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NT-rå det 17 oktober 2018
Deltagare
NT-rådet
Gerd Lärfars, ordförande
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen
Maria Landgren, Södra regionen (punkt 6-8)
Anna Lindhé, Västra regionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen
Anders Bergström, Norra regionen
Ricard Nergårdh, SLL
Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne
Freddi Lewin, NAC
Kristina Aggefors, SLL
Gustaf Befrits, SLL
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Lena Gustafsson, VGR
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL
Frånvarande: Andreas Hager, Genia; Jan Liliemark, SBU;
Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland

1.

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

2.

Perjeta som adjuvant behandling av bröscancer
Kommande ställningstagande diskuterades utifrån kompletterande information från TLV. NAC har
diskuterat ärendet och kommer att lämna ett skriftligt utlåtande till NT-rådet.
ÅTGÄRD: Ett utkast till rekommendation formuleras som underlag till nästa möte.

3.

Beslut om samverkan: Waylivra (vosarnesorsen) vid
ovanliga lipidrubbningar
Anna Bergkvist Christensen presenterade underlag från horizon scanning för Waylivra. TLV har i sin
förstudie rekommenderat hälsoekonomisk värdering.
BESLUT: Nationell samverkan. Motivering: ny behandlingsprincip för tillstånd där effektiv behandling
saknas. Förväntat hög kostnad.
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4.

Nivåer för våra yttranden
Förelåg underlag från Lars Sandman med förslag på hur rekommendationer kan formuleras och hur
dessa ska tolkas. https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r221238849
BESLUT: Förslaget bifölls och rekommendationerna kompletterad med förklarande fotnot om hur
rekommendationen ska tolkas.

5.

Hybridpumpar closed loop
Mårten rapporterade från möte med TLV och Medtronics angående TLV:s hälsoekonomiska
underlag för produkten MiniMed 670g. NT-rådet diskuterade hur arbete med kommande
rekommendation skall fortgå.
.
ÅTGÄRD: Nationella arbetsgruppen för diabetes kontaktas för att få hjälp med kriterier för patienter
som är kan vara aktuella för att omfattas av en rekommendation. Frågan återkommer nästa möte.

6.

Uppdatering Nordiskt läkemedelsforum
Sofie Alverlind rapporterade från möte i Oslo med arbetsgruppen för nya dyra läkemedel inom
Nordiskt läkemedelsforum 10/11.

7.

Beslut om samverkan, neratinib vid bröstcancer
Anna Bergkvist Christensen föredrog underlag från horizon scanning gällande neratinib. Freddi
Lewin informerade om att NAC har diskuterat behov av nationell samverkan och hälsoekonomisk
värdering och förordar detta. Landstingens syn på behov av samverkan varierade.
BESLUT: Nationell samverkan. Motivering: svåranalyserad plats i terapin, förväntat stort
patientintresse och hög kostnad.
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