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NT-rå det 28 maj 2019
Deltagare
NT-rådet
Gerd Lärfars, ordförande
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen
Anna Lindhé, Västra regionen
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen
Anders Bergström, Norra regionen
Maria Landgren, Södra regionen
Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland
Freddi Lewin, NAC
Jan Liliemark, SBU
Kristina Aggefors, SLL
Gustaf Befrits, SLL
Ricard Nergårdh, Region Uppsala
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Ulrika Eriksson Krebs, VGR
Aryoutha Asmar-Talani, Region Östergötland
Lena Gustafsson, VGR
Ulf Törnqvist, SLL
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL
Frånvarande: Andreas Hager, Genia

1.

Inledning
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden.

2.

Yescarta
TLV medverkade och presenterade sina kommentarer till det underlag om Yescarta som Gilead
skickat NT-rådet i samband med pågående prisförhandling. Företaget menar att TLV underskattat
överlevnadsvinsten i analysen av Yescarta, och hänvisar till publicerade studiedata från Zuma 1studien med en medianuppföljningstid på 27 månader.
TLV förklarade att resultaten inte får någon stor påverkan på den hälsoekonomiska modellen och att
de scenarier som redovisats i känslighetsanalysen fångar upp detta och bekräftar den utredning som
gjorts. NT-rådet tackade TLV för en bra presentation.
Ulf Törnqvist rapporterade status för pågående förhandling. Sofie informerade om att TLV föredrar
hälsoekonomisk värdering för Kymriah vid storcelligt B-cellslymfom 11/6.
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3.

Crysvita
Micke Svensson informerade om utfall av förhandling. Ricard Nergårdh presenterade kriterier för
behandling, som är förankrade med XLH-gruppen, en arbetsgrupp inom barnläkarföreningen..
BESLUT: Crysvita rekommenderas enligt de kriterier som formulerats.
ÅTGÄRD: Rekommendationen granskas och fastställs per capsulam senast 5/6.

4.

Spinraza
Ricard Nergårdh hänvisade till brev från behandlingsrådet för Spinraza till NT-rådet där vissa
justeringar av rekommendationen föreslås mot bakgrund av uppföljning och erfarenheter från
behandlingsrådets uppdrag. De föreslagna justeringarna omfattar att ta bort kravet på dokumenterad
symptomdebut före tre års ålder, att behandling av patienter med mycket låg kvarvarande funktion
endast erbjuds om progress av symptom dokumenterats året före behandlingsstart, samt att vVidare
kravet på 3 SMN-kopior vid SMA 3 ändras till 2 SMN-kopior, för att tydliggöra att klassificeringen är
klinisk och baserad på symptom. Sammantaget bedömer inte Ricard Nergårdh att förslagen innebär
att det totala antalet behandlade patienter kommer att påverkas.
BESLUT: Föreslagna justeringar godkändes.

5.

Onpattro och Tegsedi
NT-rådet diskuterade förhandlingsstrategi gällande Onpattro och Tegsedi, samt informerades om
status för tillgång till Diflunisal. Några regioner har utsett representanter till nationellt behandlingsråd.
Det ansågs angeläget att etablera ett sådant under juni, även om förhandling inte väntas vara färdigt
då.
ÅTGÄRD: Anders Bergström och ytterligare representanter för NT-rådet träffar patientföreningen
under juni för att informera om status.

6.

PD1-hämmare
Karl Högström föredrog kommande indikationer för PD1/PD-L1-hämmare med förslag till hantering.
Kristina informerade om att tidiga bedömningsrapporten för Keytruda vid levercancer blir den sista i
nuläget för PDL1/PD1-hämmare då horizon scanninggruppen istället fokuserar på
bedömningsrapporter för ATMP.
BESLUT: Hälsoekonomisk värdering beställs för Keytruda vid esofaguscancer och Tecentriq vid
småcellig lungcancer.

7.

Symkevi
Micke Svensson informerade om att TLV beslutat att Symkevi och Kalydeco inte ska ingå i
förmånerna.
BESLUT: En rekommendation som hänvisar till förmånsbeslut publiceras. NT-rådet önskar ingen
förhandling om pris med företaget, då läkemedlet är ett utpräglat förskrivningsläkemedel och bör
hanteras genom förmånsansökan.

8.

Övriga frågor
Sofie Alverlind påminde om workshop med TLV om bedömning av svårighetsgrad 12/6.
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Jan Liliemark informerade om att SBU:s nätverk för hälsoekonomer ordnar seminarier under hösten,
och bjuder in NT-rådet att vara med på dessa.

Protokollförare

Sofie Alverlind

Justeras

Gerd Lärfars

Maria Landgren
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