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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos vuxna, cirka tre procent av Sveriges be-
folkning över 20 år och tio procent över 80 år uppskattas ha förmaksflimmer.  

 Förmaksflimmer medför en ökad risk att drabbas av blodproppar, vilket kan orsaka 
ischemisk stroke (hjärninfarkt orsakad av minskat blodflöde). Därför är det viktigt att 
tidigt diagnostisera förmaksflimmer och vid behov behandla exempelvis med orala 
antikoagulantia i syfte att reducera strokerisken. 

 Förmaksflimmerdiagnos ställs med elektrokardiogram (EKG). Rutinmässigt används 
12-avlednings-EKG. För att diagnostisera paroxysmalt förmaksflimmer som man inte 
detekterar med ett 12-avlednings-EKG vid ett vårdbesök används vanligtvis EKG-ut-
rustning som mäter kontinuerligt över en längre tid, till exempel Holter-EKG.  

 KardiaMobile är en medicinteknisk produkt som är avsedd att användas för att inter-
mittent spela in, lagra och överföra enkanaliga EKG. KardiaMobile används tillsam-
mans med applikationen KardiaApp för patient och programvaran KardiaPro för 
vårdpersonal. 

 Företaget har inkommit med analyser för patienter med hjärtklappning samt olika sub-
populationer av patienter med risk för återfall av förmaksflimmer.  

 Företaget anger att det relevanta jämförelsealternativet för samtliga patientpopulat-
ioner är ett Holter-EKG 24-timmar. För patienter som efter det fortfarande inte dia-
gnostiserats, följer antingen Holter-EKG 24-timmar, external loop recorder, patch eller 
internal loop recorder.  

 TLV bedömer att patienter med hjärtklappning, patienter som får någon form av me-
dicinering och patienter som har genomgått ablation faller inom MTP-rådets beställ-
ning.  

 TLV bedömer att Holter-EKG 24-timmar är det relevanta jämförelsealternativet vid det 
första utredningstillfället, och Holter-EKG i sju dygn är relevant vid det andra för pati-
enter med hjärtklappning. Holter-EKG i sju dygn är det relevanta jämförelsealternati-
vet för patienter som har genomgått ablation. Uppföljning av patienter som står på 
frekvensreglerande läkemedel är olika och sker bland annat med längre EKG-under-
sökningar. 

 Holter-EKG möjliggör dock en bredare diagnostik av olika arytmier jämfört med hand-
hållna EKG-apparater och teknikerna är inte generellt utbytbara. Analyserna i förelig-
gande rapport förutsätter därför att man enbart är intresserad av 
förmaksflimmerdiagnostik.  

 Det vetenskapliga stödet för produkten baseras på små och heterogena studier avse-
ende patientpopulation och jämförelsealternativ. TLV bedömer att det finns osäkerhet 
kring överförbarhet till avsedd patientpopulation och jämförelsealternativet utifrån 
svenska förhållanden.  

 Kostnadseffektiviteten av att använda KardiaMobile i jämförelse med Holter-EKG 24-
timmar bedöms utifrån en kostnadskonsekvensanalys samt en kostnadseffektivitetsa-
nalys. 

 TLV:s samlade bedömning utgår från produktens förmåga att detektera förmaksflim-
mer som tolkas av specialister inom specialiserad vård vid användning i 30 dagar. 

 Resultaten drivs i hög grad av produktens förmåga att uppnå en högre detektionsgrad 
av förmaksflimmer i jämförelse med jämförelsealternativet samtidigt som användning 
av produkten är resursbesparande. 

 Företaget uppger en produktkostnad om 988 kronor för KardiaMobile och tillhörande 
app samt 102,09 kronor per patient och månad för vårdens gränssnitt KardiaPro. 

 TLV uppskattar andelen undviken första stroke till mellan 0 procent och 0,67 procent 
samt besparingar till mellan 293 kronor och 10 128 kronor i jämförelse mot Holter-
EKG 24-timmar. Scenarioanalyserna i den hälsoekonomiska utvärderingen pekar såle-
des på att användningen av KardiaMobile kan ge större nytta till en lägre kostnad. Även 
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om ingen stroke undviks så är utredning med KardiaMobile kostnadsbesparande i jäm-
förelse mot Holter-EKG 24-timmar, förutsatt att utredningskostnaderna (inklusive re-
sursförbrukning inom vården) är förenliga med analysens antaganden. 

 Osäkerheten i det hälsoekonomiska resultatet är högt, vilket får en viss påverkan på 
analysens slutresultat. Dessa osäkerheter har dock hanterats genom scenarioanalyser 
samt känslighetsanalyser och påverkan på resultatet är inte så stor att det påverkar 
slutsatsen kring produktens kostnadseffektivitet. 

 
Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund 
för den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt. 
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1 Bakgrund 

1.1 Beställningens omfattning och avgränsningar 
Den 14 december 2020 fick TLV en beställning från det medicintekniska produktrådet, MTP-
rådet, att utföra hälsoekonomiska bedömningar av produkter som var avsedda för att diagnos-
tisera och/eller monitorera förmaksflimmer. I beställningen nominerade MTP-rådet totalt fem 
produkter: Coala Heart Monitor Pro (Coala Life), KardiaMobile (AliveCor), CardioMem CM 
100 XT (Getemed), PhysioMem PM 100 (Getemed) och Zenicor-EKG (Zenicor). Beställningen 
från MTP-rådet var framtagen i samråd med nationellt programområde, NPO,  för hjärt- och 
kärlsjukdomar inom det nationella kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvård [1].  

MTP-rådet önskade i första hand hälsoekonomiska underlag rörande diagnostik, och i viss 
mån monitorering, inom primärvården. Produkterna som nominerades hade gemensamt att 
patienten själv skulle kunna registrera sitt EKG med hjälp av en eller flera avledningar, och att 
denna registrering skulle kunna ske intermittent. Därtill skulle EKG kunna sändas trådlöst till 
en applikation eller motsvarande för att sedan skickas vidare till vårdgivaren. De olika produk-
terna har dock delvis olika egenskaper vilket gör att vissa användningsområden kan skilja sig 
åt. Detta framgår av respektive produkts utvärdering. 

Avseende diagnostiken skulle utvärderingen huvudsakligen fokusera på patienter som söker 
sig till vården med någon form av symptom som kan misstänkas vara förmaksflimmerrelate-
rade. Syftet med diagnostiken skulle vara att fastställa om patienten har förmaksflimmer eller 
inte. Fokus skulle ligga på primärvård, och att de initiala vårdstegen skulle skötas inom pri-
märvården.  

Avseende monitoreringen skulle utvärderingen fokusera på patientgruppen som står på fre-
kvensreglerande läkemedelsbehandling för förmaksflimmer. Syftet med denna monitorering 
skulle vara att få en bild av hur välfungerande läkemedelsbehandlingen är för berörda patien-
ter i vardagen. Ett alternativt område av intresse var enligt MTP-rådet monitorering av pati-
enter som hade genomgått någon form av kirurgi, till exempel ablationsbehandling.  

MTP-rådet var inte intresserade av hälsoekonomiska bedömningar avseende screening med 
de nominerade produkterna. Under år 2014 respektive 2016 genomförde TLV en hälsoekono-
misk bedömning avseende screening med tum-EKG, där en av de nu nominerade produkterna 
användes (Zenicor-EKG).  

TLV har under arbetets gång varit i kontakt med samtliga ovannämnda företag för att inhämta 
underlag. Getemed avböjde att komma in med underlag rörande produkten PhysioMem PM 
100 och TLV har därför inte utfört någon hälsoekonomisk bedömning av denna produkt. För 
övriga produkter valde företagen att komma in med underlag och TLV har därför utvärderat 
dessa produkter. 

Utöver underlag från företagen har även publika källor använts som underlag till rapporten. 
Kliniska experter inom allmänmedicin (Mikael Lilja), kardiologi (Krister Lindmark) och kli-
nisk fysiologi (Kjell Jansson) har konsulterats.  
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1.2 Begrepp och förkortningar 
 
Ablation   Kirurgisk behandling av förmaksflimmer 
App   Applikation 
Antikoagulantia Proppförebyggande läkemedel, även kallat blodför-

tunnande 
Arytmier Rubbningar i hjärtats rytm 
BMA Biomedicinsk analytiker 
CER Continuous event recorder 
Detektionsgrad (Diagnostic yield) Andel av en grupp som får diagnos 
Elektrokardiografi En metod för att studera hjärtats elektriska aktivitet 
EKG   Elektrokardiogram 
Elkonvertering  Metod för att återställa normal hjärtrytm 
ELR   External loop recorder 
Event recorders Apparater som övervakar hjärtat kontinuerligt och 

spelar enbart in potentiellt allvarliga arytmier för se-
nare analys 

ILR   Internal loop recorder 
Ischemisk stroke Akut insjuknande med fokala neurologiska symtom 

som varar minst 24 timmar och som orsakas av en till-
täppt artär 

KI    Konfidensintervall 
NHS National Health Service är den statliga organisation 

som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbri-
tannien 

NOAK Non-vitamin K orala antikoagulantia/Nya orala anti-
koagulantia 

OAK Orala antikoagulantia 
Paroxysmal Periodvis eller anfallsvis 
Patch EKG-apparat som fästs på patientens kropp och regi-

strerar kontinuerligt 
Persisterande Ihållande  
Presynkope Svimningskänsla 
P-vågen (EKG) Motsvarar förmaksdepolariseringen 
RR-intervall (EKG) Tiden mellan två på varandra följande depolarise-

ringar av hjärtats kamrar 
SD Standardavvikelse 
TIA Transitorisk Ischemisk Attack; fokalneurologiska 

bortfallssymptom, orsakade av cirkulationsrubbning 
i en artär som försörjer ett specifikt kärlområde i cen-
trala nervsystemet, där samtliga symptom är övergå-
ende inom 24 timmar 

Takykardi Ovanlig hög hjärtfrekvens, över 100 slag/min under 
minst 3 efterföljande RR intervall 

Waran (warfarin) Oral antikoagulantia som påverkar omsättningen av 
vitamin K   
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2 Förmaksflimmer 
Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som tillhör gruppen arytmier. Arytmier är rubbningar i 
hjärtats rytm och det finns många olika typer av arytmier. Förmaksflimmer innebär att den 
elektriska aktiviteten i förmaken inte är koordinerad, vilket leder till en snabb och oregelbun-
den hjärtrytm [2]. Symptom på förmaksflimmer kan bland annat vara hjärtklappning, oregel-
bunden rytm, oroskänsla i bröstet, nedsatt fysisk prestationsförmåga [3] och presynkope 
(svimningskänsla) [4].  
 
Förmaksflimmer kan delas in i tre olika varianter [3]:  

 paroxysmalt – pågår kortare än sju dygn och upphör spontant (självterminerande) 
 persisterande – pågår sju dygn eller längre och kräver behandling för att upphöra (ej 

självterminerande) 
 permanent/kroniskt – pågår över en månad   

 
Förmaksflimmer kan vara antingen symptomatiska eller asymptomatiska. Asymptomatiska 
förmaksflimmer, där patienten inte känner av symptom, kallas även för ”tyst” förmaksflimmer. 
Det har också visats att många patienter med asymptomatiska förmaksflimmer har symptom, 
fast inte är medvetna om att det är tecken på förmaksflimmer. Därför talar man ibland om känt 
och okänt förmaksflimmer [5].  
 
Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos vuxna. Det beräknade antalet personer över 20 
år som hade känt förmaksflimmer vid årsskiftet 2014/2015 var 268 000, vilket motsvarade 
cirka tre procent av den vuxna befolkningen i Sverige [5, 6]. Cirka tio procent av Sveriges be-
folkning över 80 år uppskattas ha förmaksflimmer. I alla åldersgrupper är förmaksflimmer 
vanligare hos män än hos kvinnor. Det är svårt att bedöma hur många förmaksflimmer som är 
tysta, men några studier talar för att det är runt en tredjedel [3, 6].  
 
