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Lena Gustafsson, VGR 
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Gäster:  

Sofie Alverlind, TLV 

Emil Aho, Region Stockholm 

Love Linnér, Region Stockholm 

Ulrika Eriksson Krebs 

 

 

 

 

 

 

  Andreas Hager 

  Mikael Svensson 

 

1. Inledning  
 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Åsa deklarerade jäv för CAR-T-läkemedlen där 

hon varit medprövare i tidigare tjänst. Maria Landgren utsågs till justeringsperson för både 4 och 5 

oktober. 

 

Maria L påminde om vad som står i den femårsplan som skrevs i våras för Regionernas 

samverkansmodell för läkemedel.  

  

2. Utsättning av behandling 
 

NT-rådet enades om att införa en skrivning i rekommendationerna som tydliggör att  

rekommendationen kan ändras om det vetenskapliga underlaget för behandlingen eller 

behandlingens kostnad förändras. I de fall rekommendationen ändras till att avstå behandling bör 

läkemedlet generellt sättas ut för de patienter som tidigare fått tillgång. Formuleringen fastställs vid 

ett kommande möte  
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3. Uppföljning 
 

Emil Aho och Love Linnér presenterade aktuella, pågående uppföljningsprojekt för PD-(L)1-

hämmare, läkemedel vid SMA och bröstcancer. En rapport för PD-(L)1-hämmare kommer att 

publiceras på webbplatsen inom kort. Täckningsgraden i cancerläkemedelsregistret varierar mycket 

mellan regionerna. En bättre täckningsgrad skulle möjliggöra bättre jämförelser mellan regioner och 

bidra till ökad kvalitet i vården. 

 

Emil och Love föreslog följande områden för fördjupad uppföljning: läkemedel vid multipelt myelom, 

läkemedel vid transtyretinamyloidos och eventuella kommande läkemedel mot Alzheimers sjukdom.  

4. Kombinationsprissättningsprojektet 
 

Emil Aho och Lena Gustafsson redogjorde för status i projektet som drivs i samverkan av LIF och 

NT-rådet. En slutrapport är under framtagande. 

5. Kompletterande hälsoekonomiska värderingar 
 

Mötet diskuterade olika möjligheter för att komplettera genomförda hälsoekonomiska värderingar när 

nya studiedata har tillkommit. TLV har i uppdrag att göra hälsoekonomiska värderingar och NT-rådet 

ska endast se över om nya data på ett betydande sätt innebär behov av ny hälsoekonomisk 

värdering utifrån befintlig utredning och inte genomföra egna utredningar. Ett skriftligt internt 

dokument tas fram som beskriver processen för omprövningar.  

6. CAR-T 
 

Ulrika Eriksson Krebs redogjorde för kommande indikationer för CAR-T-läkemedlen, det saknas 

beslut om samverkan för följande indikationer: 

o Tecartus är indicerat för behandling av vuxna patienter 26 år och äldre med recidiverande 

eller refraktär B-cellsprekursor akut lymfatisk leukemi (ALL). (Positive opinion i juli) 

o Yescarta är avsett för behandling av vuxna patienter med recidiverat eller refraktärt follikulärt 

lymfom (FL) efter tre eller fler linjer av systemisk terapi. (Godkänd i juni) 

o 2L DLBCL - Yescarta is indicated for the treatment of adult patients with diffuse large B cell 

lymphoma (DLBCL) and high-grade B-cell lymphoma (HGBL) that relapses within 12 months 

from completion of, or is refractory to, first-line chemoimmunotherapy. (Positive opinion i 

september) 

 

Beslut: 

CAR -T-läkemedlen utses till pilotprojektet med rådgivning från Läkemedelsverket   

o Tecartus ALL – hälsoekonomisk utvärdering beställs av TLV 

o Yescarta DLBCL – hälsoekonomisk utvärdering beställs av TLV 

För Yescarta FL och HGBL inväntas diskussionen med Läkemedelsverket innan beslut om fortsatt 

hantering fattas.  

7. Tecartus vid mantelcellslymfom 
 

Det har kommit en publikation med treårsdata för Tecartus. Mötet diskuterade hur det påverkar 

osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen. 
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Beslut: Nytt förhandlingsuppdrag till Marknadsfunktionen. 

 

8. Kommande möten och fortbildning 
 

Punkten sköts upp till ett senare mötestillfälle. 

9. Information om uppdrag på TLV 
Sofie Alverlind berättade om sin nya tjänst på TLV gällande ett regeringsuppdrag om särläkemedel. 

Sofie kommer att vara tjänstledig i 1,5 år. Under tiden kommer Kristina Aggefors att vara koordinator 

för NT-rådet och Maria Landgren koordinator för Regionernas samverkansmodell för läkemedel. 

Projektet om särläkemedel är i uppstartsfasen och NT-rådet kommer att få löpande information om 

hur projektet fortgår.  

 

 

 

 

 Protokollförare 

 

 

 

Kristina Aggefors 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Gerd Lärfars   Maria Landgren   


