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NT-rådet 5 mårs 2020
Deltagare
NT-rådet
Gerd Lärfars, ordförande, SLL
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen
Anna Lindhé, Västra regionen
Jan Liliemark, SBU, Lars Sandman, Prioriteringscentrum
Maria Landgren, Södra regionen
Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland
Anders Bergström, Norra regionen (punkt 2, 5-14)
Freddi Lewin, NAC
Andreas Hager, Upstream Dream
Ricard Nergårdh, Region Uppsala
Kristina Aggefors, Region Stockholm
Gustaf Befrits, Region Stockholm
Lena Gustafsson, VGR
Johanna Glad, Region Skåne
Ulrika Eriksson Krebs, VGR, punkt 7,
Ario Tasmar-Alani, punkt 7
Berit Nilsson, Region Skåne, punkt 4
Anna Bratt, Region Stockholm
Mikael Svensson, SKR
Sofie Alverlind, SKR

Från TLV
Madeleine Jacobi
Isak Nilsson
Ida Ahlberg
Christoffer Knutsson
Hanna Zirath
Sara Emrooz
Isak Nilsson
Minna Klintz Syréhn
Ingela Svanäng
Johanna Lind

Frånvarande:
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen

1.

Inledning
Föregående två protokoll godkändes. Andreas Hager deklarerade jäv för givosiran vid profyri. I övrigt
deklarerade ingen jäv för aktuella ärenden.

2.

Uppdatering Marknad/förhandling
Lena Gustafsson och Micke Svensson informerade om pågående ärenden.
Xtandi och Zytiga: NT-rådet tillfrågades om det finns behov av fortsatt nationell samverkan och
rekommendation, med anledning av att nya avtal skall förhandlas.
BESLUT: Fortsatt nationell samverkan, rekommendation uppdateras i samband med nya avtal.
Ninlaro: NT-rådet tillfrågades om det finns behov av fortsatt nationell samverkan och
rekommendation.
BESLUT: Fortsatt nationell samverkan, med anledning av behov av samlad hantering av
myelomläkemedel. Uppdatering av rekommendation görs i samband med att avtalet förlängs.
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Darzalex: NT-rådet såg behov av kompletterande hälsokekonomisk värdering i samband med att
nya kombinationer med Darzalex kan blir aktuella.
BESLUT: TLV tillfrågas om det är möjlighet att återkomma med hälsoekonomiska underlag om de
nya kombinationerna, förutsatt att företaget har sådana.
Beovu vid AMD: Förelåg förslag att NT-rådet inte utfärdar förhandlingsuppdrag utan den
kommande hälsoekonomiska värderingen och rekommendationen kan utgöra grund för fortsatta
regionala upphandlingar, eftersom regionerna har olika beslut kring användning av läkemedel för
makuladegeneration.
BESLUT: Inget förhandlingsuppdrag i enlighet med förslag.

3.

Onpattro vid aTTR
Micke Svensson rapporterade kring nytt erbjudande gällande läkemedel vid skelleftesjukan. Med
anledning av detta presenterades förslag till justering av rekommendationen gällande Tegsedi,
Onpattro och Vyndaqel.
Det har bekräftats att APL fått tillstånd att tillverka Diflunisal.
BESLUT: Förslaget bifölls. Rekommendationen uppdateras och fastställs nästa möte. Nya
avtalsvillkor gäller från första april.

4.

Kommunikationsstrategi
Anna Bratt uppdaterade kring arbetet med NT-rådets kommunikationsstrategi.

5.

Rapportering från arbetsgrupper för tillförlitlighet i
dokumentation och bedömning av betalningsvilja
NT-rådet diskuterade hur bedömningen av betalningsvilja kan utvecklas.

6.

TLV:s ärenden
TLV rapporterade kring aktuella ärenden.

7.

Avstämning TLV:s ärenden
Keytruda + Inlyta vid njurcellscancer: NAC avrapporterar på mötet 17/3 och NT fattar beslut om
rekommendation 2/4 när TLV:s rapport är tillgänglig.
Kadcyla adjuvant vid bröstcancer: NT-rådet diskuterade bedömningen av svårighetsgrad och
tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen.
ÅTGÄRD: Beslut fattas mot bakgrund av utkast till rekommendation 17/3.

8.

Beslut om samverkan Poteligeo (mogamulizumab) vid
Sézarys syndrom
Region Skånes nominering, som omfattar både palliativ och kurativ behandling, diskuterades.
BESLUT: Nationell samverkan, hälsoekonomisk värdering beställs.
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9.

Luxturna
Gustaf Befrits informerade om nya hälsoekonomiska uppgifter som Novartis inkommit med gällande
Luxturna.
ÅTGÄRD: TLV uppdras att gå igenom de nya uppgifterna och vid behov uppdatera det
hälsoekonomiska underlaget.

10. Rapport från horizon scanning
Johanna Glad presenterade en översyn av läkemedel som väntas bli godkända 2020-2021.

11. Beslut om samverkan luspatercept vid beta-thalassemi
Förelåg tidig bedömningsrapport för luspatercept. Läkemedlet innebär en ny behandlingsprincip och
är en subkutan injektion som ges var tredje vecka. NT-rådet diskuterade om det kan vara aktuellt
som förskrivningsläkemedel.
BESLUT: Nationell samverkan. Företaget kontaktas och NT-rådet stämmer av hantering av ärendet
om förmånsansökan skulle bli aktuell.

12. Hantering Givlaari vid porfyri
Ricard Nergårdh rapporterade från dialog med klinisk expert på porfyricenter angående vilket behov
som finns av stöd från NT-rådet gällande Givlaari. Rekommendation från NT-rådet bedöms behövas
oavsett om läkemedlet hanteras genom recept eller rekvisition utifrån att det kan uppstå behov av
förtydligande kring plats i terapin.

13. Samverkan nordiskt läkemedelsforum och BeNeLuxA
Sofie Alverlind informerade om att samverkan mellan Nordiskt läkemedelsforum, arbetsgruppen Nya
dyra läkemedel, och BeNeLuxA-länderna inletts. Lena Gustafsson informerade om samverkan kring
enskilda läkemedelsärenden inom arbetsgruppen Nya dyra läkemedel.
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