Förmaksflimmer medför en ökad risk att drabbas av blodproppar som kan orsaka ischemisk 
stroke, hjärninfarkt orsakad av minskat blodflöde. Det är därför viktigt att diagnostisera för-
maksflimmer och vid behov behandla med exempelvis orala antikoagulantia för att förebygga 
stroke [2]. 

2.1 Diagnostik 
Förmaksflimmer kan diagnostiseras med hjälp av elektrokardiografi, som är en metod för att 
studera hjärtats elektriska aktivitet och en av de vanligaste hjärtundersökningarna. Med hjälp 
av elektroder mäts den elektriska aktiviteten från hjärtat och åskådliggörs i ett elektrokardio-
gram, EKG.  
 
Olika delar av EKG-kurvan benämns med olika bokstäver. Den så kallade P-vågen motsvarar 
förmaksdepolariseringen och ett så kallat RR-intervall är tiden mellan två på varandra följande 
depolariseringar av hjärtats kamrar [7]. Enligt det svenska nationella kliniska kunskapsstödet 
ställs förmaksflimmerdiagnosen med EKG som visar oregelbundna RR-intervall och avsaknad 
av P-vågor i episoder längre än 30 sekunder [3].  

 12-avlednings-EKG eller 12-kanals EKG 

Rutinmässigt används 12-avlednings-EKG hos patienter med symptom som kan misstänkas 
vara förmaksflimmerrelaterade. Vid undersökning placeras sex elektroder på bröstkorgen och 
fyra elektroder på extremiteterna. Med hjälp av olika kombinationer av elektroder kan sedan 
hjärtats elektriska aktivitet studeras från olika vinklar, så kallade avledningar. Benämningen 
12-avlednings-EKG, eller 12-kanals EKG, kommer av att ett standard-EKG ger tolv avled-
ningar. Olika avledningar kan lämpa sig olika bra beroende på vilken del av hjärtat som är av 
intresse. Hela undersökningen tar mellan fem och tio minuter och kan utföras på vårdcen-
traler, i ambulans eller på sjukhus [7].  
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Om man misstänker förmaksflimmer, men inte kan påvisa detta med ett rutinmässigt 12-av-
lednings-EKG, remitteras patienter idag till en längre EKG-undersökning.  

 Holter-EKG 

Holter-EKG är en metod för att undersöka en patients hjärtrytm kontinuerligt under en längre 
tidsperiod. Perioden kan variera mellan 24 timmar och sju dygn, där TLV:s kliniska experter 
[KL, KJ, ML] uppger att 24 timmar är vanligast i Sverige för att kunna ställa diagnosen för-
maksflimmer hos patienter där man inte har detekterat förmaksflimmer med ett 12-avled-
nings-EKG vid vårdbesöket.  
 
Vid Holter-EKG används vanligtvis tre till fem elektroder för att analysera olika arytmier in-
klusive förmaksflimmer. Under mätperioden uppmanas patienten föra dagbok över sina symp-
tom så att sjukvården sedan kan relatera dessa till EKG-registreringarna [8].  
 
Holter-apparaturen lämnas generellt ut till patienten av en sjuksköterska eller en biomedicinsk 
analytiker, BMA, inom den specialiserade vården. Även tolkning av registrerade EKG sker 
inom den specialiserade vården, antingen av en kardiolog, klinisk fysiolog eller BMA. Samtliga 
Holterundersökningar utförs icke-inneliggande. 

 Handhållna EKG-apparater för egenregistrering 
En annan metod för att undersöka en patients hjärtrytm under en längre tidsperiod, framför 
allt vid misstänkt paroxysmalt förmaksflimmer, är med hjälp av intermittenta EKG-registre-
ringar som patienten själv initierar med handhållen EKG-apparatur [9]. Med denna typ av 
produkter kan hjärtrytmen övervakas under en tidsperiod på mellan en och flera veckor.  
 
När patienten känner av symptom registrerar hen ett EKG. Registrering sker normalt också 
vid ett eller flera förbestämda tillfällen per dag, oftast morgon och kväll. Mätningen skickas 
sedan digitalt till vårdgivaren för tolkning av EKG-data.  
 
I den utsträckning som EKG-apparater för egenregistrering används idag, lämnas de oftast ut 
inom den specialiserade vården och EKG-data tolkas antingen av en kardiolog, klinisk fysiolog 
eller BMA inom den specialiserade vården [KL, ML]. 
 
Produkterna som har nominerats för hälsoekonomisk bedömning i MTP-rådets beställning 
tillhör denna produktgrupp.   

 Andra EKG-metoder  

Det finns även andra typer av EKG-apparater, däribland så kallade event recorders, implan-
table loop recorders, ILR, och patches, som används för en längre registreringstid. Enligt TLV:s 
anlitade experter skiljer sig användningen av dessa mellan olika regioner i Sverige [KJ, KL].  
 
Event recorders övervakar hjärtat kontinuerligt och spelar enbart in potentiellt allvarliga aryt-
mier för senare analys. När patienten känner sina typiska arytmisymptom kan hen dessutom 
trycka på en knapp för inspelning. Enheten bärs hängande runt halsen i sju till 14 dagar [10]. 
Event recorders kan även kallas för external loop recorders, ELR, eller continuous event recor-
ders, CER.  
 
Implantable loop recorder, ILR, är ett samlingsnamn för implanterbara hjärtmonitorer. De 
placeras under huden på vänster sida av bröstkorgen strax ovanför hjärtat och fångar upp hjär-
tats elektriska aktivitet kontinuerligt [11]. 
 
Patches fästs på patientens kropp och möjliggör kontinuerlig registrering under upp till 14 da-
gar [12].  
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Det är inte känt för TLV i vilken utsträckning dessa olika typer av EKG-apparater används i 
Sverige.  

2.2 Behandling 
För att kontrollera hjärtfrekvensen, återställa normal hjärtrytm samt förebygga återfall av för-
maksflimmer eller risk för sekundära sjukdomar, kan hälso- och sjukvården behandla för-
maksflimmerpatienter med läkemedel, elkonvertering och kirurgisk behandling [3].  
 
Läkemedel som används vid förmaksflimmer är blodförtunnande läkemedel, antikoagulantia; 
rytmstabiliserande läkemedel, antiarytmika, och frekvensreglerande läkemedel. Rytmstabili-
serande läkemedel används för att förebygga förmaksflimmer, medan frekvensreglerande sän-
ker hjärtfrekvensen vid förmaksflimmer [13]. 
 
För att förebygga blodproppsbildning och ischemisk stroke ges antikoagulantia. De vanligaste 
formerna av antikoagulantia är så kallade Non-vitamin K Orala Antikoagulantia, NOAK, re-
spektive warfarin. Läkemedelsverket rekommenderar generellt NOAK före warfarin vid nyin-
sättning till patienter med förmaksflimmer, på grund av påvisad lägre dödlighet och minskad 
risk för allvarliga blödningar vid NOAK [14]. För tillfället används i Sverige fyra olika NOAK 
vid förmaksflimmer: dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och 
edoxaban (Lixiana) [15]. TLV:s kliniska experter [KL, ML] uppskattar att 80–90 procent av 
alla patienter som diagnostiseras med förmaksflimmer får behandling med oral anti-
koagulantia. Enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister och patientregister (se Tabell 1) be-
handlades 96,5 procent av patienter med förmaksflimmerdiagnos vid nyinsättning med NOAK 
och 3,5 procent med warfarin år 2020.  
 
Tabell 1 Fördelning av ordinerad antikoagulantia vid nyinsättning av läkedelsbehandling vid 
förmaksflimmer 
Data är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister och patientregister. NOAK representerar 
summan av Eliquis, Lixiana, Pradaxa och Xarelto.  

 
  

 
En möjlig biverkan av orala antikoagulantia är blödningar. Om behandlingen ska ges eller 
inte beror på hur stor strokerisken bedöms vara. För att bedöma strokerisken vid förmaks-
flimmer kan den så kallade CHA2DS2-VASc-skalan användas. CHA2DS2-VASc ger en poäng 
från noll till nio som baseras på faktorerna hjärtsvikt, högt blodtryck, ålder, diabetes, tidigare 
stroke, transitorisk ischemisk attack (övergående störning i hjärnans blodcirkulation) eller 
tromboembolism (blodproppsbildning), vaskulär sjukdom och kön. Antikoagulantia bör en-
ligt Socialstyrelsens rekommendationer övervägas vid en poäng eller mer hos män och två 
poäng eller mer hos kvinnor [2, 3].  
 
Elkonvertering är en metod där man genom en elektrisk stöt kan återställa normal hjärtrytm 
vid exempelvis förmaksflimmer [16]. Elkonvertering rekommenderas vid nytillkommet eller 
återkommande förmaksflimmer, medan indikationen är tveksam för patienter med mycket 
täta återfall eller persisterande förmaksflimmer [17]. Enligt det svenska patientregistret ge-
nomgick 22 874 förmaksflimmerpatienter en elkonvertering mellan 1 januari 2006 och 1 de-
cember 2010, motsvarande runt 4 600 patienter om året [18].  
 
Om symptom kvarstår trots läkemedelsbehandling kan en kirurgisk behandling vara motive-
rad. En form av kirurgisk behandling, så kallad ablation, används för att blockera onormala 

 Warfarin (%) NOAK (%) 

2016 14,0 86,0 

2017 7,1 92,9 

2018 4,8 95,2 

2019 3,8 96,2 

2020 3,5 96,5 
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impulser som upprätthåller eller utlöser förmaksflimmer. Tekniken innebär att området i 
hjärtat/lungven som orsakar rytmrubbningen lokaliseras, och sedan bränns eller fryses så att 
de elektriska signalerna släcks ut. Under 2020 genomfördes i Sverige 2 606 ablationer på pa-
tienter med förmaksflimmerdiagnos [19].   
 
Vid svåra fall kan även en så kallad maze-operation vara aktuell, vilket är ett öppet kirurgiskt 
ingrepp [20].  

2.3 Uppföljning av behandling 
Enligt Nationellt kliniskt kunskapsstöd bör blodstatus och njurfunktion kontrolleras en må-
nad efter insättning av NOAK och därefter utifrån individuell bedömning. Vid insättning och 
behandling med warfarin krävs regelbundna kontroller. Uppföljning rekommenderas årligen 
eller oftare utifrån individuell bedömning [3]. NOAK- eller warfarin-behandling monitoreras 
inte med EKG-undersökningar i Sverige idag.  
 
Enligt TLV:s kliniska expert [KL] kan EKG över längre tid användas vid både nyinsättning, 
dosjustering och allmän uppföljning efter insättning av frekvensreglerande läkemedel, men 
där kan man ofta ersätta med enstaka 12-avlednings-EKG. En annan klinisk expert [ML] me-
nar att uppföljning och kontroll varierar beroende på hur allvarliga symptom patienten har. 
Inom primärvården tror experten inte att man använder Holter-EKG för uppföljning, ef-
tersom dessa patienter normalt har mindre symptom. TLV har inte kännedom om någon 
riktlinje man följer i Sverige för uppföljning av patienter som får frekvensreglerande läkeme-
del.  
 
Enligt TLV:s kliniska expert [KL] är ett återbesök med 12-avlednings-EKG standard efter en 
elkonvertering [21], men att det sällan finns behov av längre EKG-undersökningar eller EKG 
med handhållna apparater eller liknande. Han pekar på att uppföljningen styrs av symptom 
snarare än flimmerbörda.  
 
Efter ablationsbehandling genomförs en Holterundersökning [22]. Enligt TLV:s anlitade kli-
niska expert [KL] är det vanligast med Holter-EKG sju dygn för patienter efter ablationsbe-
handling. Ibland följs patienter upp med handhållna EKG-apparater. 

