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NT-rådet 24 jånuåri 2018
Deltagare
NT-rådet
Maria Landgren, biträdande ordförande, södra Regionen
Anna Lindhé, Västra regionen
Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland
Lars Lööf, Uppsala-Örebroregionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen
Anders Bergström, Norra regionen
Freddi Lewin, NAC, Sydöstra sjukvårdsregionen
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: Gerd Lärfars, SLL
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen

1.

Inledning
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden. Föregående protokoll godkändes.
NT-rådets informerades om studiebesöket i Oslo 13-14 mars

2.

Brineura vid CLN2
Maria Landgren bad om råd gällande Brineura vid CLN2, vilken kommer att nomineras till NT-rådet
av Region Skåne. Kostnad 5 M/patient/år, 4-5 patienter i landet. NT-rådet diskuterade vilket underlag
som krävs för en rekommendation.
BESLUT: Ricard Nergårdh ber SLL:s expertråd för sällsynta diagnoser om ett preliminärt medicinskt
utlåtande baserat på de kliniska studierna, som återrapporteras inom en månad. Vid behov beställs
därefter en hälsoekonomisk värdering av TLV.

3.

FreeStyle Libre
NT-rådet gick igenom utkast till rekommendation.
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ÅTGÄRD: Rekommendationen justeras enligt överenskommelse och godkänns per capsulam senast
1 februari. Kontaktpersonerna uppmanas tillse att rekommendationen når ut i organisationerna
framförallt i primärvården.

4.

Spinraza
Ricard Nergårdh framförde expertgruppens önskemål om att benämnas behandlingsråd och
förtydligade att gruppens uppdrag nu är att se att NT-rådets rekommendation följs. Checklistan
förtydligas med att administrering av Spinraza kan ske i hemlandstinget.
BESLUT: Uppdragsbeskrivningen fastställdes. Checklistan godkändes och skickas efter
överenskomna justeringar till landstingen.
NT-rådet får i uppdrag att fundera på hur checklistan och hanteringen av Spinraza kan utvärderas ur
ett patient- och professionsperspektiv, detta återkommer på senare möte

5.

Optune, beslut om rekommendation
Micke Svensson presenterade de bud som erhållits i förhandlingarna gällande Optune.
ÅTGÄRD: Beslut om rekommendation bordläggs till nästa möte, sedan ytterligare dialog med
företaget genomförts.

6.

Darzalex
Regionerna återrapporterade angående intresse/möjlighet till pilotförsök för Janssens avtalsförslag.
Synen på om detta är möjligt/önskvärt skiljer sig mellan regionerna. Freddi Lewin föreslog
alternativet att följa upp via nationella cancerläkemedelsregistret, vilket landstingen är ålagda att
använda.
ÅTGÄRD: Regionrepresentanterna går tillbaka och ställer frågan om pilotförsök via
cancerläkemedelsregistret. Avrapportering via projektplatsen senast 2/2.

7.

Övriga frågor
Kristina Aggefors frågade för vilka läkemedel försäljningsstatistik för 2017 ska redovisas vid nästa
möte.
CAR-T-terapier: Sofie Alverlind, Freddi Lewin och Anna Bergkvist Christensen presenterade förslag
på hantering av kommande CAR-T-terapier efter dialog med representanter för RCC i samverkan
och NAC. En hearing med berörda aktörer föreslås genomföras, därefter kan en nationell
expertgrupp behöva tillsättas.
BESLUT: NT-rådet ställer sig bakom förslaget.

Protokollförare

Sofie Alverlind
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Justeras

Maria Landgren

Johannes Blom
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