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

1.

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

2.

Darzalex vid myelom
Micke Svensson informerade om status gällande förhandlingar om Darzalex. Freddi Lewin framhöll
att NAC är angelägna om att det finns starka incitament för bra registrering i
cancerläkemedelsregistret.
BESLUT: NT stödjer NAC:s ståndpunkt. Beslut om rekommendation fattas under april.

3.

Nominering Erivedge vid basalcellscarcinom
Förelåg nominering för rekommendation av Erivedge från Region Skåne, som önskar ett
ställningstagande gällande intermittent behandling, vilket innebär reducerad dos. NAC har diskuterat
frågan med klinisk expert i Region Skåne som sammanställt data från behandlade patienter, vilka
visar på mycket goda behandlingsresultat. NAC har framfört att resultaten bör publiceras.
BESLUT: NT-rådet tar ärendet för nationell samverkan.
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4.

Horizon scanning
Anna Bergkvist Christensen presenterade en prognosrapport har gjorts inom Horizon scanning.

5.

PrEP (emtricitabin/tenofovirdisoroxil)
Lars Sandman presenterade de etiska analysen av pre-expositionsprofylax (PrEP) mot HIV som
Prioriteringscentrum genomfört på uppdrag av NT-rådet. Den etiska analysen ger inte stöd för någon
tydlig begränsning i förskrivning, däremot finns stöd för krav på kondomanvändning och krav på
regelbundna tester för att få fortsatt förskrivning.
ÅTGÄRD: Regionrepresentanterna skickar den etiska analysen på remiss till smittskyddsläkare i
respektive region. Frågan återkommer för beslut efter remisstidens slut.

6.

Dupixent vid atopisk dermatit
Lena Gustafsson informerade om att trepartsöverläggningar pågår. Kostnaden är hög och risken för
indikationsglidning är skälet till att NT förra året fattade beslut om nationell samverkan.
ÅTGÄRD: Rekommendation förbereds, men kommer att bero av utfall av förmånsbeslut. NT-rådet
initierar ingen egen uppföljning av Dupixent utan samarbetar med TLV kring detta.

7.

Orkambi vid cystisk fibros.
Johannes Blom och Sofie Alverlind rapporterade från möte med Arbetsgruppen för cystisk fibros.
Gruppen önskar fortsatt dialog och erbjöd sig att stötta NT-rådet. Oundgänglig behandling i väntan
på förmånsbeslut diskuterades och behöver
Micke Svensson uppdaterade om status för pågående trepartsöverläggningar.
ÅTGÄRD: Ärendet återkommer nästa möte.

8.

Övriga frågor
Wakix vid narkolepsi: Produkten är föremål för nationell samverkan. Ett marknadsförande företag
finns nu i Sverige som uppmanats till förmånsansökan. Företaget kontaktar nu landstingen för att
tillhandahålla Wakix. Kristina frågade om en avvakta-rekommendation önskas.
BESLUT: En avvakta-rekommendation utvecklas.
Anna Lindhé rapporterade från möte i VGR med politiker, program- och prioriteringsrådet,
läkemedelskommitté och sjukvårdsstyrelsen, då flera ur NT-rådet medverkade.
Mårten Lindström informerade om möte med TLV och Medtronics gällande closed-loop-pumpar
för diabetes.
Jan Liliemark informerade om ett planerat möte mellan och myndigheter angående
betalningsmodeller och kvantifiering av betalningsvilja den 2/5.
Sofie Alverlind rapporterade från förra veckans möte i styrgruppen för landstingens
samverkansmodell för läkemedel, då Johannes Blom medverkat och diskuterat NT-rådets roll i
kunskapsstyrningssystemet. Styrgruppen stödjer att NT-rådet kontaktar programområdesgrupper
och informerar om sin roll, samt att vårdprogram och riktlinjer ska förhålla sig till NT-rådets
rekommendationer.
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