2.4 TLV:s diskussion 
Patientpopulationen som omfattas av MTP-rådets beställning rörande diagnostisering är pati-
enter som söker sig till primärvården med någon form av symptom som kan misstänkas vara 
förmaksflimmerrelaterat, men där någon förmaksflimmerdiagnos inte kan ställas vid det 
första vårdbesöket. Patienterna remitteras därför till den specialiserade vården för utredning 
med långtids-EKG. Enligt TLV:s kliniska experter [KL, KJ, ML] är det svårt att specifikt karak-
terisera patienterna och uppskatta antalet patienter. Förmaksflimmer förekommer i alla åld-
rar, men prevalensen stiger med åldern och andra riskfaktorer. TLV:s kliniska expert [KL] har 
uppskattat att en rimlig prevalens i den gruppen av personer som söker vård i samband med 
symptom förenliga med förmaksflimmer kan vara mellan 10 och 20 procent. 
  
Enligt TLV:s kliniska experter [KL, KJ, ML] är Holter-EKG 24-timmar den vanligaste metoden 
för utredning av förmaksflimmer efter remiss till den specialiserade vården, men även Holter-
undersökningar på 48 timmar och i sju dygn förekommer. Experterna anser att användningen 
skiljer sig åt över landet och i några regioner förekommer redan en viss användning av hand-
hållna EKG-apparater. Vilken metod som väljs, styrs bland annat av symptomens frekvens och 
läkarens beprövade erfarenhet, anger experterna.  
 
Enligt TLV:s kliniska expert [KL] gör man en längre registrering vid ett eventuellt andra ut-
redningstillfälle, till exempel en Holterundersökning på sju dygn. 
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Enligt både TLV:s kliniska experter [KJ, ML] och riktlinjer av European Society of Cardiology 
[23] utgör EKG-registreringar från en handhållen EKG-apparat en adekvat grund för att dia-
gnostisera förmaksflimmer. TLV utgår därför från att någon bekräftande 12-avlednings-EKG 
inte behövs efter att en förmaksflimmerdiagnos har ställts baserat på data från en handhållen 
EKG-apparat.  
 
Enligt TLV:s anlitade experter [KJ, ML, KL] är det allmänt ansett att handhållna EKG-appa-
rater som används över en längre tidsperiod hittar fler förmaksflimmer än Holter-EKG 24-
timmar hos patienter med symptom som uppstår sällan. 
 
Experten [KJ] framhåller dock att en handhållen EKG-apparat inte kan ge lika mycket inform-
ation som en Holterundersökning. Andra arytmier än förmaksflimmer kan därför vara svårare 
eller omöjliga att diagnostisera med en handhållen EKG-apparat jämfört med en Holterunder-
sökning. Om frågeställningen är bredare än enbart förmaksflimmer menar därför experten 
[KJ] att en handhållen EKG-apparat inte kan ersätta en Holterundersökning. Hos patientpo-
pulationen som är aktuell utifrån MTP-rådets beställning antas därmed att frågeställningen 
enbart handlar om misstänkt förmaksflimmer.  
 
TLV:s bedömning: 
Handhållna EKG-apparater kan enligt TLV:s kliniska experter användas för att diagnostisera 
förmaksflimmer. De ger dock mer begränsad information än konventionella EKG-mätningar. 
TLV bedömer därför att handhållna EKG-apparater huvudsakligen kommer att användas för 
utredning av misstänkt förmaksflimmer. 
 
Den patientpopulation som TLV bedömer relevant avseende MTP-rådets beställning rörande 
diagnostisering är patienter som söker sig till primärvården med någon form av symptom som 
kan misstänkas vara förmaksflimmerrelaterad, och för vilka någon förmaksflimmerdiagnos 
inte kan ställas vid det första primärvårdsbesöket vilket föranleder remiss för vidare utredning 
med frågeställning förmaksflimmer. 
 
TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet i den första utredningen efter 12-avled-
nings-EKG i primärvården bör vara Holter-EKG 24-timmar i den specialiserade vården, ef-
tersom det är den vanligaste metoden i Sverige för denna patientpopulation. Vid ett eventuellt 
andra utredningstillfället bedömer TLV att en längre undersökning som Holter-EKG i sju dygn 
är relevant baserad på kliniska expertens utlåtande.  
 
De patientpopulationer som TLV bedömer relevant avseende MTP-rådets beställning rörande 
monitorering är patienter som har genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp, till exempel 
ablation, liksom patienter som står på frekvensreglerande läkemedelsbehandling för förmaks-
flimmer.  
 
TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för patienter som har genomgått ablation 
är en Holterundersökning i sju dygn, eftersom det är den vanligaste metoden i Sverige för 
denna patientpopulation. Uppföljning av patienter som står på frekvensreglerande läkemedel 
är olika och sker bland annat med längre EKG-undersökningar.  
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3 Den medicintekniska produkten KardiaMobile och dess 
tillbehör 

Produktens fullständiga namn är KardiaMobile. KardiaMobile har tidigare hetat AliveCor 
Heart Monitor respektive AliveCor Mobile ECG, men dessa namn används inte i denna utvär-
dering. De besläktade produkterna KardiaMobile 6L och KardiaBand, ett smartwatchband, 
ingår inte i denna utvärdering. KardiaMobile används av en patient tillsammans med appli-
kationen KardiaApp som installeras på en kompatibel mobil enhet. För vårdpersonal finns 
programvaran KardiaPro. Företaget som tillhandahåller KardiaMobile och tillbehören Kar-
diaApp respektive KardiaPro är AliveCor Inc, härefter benämnt företaget. 

3.1 Teknisk beskrivning 
KardiaMobile är en handhållen EKG-utrustning som används av patienter för att spela in, 
lagra och överföra enkanaliga EKG. EKG-inspelningen kan sändas trådlöst med ultraljud till 
KardiaApp på den mobila enheten. 
 
Produkten har två elektroder, där patienten placerar två fingrar från vänster hand på den ena 
elektroden och två fingrar från höger hand på den andra. Användaren måste vidröra elektro-
derna i minst 30 sekunder för fullständig avläsning och hålla armarna stilla under denna pe-
riod. Företaget rekommenderar att inspelningar tas dagligen, antingen slumpmässigt eller 
när symptom som misstänks vara förmaksflimmer uppstår.  
 
KardiaApp kan visa patientens EKG-kurva och hjärtfrekvens vid inspelning. Den använder en 
algoritm för att klassificera inspelningarna, bland annat som normala respektive möjliga för-
maksflimmer. När enheten har internetanslutning överförs inspelningen automatiskt till en 
krypterad molnserver, men överföringen kan även stängas av manuellt. Internetåtkomst be-
hövs inte när EKG spelas in, men däremot för att överföra inspelningar till servern. Företaget 
uppger att data alltid är krypterade när de överförs och när de lagras. På företagets hemsida 
finns information om vilka mobiltelefoner som applikationen kan installeras på. 
 
Programvaran KardiaPro möjliggör monitorering av patienter och generering av rapporter. 
KardiaPro erbjuder också ett datagränssnitt som kan användas för att ansluta KardiaPro till 
en digital patientjournal och överföra data automatiskt. Företaget uppger att KardiaPro stöd-
jer tre protokoll för denna kommunikation: FHIR, HL7 v2 och AliveCor proprietary JSON 
restful API. Något av dessa protokoll måste alltså tillåtas i journalsystemet och beroende på 
vilket protokoll som används kräver implementeringen varierande arbetsinsats.  
 
KardiaMobile och Kardia App fick CE-märkning enligt direktiv 93/42/EEG för medicintek-
niska produkter (MDD) år 2018 och klassificerades då som en medicinteknisk produkt i klass 
2a. Enligt företaget betraktas KardiaPro i det nuvarande formatet som en teknisk IT-lösning 
och inte som en medicinteknisk programvara, eftersom KardiaPro bara överför data som re-
gistreras och analyseras av KardiaApp och inte lägger till någon annan medicinskt relevant 
funktionalitet, såsom mätningar eller liknande. Därför är KardiaPro, enligt företaget, inte CE-
märkt enligt något medicintekniskt regelverk. 
 
Eftersom KardiaMobile används tillsammans med en applikation som installeras på en mobil 
enhet krävs att patienterna själva har en kompatibel mobil enhet, som exempelvis mobiltele-
fon, för att kunna utföra EKG-registreringar.  

3.2 Avsedd användning 
KardiaMobile är avsedd för användning av vuxna i syfte att upptäcka hjärtrytmrubbningar 
via enstaka mätningar eller längre monitorering för att stödja kliniskt beslutsfattande. Pro-
dukten är avsedd att användas av sjukvårdspersonal, patienter med kända eller misstänkta 
hjärtsjukdomar samt hälsomedvetna individer. KardiaMobile har inte testats för och är inte 
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avsedd för pediatrisk användning och får inte användas av vuxna med pacemakers, implan-
terbara defibrillatorer eller andra implanterade elektroniska enheter.  
 
Enligt företaget är registrerade EKG avsedda att användas som hjälp för att diagnostisera 
hjärtrytmrubbningar, men inte för att diagnostisera andra hjärtsjukdomar. Tolkningarna bör 
granskas av medicinskt utbildad personal och användas som ett beslutsstöd. 
 
Företaget har valt att avgränsa analysen som har lämnats in till TLV till att utvärdera diagnos 
av förmaksflimmer hos patienter med hjärtklappning, samt monitorering av patienter med 
risk för återfall, mer specifikt: Patienter som 1) har genomgått en ablation, 2) har genomgått 
en elkonvertering, 3) får någon form av medicinering, eller 4) har haft en stroke eller TIA. 

 Lansering och användning i Sverige 
TLV känner inte till att produkten är upphandlad eller används av någon region i Sverige 
idag. Enligt företagets uppgifter finns det privatkonsumenter av produkten i Sverige. 

3.3 Organisatoriska aspekter 
KardiaMobile ska enligt företaget lämnas ut av den specialiserade vården då patienten har 
remitterats dit efter att ha tagit ett 12-kanaligt EKG inom primärvården utan att diagnos 
kunde ställas (Figur 1). Enligt en studie behöver patienten få en 15–30 minuters lång intro-
duktion kring hantering av produkten i samband med utlämnandet [24]. Företaget uppger 
att patienten själv ansvarar för att installera KardiaApp på sin mobila enhet.  
 
Patienten mäter EKG i 30 dagar och EKG-data överförs trådlöst till KardiaApp. Genom Kar-
diaApp kan patienten utläsa sitt EKG och dess klassificering. Enligt företagets finns möjlig-
heten att patienten skickar EKG-inspelningar i en PDF-bilaga till vårdgivaren för att lagras i 
en patients journal. En alternativ väg är att överföra EKG till vården med hjälp av program-
varan KardiaPro. Patienten lämnar tillbaka KardiaMobile till den specialiserade vården, där 
tolkningen av EKG-mätningarna också sker.  
 
Enligt företaget ansvarar primärvården för återkoppling till patienten och fortsatt behand-
ling.  
 
Figur 1 Organisatoriska aspekter i användning av KardiaMobile, KardiaApp, KardiaPro 
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3.4 Juridiska aspekter 
Uppgifter om en patients EKG är känsliga personuppgifter eftersom de rör patientens hälsa. 
TLV återger nedan vad företaget har uppgett vid förfrågan om hur dessa uppgifter hanteras 
när en vårdgivare erbjuder produkten till en patient i syfte att ge hälso- och sjukvård. TLV 
har inte utfört någon juridisk analys.    
 
För användare inom Europa lagras de EKG som spelas in med hjälp av KardiaMobile på en 
molnserver i Tyskland och överförs inte till ett land utanför EU/EES. Undantag från detta 
sker när patienten kontaktar företagets supportteam för support. Supportteamet befinner sig 
i USA och information som finns i meddelandet till supportteamet överförs då till USA.  
 
