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NT-rådets rekommendation avseende Tegsedi och
Onpattro vid ärftlig transtyretinamyloidos
NT-rådets rekommendation till regionerna är att Tegsedi kan användas vid ärftlig
transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med polyneuropati i stadium 1 eller 2 som
försämrats trots behandling med ttr-stabiliserare. Regionerna rekommenderas att
generellt inte använda Onpattro.
Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran) är två nya läkemedel vid ärftlig
transtyretinamyloidos (ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan). Båda läkemedlen gör så att
progressionen av polyneuropati bromsas.
NT-rådets rekommendation till regionerna är att Tegsedi kan användas vid ärftlig
transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med polyneuropati i stadium 1 eller 2 som försämrats
trots behandling med ttr-stabiliserare (diflunisal eller Vyndaqel (tafamidis)). Definition av
försämring beskrivs i rekommendationen. Generellt rekommenderas regionerna att avstå från
behandling med Onpattro, förutom i de fall Tegsedi är kontraindicerat eller har gett upphov till
allvarliga biverkningar, se checklista. Orsaken är att behandling med Onpattro inte bedömts
vara kostnadseffektiv.
På NT-rådets uppdrag har ett nationellt behandlingsråd tillsatts för att uppnå jämlik och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Nationella förhandlingar har genomförts med
företagen som marknadsför Tegsedi, Onpattro och Vyndaqel vilket har resulterat i avtal som
innebär återbäring av en del av kostnaderna till regionerna. Västra Götalandsregionen avser
teckna dessa avtal. För mer information se nyhet på NT-rådets hemsida.
Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering i VGR är ännu inte
behandlad i regionens berednings- och beslutsprocess. En användning i enlighet med NT-rådets
rekommendation fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i regionens process.
Behandlande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut.
NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.
Anna Lindhé
Västra sjukvårdsregionens representant i NT-rådet
anna.lindhe@vgregion.se
Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Peter Amundin
Läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras till:
•
Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda
verksamheter
•
Regionalt programområde Nervsystemets sjukdomar och Regionalt programområde Sällsynta sjukdomar
•
Terapigrupp Neurologi
Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev
Nyhetsbrev/Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

