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Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

L

NT-rådets yttrande till landstingen gällande Zytiga
(abirateron) samt Xtandi (enzalutamid)

-

Att använda Zytiga och Xtandi i enlighet med gällande förmånsbeslut från TLV
Att teckna de sidoöverenskommelser som tagits fram i samverkan med TLV och
berörda företag
Att fortsätta följa upp behandlingen i enlighet med det tidigare framtagna
gemensamma införande- och uppföljningsprotokollet
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NT-rådet rekommenderar landstingen

Bakgrund
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Landstingen har gemensamt arbetat med Zytiga (abirateron) och Xtandi (enzalutamid) i ett
nationellt ordnat införande via ett gemensamt införande-och uppföljningsprotokoll med
rekommendation från NT-rådet. Zytiga samt Xtandi inkluderades i läkemedelsförmånerna i
juni respektive juli 2015. I samband med TLV:s hantering av förmånsärendena fördes
trepartsöverläggningar. Överläggningarna resulterade i sidoöverenskommelser för både Zytiga
och Xtandi som tecknades av alla landsting/regioner. Dessa sidoöverenskommelser ersätts nu
från och med 170601 av nya överenskommelser. Samtliga landsting har meddelat att de avser
teckna sidoöverenskommelserna för båda läkemedlen och de nya överenskommelserna
kommer gälla till och med 190531.
NT-rådet har tagit del av utfallet och gör bedömningen att båda läkemedlen fortsatt ska
betraktas som likvärdiga alternativ. Varken den bedömda skillnaden i läkemedelskostnad eller
den kliniska dokumentationen föranleder omvärdering av den tidigare utfärdade
rekommendationen. Ingen ny version av det landstingsgemensamma införandeuppföljningsprotokollet kommer att tas fram.

För NT-rådet
Gerd Lärfars, ordförande
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Referenser:

1. http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/I
nforande-uppfoljningsprotokoll-prostatacancer-prekemo-version-2.pdf
2. https://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Fortsatt-subvention-for-lakemedel-motprostatacancer/
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3. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/Zytiga-ingar-ihogkostnadsskyddet/
4. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/Xtandi-ingar-ihogkostnadsskyddet/

Om NT-rådets beslut

TU

http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nyalakemedel/NT-radets-rekommendationer-grunder-till-beslut/

Närvarande vid beslut: Lars Lööf, Uppsala/Örebro sjukvårdsregion; Anna Lindhé, Västra regionen;
Maria Landgren, Södra regionen; Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen; Anders Bergström,
Norra regionen; Johannes Blom, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion; Gerd Lärfars, ordförande NTrådet
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Jäv: Ingen ledamot deklarerade någon intressekonflikt för det aktuella ärendet