När data lagras sker det i krypterad form, likaså när data överförs.  
 
I de fall KardiaPro inte används är företaget personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbe-
handling som sker med produkten. I en sådan situation är det patienten själv som aktivt de-
lar data med vården. I de fall KardiaPro används har företaget och vårdgivaren ett 
gemensamt personuppgiftsansvar för den personuppgiftsbehandling som sker. Företaget är 
personuppgiftsansvarig gentemot patienten för behandling av medicinska data, medan vård-
givaren är personuppgiftsansvarig för uppgifter som den för in i KardiaPro, till exempel pati-
entens namn, och data som vårdgivaren laddar ned från KardiaPro. 

3.5 Jämförelsealternativ enligt företaget 
Företaget anger att det relevanta jämförelsealternativet för utredning av patienter med hjärt-
klappning och där man inte har detekterat förmaksflimmer med ett 12-avlednings-EKG vid 
första vårdbesöket är ett Holter-EKG 24-timmar inom den specialiserade vården efter remiss 
från primärvården. Vid behov följs det första Holter-EKG 24-timmar inom den specialiserade 
vården av Holter-EKG 24-timmar, external loop recorder, patch eller internal loop recorder 
för patienter som inte diagnostiserades vid första Holterundersökningen. 
 
Företaget anger att det relevanta jämförelsealternativet för monitorering av patienter med risk 
för återfall av förmaksflimmer är ett Holter-EKG 24-timmar inom den specialiserade vården, 
som vid behov följs av Holter-EKG 24-timmar, external loop recorder, patch eller internal loop 
recorder. 

3.6 TLV:s diskussion 
Företaget har lämnat in analyser för två olika patientpopulationer: Patienter med hjärtklapp-
ning för diagnostik och patienter med risk för återfall för monitorering.  
 
Patienter med hjärtklappning faller inom MTP-rådets beställning, då hjärtklappning är ett av 
möjliga symptom som kan skapa misstanke om förmaksflimmer. MTP-rådets definition av 
patientpopulationen är emellertid patienter som söker sig till vården med någon form av 
symptom som kan misstänkas vara förmaksflimmerrelaterad, vilket innefattar fler patienter 
än de med hjärtklappning eftersom förmaksflimmer kan ge upphov till olika former av symp-
tom. 
 
Patienter som enligt företaget ingår i monitorering på grund av risk för återfall delas utifrån 
företagets inlämnade studier in i olika subpatientpopulationer: Patienter som 1) har genom-
gått en ablation, 2) har genomgått en elkonvertering, 3) får någon form av medicinering, eller 
4) har haft en stroke eller TIA. Patienten med någon form av medicinering faller inom MTP-
rådets beställning, dock innefattar ”någon form av medicinering” en bredare patientgrupp än 
patienter som får frekvensreglerande läkemedel. Vidare faller patienter som har genomgått 
en ablation inom MTP-rådets beställning då det är en form av kirurgiskt ingrepp.  
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Företaget anger att det relevanta jämförelsealternativet för utredning av patienter med hjärt-
klappning och där man inte detekterat förmaksflimmer med ett 12-avlednings-EKG vid första 
vårdbesöket och monitorering på grund av risk för återfall, är ett Holter-EKG 24-timmar 
inom den specialiserade vården. För patienter som inte diagnostiserades vid första Holterun-
dersökningen följer ytterligare en undersökning med antingen Holter-EKG 24-timmar, exter-
nal loop recorder, patch eller internal loop recorder.  
 
TLV:s kliniska experter [KJ, KL, ML] har uppgett att ett 24-timmars Holter-EKG är den van-
ligaste undersökningen i första utredningsomgången av misstänkt paroxysmalt förmaksflim-
mer. Enligt TLV:s kliniska expert [KL] brukar man dock göra en längre registrering vid ett 
eventuellt andra utredningstillfälle, till exempel en Holterundersökning på sju dygn.  
 
TLV har inte kännedom om någon nationell riktlinje om uppföljning av patienter som står på 
frekvensreglerande läkemedel. En längre EKG-undersökning är en av uppföljningsme-
toderna.  
 
TLV:s anlitade expert [KL] anger att en Holterundersökning på sju dygn är vanligast för pati-
enter som har genomgått ablation, men även Holterundersökningar med andra tidslängder 
förekommer.  
 
Enligt företaget är patientens initiala kontakt primärvården och därifrån remitteras denne till 
den specialiserade vården för en långtidsundersökning. Utlämning och återlämning av pro-
dukten samt tolkning av data sker inom den specialiserade vården. Återkopplingen kring re-
sultatet får patienten från primärvården.  
 
Enligt TLV:s kliniska experter [KL, KJ, ML] skulle detta följa nuvarande svensk praxis för 
Holterundersökning och undersökning med handhållna EKG-apparater. De anser att det ge-
nerellt skulle vara möjligt att låta utlämning och återlämning samt tolkning ske såväl inom 
den specialiserade vården som primärvården, dock sker tolkning idag inom den speciali-
serade vården.  
 
Enligt företaget finns möjligheten att skicka EKG-inspelningar i en PDF-bilaga till vårdgivaren 
för att lagras i en patients journal, om inte KardiaPro används. TLV och TLV:s anlitande kli-
niska expert [KJ] anser att denna lösning inte är genomförbar i den svenska hälso- och sjuk-
vården, av både praktiska och juridiska skäl.  
 
TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att populationen av patienter med hjärtklappning faller inom MTP-rådets be-
ställning kring diagnostisering, då hjärtklappning är en av möjliga symptom som kan skapa 
misstanke om förmaksflimmer.  
 
TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet till att utreda förmaksflimmer med 
handhållna EKG-apparater hos denna patientpopulation är ett Holter-EKG 24-timmar vid 
den första utredningsomgången. Till skillnad från företaget bedömer TLV att ett Holter-EKG 
i sju dygn är det mest relevanta alternativet vid den andra utredningsomgången.  
 
TLV bedömer vidare att subpopulationer av patienter som får någon form av medicinering 
för förmaksflimmer och patienter som har genomgått ablation är relevanta med hänsyn till 
MTP-rådets beställning inom monitorering.  
 
TLV bedömer att Holter-EKG 24-timmar och andra längre EKG-undersökningar kan vara re-
levanta för patienter som får någon form av medicinering för förmaksflimmer, men en osä-
kerhet skapas genom att TLV inte har kännedom om någon enhetlig praxis. TLV bedömer till 
skillnad från företaget att Holter-EKG i sju dygn är det mest relevanta alternativet för patien-
ter som har genomgått en ablation.  
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Vidare bedömer TLV att införande av KardiaMobile enligt företagets förslag är förenligt med 
nuvarande svensk klinisk praxis, men bedömer att systemet bör inkludera KardiaPro. TLV 
noterar dock att företaget inte föreslår att utredningen sker via primärvården, vilket angavs i 
MTP-rådets beställning. 
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4 Klinisk effekt och patientnytta  

4.1 Kliniska studier 
KardiaMobile har utvärderats i flera kliniska studier. De kliniska studier som företaget har ut-
gått från i sin modell sammanfattas i tabell 2. Studierna som omfattar de patientpopulationer 
som är relevanta utifrån MTP-rådets beställning beskrivs mer utförligt nedan. 
 
Tabell 2 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign Studiepopulation Intervention Jämförelsealternativ Utfall 
Reed et al., 
2019 [25] 

Multi-center, 
öppen, rando-
miserad kon-
trollerad  

- n=240 patienter 
- patienter med hjärtklapp-
ning och presynkope utan 
någon uppenbar orsak 
(akuten) 
- 16 år och äldre 
- Interventionsgrupp: 40 
år; 51% män 
- Kontrollgrupp: 39 år; 
54% män 

KardiaMobile och 
standardbehand-
ling,  
90 dagar 

Standardbehandling Primär: Antal symp-
tomatiska rytmdetek-
teringar inom 90 
dagar 
KardiaMobile: 69 
(55,6 %) 
Kontroll: 11 (9,5%) 
(p <0,0001) 
Sekundär: 
Detektion av för-
maksflimmer: 
KardiaMobile: 8  
Kontroll: 0 

Narasimha et 
al., 2018 [26] 

Interventions-
studie, konse-
kutiva 
patienter, öp-
pen 

- n= 33 patienter 
- patienter med hjärtklapp-
ning (vanligtvis förekom-
mer mindre ofta än en 
gång om dagen) 
- 47.5 (± 13.8) år 
- 58% kvinnor 

KardiaMobile (KM) 
- 2 ggr/dag + vid 
symptom 
- 30-60 sekunder 
- 14–30 dagar 

External loop recorder 
(ELR) 

Primär: Jämförelse 
av antal detekterade 
arytmier med KM 
och ELR.  
Förmaksflimmer, 
symptomatisk: 
KM: 6 (18,2%) 
ELR: 4 (12,1%) 
Sekundär: Patien-
tens preferenser och 
följsamhet av pro-
duktanvändning 

Hickey et al., 
2017 [24] 

Prospektiv pi-
lotobservat-
ionsstudie, 
öppen 

- n=46 (23+23) patienter 
med en  
- patienter med känd histo-
ria av förmaksflimmer, ef-
ter någon form av 
behandling (ablation, el-
konvertering, medicine-
ring) 
- 21 år och äldre (55 år) 

KardiaMobile (KM; 
AliveCor heart mo-
nitor) 
Daglig användning 
+ vid symptom 
6 månader 

Standardbehandling, 
”usual cardiac medical 
care” 

Detektion av för-
maksflimmer/-flad-
der: 
KM: 14 (61%)  
Kontroll: 30%  
p= 0,04 

Goldenthal et 
al., 2019 [27] 

Randomise-
rad, single-
center, pro-
spektiv, öppen 

- n= 238 patienter 
- patienter med historik av 
FF OCH minst en riskfak-
tor för FF 
- patienter har genomgått 
en ablation eller elkonver-
tering  
- 18 år och äldre (61 ± 12 
år) 

KardiaMobile 
-Schemalagda, 
dagliga EKG regi-
streringar och vid 
symptom 
- 6 månader 
- Motiverande text-
meddelanden 

Standardbehandling Primär: Sannolikhet 
för upptäck av för-
maksflimmer/-flad-
der: 
Större i intervent-
ionsgruppen (hazard 
ratio = 1,56, 95% 
konfidensintervall 
(KI): 1,06–2,30, p = 
0,024).  
Sekundär: Tid mel-
lan diagnos och be-
handling: 
Kortare för kontroll-
gruppen (riskförhål-
lande = 0,33, 95% 
KI: 0,57-2,92, p 
<0,0001). 

Hermans et al., 
2021 [28] 

Prospektiv, 
observations-
studie, öppen 

- n= 115 patienter 
- Genomsnittsålder 64 år 
- efter ablation 
- konsekutiva 

KardiaMobile (KM)  
- tre ggr/dag  
- 4 veckor  

Holter-EKG (≥24 tim-
mer), vid ett tillfälle (3, 
6 och 12 månader upp-
följning) 

Primär: Skillnaden i 
andel patienter som 
diagnostiserats med 
återkommande för-
maksflimmer: 
KM: 29 (25,2%) 
Holter-EKG: 17 
(14,8%) 
p < 0,001 
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Sekundär: Algorit-
mens noggrannhet 
för AF-detektion 

Koh et al., 2021 
[29] 

Multicenter, 
randomiserad, 
open-labeled,  

- n= 203 patienter 
- Genomsnittsålder 65 år  
- ingen historik av FF 
- Stroke eller TIA 
 

KardiaMobile (KM) 
- tre ggr/dag OCH 
vid symptom 
- 30 dagar 
- 30 sekunder 

Holter-EKG 24-timmar Primär: Upptäckten 
av en eller flera epi-
soder av EKG-doku-
menterad 
förmaksflimmer som 
varade 30 sekunder 
eller längre inom 3 
månader efter ran-
domisering.  
KM= 10 (9,5%) 
Kontroll: 2 (2%) 
p = 0,024 
Sekundär: Använd-
ning av antikoagul-
ationsterapi efter 3 
månader och pre-
station av KardiaMo-
bile. 

