
1 (2) 
 

   

  Protokoll 
    2020-02-19 

   

  

  www.tieto.se/pps 

 

NT-rå det 19 februåri 2020 

     Deltagare 

NT-rådet 

Gerd Lärfars Region Stockholm 

Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 

Anna Lindhé, Västra regionen 

Anders Bergström, Norra regionen 

Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland 

Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen 

Freddi Lewin, NAC 

Lars Sandman, Prioriteringscentrum  

Lena Gustafsson, VGR 

Ricard Nergårdh, Region Uppsala 

Jan Liliemark, SBU 

Kristina Aggefors, Region Stockholm 

Gustaf Befrits, Region Stockholm 

Ulrika Eriksson Krebs, VGR 

Lena Gustafsson, VGR 

Anna Bratt, Region Stockholm 

Sofie Alverlind, SKR 

 

Frånvarande: Maria Landgren, Södra regionen; Mikael Svensson, SKR 

 

1. Inledning 
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden.  

Föregående protokoll godkänns vid nästa möte.  

2. Nominering mogamulizumab vid Sezarys sjukdom 
Förelåg nominering från Region Skåne, som önskar nationell samverkan kring läkemedlet som 

bryggbehandling till allogen stamcellstransplantation i kurativt syfte.  

ÅTGÄRD: Maria Landgren ombeds återkomma med information om svårighetsgrad av sjukdomen i 

kön till transplantation och mortalitetsrisken. Frågan bordläggs till kommande möte. 

3. Besut om samverkan  
Isatuximab vid myelom: Läkemedlet har liknande verkningsmekanism och plats i terapin som 

Darzalex. NAC önskar nationell samverkan.  

BESLUT: Nationell samverkan. TLV uppdras att göra en hälsoekonomisk värdering 

 

Bulevirtid vid hepatit D:  Förelåg snabbrapport från horizon scanning. Första indikationen för 

läkemedlet gäller patienter infekterade med både hepatit B och D. Väntat godkännande är 

försommaren 2020. Läkemedlet ges subkutant en gång om dagen som långtidsbehandling.  
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Det är tänkbart att det läkemedlet kan hanteras via förmånen. Kristina Aggefors rapporterade att fler 

läkemedel är på ingång på samman indikation.  

ÅTGÄRD: Företaget kontaktas av Lena Gustafsson för klargörande kring eventuell förmånsansökan 

och förhandlingsförutsättningar.  

BESLUT: Nationell samverkan, men detta kan omprövas om förmånsansökan blir aktuell.  

4. Uppdatering Marknad/Förhandling 
Lena Gustafsson presenterade aktuella ärenden.  

5. Nerlynx vid bröstcancer 
Läkemedlet omfattas av nationell samverkan och företaget har till NT-rådet förmedlat 

hälsoekonomiskt underlag till TLV:s nämnd, som fattar beslut om ärendet 20 februari. Utifrån detta 

diskuterade NT-rådet behovet av en rekommendation och bedömde att läkemedlet kan hanteras av 

verksamheterna efter TLV:s beslut utan stöd av rekommendation från NT-rådet.  

BESLUT: Nerlynx omfattas inte längre av nationell samverkan. Regionerna och företaget informeras 

om detta.  

6. AsthmaTuner, beslut om rekommendation 
NT-rådet diskuterade senaste utkast till rekommendation, som genomgick mindre justeringar och 

kompletterades med information om att MTP-rådet kommer att hantera denna typ av ärenden 

framöver.  

BESLUT: Rekommendationen fastställs och publiceras 20 februari; företaget informeras.  

7. NT-rådets internat 4-5 mars 
Sofie Alverlind presenterade förslag till upplägg. Första halvdagen delas med rådet för 

medicintekniska produkter.  

 

8. Övriga frågor 
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Gerd Lärfars   Torbjörn Söderström 

     


