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NT-rå det 15 februåri 2023 

     Deltagare 

NT-rådet 

Gerd Lärfars Region Stockholm (punkt 1-3) 

Anna Lindhé, Västra regionen 

Maria Palmetun, Region Mellansverige 

Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen 

Jan Liliemark, SKR 

Therese Lövbom, SKR 

Ricard Nergårdh, Region Uppsala 

Kristina Aggefors, Region Stockholm 

Gustaf Befrits, Region Stockholm 

Micke Svensson, SKR 

Anders Bergström, Norra Regionen 

Kenneth Villman, NAC 

Åsa Derolf, Region Stockholm-Gotland 

Lars Sandman, Prioriteringscentrum 

Aryoutha Asmar-Talani, Region Östergötland (punkt 5) 

Elisabet Andersson, Region Västmanland (punkt 3 och 4) 

Lena Persson, Region Skåne (punkt 9) 

Johanna Glad (punkt 6) 

Emil Aho (punkt 2) 

Marianne Aufrecht Gustafsson (punkt 2) 

TLV (punkt 3) 

 

 

Förhinder 

Andreas Hager 

Maria Landgren, Region Skåne 

 

1. Inledning 
Mötet inleddes av Mårten Lindström. Ingen mötesdeltagare hade jäv att deklarera för dagens 

ärenden. Åsa Derolf utsågs till justeringsperson. Föregående protokoll godkändes.  

2. Kombinationsbehandlingsprojektet 
Emil Aho och Marianne Aufrecht Gustafsson berättade om status för 
kombinationsbehandlingsprojektet. 
 
Syftet med arbetet har varit att utarbeta praktiska lösningar som har möjlighet att underlätta 
tillgängliggörandet av kombinationsbehandlingar. En rapport är under framtagande som innefattar 
kartläggning av komplexiteten vid prissättning av cancerläkemedel, beskrivning av tidigare 
erfarenheter, internationell utblick, lösningsförslag och förslag på fortsatt arbete. 

3. TLV  
TLV presenterade en värdering av Kimmtrak. Kimmtrak som monoterapi är avsett för behandling av 
humant leukocytantigen (HLA) A*02:01 positiva vuxna patienter med inoperabelt eller metastaserat 
uvealt melanom.  
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4. Uppföljning efter TLV:s punkt  
Mötet diskuterade det hälsoekonomiska underlaget för Kimmtrak. Företaget har inkommit med 

önskemål om tilläggsanalys. 

Åtgärd: Inget tilläggsuppdrag lämnas till TLV. Ärendet återkommer vid mötet 7 mars. 

 

 

5. Keytruda och Lenvima 

Aryoutha Asmar Talani presenterade ett förslag till bör-rekommendation.  

Jemperlis roll i rekommendationen diskuterades. Ett tillägg föreslogs: För patienter med dMMR eller 

MSI-H utgör dock Jemperli ett behandlingsalternativ.  

Svårighetsgraden för tillståndet ansågs hög. 

 

Beslut: Rekommendationen godkändes efter justeringar. 

6. Tidig bedömningsrapport  
Johanna Glad presenterade en tidig bedömningsrapport för olaparib i kombination med abirateron 

vid metastaserad prostatacancer. Indikationen är redan godkänd men omfattas ännu inte av 

läkemedelsförmånerna.  

 

Majoriteten av regionerna har lämnat in önskemål om att inte ha nationell samverkan. 

 

Beslut: ingen nationell samverkan, läkemedelskombinationen kan hanteras via förmånsansökan. 

7. Marknad och förhandling 
Mikael Svensson och Lena Gustafsson rapporterade om pågående ärenden.  

8. Avvakta-rekommendationer 
Kristina Aggefors presenterade avvakta-rekommendationer för Ebvallo och Zynlonta. Läkemedlen 

har fått marknadsgodkännande i Europa. 

 

Beslut: Rekommendationerna fastställdes. 

9. Behandlingsråd 
Lena Persson presenterade uppdragsbeskrivningar för behandlingsråden för Libmeldy respektive 

Luxturna.  

 

Sammansättning av behandlingsrådet för Libmeldy diskuterades. Det föreslogs en 

regionrepresentant med kunskap om lysosymala sjukdomar och även en adjungerad specialist på 

metakromatisk leukodystrofi från de regioner som behandlar patienterna. NT-rådet kommer att utse 

ordförande för behandlingsrådet. 

 

Beslut: Uppdragsbeskrivningarna fastställdes efter justeringar och publiceras på webbplatsen. 

Regionrepresentanterna fick i uppdrag att nominera personer till behandlingsrådet senast 22 mars. 

 

 

10. Adakveo 
NT-rådet utfärdade en rekommendation för Adakveo i våras. Nu har EMA inlett en granskning av 
marknadsgodkännandet eftersom företaget inkommit med fas III-data som inte visar på effekt jämfört 
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med placebo. Kristina Aggefors presenterade en rekommendation om att avvakta med nyinsättning i 

väntan på EMA:s granskning. En länk till den arkiverade rekommendationen läggs till. 

 
Beslut: Rekommendationen fastställdes. 

11. Översyn av äldre rekommendationer 
Kristina Aggefors redogjorde för vilka rekommendationer som passerat två-årsgränsen. 

 

Till ett kommande möte tas fram ytterligare information kring lämplig fortsatt hantering av HIV-

profylax samt Alofisel. 

 

Beslut: 
Kadcyla – bör-rekommendationen kvarstår. 
Zynteglo – nationell samverkan upphör, läkemedlet har avregistrerats. 
Onivyde – rekommendationen kvarstår. 

12. Planering av internatet 
En preliminär agenda till vårens internat gicks igenom. Planering av punkter fördelades mellan 

ledamöterna.  

13. Övriga frågor 
Alternativa datum för nordiskt möte i vår är 12/6 eller 9/6.  

 

 

 

 

 Protokollförare 

 

 

 

Kristina Aggefors 

 

Justeras 

 

 

Mårten Lindström   Åsa Derolf  

 


