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MTP-rådet 16 mars 2022 
     Deltagare 

MTP-rådet 
Jan Liliemark, ordförande 
Sven-Göran Öhlén, Norra samverkansregionen 
Ulf Malmqvist, Södra samverkansregionen  
Annette Lövefors Daun, Västra samverkansregionen deltog digital 
Ulrica Fjärstedt, Mellansveriges samverkansregion  
Claes Lennmarken, Sydöstra samverkansregionen,  
Joachim Lundahl, Region Stockholm, Stockholm-Gotlands samverkansregion, deltog ej 
Andreas Hager, Genia, rådgivare patientsamverkan, deltog ej 
Erik Gustavsson, etisk rådgivare, deltog digitalt 
Gustav Tinghög, hälsoekonom, 
Sofia Medin, koordinator, SKR  
Staffan Björk, kommunikatör, SKR  
 

 

 
1. Inledning, jävsdeklaration, föregående minnesanteckningar 
Jan hälsade alla välkomna! Inga jäv anmäldes. Minnesanteckningarna godkändes.  
 
2. Rectal Spacer – utkast till rekommendation för diskussion och beslut. 
En arbetsgrupp inom MTP-rådet har undersökt möjligheterna för ett stegvis införande i kombination med 
en rekommendation om avvaktande för övriga regioner. Eftersom de båda aktuella företagen valde att 
inte delta i TLV:s hälsoekonomiska utvärdering under hösten 2021 behöver MTP-rådet formulera ett 
arbetssätt framåt och besluta om ett yttrande. Arbetsgruppen har haft diskussioner med fyra aktuella 
regioner som vill vara delaktiga i arbetet med stegvis införande av produktgruppen rectal spacer. Dessa 
fyra regioner är i uppstart med införande av produkten SpaceOar och eventuellt produkten Barrigel i en 
region. MTP-rådet beslutar att godkänna förslaget till rekommendation med de ändringar som 
diskuterades på mötet.   
 
3. Optune – status och arbetet med ny upphandling 
Det pågår arbete med genom Adda inköpscentral avseende produkten Optune. Tidplanen är att bli klara 
med upphandlingen innan sommaren.   
 
4. Produktgrupp Spinal Cord Stimulation 
Representant från beredningsgruppen föredrar ärendet som rör produktgruppen Spinal Cord Stimulation, 
SCS. Dialog har först med representant från NAG kronisk smärta. I syfte att inhämta  ytterligare fakta 
avseende produktgruppen beslutar MTP-rådet att uppdra till TLV att genomföra en förstudie avseende 
produktgruppen SCS.   
 
5. Avveckling av tidigare rekommendationer - Minimed 670 
MTP-rådet förväntas inom en viss tidsperiod (inom två år) värdera om man behöver göra uppdateringar 
av aktuella rekommendationer. Som en del av detta lyftes den tidigare rekommendationen som NT-rådet 
beslutade avseende Minimed 670. Efter avstämning med upphandlingsavdelningar i regionerna har 
information inhämtats att produkten Minimed 670 inte längre köps in eftersom en ny produkt ersatt 
denna. Det finns dock patienter som fortfarande använder produkten. MTP-rådet beslutar att 
rekommendationen inte längre är aktuell och därför tas bort som rekommendation på janusinfo och 
arkiveras. 
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6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollförare 
 
Sofia Medin 
 
 
Justeras 
 
Jan Liliemark     


	Deltagare