 

 Reed et al., 2019 

Metod 
Reed et al. [25] var en multicenter (akutmottagningar på tio sjukhus i Storbritannien), öppen, 
randomiserad kontrollerad studie som undersökte KardiaMobiles förmåga att som komple-
ment till standardbehandling detektera symptomatiska rytmer. En symptomatisk rytm var 
varje EKG som registrerats under en episod av hjärtklappning eller presynkope och som tillät 
symptom-rytm-korrelation. 
 
Studien inkluderade patienter som var 16 år eller äldre och som uppvisade hjärtklappning eller 
presynkope utan uppenbar orsak och vars underliggande EKG-rytmer under dessa episoder 
förblev odiagnostiserade vid utredning på akutmottagningen.  
 
Uteslutningskriterier var tidigare diagnostiskt EKG, hjärtklappning eller presynkope i sam-
band med ett EKG på akutmottagningen, frekventa episoder (dvs. minst en gång om dagen), 
deltagare under 16 år, tidigare deltagande i studien, alkohol/droger/krampan-
fall/stroke/TIA/skalltrauma/hypoglykemi som sannolik orsak, oförmåga eller ovilja att ge in-
formerat samtycke, deltagare med nyligen (inom 3 månader) hjärtinfarkt, svår hjärtsvikt (New 
York Heart Association klass 41) eller instabil angina2, deltagare som inte vill eller kan använda 
KardiaMobile och KardiaApp, deltagare utan en kompatibel smartphone eller surfplatta, del-
tagare med pacemaker eller annan implanterad elektronisk utrustning, inget telefonnummer 
för uppföljning och patienter i häktet. 
 
Deltagare randomiserades genom blockrandomisering. Interventionsgruppen fick standard-
behandling och använde dessutom KardiaMobile, kontrollgruppen fick endast standardbe-
handling. Standardbehandling genomfördes enligt rådande riktlinjer i Storbritannien. Den har 
inte specificerats närmre i studien och varierade. Deltagarna i de båda grupperna följdes upp 
vid 90 dagar. Deltagarna uppmanades att fylla i ett standardiserat skriftligt frågeformulär.  
 
Om en interventionsdeltagare hade en episod av hjärtklappning eller presynkope och kunde 
spela in ett EKG, mejlades EKG:et i PDF-format till den samordnande forskargruppen i Edin-
burgh. Två läkare granskade EKG:et och vid oenighet kontaktades det centrala kardiologitea-
met för ytterligare yttrande. Uppföljning anordnades vid behov. Om specialistuppföljning av 
EKG:et inte krävdes informerades deltagaren och deltagarens allmänläkare och en uppföljning 

 
1 New York Heart Association har en internationellt välkänd definition av graden av hjärtsvikt där man delar upp patienterna i 
fyra klasser efter graden av symtom vid arbete och i vila. Klass IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökade 
symtom vid minsta aktivitet. Patienten är ofta bunden till säng eller stol. 
2 Instabil angina pectoris definieras som en kombination av typiska symtom, med eller utan EKG-förändringar och/eller lätt för-
höjda biokemiska infarktmarkörer. 
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hos allmänläkare följde. Deltagarna fortsatte att spela in EKG under studietiden, men deltaga-
ren och allmänläkaren blev inte kontaktade igen om deltagarna registrerade ytterligare EKG 
som på liknande sätt inte krävde specialistuppföljning. Om deltagarens EKG registrerade en 
allvarlig hjärtarytmi under studieperioden kontaktade det centrala studieteamet det lokala stu-
dieteamet som omedelbart larmade deltagaren via telefon, och hänvisade dem snabbt till deras 
lokala akutmottagning eller hänvisade dem till akutsjukvården (enligt lokalt protokoll). 
 
Det primära utfallsmåttet var förmågan att detektera symptomatiska rytmer vid 90 dagar. 
 
De sekundära utfallsmåtten var bland annat: 

 Förmåga att detektera hjärtarytmier vid 90 dagar.  
 Tid till detektering av symptomatisk rytm. 
 Tid till upptäckt av symptomatisk hjärtarytmi (rytm som inte är sinusrytm/sinustaky-

kardi3/ektopiska slag4). 
 Deltagartillfredsställelse och övervakning följsamheten av användningen. 

 
Resultat 
Totalt 243 patienter rekryterades på 10 centra i Storbritannien. Av dessa randomiserades 126 
till interventionsgruppen och 117 till kontrollgruppen.  
 
En deltagare togs bort från studien av det lokala studieteamet efter att ha randomiserats, ef-
tersom den inte uppfyllde inklusionskriterierna. Baslinjedata samlades därför in på 125 delta-
gare i interventionsgruppen och 117 i kontrollgruppen. 219 (90,5 procent) hade hjärtklappning, 
23 (9,5 procent) hade presynkope. Deltagarna var från 17 till 74 år med en medelålder på 39,5 
år (Standardavvikelse (SD) 13,7). En deltagare i varje grupp förlorades i uppföljning, vilket 
lämnade 124 deltagare tillgängliga för analys i studiegruppen och 116 i kontrollgruppen. 
 
En symptomatisk rytm detekterades vid 90 dagar hos 69 (55,6 procent) av deltagare i inter-
ventionsgruppen mot 11 (9,5 procent) i kontrollgruppen (p <0,0001).  
 
Medeltiden till symptomatisk rytmdetektering i interventionsgruppen var 9,5 dagar (SD 16,1, 
intervall 0–83) mot 42,9 dagar (SD 16,0, intervall 12–66; p <0,0001) i kontrollgruppen. De 
vanligaste symptomatiska rytmerna som upptäcktes var sinusrytm, sinustakykardi och ekto-
piska slag.  
 
En symptomatisk hjärtarytmi detekterades vid 90 dagar hos 11 (8,9 procent) av deltagarna i 
interventionsgruppen kontra 1 (0,9 procent) i kontrollgruppen (p=0,006).  
 
Inom 90 dagar detekterades förmaksflimmer hos 8 (6,5 procent) patienter i interventionsgrup-
pen och 0 (0 procent) i kontrollgruppen. Studiens resultat specificerar inte när dessa förmaks-
flimmer detekterades under studieperioden. Ingen analys avseende statistisk signifikans för 
skillnaden mellan grupperna med förmaksflimmer återges i studien.  
 
80 av 92 (87,0 procent) deltagare tyckte att KardiaMobile var lätt att använda. 
 
Slutsatsen i studien är att KardiaMobile ökar detektionsgraden av symptomatiska rytmer i pa-
tienter med hjärtklappning och presynkope. Tekniken beskrivs som enkel, icke-invasiv och sä-
ker och rekommenderas för patienter med hjärtklappning eller presynkope utan uppenbar 
orsak.  
 

 
3 Hjärtfrekvens >100/minut, utlöst från sinusknutan 
4 Ersättningsslag 
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 Narasimha et al., 2018 
Metod 
Narasimha et al. [26] var en amerikansk interventionsstudie som utfördes i USA och som un-
dersökte om KardiaMobile var likvärdig med en så kallad external loop recorder (ELR) avse-
ende detektionsförmåga av arytmi.  
 
Studien inkluderade patienter som kände av hjärtklappning, vanligtvis mindre än en gång om 
dagen. Patienterna var 18 år eller äldre och hade tidigare genomgått en utredning (ett 12-ka-
naligt EKG och/eller Holter-EKG) utan att få någon diagnos. Exklusionskriterier var hjärtin-
farkt inom de senaste 3 månader eller känd historia av ihållande ventrikulär takykardi 
(VT)5/flimmer, New York Heart Association klass IV hjärtsvikt6, instabil angina7, synkope som 
presenterande symptom, oförmåga eller ovilja att använda enheten och rörelsestörningar in-
klusive men inte begränsade till skakningar. 
 
Studiedeltagarna instruerades att initiera en EKG-mätning med KardiaMobile och samtidigt 
aktivera en ELR när de kände symptom. Dessutom uppmanades patienterna att spela in ett 
EKG med KardiaMobile-enheten på 30–60 sekunder två gånger dagligen oavsett symptom. 
Studiepersonal tittade på inspelningarna en gång om dagen och meddelade en läkare om all-
varlig eller ihållande arytmi upptäcktes. ELR registrerades kontinuerligt under övervaknings-
perioden och kunde därmed upptäcka arytmier även utan patientaktivering. Studien pågick 
under 14 till 30 dagar beroende på patientens sjukförsäkring.  
 
För utvärdering av inspelningar med KardiaMobile avidentifierades EKG-remsorna och två 
kopior av inspelningarna gjordes. Varje inspelning analyserades av två oberoende kardiologer. 
Om tolkningen av remsorna inte matchade utvärderades de av en tredje oberoende kardiolog. 
På samma sätt avidentifierades ELR-inspelningarna och lämnades till två separata kardiolo-
ger. Det säkerställdes att samma kardiologer inte fick KardiaMobile- och ELR-remsorna sam-
tidigt från samma patient. 
 
Patienterna fick en dagbok för att registrera sina symptom, med detaljer om symptomdebut, 
aktivitet under vilken de upplevde symptom, symptomens varaktighet och användarvänlighet 
för båda enheterna. Dessutom hade patienterna också möjlighet att registrera symptom i Kar-
diaApp, vilket de flesta patienter föredrog att göra. De fick också ett frågeformulär i slutet av 
studieperioden angående patientnöjdhet, användarvänlighet för båda enheterna och portabi-
litet. 
 
Primära utfallsmåttet var jämförelse av arytmidetektionsförmåga av KardiaMobile och ELR.  
 
Sekundära utfallsmåttet var användning av produkterna och patienternas bedömning av an-
vändbarhet och preferens.  
 
Resultat 
Totalt 38 patienter rekryterades till studien. Totalt 33 patienter med hjärtklappning slutförde 
studien genom att använda båda produkterna. Av de fem patienter som inte hade fullständiga 
data, avbröt två användningen av ELR efter en dag användning (med hänvisning till en hudal-
lergi mot elektroderna och krånglighet med att använda ELR) och tre patienter skickade inte 
en initial rytmremsa från KardiaMobile för att börja överföra data. Studiedeltagarna var i ge-
nomsnitt 47,5 (SD: 13,8) år gamla och 19 (58 procent) var kvinnor.  
 

 
5 En typ av hjärtrytmrubbning som innebär flera på varandra följande hjärtkontraktioner som utlöses från celler i någon av hjärtats 
kammare 
6 New York Heart Association har en internationellt välkänd definition av graden av hjärtsvikt där man delar upp patienterna i 
fyra klasser efter graden av symtom vid arbete och i vila. Klass IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökade 
symtom vid minsta aktivitet. Patienten är ofta bunden till säng eller stol. 
7 Instabil angina pectoris definieras som en kombination av typiska symtom, med eller utan EKG-förändringar och/eller lätt för-
höjda biokemiska infarktmarkörer. 
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Alla 33 patienter (100 procent) fick en potentiell diagnos för sina symptom med KardiaMobile, 
vilket var signifikant högre jämfört med 24 patienter (72,2 procent) som använde ELR (𝜒2 = 
10,4, p = 0,001). Sex patienter (18,2 procent) i interventionsgruppen och fyra patienter (12,1%) 
i kontrollgruppen med specifika symptom diagnostiserades med förmaksflimmer. Asympto-
matiska förmaksflimmer detekterades enbart med ELR (tre stycken, 9,1 procent). Sammanlagt 
(asymptomatisk och symptomatisk) hittades sex patienter (18,2 procent) i interventionsgrup-
pen och fem patienter (15,2 procent) i kontrollgruppen med förmaksflimmer.  
 
