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     Deltagare 

MTP-rådet 
Jan Liliemark, ordförande, SBU 
Sven-Göran Öhlén, Norra samverkansregionen 
Ulf Malmqvist, Södra samverkansregionen  
Annette Lövefors Daun, Västra samverkansregionen  
Ulrica Fjärstedt, Uppsala-Örebros samverkansregion  
Claes Lennmarken, Sydöstra samverkansregionen 
Kristina Tedroff, Region Stockholm, regionrepresentant Stockholm-Gotlands samverkansregion 
Andreas Hager, Genia, rådgivare patientsamverkan 
Erik Gustavsson, etisk rådgivare 
Sofia Medin, koordinator  
 
Meddelat förhinder 
Maria Kinderås, hälsoekonom  
 
 
Gäster 
Staffan Björk, kommunikatör, SKR  
Torbjörn Johansson, beredningsgruppen för samverkansregion Uppsala- Örebro 
Jan-Erik Karlsson, region Jönköping, NPO hjärt- och kärlsjukdomar 
 
 

 

 
1. Inledning, jävsdeklaration, föregående minnesanteckningar 
Jan hälsade alla välkomna! Föregående minnesanteckningar godkändes. 
Andreas anmälde att han tidigare haft kontakt med företaget som tillverkar Coala.  

 
 

2. Beslut: Produkter för monitorering/diagnostik av förmaksflimmer 
I maj 2020 uppdrog beredningsgruppen TLV att genomföra en temaspaning inom Ischemic heart diseace 
and heart failure med visst fokus på diagnostik och monitorering inkl hemmonistorering. Avgränsningen 
hade tagits fram i dialog med NPO Hjärta- och kärlsjukdomar. Utifrån inkomna produktförslag och i dialog 
med NPO Hjärta- och kärlsjukdomar identifierades monitorering/diagnosticering av förmaksflimmer som 
lämplig avgränsning. Beredningsgruppen beslutade därefter att uppdra till TLV att genomföra en utökad 
spaning för att identifiera om det finns fler parallella produkter med samma avgränsningar.  
Två produkter har identifierats i horisontspaningen. Det är Coala Heart Monitor Pro och KardiaMobile. 
Inkommer fler produkter inom samma avgränsning kan fler produkter ingå i beställningen till TLV. 
NPO hjärta – och kärlsjukdomar välkomnar att MTP-rådet uppdrar till TLV att göra hälsoekonomisk 
bedömning av föreslagen produktgrupp. 
 
Beslut: MTP-rådet fattade beslut att uppdra till TLV att genomföra hälsoekonomisk bedömning av 
produktgruppen monitorering/diagnosticering av förmaksflimmer med avgränsning till produkter för 
realtidsmätning.  
Gruppen beslutade även att, parallellt med att TLV genomför den hälsoekonomiska utvärderingen, 
genomföra en juridisk genomgång avseende IT-säkerhet. På sikt är dock målet att en generell juridisk 
vägledning ska användas när produkter med digitala delar ska bedömas. 
 



2 (2) 
 

  
  Protokoll  
    2020-12-07 

   
  

   

 
 
 
 
 
Protokollförare 
 
Sofia Medin 
 
Justeras 
 
Jan Liliemark    

     
  


	Deltagare

