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NT-rå det 21 december 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 

Maria Palmetun-Ekbäck, Region Mellansverige 

Henrik Lövström, NAC  

Lena Gustafsson, VGR 

Jan Liliemark, SKR 

Lars Sandman, Prioriteringscentrum (från punkt 4) 

Ricard Nergårdh, Region Uppsala 

Kristina Aggefors, Region Stockholm 

Aryoutha Asmar-Talani, Region Östergötland 

Gustaf Befrits, Region Stockholm 

Micke Svensson, SKR 

Lena Persson, Region Skåne 

Anders Bergström, Norra Regionen (från punkt 4) 

Kenneth Villman, NAC 

Johanna Glad, Region Skåne 

Frånvarande 

Therese Lövbom, SKR 

Andreas Hager 

 

1. Inledning 
Ingen deklarerade jäv för aktuella ärenden. Gustaf Befrits utsågs till justeringsperson. Föregående 

protokoll gicks igenom och godkändes. Diskussionen om CAR-T med Läkemedelsverket vid förra 

mötet var uppskattad.  

2. Uppdaterad rekommendation för Shingrix 
Kristina Aggefors presenterade en uppdaterad avvakta-rekommendation för Shingrix, vaccin mot 
herpes zoster. Rekommendationen tydliggör att NT-rådet inväntar Folkhälsomyndighetens 
utvärdering. Nuvarande formulering: immunosupprimerade vid sjukhusanknuten verksamhet 
föreslogs ändras till svårt immunosupprimerade. 
 
Beslut: Rekommendationen fastställdes efter justeringar. 

3. Padcev och Keytruda  
Aryoutha Asmar Talani presenterade en bör-rekommendation för Padcev vid urotelial cancer.  
Mycket hög svårighetsgrad och mindre vanligt tillstånd beslutades för den aktuella patientgruppen 
med urotelial cancer.  
 
Beslut: Rekommendationen fastställdes 
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Rekommendationen för Keytruda för adjuvant behandling av melanom diskuterades. Osäkerheten i 
underlaget ansågs hög motiverat med avsaknaden av OS-data  
 
Beslut: Rekommendationen fastställdes. 

4. TLV – Enhertu  
TLV presenterade en hälsoekonomisk värdering för Enhertu vid HER2-positiv bröstcancer i andra 

linjen.  

5. Enhertu – diskussion efter TLV:s presentation 
 

Den hälsoekonomiska utvärderingen diskuterades. Svårighetsgraden är lägre i den här 

patientgruppen än i tredje linjen.  

 

Åtgärd: Uppdaterad rekommendation tas fram till nästa möte som innefattar både andra och tredje 

linjens behandling 

 

Enhertu är även aktuellt att få godkännande vid HER-2-positiv magsäckscancer och cancer i 

gastroesofagala övergången. 

 

Beslut: Nationell samverkan och hälsoekonomi beställs från TLV med prioritet 2. Avvakta-

rekommendation tas fram 

6. Tidig bedömningsrapport - ivosidenib 
Punkten flyttades till nästa möte. 

7. Uppföljning av läkemedel mot SMA 
Love Linnér presenterade uppföljningsdata från Socialstyrelsen för läkemedel mot SMA. En av 

frågeställningarna var hur väl vi hittar vilka patienter som får behandling med Spinraza. 

Datakvaliteten för Evrysdi är dålig eftersom utlämningen av läkemedlet inte registreras. 

Försäljningsstatistik visar att användningen av Evrysdi ökar kraftigt. 

 

Åtgärd: TLV kontaktas angående uppföljningsdata. 

8. Aspaveli 
PNH-gruppen har kontaktats för att få deras synpunkt på insättningskriterier för Aspaveli. Frågan 

återkommer på nästa möte. 

9. Libmeldy 
Punkten flyttades till nästa möte. Förslag till rekommendation är framtaget. 

10. Keytruda och Lenvima vid njurcancer 
NT-rådet tog del av informationen från NAC gällande uppdatering av Vårdprogrammet för 

Njurcancer. Vårdprogramgruppen har kontaktat NAC med önskemål om att kunna rekommendera 

kombinationen pembrolizumab + lenvatinib i första linjen för avancerad njurcancer. NT-rådet har inga 

principiella invändningar mot off-label förskrivning av Lenvima (lenvatinib) om det finns evidens för 
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nyttan av behandlingen. En förutsättning är dock att behandlingskostnaden är acceptabel och inte 

högre än för nuvarande behandling, vilket NT-rådet bedömer att den är.   

 

 
11. Inför nordiska mötet i Malmö 

Mötesupplägget diskuterades för det kommande mötet i Malmö med Norge och Danmark.  

 

12. Övriga frågor 

Jan Liliemark kommer att lämna uppdraget som ordförande för MTP-rådet efter årsskiftet. Jan 

kommer att vara kvar som adjungerad till NT-rådet och bidra i arbetet med granskning av 

rekommendationer, och medverka i patientrådet och bidra i utvecklingsarbete.  
 

 

 

 Protokollförare 

 

 

 

Kristina Aggefors 

 

 

Justeras 

 

 

 

Gerd Lärfars   Gustaf Befrits  

 


