
1(3) 
 

   
  Protokoll 
    2022-03-23 

   
  

   

NT-rådet 23 mars 2022 

     Deltagare 
NT-rådet 
Gerd Lärfars Region Stockholm 
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 
Anna Lindhé, Västra regionen 
Åsa Derolf, Region Stockholm-Gotland 
Maria Landgren, Södra regionen 
Anders Bergström, Norra regionen 
Maria Palmetun-Ekbäck, Region Mellansverige 
Kenneth Villman, NAC 
Lena Gustafsson, VGR 
Jan Liliemark, SKR 
Tina Fors, SKR 
Lars Sandman, Prioriteringscentrum 
Ricard Nergårdh, Region Uppsala 
Kristina Aggefors, Region Stockholm 
Aryotha Asmar-Talani, Region Östergötland 
Gustaf Befrits, Region Stockholm 
Micke Svensson, SKR 
Sofie Alverlind, SKR 
 
Frånvarande: Andreas Hager 

 

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

2. Libmeldy vid metakromatisk leukodystrofi 
NT-rådet utgår i sin bedömning av från FINOSE:s hälsoekonomiska värdering. Tillståndet är extremt 
sällsynt, vilket kan motivera förhöjd betalningsvilja.  

3. Adakveo vid sicklecellsjukdom 
Förslag till rekommendation att Adakveo kan användas presenterades, mot bakgrund av erbjuden 
återbäring. Tillståndet bedömdes ha hög svårighetsgrad. Osäkerheten i hälsoekonomiska 
värderingen bedömdes mycket hög. NT-rådet konstaterade att väsentliga resultat av den 
hälsoekonomiska värderingen maskerats i TLV:s publicerade rapport.  
BESLUT: Rekommendationen fastställdes.  

4. Keytruda adjuvant vid avancerad njurcellscancer 
Förslag till rekommendation att Keytruda bör användas adjuvant vid njurcellscancer. NT-rådet 
bedömde att svårighetsgraden för tillståndet är hög. Rekommendationen baseras på en bedömning 
av berörd vårdprogramgrupp och upphandlat avtalspris.  
BESLUT: Rekommendationen fastställdes efter justeringar. 
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5. Marknad/förhandling 
Tecartus vid mantelcellslymfom: Lena Gustafsson presenterade företagets erbjudande samt 
återkoppling gällande TLV:s hälsoekonomiska värdering. NT-rådet avslog erbjudandet då detta inte 
räcker för utfärdande av positiv rekommendation.   
ÅTGÄRD: Rekommendation att avstå från användning utvecklas för fastställande nästa möte.  
 
NT-rådet informerades om övriga pågående ärenden inom Marknad/förhandling.   

6. Läkemedel vid SMA 
Evrysdi och Spinraza: Micke Svensson rapporterade från dialoger med Biogen och Roche, där 
avtalslösningar diskuterats med målsättningen att åstadkomma tillgänglighet till läkemedel till en 
större patientgrupp än vad som omfattas av NT-rådets gällande rekommendation.   
BESLUT: NT-rådet utfärdar ett fortsatt förhandlingsuppdrag och dialog med båda företag.  
 
Zolgensma: NT-rådet och behandlingsrådet för SMA har fått frågor gällande behandling med 
Spinraza efter behandling med Zolgensma om behandlingssvar uteblir. Detta rekommenderas inte, 
eftersom det saknas vetenskapligt stöd för att kombinationer av de tillgängliga läkemedlen mot SMA 
ger förbättrad effekt. Behandlingsrådet föreslås utreda om det är möjligt att bedöma om 
Zolgensmabehandling lett till genuttryck hos enskilda patienter. NT-rådet ansåg att detta är en 
principiellt intressant fråga, som kan ge viktiga lärdomar till kommande ATMP-ärenden.   
 
BESLUT: NT-rådet ger behandlingsrådet uppdrag att utreda om genuttryck efter 
Zolgensmabehandling kan utvärderas.  
 
 

7. Aspaveli vid PNH 
Sofie Alverlind rapporterade från dialog med företaget och PNH-gruppen gällande Aspavelis vid 
PNH.  

8. Jemperli vid endometriecancer 
NT-rådet har, efter att rekommendation att avstå användning av Jemperli, mottagit en skrivelse från 
företaget som frågar varför hälsoekonomisk värdering genomförts givet att den kliniska 
dokumentationen bedömts för  osäker. NT-rådet menade att TLV:s hälsoekonomiska värdering 
tydliggjort att det inte går att bedöma kostnadseffektiviteten vilket är ett viktigt stöd för att kunna 
avråda från en behandling som efterfrågas. NT-rådet vidhåller sin bedömning men beklagar att man 
inte kände till vilken klinisk dokumentation som var tillgänglig i ett tidigare skede, och att detta är 
viktigt att beakta vid utveckling av NT-rådets processer.   

9. Kaftrio/Kalydeco vid cystisk fibros 
NT-rådet diskuterade inkommet brev från arbetsgruppen för cystisk fibros. NT-rådet kommer att 
fortsätta dialogen med företaget för att försöka bidra till att ny förmånsansökan inkommer 
skyndsamt.   

 

10. Ilaris vid CAPS 
Nominering har inkommit från Region Östergötland gällande Ilaris vid cryopyrin-associerat periodiskt 
syndrom (CAPS). Frågan återkommer nästa möte för beslut.  
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 Protokollförare 
 
 
Sofie Alverlind 
 
 
Justeras 
 
 

 
Gerd Lärfars   Anders Bergström  
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