indikation
Micke Svensson informerade om att TLV har beslutat om förmån med begränsning av den nya
indikationen för Zytiga som ligger tidigare i behandlingslinjen. Befintlig sidoöverenskommelse kan
användas under denna förutsättning.
BESLUT: Rekommendation ges i enlighet med förmånsbeslut.
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4.

Translarna
Micke informerade om att förmånsansökan för Translarna dragits tillbaka. Nuvarande
rekommendation gäller därmed fortfarande. Avtal finns för de patienter som kvarstår på behandling
efter kliniska studier, som löper till 31/3.
BESLUT: Ingen uppdatering av rekommendationen görs, men en nyhet publiceras där man redogör
för status gällande förmånsansökan.

5.

Beslut om samverkan: Mylotarg vid AML
Förelåg nominering från Uppsala-Örebroregionen gällande Mylotarg vid nyupptäckt akut myeloisk
leukemi, som föredrogs av Mikael Köhler.
BESLUT: Nationell samverkan med motivering att en stor grupp patienter kan vara aktuell för
behandling och det finns behov av hälsoekonomisk värdering. Hälsoekonomisk värdering beställs av
TLV och en avvakta-rekommendation kommuniceras.

6.

Fastställande av rekommendation, Alofisel
BESLUT: Föreliggande rekommendationstext fastställs efter överenskommen justering.

7.

Orkambi
Förmånsbeslut är fattat och landstingen har sagt ja till att teckna sidoöverenskommelse. Ricard
Nergårdh rapporterade från första möte med nationella behandlingsrådet för Orkambi, som på
uppdrag av NT-rådet utvecklar kriterier för behandling. Rekommendation utvecklas under
kommande vecka.

8.

Övriga frågor
Foundation one
Sofie Alverlind och Freddi Lewin informerade om möte med TLV angående diagnostikprodukten
Foundation One.
Revestive vid short bowel syndrome: Jan informerade om att SBU har kontaktats av
barnläkarföreningen angående behandling med Revestive vid short bowel syndrome, som NT-rådet i
sin rekommendation från 2015 avrådde från användning av. Frågan om behov av uppdatering av
hälsoekonomisk värdering utreds och återkommer kommande möte.
Soliris vid PNH: Mikael Köhler rapporterade från diskussion med PNH-gruppen om utkast till
rekommendation och gruppens uppdrag som behandlingsråd.
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Justeras

Mårten Lindström
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