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NT-rå det 24 åugusti 2022 

     Deltagare 

NT-rådet 

Gerd Lärfars Region Stockholm 

Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 

Anna Lindhé, Västra regionen 

Maria Landgren, Södra regionen 

Anders Bergström, Norra regionen 

Maria Palmetun-Ekbäck, Region Mellansverige 

Jan Liliemark, SKR 

Lena Gustafsson, VGR 

Therese Löfbom, SKR 

Ricard Nergårdh, Region Uppsala 

Kristina Aggefors, Region Stockholm 

Aryoutha Asmar-Talani, Region Östergötland 

Gustaf Befrits, Region Stockholm 

Micke Svensson, SKR 

Sofie Alverlind, SKR 

 

Frånvarande:  

Åsa Derolf, Region Stockholm-Gotland 

Lars Sandman, Prioriteringscentrum 

Kenneth Villman, NAC 

Andreas Hager, Upstream Dream 

 

 

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

2. Rapport från behandlingsrådet för aHUS 
Diana Karpman, ordförande i nationella behandlingsrådet för aHUS, rapporterade att gruppen 
uppdaterat behandlingsriktlinjerna för aHUS i maj 2022, Behandlingsrådet ser över aktuella 
patienter, bedömer om diagnosen är aHUS, därefter diskuteras behandlingsbehov. Antal patienter 
som får behandling med Soliris/Ultomiris är få.    

3. Beslut om samverkan 

Bardoxolonmetyl vid Alports syndrom: Receptläkemedel. Flertalet regioner önskar ingen 
nationell samverkan. Studieresultaten bedöms i nuläget osäkra. 
BESLUT: Ingen nationell samverkan, förväntas hanteras genom förmånsansökan 
 
Mavakamten vid symtomatisk obstruktiv hypertrof kardiomyopati: Receptläkemedel. 
Majoriteten av svarande regioner önskar ingen nationell samverkan. Sjukdomen är ovanlig och 
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ärftlig, behandling saknas idag och läkemedlet innebär en ny behandlingsprincip. Fler läkemedel på 
samma indikation väntas. 
BESLUT: Ingen nationell samverkan, förväntas hanteras genom förmånsansökan. 

 

Relatlimab+nivolumab vid malignt melanom: kombinationsbehandling. Aktuell indikation första 

linjens behandling av malignt melanom, men studier pågår på ytterligare indikationer. Regionerna 

har önskat nationell samverkan. NT-rådet var eniga om att hälsoekonomisk värdering behövs men 

att kommande indikationer eventuellt kan hanteras med PD1-hämmarprocessen.  

BESLUT: Nationell samverkan med hälsoekonomisk värdering. Utredningen ges prioritet 2 hos TLV, 

motiverat med att behandling med immunterapiredan finns tillgänglig. 

4. Jemperli vid avancerad endometriecancer 
Förelåg förslag till rekommendation att Jemperli bör användas, mot bakgrund av nya data och nytt 

upphandlat pris som gör att behandlingen bedöms kostnadseffektiv.  

BESLUT: Rekommendationen fastställdes.   

5. Tecentriq adjuvant vid icke-småcellig lungcancer 
Förslag till rekommendation att Tecentriq bör användas vid NSCLC. Nationella vårdprogramgruppen 

bedömer behandlingseffekten kliniskt relevant.  

BESLUT: Rekommendationen fastställdes.  

 

6. Imfinzi adjuvant vid NSCLC för patienter som inte 
progredierat vid radiokemoterapi 
Tidigare rekommendation från 2019 har uppdaterats med ett tillägg om varför NT-rådet avger en 

rekommendation, nämligen att det rör sig om en adjuvant behandling. Rekommendationen är i övrigt 

inte föremål för uppdatering utan innehållet är från beslutet 2019.  

7. Saxenda vid obesitas 
Förelåg nominering från Region Halland gällande behandling av barn från 12 år som genomgått 

levnadsvanebehandling under lång tid utan resultat. Socialstyrelsens nationella riktlinjer beskriver 

behandling med Saxenda men ger inga rekommendationer. Förmånsansökan har avslagits flera 

gånger.  Det konstaterades att det finns stort behov av behandling för den patientgrupp 

nomineringen avser, men eftersom TLV avslagit förmånsansökan bör inte NT-rådet agera.   

BESLUT: Ingen nationell samverkan, regionerna uppmanas be företaget ansöka om förmån för den 

aktuella patientgruppen.  

8. Marknad/förhandling 
NT-rådet informerades om aktuella ärenden.  

9. Översyn av gällande rekommendationer 
Kristina Aggefors påminde om tidigare beslut att avsluta rekommendationer gällande Cinqaero, 

Fasenra, Nucala och Dupixent vid astma, när avtalen går ut, vilket nu är aktuellt. NT-rådet 

bekräftade att man stod fast vid det tidigare beslutet.  
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10. Strensiq vid hypofostatasi 
NT-rådet diskuterade om det finns skäl att se över rekommendationen gällande Strensiq. Frågan 

fortsätter kommande möte.  
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