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NT-rådet 14 november 2019 

     Deltagare 
NT-rådet 
Gerd Lärfars, ordförande, Region Stockholm 
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 
Anna Lindhé, Västra regionen 
Anders Bergström, Norra regionen (punkt 1-5) 
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen 
Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland 
Freddi Lewin, NAC 
Jan Liliemark, SBU 
Kristina Aggefors, Region Stockholm 
Gustaf Befrits, Region Stockholm 
Aryotha Tasmar Alani, Region Östergötland (punkt 3,5, 12) 
Lena Gustafsson, VGR 
Mikael Svensson, SKL  
Sofie Alverlind, SKL 
 
Frånvarande: Maria Landgren, Södra regionen; Ricard 
Nergårdh, Region Uppsala; Lars Sandman, 
Prioriteringscentrum; Andreas Hager, Genia 
 

Från TLV 
Madeleine Jacobi 
Ida Ahlberg 
Sara Emrooz 
Isak Nilsson 
Martin Moberg 
Maria Johansson 
Elin Borg 
Emma Olin 
 
Gäster 
Love Linnér, Region Stockholm 
Desiré Loikas, Region Stockholm 
Jan-Inge Henter, KI 

1. Inledning 
Föregående protokoll godkändes. Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden. 
Anna Bratt, NT-rådets kommunikatör, presenterades.  

2. Uppföljning 
Desiré Loikas presenterade preliminär uppföljningsrapport för FreeStyle Libre. Kvalitetsregistret NDR 
har hög täckningsgrad för typ1-diabetes, men täckningsgraden för typ 2-diabetes som har CGM 
varierar mellan regionerna vilket gör tolkningen av resultaten osäker. Uppföljningen indikerar en låg 
användning av CGM vid typ 2-diabetes i enlighet med rekommendationen men med en liten ökning 
över tid.  
ÅTGÄRD: Uppföljningsrapporten skickas för kommentar till läkemedelskommittéerna.  
 
Love Linnér presenterade uppföljningsresultat för läkemedel vid myelom. För Darzalex finns en tydlig 
korrelation mellan användning och registrering.  
Uppföljning av Zytiga och Xtandi vid prostatacancer visar god geografisk jämlikhet.  

3. TLV 
TLV presenterade aktuella ärenden, bland annat hälsoekonomisk värdering av Tecentriq i 
kombination med nab-paklitaxel vid trippelnegativ bröstcancer.  
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4. Onpattro vid ärftlig transtyretinamyloidos 
Micke Svensson och Anders Bergström informerade om brev från företaget Anylam som ifrågasätter 
rekommendationen att inte använda Onpattro. NT-rådet diskuterade detta. Ett svar till företaget 
skickas kommande vecka.  

5. Vidgat uppdrag Marknad/Förhandlingsfunktionen 
Micke och Lena presenterade förslag till vidgat uppdrag att arbeta med nya avtalsformer för vissa 
läkemedel, som beslutas av Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik 21/11. 
Uppdraget är utformat för att ha utrymme säkra att avtal som ingås är praktiskt genomförbara, och 
framhåller vikten av kontinuerlig förankring hos regionerna.  

6. Process för hantering av nya data 
NT-rådet diskuterade hur man kan arbeta med att utveckla en process för hantering av nya data 
efter att rekommendation avgivits.   

7. Emapalumab vid hemafagocyterande lymfohistocytos 
Jan-Inge Henter, barnläkare och professor vid KI, medverkade och informerade om sjukdomen 
hemafagocyterande lymfohistocytos (HRH), som rådgivning till NT-rådets beslut om samverkan 
gällande emapalumab. NT-rådet hade tidigare tagit del av snabbrapport om läkemedlet från horizon 
scanning.  
BESLUT: Ingen nationell samverkan med anledning av att det rör sig om en mycket liten 
patientgrupp och det idag finns ett nära samarbete mellan de kliniska experterna vilket ökar 
förutsättningarna för jämlik behandling. NT-rådet behåller ärendet under bevakning för att vid behov 
ta upp det igen beroende på EMA:s beslutade indikation.   

8. Beslut om samverkan imlifidas (IdeS), 
avstötningsprofylax vid njurtransplantation 
Kristina Aggefors presenterade tidig bedömningsrapport. CHMP väntas yttra sig i slutet av 2019. De 
regioner som återkopplat på bedömningsrapporten önskar nationell samverkan.  
BESLUT: Nationell samverkan med motiveringen att det rör sig om en angelägen behandling och ny 
behandlingsprincip.  

9. Brev från fonden Citronfjärilen 
NT-rådet diskuterade brev från Fonden Citronfjärilen, som önskar möte med NT-rådet och justering 
av rekommendationen att inte använda av Symkevi till patienter som inte tolererar Orkambi.  
ÅTGÄRD: Gerd Lärfars skickar ett skriftligt svar från NT-rådet och förklarar att NT-rådet följer TLVs 
förmånsbeslut, samt hänvisar till TLV.  

10. Upphandling PD1/PD-L1-hämmare 
Ulf Törnqvist beskrev olika förslag till hantering av ny upphandling av PD1- och PD/L1-hämmare 
med anledning av att nuvarande avtal inom kort går ut. NT-rådet ansåg det angeläget att 
läkemedelsgruppen fortsatt hanteras nationellt. Det ansågs också viktigt att lyfta att pristransparens 
värderas högt.  
ÅTGÄRD: NT-rådet tar del av Ulf Törnqvists underlag inför kommande möte, då frågan diskuteras 
ytterligare.  
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11. Pågående ärenden i Marknad/förhandlingsfunktionen 
Lena Gustafsson och Micke Svensson presenterade aktuella ärenden.  

12. Procysbi vid nefropatisk cystinos 
Kristina föreslog att arkivera rekommendationen från 2015, som hänvisar att avvakta tills 
förmånsbeslut fattats. Beslut från TLV att Procysbi inte ska ingå i högkostnadsskyddet finns.  
BESLUT: förslaget bifölls.  

13. Waylivra 
Beslut om samverkan fattades förra hösten och behandlingen är nu godkänd och efterfrågas. TLV:s 
utredning har ännu inte påbörjats, varför rekommendation kommer att dröja. 
BESLUT: en rekommendation att avvakta användning tills underlag för bedömning är tillgängligt, 
publiceras.  
 
  
 
Protokollförare 
 
 
 
Sofie Alverlind 
 
 
 
Justeras 
 
 

 
Gerd Lärfars   Torbjörn Söderström 
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