På en skala från 1 (mycket lätt) till 5 (mycket hård) rapporterade patienter att KardiaMobile 
(1,4) var lättare att använda än ELR (2,7), skillnaden var statistiskt signifikant (p <0,01).  
 
Den totala följsamheten (procentandel av dagar som patienten hade minst en registrering un-
der övervakningsperioden) var för KardiaMobile (91,2 procent) och för ELR (52,7 procent), 
skillnaden var statistiskt signifikant (p <0,01). Det fanns inget samband mellan ålder och kön 
med hänsyn till patientföljsamhet för någon av enheterna.  
 
Författarna till studien drar slutsatsen att KardiaMobile inte är sämre än ELR (”noninferior”) 
för att diagnostisera arytmier. 

 Hickey et al., 2017 
Metod 
Hickey et al. [24] var en prospektiv pilotobservationsstudie med syfte att undersöka skillnaden 
mellan användning av KardiaMobile och vanlig vård hos patienter som hade genomgått någon 
form av behandling av förmaksflimmer och som hade kommit tillbaka till sinusrytm.  
 
Efter en introduktion på KardiaMobile (15–30 minuter) uppmuntrades patienter i intervent-
ionsgruppen att spela in EKG dagligen och vid symptom i sex månader. EKG-inspelningar 
granskades dagligen och resultat skickades till patientens primärvårdsläkare, som återkopp-
lade sedan till patienten. Patienter i kontrollgruppen fick vanlig vård som inte inkluderade 
egen EKG-monitorering. För att undersöka livskvalitén använde man ett frågeformulär.  
 
Resultat 
23 patienter ingick i interventionsgruppen och 23 matchande (kön, ålder) patienter i kontroll-
gruppen. Patienterna var minst 21 år och i genomsnitt 55 år (SD kontroll: ±9 år; SD Kardia-
Mobile: ± 10 år).  
 
I interventionsgruppen detekterades 14 (61 procent) patienter med återkommande förmaks-
flimmer eller förmaksfladder kontra 7 (30 procent) patienter i kontrollgruppen (Hazard ratio: 
2,55; 95 procent KI: 1,06 - 6,11; p = 0,04). Olika livskvalitetsaspekter förbättrades hos patienter 
som använde KardiaMobile.  
 
Artikeln landar i att användning av KardiaMobile är en enkel och effektiv mekanism för att 
förbättra förmaksflimmer/förmaksfladder-detektering och bidrar till förbättrad livskvalitet. 

 Goldenthal et al., 2019 
Metod 
Goldenthal et al. [27] var en single-center randomiserad studie som utvärderade effekten av 
dagliga EKG-registreringar med KardiaMobile i sex månader i jämförelse med standardvård 
med hänsyn till tid till dokumenterat återkommande förmaksflimmer eller förmaksfladder8 
och tid till behandling av återkommande arytmi hos patienter som genomgått kateterledd ra-
diofrekvensablation eller elkonvertering. 
 

 
8 Snabb, (oftast) regelbunden förmaksaktivitet med frekvens på 200–350/minut. 
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Studien inkluderade patienter som var 18 år och äldre med en historia av dokumenterat för-
maksflimmer och minst en riskfaktor för förmaksflimmer (stillasittande livsstil, fetma, högt 
blodtryck, rökning och diabetes). Patienterna behövde också uttrycka sin vilja att delta under 
hela 6-månadersperioden av studien och visa förmåga att använda en smartphone, skicka och 
ta emot textmeddelanden och använda KardiaMobile.  
 
Patienter med en historia av kognitiv funktionsnedsättning och de som inte ville ha sina kli-
niska data insamlade eller ta emot textmeddelanden uteslöts från studien. 
 
Patienterna randomiserades till antingen standardvård eller för att få den så kallade iHEART-
interventionen. I iHEART-interventionen ingick dagliga schemalagda och symptomberoende 
mätningar med KardiaMobile samt motiverande textmeddelanden, som patienten fick tre 
gånger i veckan och som var relaterade till hantering av förmaksflimmer och riskfaktorer (till 
exempel fetma och stillasittande livsstil). Standardvård var inte definierad i studien. Studien 
genomfördes i USA. 
 
Primärt utfallsmått var tid till dokumenterad upptäckt av återkommande förmaksflimmer, se-
kundärt utfallsmått var tid från förmaksflimmerdetektion till behandling.  
 
Resultat  
Totalt 262 konsekutiva patienter som genomgick ablation eller elkonvertering och som upp-
fyllde inklusionskriterierna randomiserades till antingen standardvård eller för att få iHEART-
interventionen. Slutligen ingick 115 patienter i interventionsgruppen och 123 i kontrollgrup-
pen. 
 
Med undantag för genomgången behandling fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader 
avseende dokumenterade patientkaraktärisika som ingick i interventions- och kontrollgrup-
pen. Av 115 patienter i interventionsgruppen hade 55 patienter genomgått elkonvertering och 
60 patienter hade genomgått ablation. I kontrollgruppen ingick det 80 elkonverteringspatien-
ter och 43 ablationspatienter.  
 
Oavsett tidigare behandling så var sannolikheten för upptäckt av återkommande förmaksflim-
mer eller förmaksfladder större i interventionsgruppen (hazard ratio = 1,56, 95 procent konfi-
densintervall (KI): 1,06–2,30, p = 0,024). Tiden från detektion till behandling var kortare för 
kontrollgruppen (riskförhållande = 0,33, 95 procent KI: 0,57-2,92, p <0,0001). 
 
Även om patienterna instruerades att spela in dagliga EKG fanns det en stor variation i antal 
EKG-inspelningar bland dem. Några patienter överförde inga inspelningar medan andra pati-
enter sände flera hundra inspelningar. 
 
Författarna till studien drar slutsatsen att studien visar att användningen av KardiaMobile 
möjliggör tidigare upptäckt av återkommande förmaksflimmer eller förmaksfladder hos pati-
enter som har genomgått en ablation eller elkonvertering. 

 Hermans et al., 2021 

Metod 
Hermans et al. [28] var en nederländsk prospektiv observationsstudie som hade syftet att jäm-
föra effekten och användbarheten av KardiaMobile kontra kort 24-timmars Holter-EKG för 
detektering av återfall av förmaksflimmer efter ablationsbehandling. 
 
Studien inkluderade patienter som genomgick en ablation på grund av paroxysmalt förmaks-
flimmer och som var minst 18 år.  
 
Uteslutningskriterierna var om patienten inte hade en smartphone eller om patienten inte 
kunde använda KardiaMobile.  
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Patienterna (n=115) genomgick en Holterundersökning (24-timmar: 103 (89,6 procent); 48-
timmar: 4 (3,5 procent); 7-dygn: 8 (7,0 procent)) vid tre, sex och 12 månader efter ablation. 
Vid en av dessa tidpunkter fick patienterna en KardiaMobile samtidigt med Holter-apparaten 
och instruerades att använda KardiaMobile för att registrera 30-sekunders EKG-inspelningar 
tre gånger dagligen och vid symptom under en period av 4 veckor. Patienterna ombads att fylla 
i två frågeformulär (en med tio, en med fyra frågor) för att utvärdera användbarheten för både 
KardiaMobile och Holter.   
 
Den primära slutpunkten var skillnaden i andel patienter som diagnostiserats med återkom-
mande förmaksflimmer med KardiaMobile jämfört med Holter.  
 
Sekundära slutpunkter var användbarheten av KardiaMobile och Holtermonitorering samt 
noggrannheten av algoritmens detektionsförmåga av förmaksflimmer. 
 
Resultat 
Av 126 patienter efter ablation överförde 115 (91,3 procent) patienter EKG-mätningar med Kar-
diaMobile och inkluderades i analysen. 80 män och 35 kvinnor med en medianålder 64,0 år 
(spann: 58,0–68,0 år) registrerade totalt 7 838 EKG-inspelningar.  
 
KardiaMobile och Holter-EKG upptäckte 29 (25,2 procent) respektive 17 (14,8 procent) pati-
enter med återfall av förmaksflimmer (p <0,001). Hos 17 patienter upptäcktes förmaksflimmer 
med både KardiaMobile och Holter. Hos 12 patienter upptäcktes förmaksflimmer eller för-
maksfladder med KardiaMobile, men inte med Holter-EKG. Det fanns ingen patient, hos vil-
ken förmaksflimmer upptäcktes endast med Holter-EKG och missades av KardiaMobile. Alla 
patienter med återfall av förmaksflimmer upptäcktes med KardiaMobile inom 14 dagar. 
 
Mediantiden för KardiaMobile-användning var 28,0 (spann 21,0–32,0) dagar, och genom-
snittligt antal registreringar var 68 ± 28 per patient.  
 
Sammanlagt ansågs KardiaMobile bekvämare att använda än Holter.  
 
Sensitivitet och specificitet för KardiaMobiles algoritm för detektion av förmaksflimmer var 
95,3 procent respektive 97,5 procent.  
 
Författarna till studien drar slutsatsen att KardiaMobile är mer effektiv på att detektera återfall 
av förmaksflimmer eller förmaksfladder efter ablationsbehandling och att den är mer använ-
darvänlig än Holterövervakning. KardiaMobiles algoritm visade en hög noggrannhet att upp-
täcka förmaksflimmer. 

4.2 TLV:s diskussion 
Patientpopulation i Reed et al. [25] överensstämmer med MTP-rådets beställning. En skillnad 
är dock att patienterna sökt sig till en akutmottagning och inte till primärvård, vilket kan in-
nebära att de generellt hade mer uttalade symptom. Standardbehandling definieras inte i stu-
dien men företaget uppger i sin dossier, med stöd av klinisk expertis som företaget har anlitat, 
att standardbehandlingen i studien mest sannolikt refererar till Holter-EKG. Då det i studien 
inte anges hur stor andel som genomgår Holterutredning anser dock TLV att frånvaron av en 
explicit definierad standardbehandling introducerar en osäkerhet gällande överförbarheten. I 
Reed et al. [25] används KardiaMobile som tillägg till standardbehandling. Då det framgår av 
studien att vissa symptomatiska rytmer i interventionsarmen diagnostiserades med Holter-
EKG och inte KardiaMobile, introduceras även en viss osäkerhet kring huruvida alla förmaks-
flimmer i interventionsarmen verkligen upptäcktes med KardiaMobile. Sammanfattningsvis 
indikerar studien att KardiaMobile har förmågan att hitta fler förmaksflimmer än jämförelse-
alternativet, men studien är relativt liten, jämförelsealternativet är inte definierat och utgångs-
punkten är akutmottagningen, vilket bidrar till en stor osäkerhet kring överförbarheten till 
scenariot i MTP-rådets beställning avseende diagnostik.  
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TLV anser att studiepopulationen i Narasimha et al. [26] är relevant för MTP-rådets beställ-
ning då hjärtklappning är ett av möjliga symptom som kan skapa misstanke om förmaksflim-
mer. Dock har patientpopulationen redan genomgått en första utredning för förmaksflimmer 
varav åtminstone vissa utreddes med Holter-EKG. Därmed är det en selekterad patientpopu-
lation och inte exakt samma som TLV anser som mest relevant utifrån MTP-rådets beställ-
ning, där patienter endast har genomgått en 12-avledningsundersökning. Vidare är 
studiepopulationen yngre än genomsnittspatienter med förmaksflimmer, vilket generellt 
hänger ihop med lägre prevalens. Då prevalens kan påverka ett tests sensitivitet [30] [31] är 
det viktigt att jämföra så lika populationer som möjligt. TLV:s anlitade kliniska expert [KL] 
har uppskattat att en rimlig prevalens i den gruppen kan vara mellan 10 och 20 procent. Där-
med ligger prevalensen i studien i linje med denna uppskattning. Trots att förmaksflimmer är 
mer frekvent hos äldre patienter förväntas KardiaMobile användas på alla patienter som sö-
ker sig till vården med någon form av symptom som kan misstänkas vara förmaksflimmerre-
laterad.  
 
