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MTP-rå det 14 januari 2021
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
Claes Lennmarken, Sydöstra samverkansregionen
Kristina Tedroff, Region Stockholm, regionrepresentant Stockholm-Gotlands samverkansregion
Maria Kinderås, hälsoekonom, Region Stockholm
Andreas Hager, Genia, rådgivare patientsamverkan var ej närvarande under
diskussionspunkten om tyngdtäcken
Erik Gustavsson, etisk rådgivare,
Sofia Medin, koordinator
Gäster
Staffan Björk, kommunikatör, SKR
Torbjörn Johansson, beredningsgruppen för samverkansregion Mellansverige
Karin Melén, TLV
Ingela Svanäng, TLV
Hanna Iderberg, TLV
Shirin Daneshgari Nejad, TLV

1.
Inledning, jävsdeklaration, föregående minnesanteckningar
Jan hälsade alla välkomna! Föregående minnesanteckningar godkändes. Inga jäv anmäldes.
2.

TLV informerar om läget med pågående hälsoekonomiska utvärderingar inkl ev
tillägg av produkt för förmaksflimmer
TLV informerar om läget med pågående hälsoekonomiska utvärderingarna.

För utvärderingen av produkter för monitorering och diagnosticering av förmaksflimmer diskuterades
tillägg av produkt. MTP-rådet beslutade att inkludera Cardiomem CM 100 XT i TLVs hälsoekonomiska
utvärderingen.
3.

Tyngdtäcken återrapportering från inkomna synpunkter

Sofia och Jan informerar om mötet med arbetsterapeuternas ordförande 16 december. Likaså lyftes
synpunkter som inkommit i ett brev från hjälpmedelscheferna i Mellansverige. Ledamöter berättade även
om mottagandet av rekommendationen i ett antal av regionerna.
4.
Diskussion om eventuell modifiering av rekommendation.
MTP-rådet gick igenom inkomna synpunkter, värderade dessa och diskuterade dessa i förhållande till det
vetenskapliga underlaget och rekommendationstexten. Utfallet av denna diskussion blev att MTP-rådets
ledamöter är eniga om att rekommendationen inte ska tas tillbaka eller ändras. Erfarenheter från arbetet
med produktgruppen tyngdtäcken tas med i det fortsatta arbetet att vidareutveckla MTP-rådets
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arbetsformer. Ett resultat är att en arbetsgrupp tillsatts som arbetar med beprövad erfarenhet.
Arbetsgruppen kommer ge förslag till hur rådet ska arbeta med och förhålla sig till beprövad erfarenhet.
MTP-rådet är också medvetna om att det pågår studier inom området och rådet är öppna att se över
rekommendationen när resultat från dessa pågående studier blir tillgängliga.
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