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Deltagare
NT-rådet
Gerd Lärfars, ordförande, Region Stockholm
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen
Anna Lindhé, Västra regionen
Anders Bergström, Norra regionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen
Maria Landgren, Södra regionen
Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland
Freddi Lewin, NAC
Andreas Hager, Upstream Dream
Ricard Nergårdh, Region Uppsala
Kristina Aggefors, Region Stockholm
Gustaf Befrits, Region Stockholm
Ulrika Eriksson Krebs, VGR
Lena Gustafsson, VGR
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL

Gäster
Johanna Falk, Region Stockholm (punkt 7-13)
Sofia Medin, SKR (punkt 7)
Från TLV
Madeleine Jacobi
Jonathan Lind Martinsson
Sara Emrooz
Isak Nilsson
Maria Johansson
Martin Moberg
Nathalie Eckard
Åsa Levin
Johanna Lind
Andreas Pousette

Frånvarande: Jan Liliemark, SBU
Lars Sandman, Prioriteringscentrum

1.

Inledning
Föregående protokoll godkändes. Andreas Hager deklarerade jäv för frågor gällande läkemedel vid
cystisk fibros och deltog inte då detta diskuterades. I övrigt deklarerade ingen jäv för aktuella
ärenden.

2.

Kyprolis vid myelom
Föreliggande förslag till rekommendation diskuterades efter att NAC konsulterats gällande om
behandling endast väntas ske i andra linjen. NAC har bekräftat detta men understryker att
behandlingen måste kunna följas upp.
BESLUT: TLV uppdras att göra en kompletterande hälsoekonomisk värdering där andra linjens
behandling utvärderas. Rekommendationen publiceras, kompletterad med information om detta.

3.

Läkemedel vid ärftlig transtyretinamyloidos
Anders Bergström återkopplade från nationella behandlingsrådet för ATTR som informerats om att
NT-rådet inte kommer att komplettera rekommendationen med specifik information om domino FAPpatienter utan dessa utifrån sjukdomens svårighetsgrad kan bedömas som patienter med den
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ärftliga formen av sjukdomen. Behandlingsrådet stödjer detta och kommer att sprida informationen i
sina nätverk. Diflunisal är förstahandsval.

4.

Marknad/förhandling
Micke Svensson informerade om aktuella ärenden.

5.

TLV
TLV informerade om aktuella ärenden, samt om sitt utvecklingsarbete kring
kombinationsbehandlingar.

6.

Beslut om samverkan valoktokogen roxaparvovek vid
hemofili A
Kristina Aggefors presenterade en kort rapport från horizon scanning. Läkemedlet är den första av
flera liknande behandlingar på väg mot marknaden.
BESLUT: Nationell samverkan, då det rör sig om en ATMP och läkemedlet förväntas kunna få stor
inverkan på vården.

7.

Status patientsamverkan
Andreas Hager informerade om pågående arbete. En policy enligt ”branschpraxis” har fastställts,
samma som TLV och andra myndigheter använder och som bygger på internationella standarder.
NT-rådets verksamhet avseende patientsamverkan syftar till informationsgivning samt rådgivning
kring hur patientföreträdare kan arbeta och sprida kunskap om systemet kring ordnat införande av
nya läkemedel inom sina nätverk. Andreas har etablerat kontakt med RCC:s patientföreträdare och
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser kring det senare.
Tillsammans med TLV utvecklas former för gemensam dialog med patientföreningar kopplat till
enskilda ärenden med fokus på ömsesidig förmedling information och kunskap.
Målsättningen att NT-rådets patientsamverkan ska följa branschpraxis, ske tidigt och där det får bäst
effekt, med god tydlighet och bred kännedom hos rätt målgrupper och ska vara en del av NT-rådets
kommunikationsstrategi. På sikt behöver arbetet utvärderas.

8.

Soliris vid aHUS
Diana Karpman, ordförande i nationella behandlingsrådet för Soliris vid aHUS, återrapporterade
kring behandlingsrådets arbete under 2019. Arbetet upplevs fungera bra och ett antal patienter har
diskuterats; rekommendationer har givits både om att inleda och avbryta behandling samt att avstå
från behandling.

9.

Förslag till rekommendation, AsthmaTuner
Mårten Lindström ledde diskussion om föreslagen rekommendation att avvakta användning av den
medicintekniska produkten AsthmaTuner och möjliga åtgärder för att utreda juridiska och tekniska
frågor kring molntjänster. Sofia Medin, koordinator för MTP-rådet tydliggjorde att man idag inte kan
besvara när frågan är kommer vara löst men att det är angeläget att koppla ihop
medicinteknikarbetet inom MPT-rådet med digitaliseringsarbetet på SKR.
ÅTGÄRD: Rekommendationen justeras och skickas för ny granskning inför beslut på nästa möte.
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10. Uppföljning
Kristina Aggefors informerade om pågående och planerade uppföljningsuppdrag.
BESLUT: NT-rådet uppdrog åt Livscykelfunktionen att utöver planerade uppdrag, fortsätta med
uppföljning av myelomläkemedel, samt följa upp behandling med nya astmaläkemedel.

11. Uppdragsbeskrivning
Behov av uppdatering av NT-rådets uppdragsbeskrivning diskuterades. Diskussionen fortsätter på
kommande möte.

12. Nordiskt läkemedelsforum
Micke Svensson rapporterade om Nordiskt läkemedelsforum, där Danmark och Norge stärker sin
samverkan och Sverige genom representanter för samverkansmodellen för läkemedel medverkar,
dock inte med lika mycket resurser som grannländerna. Samarbetet fokuserar bland annat på
försörjningssäkerhet och nya dyra läkemedel.

13. Övriga frågor

Protokollförare

Sofie Alverlind

Justeras

Justeras

Gerd Lärfars

Anna Lindhé
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