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NT-rådet 11 jånuåri 2018
Deltagare
NT-rådet
Mårten Lindström, Sydöstra regionen, ordförande
Maria Landgren, Region Skåne
Anna Lindhé, Västra regionen
Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland (1-6)
Lars Lööf, Uppsala-Örebroregionen
Anders Bergström, Norra regionen
Mikael Köhler, Region Uppsala län
Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne
Ricard Nergårdh, SLL (9-11)
Kristina Aggefors, SLL
Gustaf Befrits, SLL
Lars Sandman, Linköpings universitet
Jan Liliemark, SBU
Freddi Lewin, NAC (1-6)
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL

1.

Från TLV
Sara Hed
Olof Lindgren
Jonathan Lind Martinsson
Malin Blixt
Stefan Odeberg
Sara Emrooz
Madeleine Jacobi
Carl Nilsson
Ina Anveden Berglind
Sigrid Klaar
Gäster
Karl Högström
Claes-Göran Östensson
Frånvarande
Anna Lindhé, Västra Regionen
Lena Gustafsson, VGR
Gerd Lärfars, SLL

Inledning
Gerd Lärfars har meddelat att hon ska vara sjukskriven under våren. Ersättare beslutas av
styrgruppen för samverkansmodell läkemedel 18/1.
Mikael Köhler som efterträder Lars Lööf som regionrepresentant för Uppsala-Örebro medverkade
och i februari.
Sofie Alverlind informerade om representanter för RCC angående hantering av CAR-T-terapier, mot
bakgrund av eventuellt behov av nivåstrukturering.
Planering av NT-rådets studiebesök i Norge pågår tillsammans med norska Helsedirektoratet.
Föregående protokoll godkändes.
Andreas Hager deklarerade jäv för ärenden gällande Orkambi och frågor som rör företaget Vertex. I
övrigt deklarerade ingen ledamot jäv för aktuella ärenden.

2.

Darzalex
NT-rådet informerades om aktuell dialog med företaget. .

3.

Wakix
NT-rådets roll gällande Wakix och Xyrem vid narkolepsi diskuterades. Frågan återkommer på NTrådets möte i februari.
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4.

Tecentriq vid urotelialcancer och NSCLC
Freddi Lewin informerade om NAC-gruppens bedömning av värdet av Tecentriq vid behandling av
urotelialcancer och icke-småcellig lungcancer. Rekommendationen för Tecentriq och Keytruda vid
urotelialcancer fastställs i februari.

5.

TLV
TLV informerade om aktuell ärenden.
NT-rådet och TLV diskuterade produkter för gendiagnostik av tumörer och enades om att man
gemensamt bör utvärdera sådana.

6.

Rekommendation FreeStyle Libre
Claes-Göran Östensson, ordförande i nationella programrådet för diabetes, medverkade. Utkastet till
rekommendation för glukosmätaren FreeStyle Libre diskuterades. Gruppen var enig om att
rekommendationen bör omfatta patienter med diabetes typ 2 med högst svårighetsgrad och Hba1c
>70 mmol/mol. Uppföljning är centralt och diabetestyp, FGM, Hab1c och fabrikat bör registreras i
Nationella diabetesregistret.
ÅTGÄRD: Rekommendationen skickas för granskning och fastställs på telefonmötet 24/1.

7.

Process för beslut om samverkan och ny
rekommendationsmall
NT-rådet diskuterade nytt arbetssätt som innebär att beslut om samverkansnivå 1, 2 eller 3 byts mot
beslut om nationell samverkan eller inte. Rekommendationerna kommer att presenteras i en ny mall
som vid behov kan innefatta sådan information som tidigare funnits i införandeprotokollet.
BESLUT: Beslutsprocessen och mallen antas och det nya arbetssättet kommuniceras brett.

8.

Soliris
Utkast till nationella riktlinjer för aHUS och PNH diskuterades. Ledamöter i NT-rådet kontaktar
expertgrupperna för att diskutera hur riktlinjerna kan justeras för att kunna stötta en ny
rekommendation om Soliris. Detta återrapporteras på NT-rådets februarimöte.

9.

Spinraza
Mårten Lindström informerade om att patienter direkt remitterats till Sahlgrenska utan att passera
nationella expertgruppen och att det finns ett akut behov av att informera om att regionrepresentant i
expertgruppen ska kontaktas då patienter kan vara aktuella för behandling. Klinikerna har behov av
en tydlig checklista om processen för remittering, avtalsrelaterade frågor och uppföljningsfrågor
ÅTGÄRD: Ricard Nergårdh och Kristina Aggefors tar fram en checklista för hantering av patienter
som kan vara aktuella för behandling med Spinraza, som gäller alla praktiska aspekter. Sofie
Alverlind informerar SKL:s kontaktpersoner för läkemedelsfrågor.
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Sofie Alverlind

Justeras

Mårten Lindström

Anders Bergström

www.tieto.se/pps

