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NT-rå det 20 december 2017 

     Deltagare 

NT-rådet 

Gerd Lärfars, ordförande  

Mårten Lindström, ordförande, Sydöstra regionen 

Maria Landgren, Region Skåne 

Anna Lindhé, Västra regionen 

Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland 

Lars Lööf, Uppsala-Örebroregionen 

Anders Bergström, Norra regionen 

Ricard Nergårdh, SLL 

Gustaf Befrits, SLL 

Lars Sandman, Prioriteringscentrum 

Andreas Hager, CF-förbundet 

Jan Liliemark, SBU  

Lena Gustafsson, VGR 

Kristina Aggefors, SLL 

Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne 

Mikael Svensson, SKL  

Sofie Alverlind, SKL 

 

1. Inledning 
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden. Föregående protokoll godkändes. Justerare Anders  

2. Spinraza 
Mårten Lindström rapporterade från dagens möten med nationella expertgruppen för Spinraza 

(Norra regionens representanter, Ricard Nergårdh samt Mar Tulinius medverkade), samt SMA-

föreningen i samband med att rekommendationen publicerades.  

Det förtydligades att landstingen kan kontakta sin regionrepresentant i expertgruppen med 

patientärenden. Expertgruppens fulla sammansättning är ännu inte klar. 

3. Soliris 
Behandlingsriktlinjer för både aHUS och PNH har mottagits och lästs. Den generella uppfattningen 

är att båda riktlinjedokumenten tillåter en för bred användning av Soliris utan hänsyn till gällande 

rekommendation eller definitionen av oundgänglighet. Specialistföreningars och 

vårdprogramgruppers roll, särskilt med avseende på kunskapsstyrningssystemet, diskuterades och 

det är angeläget att det blir tydligt att sådana behöver förhålla sig till NT-rådets rekommendationer.  

 

Ordföranden för nationella expertgrupper för aHUS- och PNH bjuds in till NT-rådets möte 11/1.  



2 (2) 
 

   

  Protokoll  
       2017-12-21 

   

  

  www.tieto.se/pps 

4. Closed loop-pumpar för diabetes – beslut om 
samverkan 
BESLUT: Nationell samverkan. Hälsoekonomi beställs av TLV. En rekommendation till landstingen 

att avvakta användning tills utredningen är klar utvecklas.  

5. FreeStyle Libre 
Gustaf Befrits uppdaterade om förhandlingar gällande FreeStyle Libre. 

NT-rådet enades om att det bör vara ett krav i rekommendationen att antal patienter som har 

produkten följs upp, helst via NDR, då produkten inte visats kostnadseffektiv utanför den aktuella 

patientgruppen. 

 

ÅTGÄRD: Beslut om rekommendation fattas 11/1 

6. Darzalex 
NT-rådet informerades om pågående dialog med företaget Janssen.  

7. Wakix vid narkolepsi 
Wakix nominerades till NT-rådet i maj 2017 av SLL. Företaget har uppmanats att ansöka om förmån 

men inte bekräftat att detta kommer att göras. VGR har utvärderat kliniska dokumentationen av 

läkemedlet. Läkemedlet tillhandahålls inte men kan beställas via ombud från vissa apotek.  

ÅTGÄRD: Användningen av produkten kartläggs. Den nu inaktuella Xyrem-rekommendationen ses 

över. Frågan återkommer i januari. 

8. Imbruvica, beslut om rekommendation 
BESLUT: Rekommendationen fastställdes. 
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