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NT-rådet 9 mars 

     Deltagare 
NT-rådet 
Gerd Lärfars Region Stockholm 
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 
Anna Lindhé, Västra regionen 
Åsa Rangert Derolf, Region Stockholm-Gotland 
Anders Bergström, Norra regionen 
Maria Palmetun-Ekbäck, Region Mellansverige 
Maria Landgren, Södra regionen 
Kenneth Villman, NAC 
Lena Gustafsson, VGR 
Jan Liliemark, SKR 
Ricard Nergårdh, Region Uppsala 
Kristina Aggefors, Region Stockholm 
Ulrika Eriksson-Krebs, VGR 
Gustaf Befrits, Region Stockholm 
Micke Svensson, SKR 
Sofie Alverlind, SKR 
Lars Sandman, Prioriteringscentrum 
Andreas Hager, Upstream Dream 
 

Från TLV: 
Lina Book 
Nathalie Eckhart 
Christine Wilhemsson 
Elin Borg 
 
 
 
 

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

2. Ozanimod vid ulcerös kolit 
Tidig bedömningsrapport presenterades. Läkemedlet är ett peroralt alternativ till JAK-hämmare och 
förväntas omfattas av förmånsprocessen.  
BESLUT: Ingen nationell samverkan.  

3. Libmeldy vid metakromatisk leukodysfori 
Förelåg hälsoekonomisk rapport från FINOSE. Gemensam nordisk förhandling planeras vilket NT-
rådet anser mycket värdefullt. NT-rådet diskuterade utgångpunkter för bedömning av betalningsvilja. 
Diskussionen fortsätter kommande möte.  

4. Läkemedel vid myelom: kombinationer med 
lenalidomid 
Ulrika Eriksson Krebs påminde om föregående mötes ställningstagande gällande Darzalex, Kyprolis 
och Ninlaro. Listpriset för lenalidomid är nu känt och påverkar bedömningarna av 
kombinationsbehandlingar.  
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Förslag presenterades att ändra avstå-rekommendationer för Kyprolis och Darzalex-kombinationer 
med lenalidomid till ”kan användas”.  
 
BESLUT: Förslaget bifölls, nya rekommendationstexter diskuteras och fastställs kommande möte.  
  
ÅTGÄRD: NT-rådet fortsätter diskutera myelomområdet utifrån försäljningsstatistik och 
överlevnadsdata eftersom detta innebär mycket höga kostnader för regionerna. Ordförande i 
nationella vårdprogramgruppen för myelom bjuds in till kommande möte. 

5. Tecartus vid follikulärt B-cellslymfom 
NT-rådet diskuterade uppföljningsdata som företaget på NT-rådets förfrågan förmedlat.   
Det konstaterades att utformningen av jämförelsearmen fortfarande gör bedömningen av 
behandlingens effekt svår. NT-rådet väljer det mest konservativa av TLV:s scenarier som 
utgångspunkt då man anser osäkerheten mycket stor. 
Svårighetsgraden för tillståndet är mycket hög. Eftersom patientgruppen inte har 
behandlingsalternativ, är det önskvärt att söka en avtalslösning.  
BESLUT: Förhandlingsuppdrag utfärdas.  

6. Utformning av rekommendationer 
Med anledning av förändringar i NT-rådet policy för bedömning av betalningsvilja, ledde Kristina 
Aggefors en diskussion om hur NT-rådets rekommendationer bör struktureras.  

7. Marknad/förhandling 
Micke Svensson och Lena Gustafsson rapporterade om aktuella ärenden.  

8. Rekommendationer att avvakta användning 
Kristina Aggefors informerade om att med anledning av marknadsgodkännande och pågående 
utvärdering , publiceras rekommendationer att avvakta användning av några läkemedel i enlighet 
med NT-rådets rutin. Aktuella läkemedel är Rybrevant vid icke-småcellig lungcancer, Saphnelo vid 
SLE, samt Voxzogo vid akondroplasi. 

9. NT-rådets patientråd 
Andreas Hager uppdaterade gällande NT-rådets patientråd. Detta etableras i pilotform under 2022-
2023 och består av 6-8 ledamöter. Rådet företräder hela intressentgruppen patienter. Två möten per 
termin är tänkta, med Gerd Lärfars som ordförande, och Andreas Hager som sekreterare. Jan 
Liliemark medverkar i egenskap av ordförande i MTP-rådet. Samarbete är etablerat med 
Funktionsrätt Sverige angående nomineringsprocessen. De nominerade ska jävsdeklareras enligt 
kunskapsstyrningens rutiner.  
Fokus för årets arbete blir kommunikation och utbildning. Det senare görs inom ramen för EUPATI-
projektet. Andreas förklarade att ledamöter i patientrådet kommer att ha en roterande medverkan i 
NT-rådet.  
NT-rådet uttryckte sin uppskattning för arbetet.  

10. Prognosrapport horizon scanning 
Johanna Glad presenterade prognos för kommande behandlingar 2022-2023. Trender är fler 
kombinationer, och inom alla ATC-koder finns ATMP i pipeline.  
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11. Pilotprojekt med Läkemedelsverket om rådgivning 
Gerd Lärfars informerade om att efter förfrågan från NT-rådet och dess styrgrupp om stöd från 
Läkemedelsverket för oberoende rådgivning kring klinisk osäkerhet, har Läkemedelsverket 
presenterat ett förslag om en pilot. NT-rådet var positiva till förslaget.  
 
 

 Protokollförare 
 
 
Sofie Alverlind 
 
 
Justeras 
 
 

 
Gerd Lärfars   Maria Landgren   
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