Jämförelsealternativet utgörs av ELR och inte av Holter-EKG som både företaget och TLV 
anser som det relevanta jämförelsealternativet. Således finns osäkerheter i överförbarheten 
både gällande patientpopulation och jämförelsealternativ. Dessutom införs osäkerhet av att 
studien är liten och inte genomfördes i Sverige. Sammanfattningsvis indikerar Narasimha et 
al. [26] att KardiaMobile har en likvärdig förmåga som en ELR att hitta förmaksflimmer hos 
patienter med hjärtklappning, men flera osäkerheter finns när det gäller överförbarheten till 
MTP-rådets scenario avseende diagnostik.  
 
Goldenthal et al. [27] anser TLV som relevant med hänsyn till patientpopulationen av patien-
ter som har genomgått en ablation. Andelen detekterade förmaksflimmer återges dock i tex-
ten endast för studiepopulationen som helhet. Övergripande tyder studiens resultat på en 
bättre förmåga hos KardiaMobile att hitta förmaksflimmer hos patienter efter elkonvertering 
eller efter ablation jämfört med standardvård. Avsaknad av definition på standardvård för-
svårar bedömningen av överförbarheten till ett scenario med Holter-EKG som jämförelseal-
ternativet. Vidare medför det en osäkerhet att studien inte genomfördes i Sverige. 
Motiverande meddelanden beaktas inte i studiens slutbedömning, men kan ha påverkan på 
resultatet då det är en intervention i sig och kan ha påverkan på antal registreringar och pati-
entens allmänna mående.  
 
Resultaten i Hickey et al. [24] tyder på en bättre förmåga hos KardiaMobile jämfört med ”van-
lig vård” att hitta förmaksflimmer eller förmaksfladder hos patienter med risk för återfall. 
Överförbarheten av studiens resultat till svenska förhållanden är osäker på grund av att en 
definition av ”vanlig vård” saknas. Studiens storlek medför ytterligare en osäkerhet. Då studien 
innefattar en blandad patientpopulation är det inte möjligt att uttala sig om effekten för re-
spektive subpopulation.  
 
TLV anser att studiepopulationen i Hermans et al. [28] är relevant för MTP-rådets beställ-
ning för subpopulationen patienter som har genomgått en ablation. Att studien var liten 
medför en osäkerhet. Studien visade att KardiaMobile var bättre än Holterundersökning för 
att detektera förmaksflimmer. Längden på Holter-EKG varierade, det gjordes 89,6 procent 
på 24-timmar, 3,5 procent på 48-timmar och 7 procent på Holter-EKG sju dygn. Därmed är 
studien enbart delvis relevant med hänsyn till jämförelsealternativet utifrån svenska förhål-
landen, där Holter-EKG sju dygn är vanligast. Således finns en osäkerhet i överförbarheten 
gällande jämförelsealternativet.  
 
Överförbarheten av Hermans et al. [28] på andra patientpopulationer, till exempel patienter 
med hjärtklappning, anses som svårt med hänsyn till olika prevalenser i olika patientpopulat-
ioner. Detta stöds av TLV:s kliniska expert [KJ]. Även om KardiaMobile användes i 28 dagar 
i studien, upptäcktes inga ytterligare förmaksflimmer efter 14 dagar. Detta ger stöd för en an-
vändning av KardiaMobile i två veckor.  
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Sammanfattningsvis tyder alla ovan redovisade studier på att KardiaMobiles förmåga att hitta 
förmaksflimmer i patientpopulationer som liknar MTP-rådets beställning, är bättre än de jäm-
förelsealternativ som använts i studierna.  
 
TLV:s bedömning:  
Det vetenskapliga stödet för produkten baseras på små och heterogena studier avseende pati-
entpopulation och jämförelsealternativ. TLV bedömer att det finns osäkerhet kring överför-
barhet till avsedd patientpopulation och jämförelsealternativet utifrån svenska förhållanden.  
 
TLV bedömer att resultaten från Reed et al. [25] och Narasimha et al. [26] kan återspegla 
nyttan för patienter med hjärtklappning och presynkope, men att de är förknippade med en 
hög respektive mycket hög grad av osäkerhet avseende överförbarheten till MTP-rådets be-
ställning. 
 
TLV bedömer att Goldenthal et al. [27] är relevant för patienter som genomgått ablation, men 
att resultaten är behäftade med en hög grad av osäkerhet avseende överförbarheten till MTP-
rådets beställning.  
 
TLV bedömer att överförbarheten av kliniska resultaten av Hickey et al. [24] till patientpopu-
lationer av patienter som har genomgått en ablation eller som får frekvensreglerande läkeme-
del utifrån en blandad patientpopulation medför en mycket hög grad av osäkerhet i 
överförbarheten till MTP-rådets beställning. 
 
TLV bedömer att kliniska resultaten av Hermans et al. [28] förväntas återspegla nyttan för 
patienter som har genomgått ablation av användningen av KardiaMobile i direkta jämförel-
sen med Holter-EKG. Dock medför studiens begränsade storlek samt begränsat relevant jäm-
förelsealternativ en hög grad av osäkerhet i överförbarheten till MTP-rådets beställning. 

  



 

Dnr 174/2021                                                                                                                                      22 
 

5 Hälsoekonomi 
KardiaMobile är en handhållen EKG-apparat för egenregistrering som är tänkt att användas 
vid bland annat utredning av förmaksflimmer inom specialiserad vård med tolkning av speci-
alist på klinisk fysiologi eller inom specialiserad hjärtsjukvård. Utifrån företagets antaganden 
kan produkten uppnå en högre detektionsgrad av förmaksflimmer i jämförelse med Holter-
EKG 24-timmar som leder till en kostnadsbesparing både utifrån utredningskostnader och 
utifrån vård för följdsjukdomar. 
 
Företaget har inkommit med en kostnadskonsekvens- och kostnadseffektivitetsanalys. Ana-
lysen bygger på en beslutsträdsmodell och studerar skillnaderna i effekt och kostnader mel-
lan användning av KardiaMobile-EKG jämfört med Holter-EKG 24-timmar (fig. 2). I 
beslutsträdkomponentens vardera arm detekteras med hjälp av kliniker antingen förmaks-
flimmer alternativt så förblir förmaksflimret oupptäckt vilket leder till upprepad utredning. 
Diagnosen förmaksflimmer ligger sedan till grund för påbörjad behandling med oral anti-
koagulantia.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------]. Beslutträdets andra komponent har en cykellängd som är 
1 år och den totala tidshorisonten sträcker sig över 5 år. 
 
Figur 2 Beslutsträdet i företagets modell 
 
 

 
 
Populationerna som utvärderas i företagets analys är patienter med hjärtklappning samt pati-
enter med risk för återkommande förmaksflimmer: efter elkonvertering, efter ablation, medi-
cinering och efter stroke/TIA. För båda patientpopulationerna antas Holter-EKG 24-timmar 
vara relevant jämförelsealternativ vid första utredningstillfället. Vid upprepad utredning antas 
jämförelsealternativen vara antingen Holter-EKG 24-timmar, CER, Patch eller ILR. 

Figuren omfattas av sekretess 
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Utredningar av förmaksflimmer med KardiaMobile sker via specialist inom klinisk fysiologi 
eller inom specialiserad hjärtsjukvård. 
 
Patienter med hjärtklappning har i analysen en startålder på 40 år medan patienter med risk 
för återkommande förmaksflimmer har en startålder på 64 år, dessa antaganden bygger på 
studier av Reed et al. [25] respektive Hermans et al. [28]. 
 
Företagets analys antar ett brittiskt hälso- och sjukvårdsperspektiv (NHS and personal social 
services perspective) där kostnader och effekter har diskonterats med 3,5 procent. 
 
TLV:s diskussion 
Företaget presenterar inte ett grundscenario utifrån en huvudsaklig patientpopulation och 
inte heller effektdata från en källa. Utifrån MTP-rådets beställning bedömer TLV att patien-
ter med hjärtklappning är relevant patientpopulation för TLV:s grundscenario. Patientpopu-
lationen med risk för återkommande förmaksflimmer bedömer TLV är relevant för en 
subanalys. Patientpopulationen med risk för återkommande förmaksflimmer består i sig av 
flera subpopulationer: elkonvertering, ablation, medicinering, stroke/TIA. Utifrån företagets 
effektstudier är detektionsgraden mycket varierande beroende på subpopulation, TLV bedö-
mer därför att en sammanslagning av dessa subpopulationer leder till stor osäkerhet av resul-
taten och antar därför subanalyser utifrån specifik patientpopulation (elkonvertering, 
ablation, medicinering, stroke/TIA). TLV bedömer även att patientpopulationen elkonverte-
ring samt stroke/TIA inte ingår i MTP-rådets beställning och kommer därför inte att presen-
tera några subanalyser i dessa avseende. 
 
Företaget har i sin analys antagit att populationen vid start är en population som enbart be-
står av patienter med odetekterat förmaksflimmer. Analysen tar således inte hänsyn till pati-
enter som utreds, men som inte har ett förmaksflimmer. Förutsatt att utredningskostnaden 
för KardiaMobile inte överstiger utredningskostnaden för relevant jämförelsealternativ så be-
dömer TLV detta antagande som konservativt. 
 
Patienter med hjärtklappning har i företagets analys antagits ha en startålder på 40 år medan 
patienter med risk för återkommande förmaksflimmer har en startålder på 64. Dessa anta-
ganden har ingen betydande påverkan på slutresultatet och TLV kan därför acceptera dessa 
antaganden. 
 
I företagets analys antas jämförelsealternativet vara Holter-EKG 24-timmar för både patient-
populationen med hjärtklappning samt risk för återkommande förmaksflimmer. Utifrån 
MTP-rådets beställning samt TLV:s kliniska experter bedöms Holter-EKG 24-timmar som 
relevant jämförelsealternativ för patientpopulationen hjärtklappning. Däremot bedömer TLV 
med hjälp av klinisk expert [KL] att relevant jämförelsealternativ för patienter som genom-
gått ablation i svenska förhållanden kan utgörs av Holter-EKG i sju dygn. TLV bedömer såle-
des att viss osäkerhet är förknippad med jämförelsealternativet Holter 24-timmar i 
subanalysen patienter som genomgått ablation, då företaget baserar sitt antagande på brit-
tiska kliniska experter. Detta riskerar att överskatta KardiaMobiles kostnadseffektivitet då 
den inkrementella effekten (detektionsgrad) och resursförbrukningen (i antal upprepade 
Holter-EKG) kan antas vara lägre. Utifrån studien av Hermans et al. [28] (ablationspatien-
ter) är jämförelsealternativet dock Holter-EKG 24-timmar. Med anledning av detta antar 
TLV Holter-EKG 24-timmar som jämförelsealternativ i sitt grundscenario med känslighetsa-
nalyser för en lägre inkrementell effekt samt högre resursförbrukning.  
 
Företagets analys antar ett brittiskt hälso- och sjukvårdsperspektiv med kostnader, effekter 
och diskontering utifrån dessa förutsättningar. TLV har därför bett företaget att inkomma med 
en analys som är anpassad till svenska förhållanden. Företaget har inte inkommit med en så-
dan analys. 
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TLV:s bedömning: 
TLV bedömer att relevant patientpopulation för ett grundscenario är patienter med hjärt-
klappning samt att relevanta subanalyser är utifrån de specifika patientpopulationerna: pati-
enter som genomgått ablation respektive uppföljning av medicinering. 
 
