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NT-rådets rekommendation till landstingen gällande
abirateron (Zytiga®) samt enzalutamid (Xtandi®) vid
metastaserad kastrationsresistent prostatacancer efter
kemoterapi – kompletterande tillägg om förlängning av
avtal

inte använda något av läkemedlen före docetaxelbehandling på
patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer innan
denna indikation omfattas av läkemedelsförmånerna och en gemensam
rekommendation om ordnat införande inklusive införande- och
uppföljningsprotokoll föreligger.
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•
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NT-rådet rekommenderar landstingen att:
godta förslagen på förlängning av de tidsbegränsade avtalen gällande
•
båda läkemedlen i avvaktan på resultat av pågående överläggningar
mellan landstingen, TLV och företagen med målsättningen att
läkemedlen skall ingå i läkemedelsförmånerna.
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De båda konkurrerande läkemedlen abirateron (Zytiga®, Janssen) och enzalutamid
(Xtandi®, Astellas) har av landstingen lyfts som kandidater till den nya form av
trepartsöverläggning som landstingen/SKL, TLV och läkemedelsföretagen nu
utvecklar. NT-rådet har även fattat beslut om att användning av båda läkemedlen
före cytostatikabehandling skall omfattas av landstingsgemensamt ordnat
införande med införande- och uppföljningsprotokoll.
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För närvarande gäller att samtliga landsting, som en följd av tidigare utfärdad
NLT-rekommendation, har avtal med Janssen avseende abirateron (Zytiga®) och
med Astellas avseende enzalutamid (Xtandi®). Avtalen tidsbegränsades utifrån en
bedömning av när trepartsöverläggningar och förmånsbeslut bedömdes vara
avklarade och löper ut 2015-04-30.

Anledningen till detta kompletterande tillägg är att en förnyad bedömning som
gjorts tillsammans med TLV visar att det inte kommer vara möjligt att klara den
tidigare uppsatta tidplanen. Landstingens gemensamma marknadsfunktion och
förhandlingskoordinator har därför tagit fram förslag på förlängningar av båda de
befintliga avtalen och förankrat dessa med de båda berörda företagen.
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NT-rådet rekommenderar landstingen att godta förslagen på förlängda avtal och
att avvakta med användning av läkemedlen före kemoterapi till dess att
förmånsbeslut föreligger och att gemensam nationell rekommendation samt
gemensamt införande-uppföljningsprotokoll är framtaget. NT-rådet bedömer i
dagsläget att gemensam nationell rekommendation och införande- och
uppföljningsprotokoll kommer kunna finnas i aug./sept 2015.
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