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NT-rå det 27 februari 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, SLL
Ario Tasmar Talani, Region Östergötland
Lena Gustafsson, VGR
Mikael Svensson, SKL
Sofie Alverlind, SKL
Frånvarande: Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne, Andreas Hager,
Genia; Lars Sandman, Prioriteringscentrum

1.

Inledning
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden. Föregående protokoll för 30/1 och 13/2 godkändes.

2.

Crysvita vid hypofosfatemisk rakit
NT-rådet diskuterade vilken form av kompletterande underlag som ska beställas av TLV, mot
bakgrund av den värdering som gjorts av NICE och som skiljer sig avsevärt från TLV:s. Förelåg
förslag om rekommendation att avvakta användning av Crysvita tills NT-rådets bedömning är klar.
BESLUT: Rekommendationen fastställs och publiceras 1/3. TLV kontaktas med önskemål om
skriftlig komplettering.

3.

Mylotarg vid AML
Förelåg utkast till rekommendation gällande Mylotarg. NT-rådet enades om att säkerheten i den
kliniska dokumentationen bedöms som måttlig.
ÅTGÄRD: Rekommendationen uppdateras enligt överenskommelse och publiceras efter en veckas
granskning och godkännande per capsulam.
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4.

Rekommendationer att avvakta användning: Yescarta,
Kymriah, Luxturna
Enligt beslut på föregående möte förelåg utkast till rekommendationer till regionerna att avvakta
användning av CAR T-terapierna Yescarta och Kymriah, samt genterapin Luxturna, tills NT-rådets
bedömning är färdig. Behov av klargörande kring ackrediteringsprocesser diskuterades och NT-rådet
kommer att be Läkemedelsverket om ett möte så snart som möjligt för att diskutera detta.
ÅTGÄRD: Rekommendationerna justeras enligt överenskommet och granskas under en vecka och
publiceras efter godkännande per capsulam.

5.

Beslut om samverkan
Förelåg nominering från NAC gällande Keytruda alternativt Bavencio i kombination med Inlyta som
första linjens behandling av njurcancer. Det är oklart vilken behandling som godkänns först. Det
diskuterades om det räcker med hälsoekonomisk värdering för en av kombinationerna som
kompletteras med bedömning från vårdprogramgrupp för den andra.
BESLUT: Nationell samverkan. TLV rådfrågas kring bästa sätt att hantera hälsoekonomisk värdering
för båda kombinationerna.

6.

Övriga frågor
Läkemedelsutredningen:
Micke Svensson presenterade förslag till process och tidplan för NT-rådets svar på remissen. NTrådet fortsatte diskutera att förslagen i utredningen.
NT-rådet uppdaterades kring dialog med E-hälsomyndigheten om tillgång till läkemedelsstatistik.
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