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NT-rå det 24 mars 2021
Deltagare

NT-rådet
Gerd Lärfars Region Stockholm
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen
Anna Lindhé, Västra regionen
Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland
Anders Bergström, Norra regionen
Maria Palmetun-Ekbäck, Uppsala-Örebroregionen
Maria Landgren, Södra regionen
Kenneth Villman, NAC
Lena Gustafsson, VGR
Mikael Svensson, SKR
Jan Liliemark, SBU
Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Anna Bratt, Region Stockholm
Ricard Nergårdh, Region Uppsala
Kristina Aggefors, Region Stockholm
Aryotha Asmar-Talani, Region Östergötland
Ulrika Eriksson-Krebs, VGR
Gustaf Befrits, Region Stockholm
Sofie Alverlind, SKR

1.
2.

3.

4.

Frånvarande:
Andreas Hager, Upstream Dream

Inledning

Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden.

Kyprolis vid myelom

Ulrika Eriksson-Krebs presenterade justerad version av rekommendationen. Denna kompletterades
med motivering till avrådan från kombination med daratumumab.
BELSUT: Rekommendationen fastställdes.

Strensiq vid hypofosfatasi

NT-rådet diskuterad bedömning av svårighetsgraden, som bedömdes hög till mycket hög för de
svåraste formerna av sjukdomen. NT-rådet enades kring att effekten av behandlingen bedömdes
måttlig.
BESLUT: Regionerna rekommenderas att inte använda Strensiq på grund av bristande
kostnadseffektivitet. Rekommendationen fastställs.

Luxturna vid heriditär retinaldystrofi

NT-rådet diskuterade de hälsoekonomiska scenarier som TLV presenterat, nivå för betalningsvilija
och förhandlingsmål.
www.tieto.se/pps
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ÅTGÄRD: Förhandling inleds.

5.
6.

7.

Zolgensma vid SMA

Micke Svensson rapporterade från dialog med företaget om tänkbara betalningsmodeller.

Jyseleka vid reumatiod artrit

Jyseleka väntas inkluderas i förmånen efter beslut i nämnden 25/3, och ett avtal finns. Jyseleca
föreslås därför inkluderas i rekommendationen för Rinvoq, Olumiant, och Xeljans. Kristina Aggefors
presenterade förslag till formulering av rekommendationen, som NT-rådet diskuterade.
BESLUT: Rekommendationen bejakas i enlighet med föreslag och publiceras när TLV:s beslut är
publikt.

Tecentriq i kombination med bevacizumab vid
levercancer

Med anledning av att NAC har granskat den kliniska dokumentationen och Gustaf Befrits tagit del av
hälsoekonomiskt underlag, bedömde NT-rådet att hälsoekonomisk värdering inom
klinikläkemedelsuppdraget inte behövs för bedömning av indikationen, utan NT-rådets bedömning
baseras på underlag från NAC och vårdprogramgrupp enligt processen för PD1/PD-L1-hämmare.
Behandlingen graderas till 5 på ESMO-skalan.
BESLUT: Hälsoekonomisk värdering avbeställs.
ÅTGÄRD: Förslag till rekommendation utvecklas och presenteras kommande möte.

8.

Nya indikationer PD1-hämmare, beslut om samverkan
och hantering

NT-rådet diskuterade lämplig process för bedömning av kombinationen Opdivo och Cabometyx vid
njurcellscancer. Frågan återkommer nästa möte.

9.

Risdiplam vid SMA

Johanna Glad presenterade tidig bedömningsrapport från horizon scanning för risplidam vid SMA.
Risplidam administreras peroralt. Behandlingen är godkänd av FDA och CHMP yttrade sig positivt i
februari. Om läkemedlet hanteras förmånsvägen kan NT-rådet komplettera ett förmånsbeslut med
riktlinjer och stöd till regionerna.
BESLUT: Nationell samverkan motiverat med att liknande hantering som för Spinraza är angeläget.

10. Idefirix vid njurtransplantation

Kristina Aggefors presenterade förslag till rekommendation. Ingen förhandling för att uppnå rabatt är
aktuell, men Lena Gustafsson förklarade att regionerna önskar stöd med nationellt avtal eftersom
läkemedlet annars behöver upphandlas av respektive region.
ÅTGÄRD: Marknad uppdras att ta fram ett avtal. Fastställande av rekommendation återkommer.

11. Veklury vid covid-19

Nominering till nationell samverkan har inkommit från Region Skåne.
Veklury har ingått i EU-upphandling genom Socialstyrelsen men Sverige har meddelat att man inte
längre avser att medverka i denna.
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BESLUT: Nationell samverkan, motiverat med att det rör sig om ett nytt läkemedel och en ny
behandlingsprincip, och bör därför hanteras genom processen för nationellt ordnat införande

12. Marknad/förhandling

Micke Svensson och Lena Gustafsson rapporterade om aktuella ärenden.

Protokollförare

Sofie Alverlind

Justeras

Gerd Lärfars

Mårten Lindström
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