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NT-rådet 2 april 2020 

     Deltagare 
NT-rådet 
Gerd Lärfars, ordförande, SLL 
Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 
Anna Lindhé, Västra regionen 
Jan Liliemark, SBU, Lars Sandman, Prioriteringscentrum 
Torbjörn Söderström, Region Stockholm-Gotland 
Anders Bergström, Norra regionen (punkt 2, 5-14) 
Freddi Lewin, NAC 
Ricard Nergårdh, Region Uppsala 
Kristina Aggefors, Region Stockholm 
Gustaf Befrits, Region Stockholm 
Lena Gustafsson, VGR 
Nadia Al-Omar, punkt 6, Region Skåne 
Ulrika Eriksson Krebs, VGR, punkt 6-7 
Aryotha Asmar-Talani, punkt 2 
Mikael Svensson, SKR  
Sofie Alverlind, SKR 
 
Frånvarande:  
Mikael Köhler, Uppsala-Örebroregionen; Maria Landgren, 
Södra regionen; Andreas Hager, Upstream Dream 
 

 
Från TLV 
Madeleine Jacobi  
Christoffer Knutsson 
Charlotte Anderberg 
Martin Moberg 
Jonathan Lind Martinsson 
Ann Einerth 
Christina Cederlund 
Natalie Eckard, 
  
 
 
 

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

2. Keytruda+Inlyta vid njurcellscancer 
NT-rådet diskuterade ärendet baserat på TLV:s hälsoekonomiska värdering och 
kostnadsminimeringsanalys.   
 
BESLUT: NT-rådet rekommenderar inte Keytruda+Inlyta på grund av bristande kostnadseffektivitet. 
Rekommendationen publiceras snarast med information om att rekommendationen uppdateras när 
TLV:s utvärdering avseende Bavencio i kombination med Inlyta vid samma indikation är tillgängligt  

3. JAK-hämmare vid måttlig till svår RA 
Kristina Aggefors presenterade uppdaterad rekommendation av Olumiant och Xeljanz som 
kompletterats med läkemedlet Rinvoq. I rekommendationen framgår att det kan bli aktuellt med nya 
överläggningar med alla tre företag under hösten och att NT-rådet då avser att uppdatera 
rekommendationen. 
BESLUT: Rekommendationen fastställdes 
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4. Uppdrag om utveckling av betalningsmodeller för 
innovativa läkemedel 
Micke Svensson gav en lägesrapport och påminde om SKR:s uppdrag att utveckla 
betalningsmodeller för vissa nya läkemedel, framförallt ATMP, kopplat till beslut i SKL:s kongress, 
vilket görs genom Marknadsfunktionen och NT-rådet. TLV har ett utvecklingsuppdrag av 
motsvarande art och gemensamma arbetsgrupper har bildats, bland annat med syfte att testa ram 
pilotfall för nya betalningsmodeller. Marknad har tagit fram kriterier för läkemedel som kan omfattas 
av detta utvecklingsarbete och önskade att NT-rådet beslutar vilka läkemedel som utses. Marknad 
föreslår Zolgensma vid SMA som pilot för gemensamma arbetsgruppen med TLV.  
BESLUT: NT-rådet stödjer att Zolgensma föreslås som pilot.  

5. NT-rådets arbetsformer och verksamhet 
NT-rådet diskuterade sin verksamhet med anledning av rådande situation kring covid-19. NT-rådets 
verksamhet och hantering av ärenden planeras att fortgå i stort sett oförändrat genom webbmöten. 
Enstaka ärenden av lägre angelägenhetsgrad prioriteras ned, liksom utvecklingsarbete. Arbetet 
behöver vara flexibelt och anpassas till rådande utveckling.  

6. TLV 
TLV presenterade aktuella ärenden.  

7. Beslut om samverkan krizanlizumab vid 
sickelcellsanemi 
Kristina Aggefors presenterade tidig bedömningsrapport från horizon scanning. De regioner som 
svarat på frågan, önskar nationell samverkan. Behandlingen bedömdes av NT-rådet som angelägen.  
BESLUT: Nationell samverkan.  

8. Uppdatering valoktokogen roxaparvovek vid hemofili 
Sofie Alverlind och Kristina Aggefors rapporterade från möten med företag och TLV, samt med 
Förbundet Blödarsjuka i Sverige. 
ÅTGÄRD: Kliniska experter från alla tre hemofilicenter bjuds in till junimötet för dialog kring 
behandlingen.  

9. Kommande möte 
Nästa möte sker via Skype 22/4 kl 14-17.  
 
 
 

 Protokollförare 
 
 
 
Sofie Alverlind 
 
 
 
Justeras 
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Gerd Lärfars   Gustaf Befrits 
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