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     Deltagare 

MTP-rådet 
Jan Liliemark, ordförande, SBU 
Sven-Göran Öhlén, Norra samverkansregionen 
Ulf Malmqvist, Södra samverkansregionen anslöt  
Annette Lövefors Daun, Västra samverkansregionen  
Ulrica Fjärstedt, Mellansveriges samverkansregion, deltog ej kl 13-13.50 
Claes Lennmarken, Sydöstra samverkansregionen 
Kristina Tedroff, Region Stockholm, Stockholm-Gotlands samverkansregion, deltog ej efter kl 16 
Andreas Hager, Genia, rådgivare patientsamverkan   
Erik Gustavsson, etisk rådgivare  
Gustav Tinghög, hälsoekonom 
Sofia Medin, koordinator  
Staffan Björk, kommunikatör, SKR  
 
 

 

 
1. Inledning, jävsdeklaration, föregående minnesanteckningar 
 
Jan hälsade alla välkomna! Föregående minnesanteckningar godkändes. Inga jäv anmäldes.  

 
2. Beslut: Rectal spacer 
 
Beredningsgruppen för medicinteknik har gått igenom regionala HTA rapporter som innehåller 
medicinteknik. Genom detta arbete har BG identifierat Hydrogel spacer, med det kommersiella namnet 
SpaceOAR som har utvärderats i en HTA studie från HTA-SYD  som förespråkar användning. Dialog har 
förts med Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC samt representant från 
vårdprogramgruppen för prostatacancer. Dialog har även genomförts med representant från 
Prostatacancerförbundet för att inhämta information om biverkningar som kan uppstå efter 
strålbehandling. Två produkter har identifierats som är relevanta för ärendet.  
 
Beslut: MTP-rådet har beslutat att uppdra till TLV att genomföra hälsoekonomisk bedömning av relevanta 
produkter för metoden Rectal spacer. Avgränsning och jämförelsealternativ kommer definieras efter en 
initial förstudie som TLV kommer genomföra.  
 
 
3. Presentation av TLVs utvärdering av prognostiska plattformar  
 
TLV presenterade två hälsoekonomiska utvärderingar för prognostiska plattformarna Prosigma och 
Oncotype samt information från företaget med produkten Mammaprint. Vid dragningen deltog även ordf 
i NAC och ordf i NAG diagnostisk genomik. Företaget som ansvarar för den fjärde nominerade produkten, 
EndoPredict har avböjt att medverka i utvärderingen.  
MTP-rådet beslutar att återkalla sin beställning av utvärdering av produkten Mammaprint till TLV efter 
omröstning. MTP-rådet motiverar detta med att man inte kan invänta med att ta fram rekommendation 
för de övriga produkterna. Om tillverkaren av Mammaprint väljer att inkomma med nytt underlag längre 
fram kan MTP-rådet be TLV genomföra en hälsoekonomisk utvärdering av detta underlag. Det kommer då 
prioriteras i relation till andra ärenden som MTP-rådet och TLV arbetar med.  
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Sofia Medin 
 
Justeras 
 
Jan Liliemark      
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