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NT-rå det 7 februåri 2018 

     Deltagare 

NT-rådet 

Mårten Lindström, Sydöstra regionen, ordförande 

Maria Landgren, Region Skåne 

Anna Lindhé, Västra regionen 

Johannes Blom, Region Stockholm-Gotland  

Lars Lööf, Uppsala-Örebroregionen 

Mikael Köhler, Region Uppsala län 

Anna Bergkvist Christensen, Region Skåne  

Kristina Aggefors, SLL 

Gustaf Befrits, SLL 

Lars Sandman, Prioriteringscentrum 

Jan Liliemark, SBU 

Freddi Lewin, NAC 

Mikael Svensson, SKL  

Sofie Alverlind, SKL 

 

Från TLV 

Sara Hed 

Jonathan Lind Martinsson 

Madeleine Jacobi 

Sara Emrooz 
Mirjana Poljakovic 
Ina Anveden Berglind 
Elin Tyr 
Anna Strömgren 

 
Gäster 
Erik Gustafsson, Prioriteringscentrum 
Karin Nordin, SLL 
 
Frånvarande 
Gerd Lärfars, SLL 

Anders Bergström, Norra regionen 

Ricard Nergårdh, SLL 
 
 

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

informerade om att enligt styrgruppsbeslut och beslut i berörd region, vikarierar Freddi Lewin som 

regionsrepresentant för Sydöstra regionen. Sofie Alverlind informerade om möte med arbetsgruppen 

för nya dyra läkemedel inom Nordiskt läkemedelsforum, där nordisk samverkan kring förhandling 

samt informationsutbyte ska utredas.   

2. Uppföljning 
Kristina Aggefors presenterade försäljningsstatestik för ett antal läkemedel med rekommendation 

från NT-rådet  

3. Optune, medicinteknisk produkt för gliblastom 
Förelåg utkast till rekommendation samt företagets erbjudande om rabatt.  

Freddi Lewin rapporterade att NAC-gruppen bedömer de kliniska resultaten som tydliga och positiva.   

 

BESLUT: Rekommendation lämnas att landstingen kan använda Optune. Rekommendationstexten 

förtydligas och granskas innan den förmedlas.  
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4. Naloxon nasal spray 
Anna Bergkvist Christensen presenterade ett sammandrag ur den tidiga bedömningsrapporten för  

nasalt Naloxon. Maria Landgren informerade om Region Skånes strategi och plan för att 

tillgängliggöra naloxonläkemedel. 

BESLUT: Ingen nationell samverkan, vilket motiveras av att frågan är politiskt beredd, och 

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår förändringar i föreskrifter för att tillgängliggöra 

naloxonläkemedel.  

5. TLV 
TLV presenterade aktuella ärenden. Hantering av kombinationsbehandlingar vid myelom 

diskuterades.   

6. Etisk analys av PrEP för HIV 
Erik Gustavsson, Prioriteringscentrum presenterade sin etiska analys av preexpositionsbehandling 

(PrEP) för HIV. NT-rådet framförde önskemål om komplettering av analysen.  

7. Tecentriq vid urotelialcancer och NSCLC 
Tidigare rekommendationer för Optivo och Keytruda vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra 

linjen samt urotelialcancer har kompletterats med en bedömning av Tecentriq. Resultat av den 

nationella upphandlingen presenterades för NT-rådet.  

 

NSCLC:  

BESLUT: Effekten av behandlingen bedöms som liten-måttlig för Tecentriq, Opdivo och Keytruda. 

läkemedel. Rekommendationen innebär att landstingen kan använda något av de tre läkemedlen. 

 

Urotelialcancer:  

BESLUT: Keytruda eller Tecentriq kan användas vid första och andra linjens behandling, och Opdivo 

kan övervägas i andra hand vid andra linjens behandling där denna är indicerad. Beslutet fattades 

genom omröstning.   

8. Bavencio vid merkelcellscarcinom  
NT-rådet diskuterade rekommendation mot bakgrund av resultat från den nationella upphandlingen 

och NAC:s bedömning av den kliniska effekten. Beslut om rekommendation fattas vid nästa möte.  

9. Soliris 
Maria Landgren informerade om att nationella expertgruppen för aHUS tillgänglig för att bedöma 

patienter i enlighet med riktlinjerna för behandling av aHUS och NT-rådets rekommendation. Mikael 

Köhler och Jan Liliemark rapporterade från dialog med PNH-gruppen, vilken kommer att fortsätta.  

BESLUT: Separata uppdaterade rekommendationer för Soliris vid aHUS respektive PNH utvecklas. 

 

10. Darzalex 
Landstingens ställningstagande till pilotförsök med uppföljning av Darzalex via nationella 

cancerläkemedelsregistret redovisades.  

BESLUT: NT-rådet bejakar pilotförsök via nationella cancerregistret. Detta återkopplas till företaget.  
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11. Övriga frågor 
Mikael Svensson rapporterade aktuella ärenden inom förhandlings- och marknadsfunktionerna.  

Johannes Blom informerade om status för landstingens kunskapsstyrningssystem.  

 

 

 

Protokollförare 

 

 

 

Sofie Alverlind     

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Mårten Lindström   Anna Lindhé   


