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Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

att avvakta med att introducera insulinpumpar av typen hybridpumpar tills tillräckligt
kunskapsunderlag, inklusive hälsoekonomisk värdering, är tillgängligt för att NTrådet ska kunna göra en bedömning och fastställa en rekommendation.
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NT-rådet rekommenderar landstingen
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NT-rådets yttrande till landstingen gällande
insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes

Bakgrund

NT-rådet har i dialog med landstingen, Nationella programrådet för diabetes och TLV
uppmärksammat behovet av ett ordnat införande av vissa nya diabeteshjälpmedel för att
åstadkomma ett jämlikt och kostnadseffektivt införande av sådana produkter.

K

Med hybridpump avses ett system som innehåller både insulinpump och kontinuerlig
glukosmätning där pumpen kan programmeras att leverera och justera insulintillförsel baserat
på uppmätta glukosvärden från den kontinuerliga glukosmätaren.
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En landstingsgemensam samverkan om ordnat införande av ny medicinteknik är under
uppbyggnad. Detta innebär att medicintekniska produkter och metoder vid behov kan
genomgå samma process för ordnat införande som nya läkemedel. För sådana lämnar NTrådet en rekommendation till landstingen baserat på en värdering utifrån den etiska
plattformen. Ett viktigt underlag för denna är en hälsoekonomisk värdering. NT-rådet
rekommenderar generellt landstingen att avvakta införande av metoden, till dess att tillräckligt
kunskapsunderlag är tillgängligt för NT-rådet att göra en bedömning av metoden och lämna
en rekommendation om dess användning.
Vid tidpunkten för detta yttrande känner NT-rådet inte till att några hybridpumpar är
tillgängliga på den svenska marknaden, men sådana väntas bli CE-märkta och tillgängliga
inom kort. Det där därför angeläget att det ordnade införandet inleds i ett så tidigt skede som
möjligt, för att undvika dröjsmål vid eventuell introduktion.
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NT-rådets bedömning
För att en fullständig bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska
plattformen ska kunna göras krävs en bland annat en utvärdering av kostnadseffektiviteten.
I väntan på att tillräckligt kunskapsunderlag är tillgängligt för NT-rådet att göra en bedömning
och avge en rekommendation, rekommenderas landstingen att avvakta med att introducera
hypridpumpar.
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Mårten Lindström, tillförordnad ordförande
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För NT-rådet,

