1 (3)

Protokoll
2018-02-22

NT-rådet 21 februåri 2018
Deltagare
NT-rådet
Mårten Lindström, Region Jönköpings län, ordförande
Maria Landgren, södra Regionen
Anna Lindhé, Västra regionen
Lars Lööf, Uppsala-Örebroregionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen
Anders Bergström, Norra regionen
Ricard Nergårdh, SLL
Gustaf Befrits, SLL
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Andreas Hager, UDAB
Jan Liliemark, SBU
Kristina Aggefors, SLL
Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne
Lena Gustafsson, VGR
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL
Frånvarande: Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne
Johannes Blom, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion

1.

Inledning
Föregående protokoll godkändes.
Andreas Hager deklarerade jäv för frågan gällande Orkambi, i övrigt deklarerade ingen jäv för
aktuella ärenden.

Onyvide vid pancreascancer
BESLUT: Landstingen rekommenderas att inte använda Onyvide på grund av att den kliniska
effekten bedöms begränsad. Efter justeringar skickas rekommendationen på ny granskning, varefter
den publiceras.

2.

Darzalex vid myelom
Micke Svensson informerade om status gällande Darzalex. Registrering i cancerläkemedelsregistret
väntas kunna börja 1 april. Det är angeläget att ett pilotförsök med avtal kopplat till uppföljning kan
utvärderas.
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3.

Spinraza vid SMA
Ricard Nergårdh uppdaterade om att behandlingsrådets arbete. Hittills har 4 patientärenden
behandlats. Mötena sköts som en multidisciplinär konferens och gruppens utlåtande journalförs av
remitterande läkare samt skickas aktuell verksamhetschef.

4.

Patisiran och inotersen vid ATTR-m/FAP (Skelleftesjukan)
Anders Bergström presenterade nomineringarna från Norra regionen. Läkemedlen har liknande
verkningsmekanism och innebär en ny lovande behandlingsprincip. Ett nationellt amyoidteam finns
och omkring 150 patienter kan vara aktuella för behandling.
BESLUT: Nationell samverkan. Beställning av hälsoekonomisk värdering görs av TLV.

5.

Nuedexta vid ALS
Förelåg förslag till rekommendation, vilket stämts av med klinisk expert på ALS samt delvis bygger
på en litteraturgenomgång från SBU. Det framhölls att det är viktigt att det framgår i att apoteken har
fri prissättning för licensläkemedel.
BESLUT: Rekommendationen fastställdes och publiceras efter granskning. .

6.

Bavencio vid merkelcellscarcinom
Kostanden bedöms bli stor, men hälsoekonomisk värdering saknas i nuläget.
ÅTGÄRD: Beslut om rekommendation skjuts fram till nästa möte.

7.

Rydapt vid AML
Beslut om samverkansnivå 2 fattades 20/9, trots att läkemedlet var aktuellt för förmån. TLV
publicerade förmånsbeslut 31/1. NT-rådet bedömer att ett yttrande inte skulle tillföra något.
BESLUT: NT-rådet släpper ärendet mot bakgrund av föreliggande förmånsbeslut. Detta
kommuniceras till landstingen.

8.

Studiebesök i Oslo
Sofie Alverlind förmedlar skriftlig information om kommande internat/studiebesök i Oslo.

9.

Orkambi vid cystisk fibros:
Micke Svensson uppdatering om status gällande Orkambi. NT-rådet fortsätter att bevaka ärendet på
kommande möten.
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Justeras

Mårten Lindström

Anders Bergström
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