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Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

NT-rådets yttrande till landstingen gällande
kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre vid
typ 2-diabetes

NT-rådet rekommenderar landstingen
-

att avstå från att använda flashglukosmätaren Freestyle Libre vid typ 2-diabetes

Bakgrund
Enligt önskemål från landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverk ska kontinuerliga
glukosmätare och flashglukosmätare för diabetiker, inom ramen för ett pilotförsök, genomgå
samma process för nationellt ordnat införande som nya läkemedel. TLV uppdrogs därför att
inom sitt medicinteknikuppdrag göra en bedömning av kostnadseffektiviteten för
flashglukosmätaren FreeStyle Libre, som skulle ligga till grund för en rekommendation från
NT-rådet. Uppdraget omfattade både användning vid diabetes typ 1, vid vilken FreeStyle
Libre sedan tidigare används, samt vid diabetes typ 2, där FreeStyle Libre ännu inte är införd.
Omkring år efter att detta uppdrag påbörjades, har företaget Abbot valt att inte häva
sekretessen gällande hälsoekonomiska beräkningar och resultat och därmed kan inte FreeStyle
Libre längre utvärderas inom medicinteknikuppdraget, vilket TLV kommunicerat.
NT-rådets bedömning
För att en fullständig bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska
plattformen ska kunna göras krävs en utvärdering av kostnadseffektiviteten. Det är NT-rådets
förhoppning att företaget kan tillgängliggöra ett hälsoekonomiskt underlag till TLV och bidra
till att en sådan bedömning kan göras.
I avsaknad av underlag för bedömning, rekommenderar NT-rådet landstingen att avstå från
använda flashglukosmätaren Freestyle Libre vid typ 2-diabetes.
Eftersom FreeStyle Libre sedan tidigare är införd vid diabetes typ 1 ger NT-rådet ingen
rekommendation, men uppmärksammar landstingen på att ingen bedömning av
kostnadseffektiviteten gjorts varför en noggrann klinisk värdering av vilka patienter som har
det största behovet av produkten bör göras innan den sätts in.
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För NT-rådet,
Gerd Lärfars, ordförande
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Om NT-rådets beslut
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Närvarande vid beslut: Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet; Lars Lööf, Uppsala/Örebro
sjukvårdsregion; Johannes Blom, sjukvårdsregion Stockholm/Gotland; Anna Lindhé, Västra regionen;
Maria Landgren, Södra regionen; Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen; Anders Bergström,
Norra regionen
Jäv: Ingen ledamot deklarerade någon intressekonflikt för det aktuella ärendet
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