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NT-rå det 19 september 2018
Deltagare
NT-rådet
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen, bitr
ordförande
Gerd Lärfars, SLL (punkt 2,5,7,8)
Anna Lindhé, Västra regionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen (punkt 6)
Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland
Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne
Freddi Lewin, NAC
Gustaf Befrits, SLL
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Lena Gustafsson, VGR
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL
Frånvarande: Maria Landgren, Södra regionen; Anders
Bergström, Norra regionen; Andreas Hager, Genia, Jan
Liliemark, SBU, Ricard Nergårdh, SLL; Kristina Aggefors, SLL

1.

Inledning

2.

Då Gerd Lärfars var frånvarande under del av mötet verkade Mårten Lindström som ordförande.
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden. Föregående protokoll godkändes.

3.

Nomineringar
Anna Lindhe presenterade två nomineringar från VGR:
Cerdelga vid Gauchers sjukdom typ 1. Det finns en efterfrågan på tablettbehandling och VGR
önskar att Cerdelga hanteras i planerad landstingsgemensam upphandling om Gaucher-läkemedel.
BESLUT: Ingen nationell samverkan genom NT-rådet, men frågan om nationellt förhandlat
förfarande utreds av marknadsfunktionen.
Cystadrops vid cystinos: Förmånsansökan för läkemedlet avslogs av TLV under sommaren. VGR
önskar ett nationellt förhandlat avtal.
BESLUT: Nationell samverkan med förhandling, men först utreds möjlighet till ny förmånsansökan.

4.

Avrapportering om tillförlitlighet i vetenskaplig
dokumentation
En arbetsgrupp i NT-rådet har inlett utredning av frågan om bedömning av tillförlitlighet i klinisk
dokumentation. Målet med arbetet är att ta fram ett förslag som innebär att NT-rådet har större

www.tieto.se/pps

2 (2)

Protokoll
2018-09-20

kunskap om det vetenskapliga underlaget tidigt i processen, gärna innan hälsoekonomisk värdering
beställs.

5.

Insulinpumpar av typen hybridpumpar
Mårten Lindström rapporterade status från pågående utredning hos TLV.s medicinteknikuppdrag.
Mårten och Sofie Alverlind har haft möte med Nationella arbetsgruppen för diabetes som är
tillgängliga som stöd vid framtagande av NT-rådets rekommendation.

6.

Representant för NT-rådet till Prioriteringscentrums
styrelse
Prioriteringscentrum önskar en representant från NT-rådet i sin styrelse.
BESLUT: Gerd Lärfars utsågs till ordinarie representant med Gustaf Befrits som ersättare.

7.

Ny process för värdering av PD1- och PD-L1-hämmare
Freddi Lewin rapporterade från möte med nationella vårdprogramgrupper inom RCC i samverkan,
som föreslås stötta NT-rådet med bedömning av vissa nya indikationer för PD1- och PD-L1hämmare. Vårdprogramgrupperna är generellt positiva till att medverka till beredning av
rekommendationer och kommer senast 1/10 att återkoppla kring förslaget till process.

8.

Ocrevus vid MS
Regionrepresentanterna har i sina respektive regioner rådgjort med neurologer om plats i terapin för
Ocrevus. Rådgivning med Jesper Petersson, ordförande i nationellt programområde neurologi, sker
på NT-rådets nästa möte 3/10 inför NT-rådets beslut om rekommendation gällande Ocrevus.

9.

Övriga frågor
Optune vid glioblastom: Johannes Blom informerade om att tveksamheter föreligger kring om
utlämnande av patientdata till företaget strider mot GDPR. Den etiska analys som Lars Sandmans
utvecklat, som granskats av SKL:s jurist skickas NT-rådet för att användas i kommunikation.

Protokollförare

Sofie Alverlind

Justeras

Gerd Lärfars
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