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NT-rådet 20 maj 2020 

     Deltagare 
NT-rådet 
Gerd Lärfars Region Stockholm 
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 
Anna Lindhé, Västra regionen 
Maria Landgren, Södra regionen 
Anders Bergström, Norra regionen 
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen 
Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland 
Freddi Lewin, NAC 
Lena Gustafsson, VGR 
Mikael Svensson, SKR 
Andreas Hager, Upstream Dream 
Ricard Nergårdh, Region Uppsala 
Jan Liliemark, SBU 
Kristina Aggefors, Region Stockholm 
Gustaf Befrits, Region Stockholm 
Nadja Al-Omar, Region Stockholm 
Aryotha Asmar-Talani, Region Östergötland 
Lena Gustafsson, VGR 
Anna Bratt, Region Stockholm 
Sofie Alverlind, SKR 
 
Frånvarande: Lars Sandman, Prioriteringscentrum 
 

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

2. Keytruda vid huvud-halscancer 
Ario Asmar-Talani presenterade utkast till rekommendation att Keytruda bör användas vid aktuell 
indikation. Freddi Lewin och NAC önskar förtydligande kring när rekommendationer uttrycks som 
”bör” respektive ”kan användas”. Skälet till att rekommendationen uttrycks som ”bör” i detta fall är att 
vetenskapliga underlaget är tillförlitligt, effekten relevant, samt att det inte finns behandlingsalternativ 
för första linjen, vilket läggs till i rekommendationen. 
BESLUT: Rekommendationen fastställdes med ovanstående justering och publiceras efter 
granskning senast onsdag kommande vecka.  
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3. Bavencio i kombination med Inlyta vid njurcellscancer 
Ario Asmar-Talani presenterade förslag till rekommendation, som omfattar alla tre godkända 
läkemedelskombinationer vid denna indikation. Rekommendationen innebär att Opdivo kombinerat 
med Yervoy rekommenderas, men inte Keytruda eller Bavencio kombinerade med Inlyta, då de 
senare inte bedöms kostnadseffektiva.  
BESLUT: Rekommendationen fastställdes  

4. Vimizim vid Morquios sjukdom 
Micke Svensson informerade om dialog med företaget. NT-rådet diskuterade effekten av 
behandlingen, osäkerheten i resultaten och utifrån detta, hur stor betalningsvilja som är rimlig. 
ÅTGÄRD: Dialog med företaget fortsätter.  

5. Translarna vid Duchennes muskelatrofi 
Maria Landgren informerade om att Skåne, VGR och Halland avslutat behandling av tre patienter 
som inte längre är gående och att detta är föremål för juridisk utredning. VGR:s etiska råd har menar 
att behandling kan sättas ut när förutsättningarna ändras, vilket TLV:s förmånsbeslut innebär.  

6. Spravato vid depression 
TLV har publicerat sin hälsoekonomiska värdering som presenteras kommande NT-rådsmöte, och 
med anledning av detta frågade Micke Svensson om NT-rådet önskar utfärda ett 
förhandlingsuppdrag. NT-rådet ansåg att ett avtal som kan reducera osäkerheter är önskvärt. 
BESLUT: Förhandlingsuppdrag utfärdas.  

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

8. Förfrågan om intervju till Blodcancerförbundets 
Vinnovaprojekt om patientsamverkan. 
Andreas Hager informerade om projektet som genomförs i samarbete med några företag och har 
varit föremål för granskning av Dagens Medicin. Projektet har kontaktat NT-rådet med förfrågan om 
medverkan i intervju. Gerd Lärfars uttryckte tvekan med anledning av att medverkan kan innebära 
att det ifrågasätts hur NT-rådet hanterar jäv, samtidigt som det kan uppfattas som negativt om man 
inte medverkar.  
ÅTGÄRD: Svar skickas Blodcancerförbundet där man erbjuder skriftlig information om hur NT-rådet 
arbetar utifrån sin policy för patientsamverkan.  

9. Cystadrops 
Sofie Alverlind påminde om pågående ärende efter VGR:s nominering från 2018. Sedan dess har 
TLV avslagit förmånsansökan för Cystadrops. NT-rådet ansåg att det är rimligt att företaget på nytt 
ansöker om förmån och att förhandling utan förmånsansökan inte är aktuell.  

10. Kommande möte 
Nästa möte 4/6 genomförs via Teams, preliminärt 8:30-12:30.  
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11. Övriga frågor 
 
 

 Protokollförare 
 
 
 
Sofie Alverlind 
 
 
 
Justeras 
 
 

 
Gerd Lärfars   Mårten Lindström 
     


	Deltagare
	1. Inledning
	2. Keytruda vid huvud-halscancer
	3. Bavencio i kombination med Inlyta vid njurcellscancer
	4. Vimizim vid Morquios sjukdom
	5. Translarna vid Duchennes muskelatrofi
	6. Spravato vid depression
	7. Marknad/förhandling
	8. Förfrågan om intervju till Blodcancerförbundets Vinnovaprojekt om patientsamverkan.
	9. Cystadrops
	10. Kommande möte
	11. Övriga frågor

