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NT-rådets rekommendation avseende Yescarta vid
lymfom
NT-rådets rekommendation till regionerna är att Yescarta kan användas för behandling
av vuxna patienter med recidiverat eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom
(DLBCL) och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL), efter två eller fler
linjer av systemisk terapi.
Yescarta (axikabtagenciloceucel) är en CAR T-cellsterapi med indikation för behandling av
recidiverat eller refraktärt DLBCL och PMBCL, efter två eller fler linjer av systemisk terapi. I
en sammanvägd bedömning utifrån den etiska plattformen för prioriteringar har NT-rådet
bedömt att behandlingen kan betraktas som kostnadseffektiv.
I samband med nationell samverkan har förhandlingar genomförts med företaget.
Förhandlingarna har resulterat i ett avtal som VGR avser teckna.
Vidare rekommenderar NT-rådet att vid administration av Yescarta ska åtgärdskoder för
läkemedelsadministration alltid kompletteras med fullständig ATC-kod vid inrapportering till
Patientregistret. Denna registrering görs i ELVIS.
Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering av Yescarta vid lymfom är
ännu inte beslutad i regionens ordnat införande-process. En användning i enlighet med NTrådets rekommendation fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i regionens
process. Behandlande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut. CAR T-cellsterapi har
tidigare behandlats i regionens berednings- och beslutsprocess för ordnat införande, då avseende
Kymriah vid akut lymfatisk B-cellsleukemi. Det finns mycket stora osäkerheter i de kliniska
och hälsoekonomiska underlagen. CAR-T representerar en helt ny behandlingsform med
betydande organisatoriska konsekvenser och åtföljande resursbehov. Behandlingens särskilda
karaktär motiverar fortsatt beredning av lämplig finansieringsform för berört specialistcenter.
NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.
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Nyhetsbrevet distribueras till:
•
Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda
verksamheter
•
RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
•
Regionalt programområde Cancersjukdomar
•
Terapigrupp Onkologi
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