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MTP-rådet 23 april 2020 
     Deltagare 

MTP-rådet 
Jan Liliemark, ordförande 
Kristina Tedroff, Stockholm-Gotlands samverkansregion 
Sven-Göran Öhlén, Norra samverkansregionen 
Elvar Theodorsson, Sydöstra samverkansregionen  
Ulf Malmqvist, Södra samverkansregionen 
Annette Lövefors Daun, Västra samverkansregionen 
Ulrica Fjärstedt, Uppsala-Örebros samverkansregion  
Maria Kinderås, hälsoekonom  
Andreas Hager, rådgivare patientsamverkan 
Erik Gustavsson, etisk rådgivare 
Sofia Medin, koordinator  
 
Gäst 
Ingela Larsen, SKR, kommunikatör 
Mårten Lindström, NT-rådet. 
Mikael Svensson, SKR, koordinator NT rådets förhandlingsfunktion 
Arian Mandegari, SKLKommentus  
 

 

1. Inledning 
Jan hälsade alla välkomna. Andreas Hager meddelade jäv för punkten som rör Asthmatuner och 
kommer inte delta i beredning eller beslut under den punkten. 

2. Presentation av arbetet med kommunikationsstrategi  
 Ingela gick igenom arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi.   

3. Återkoppling från beredningsgruppen 
 Sofia presenterade aktuella frågeställningar från beredningsgruppen. 
 
 
4. Asthmatuner – beslut att ta över ärendet från NT-rådet 

Sofia informerade om bakgrunden till ärendet och att en juridisk utvärdering av ATs IT säkerhet har 
gjorts av jurister på SKR. NT-rådet har tidigare beslutat att låta MTP-rådet ta över fortsatt hantering 
av ärendet. 

 Beslut: MTP-rådet tar formellt över ärendet Asthmatuner från NT-rådet.  
 

 
Rekommendation för Optune  
Mikael Svensson och Arian Longorian informerade om bakgrunden och aktuella frågor rörande 
Optune. NT-rådet har tidigare beslutat att låta MTP-rådet ta över fortsatt hantering av ärendet. 

5.  
 



2 (2) 
 

  
  Protokoll  
    2020-04-23 

   
  

   

 Beslut: MTP-rådet tar över ärendet Optune från NT-rådet. MTP-rådet ställer sig bakom en fortsatt 
 nationell upphandling och att därefter uppdatera rekommendationen. 

6. Diabetesområdet. Rekommendationer och horisontspaning 
 Mårten gjorde en sammanfattning av TLVs temaspaning på området diabetes. Mårten och Sofia 
 kommer träffa NAG diabetes. Beredningsgruppen arbetar vidare med uppföljningsfrågan.  
 
  Beslut: MTP-rådet beslutar att ta över rekommendationen för Freestyle libre från NT-rådet samt 
 att uppdatera rekommendationen. 

7. Diskussion prioriteringskriterier  
MTP-rådet diskuterade och enades om hur prioriteringskriterierna ska vara för att värdera om en 
produkt eller produktgrupp ska ingå i nationell samverkan. Vägledande texter har inkluderats.  
Prioriteringskriterierna publiceras på webbsidan. 

 
 

 
Protokollförare 
  
 
 
Sofia Medin 
 
 
 
Justeras 
 
 

 
Jan Liliemark    
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