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NT-rådet 9 måj 2018
Deltagare
NT-rådet
Mårten Lindström, Sydöstra regionen, ordförande
Maria Landgren, Region Skåne
Anna Lindhé, Västra regionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen
Anders Bergström, Norra regionen
Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland
Freddi Lewin, Sydöstra regionen, NAC
Jan Liliemark, SBU
Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne
Kristina Aggefors, SLL
Gustaf Befrits, SLL
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Ricard Nergårdh, SLL (punkt Nadja Al-Omar, Region Skåne
Ulrika Eriksson-Krebs, VGR
Karl Högström, Region Östergötland
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL

1.

Från TLV
Jonathan Lind Martinsson
Sara Emrooz
Mirjana Poljakovic
Hanna Zirah
Konstantin Macherides
Lena von Scheele
Karin Fawkner
Christoffer Knutsson
Olof Mogard
Nima Salari
Gäster
Joakim Ramsberg
Love Linnér
Martin Höglund
Frånvarande
Lars Lööf, Region Västmanlands län
Andreas Hager, Genia

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

2.

Prisutredningen
Joakim Ramsberg och Love Linnér presenterade förslag till utredningen om pris och subvention av
läkemedel, vilka diskuterades.

3.

TLV
TLV presenterade preliminära resultat och överväganden gällande pågående ärenden.
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4.

PrEP för HIV
Efter att den etiska analysen av pre-expositionsprofylax (PrEP) för HIV varit på remiss hos
smittskyddsläkare i sjukvårdsregionerna, avrapporterades hur regionerna ser på egenfinansiering
och effekt på smittspridning. Synen på egenfinansiering är delad i landet. Effekten av PrEP på
smittspridning bedömdes god. NT-rådet efterfrågade en sammanställning av uppskattad kostnad för
behandling. Beslut om rekommendation bordläggs till nästa möte.

5.

Dupixent vid atopisk dermatit
Karl Högström presenterade förslag till rekommendation gällande Dupixent efter rådgivning med
kliniska experter. Rekommendationen fastställs på nästa möte efter att TLV:s nämnd har fattat
beslut om Dupixent ska ingå i förmånerna.

6.

Soliris vid PNH
Martin Höglund, hematolog i Uppsala, PNH-gruppen, medverkade och presenterade PNH-gruppens
arbete. Gruppen har representanter från alla sjukvårdsregioner och är tillsatt av Svensk
hematologisk förening och dess huvuduppgift är att utforma nationellt vårdprogram för PNH.
Vårdprogrammet har nyligen uppdaterats och innehåller kriterier för behandling med Soliris. NTrådet framförde att man önskar att PNH-gruppen arbetar som ett nationellt behandlingsråd på
uppdrag av NT-rådet för att identifiera patienter med PNH som undantagsfall kan ges
Solirisbehandling då detta bedöms oundgängligt.
ÅTGÄRD: Förslaget diskuteras i PNH-gruppen parallellt med att ett förslag på uppdaterad
rekommendation gällande Soliris vid PNH utvecklas i dialog med PNH-gruppen, med målsättning att
publicera en ny rekommendation under september

7.

Soliris vid aHUS, rekommendation
Förelåg utkast till ny rekommendation gällande Soliris vid aHUS. Maria Landgren informerade om att
Svenskt njurmedicinskt register i nuläget saknar en modul för uppföljning av aHUS men önskar
skapa en sådan. Kontakt tas med Nationellt programområde för njursjukdomar för att verkar för
detta.
Beslut om rekommendation fattas kommande telefonmöte.

8.

Gazyvaro vid indolent non-Hogkins lymfom
Förelåg förslag till rekommendation gällande Gazyvaro vid indolent non-Hogkins lymfom i första
linjen.
BESLUT: Landstingen kan använda Gazyvaro. Rekommendationen fastställs med överenskomna
justeringar.

9.

Besponsa vid akut lymfatisk leukemi
Förelåg förslag till rekommendation gällande Besponsa.
BESLUT: Landstingen kan använda Besponsa. Rekommendationen fastställs.
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10. Foundation One
Regionledamöterna avrapporterade behov av att NT-rådet åtar sig ärendet gällande gendiagnostikkitet Foundation One. Regionerna ser behov av att NT-rådet och/eller RCC i samverkan yttrar sig
gällande produkten. Det framhölls att gendiagnostik är föremål för andra satsningar, till exempel
GMS och att dialog behövs med denna aktör.
BESLUT: TLV ombeds genomföra en hälsoekonomisk värdering.
ÅTGÄRD: Efter ytterligare dialog med RCC i samverkan fattas beslut om NT-rådets roll på nästa
möte. Det bedömdes angeläget att uppmana till ytterligare forskning på detta område.

Protokollförare

Sofie Alverlind

Justeras

Mårten Lindström

Anders Bergström
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