TLV bedömer att viss osäkerhet är förknippad med jämförelsealternativet Holter-EKG 24-
timmar i subanalysen för patienter som har genomgått ablation då antagandet baseras på 
brittisk klinisk expert. TLV antar Holter-EKG 24-timmar som jämförelsealternativ i sitt 
grundscenario med känslighetsanalyser för en lägre inkrementell effekt samt högre resursför-
brukning. 
 
Då företaget inte har inkommit med någon, utifrån svenska förhållanden, anpassad analys 
introduceras en viss osäkerhet i analysens resultat. TLV bedömer därför att det är rimligt att 
justera vissa effekter och kostnader utifrån svensk kontext. 
 

5.1 Effektmått 

 Klinisk effekt 
Nedan beskrivs de kliniska effektmått som inkluderas i analysen. 
 
Företagets analys utgår från att prevalensen för odiagnostiserade förmaksflimmer är 100 
procent vid utredningens början i den aktuella populationen. För patienter med hjärtklapp-
ning utgår antaganden gällande klinisk effekt från en studie av Narasimha et al. [26] alterna-
tivt Reed et al. [25]. För patienter med risk för återkommande förmaksflimmer utgår 
antaganden gällande klinisk effekt från studier av Hermans et al. [28] alternativt Hickey et al. 
[24]. Se tabell 3 för företagets antaganden. 
 
Tabell 3 Antaganden i företagets analys  

Variabel Värde Källa 
Andel män 55,27% NHS Hospital Episodes Statistics data [32] 
Utredningstid med KardiaMobile 30 (7–90) dagar Narasimha et al., 2018 [26] 

Reed et al., 2019 [25] 
Hermans et al., 2021 [28] 
Hickey et al., 2017 [24] 

Tid till diagnos efter utredning med 
KardiaMobile 

9,9 dagar Reed et al., 2019 [25] 

Tid till diagnos efter utredning med 
Holter-EKG 24-timmar i första utred-
ningsrundan 

48 dagar Reed et al., 2019 [25] 

Tid till diagnos efter utredning med 
Holter-EKG 24-timmar vid upprepad 
utredning 

70 dagar NICE MTG52 [33] 

Tid till diagnos efter utredning med 
CER vid upprepad utredning 

88 dagar NICE MTG52 [33] 

Tid till diagnos efter utredning med 
Patch vid upprepad utredning 

19 dagar NICE MTG52 [33] 

Tid till diagnos efter utredning med 
ILR (Loop recorder) vid upprepad 
utredning 

88 dagar NICE MTG52 [33] 

 
Detektion av förmaksflimmer 
Detektionsgraden av förmaksflimmer per patientpopulation och produkt presenteras i tabell 
4.  
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Tabell 4 Detektionsgrad av förmaksflimmer 
Patientpopulation KardiaMobile Jämförelsealternativ Källa 
Patienter med hjärt-
klappning 

18,2% 12,1% Narasimha et al., 2018 [26] 
6,5% 0% Reed et al., 2019 [25] 

Patienter med risk 
för återkommande 
förmaksflimmer 

25,2% 14,8% Hermans et al., 2021 [28] 
60,9% 30,4% Hickey et al., 2017 [24] 

 
I företagets analys antas patienter i jämförelsearmen som inte har diagnostiserats i den första 
utredningen genomgå ytterligare en utredningsrunda inom ett år. Efter den andra utred-
ningen antas att [---] procent av patientpopulationen i jämförelsearmen har erhållit diagno-
sen förmaksflimmer. Upprepad utredning sker med antingen Holter-EKG 24-timmar, CER, 
Patch eller ILR. Andelen patienter som erbjuds de olika alternativen baseras på en samman-
vägning av brittiska kliniska experter som företaget anlitat (tabell 5). 
 
Tabell 5 Upprepad utredning 

Patientpopulation Produkt Upprepad utredning Källa 
Patienter med 
hjärtklappning 

Holter-EKG 24-timmar 50,44% Kliniska experter som företa-
get anlitat CER 27,79% 

Patch 16,99% 
ILR 4;78% 

Patienter med risk 
för återkommande 
förmaksflimmer 

Holter-EKG 24-timmar 38,65% 
CER 32,61% 
Patch 23,19% 
ILR 5,55% 

CER (Continuous Event Recorder), Patch (EKG-apparat som fästs på patientens kropp och registrerar kontinuer-
ligt), ILR (Internal loop recorder) 
 
Behandling med orala antikoagulantia 
I företagets analys antas patienter med nydiagnostiserade förmaksflimmerpatienter utan 
komplikationer behandlas med orala antikoagulantia enligt tabell 6. Detta antagande baseras 
på en sammanställning av brittiska kliniska experter som företaget anlitat. 
 
Tabell 6 Andel patienter med förmaksflimmer som behandlas med oral antikoagulantia 

Patientpopulation Behandling med oral antikoagulantia Andel Källa 
Patienter med hjärtklappning Ingen behandling 11,55% Kliniska experter 

som företaget 
anlitat 

Warfarin 21,22% 
NOAK 67,23% 

Patienter med risk för åter-
kommande förmaksflimmer 

Ingen behandling 0% 
Warfarin 25,53% 
NOAK 74,47% 

 
Utifrån huruvida en patient får behandling med oral antikoagulantia samt vilken typ av oral 
antikoagulantia det rör sig om, har företaget gjort antaganden kring patientens risk att drab-
bas av komplikationer. Preventiv behandling med oral antikoagulantia antas påverka risken 
för kardiovaskulära komplikationer (ischemisk stroke och hjärtinfarkt) samt komplikationer i 
form av medicineringens bieffekter (intrakraniell blödning och annan allvarlig blödning). 
Under analysens första år klassificeras patienter som ännu inte fått en förmaksflimmersdia-
gnos som missade förmaksflimmer och antas ha samma risk som patienter utan behandling 
med oral antikoagulantia för perioden fram till diagnos. Vid år två appliceras sedan en årlig 
risk för komplikationer utifrån behandling med oral antikoagulantia (tabell 7) samt utan be-
handling med oral antikoagulantia (tabell 8). 
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Tabell 7 Årlig risk för händelse vid oral antikoagulantiabehandling 
Patientpopulation Typ av händelse Warfarin NOAK Källa 
Patienter med 
hjärtklappning 

Allvarlig blödning 6,60% 5,41% Hill et al., 2020 [34] 
Intrakraniella blödningar 0,90% 0,41% Hill et al., 2020 [34] 

Patienter med risk 
för återkommande 
förmaksflimmer 

Allvarlig blödning 1,11% 13,40% Diamantopoulos et al., 2016 [35] 
Intrakraniella blödningar 1,19% 0,56% Diamantopoulos et al., 2016 [35] 

 
Tabell 8 Årlig risk för händelse utan oral antikoagulantiabehandling 

Patientpopulation Förmaksflim-
mer 

Typ av händelse Risk Källa 

Patienter med 
hjärtklappning 

Diagnostiserat 
förmaksflimmer 

Ischemisk stroke 1,14% Hill et al., 2020 [34] 

Odiagnostiserat 
förmaksflimmer 

Ischemisk stroke 3,60% Hill et al., 2020 [34] 
Intrakraniella blödningar 0,90% Hill et al., 2020 [34] 
Allvarlig blödning 0,51 (HR) Hill et al., 2020 [34] 

Patienter med risk 
för återkommande 
förmaksflimmer 

Diagnostiserat 
förmaksflimmer 

Ischemisk stroke 3,10% Diamantopoulos et al., 
2016 [35] 

Odiagnostiserat 
förmaksflimmer 

Ischemisk stroke 7,85% Diamantopoulos et al., 
2016 [35] 

Intrakraniella blödningar 1,47% Hill et al., 2020 [34] 
Allvarlig blödning 0,51 (HR) Hill et al., 2020 [34] 

 
För patienter som har drabbats av antingen annan allvarlig blödning, intrakraniell blödning, 
hjärtinfarkt eller stroke finns en risk att drabbas av ytterligare blödningar, hjärtinfarkt och 
stroke. Sannolikhetsövergångarna i företagets analys för dessa ytterligare händelser finns 
presenterade i tabell 9. Företaget antar att patienter kan drabbas av upp till fyra händelser. 
 
Tabell 9 Årlig risk för händelse vid tidigare blödning, stroke och hjärtinfarkt (Hazard Ratio) 

Händelse (HR) Stroke Allvarlig 
blödning 

Hjärtinfarkt Intrakraniell 
blödning 

Källa 

Sannolikhetsövergång vid 
baslinje 

0,012 0,066 0,008 0,009 Hill et al., 2020 [34] 

Tidigare stroke 4,015 1,391 1,000 1,632 Hill et al., 2020 [34] 
Tidigare allvarlig blödning 1,323 3,320 1,000 3,525 Hill et al., 2020 [34] 
Tidigare hjärtinfarkt 1,246 1,246 1,000 0,942 Hill et al., 2020 [34] 
Tidigare intrakraniell blöd-
ning 

1,786 1,391 1,000 10,176 Hill et al., 2020 [34] 

Ingen behandling vs warfa-
rin 

  0,510  Hill et al., 2020 [34] 

NOAK vs warfarin   0,860  Hill et al., 2020 [34] 

 
Mortalitet 
I företagets analys kan alla patienter avlida till följd av alla slags komplikationer. Risk för 
mortalitet utgår från brittisk livslängdstabell som justerats i enlighet med den extra mortali-
tet som sjukdomstillståndet bidrar med, se tabell 10. 
 
Tabell 10 Årlig risk för död vid tidigare blödning, stroke och hjärtinfarkt (Hazard Ratio) 

Händelse (HR) Mortalitet Källa 
Övergångssannolikhet vid baslinje 0,038 Hill et al., 2020 [34] 
Tidigare stroke 1,323 Hill et al., 2020 [34] 
Tidigare allvarlig blödning 1,323 Hill et al., 2020 [34] 
Tidigare hjärtinfarkt 1,030 Hill et al., 2020 [34] 
Tidigare intrakraniell blödning 1,323 Hill et al., 2020 [34] 
Ingen behandling vs warfarin 1,650 Hill et al., 2020 [34] 
NOAK vs warfarin 0,890 Hill et al., 2020 [34] 
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TLV:s diskussion 
I företagets analys drivs resultaten av tidsfördröjningen till diagnos och påbörjad oral anti-
koagulantiabehandling mellan modellens båda armar, både utifrån antagandet om Kardia-
Mobiles högre detektionsgrad samt kortare tid till diagnos. Tiden till diagnos har företaget 
antagit utifrån Reed et al. [25] och angivit som 9,9 dagar för KardiaMobile och 48 dagar för 
Holter-EKG 24-timmar. I studien av Reed et al. [25] var det enbart en patient som bidrog 
med värdet 48 dagar. TLV bedömer att tiden till diagnos i första utredningsrundan för Hol-
ter-EKG 24-timmar därför är mycket osäker och antar därför i stället samma tid till diagnos 
som för KardiaMobile. 
 
Antaganden gällande metodval för upprepad utredning är i företagets analys baserade på 
uppgifter från företagets anlitade brittiska kliniska experter. TLV har utifrån svenska kliniska 
experter [KL, KJ] bedömt att dessa antaganden medför viss osäkerhet, då det är stora lokala 
variationer samt saknas dataunderlag. Användning av ILR anser dock TLV:s kliniska exper-
ter som osannolikt. I en svårbedömd fråga anser TLV att det är rimligt att i sitt grundscenario 
anta att Holter-EKG 24-timmar används vid upprepad utredning med ett scenario om 33 
procent Holter-EKG 24-timmar, 33 procent CER och 33 procent patch som en känslighetsa-
nalys. 
 
I enlighet med diskussionen i avsnitt 4.2 finns osäkerheter i överförbarheten till TLV:s 
grundscenario för både Reed et al. [25] och Narasimha et al. [26], men i valet mellan dem be-
dömer TLV att Reed et al. [25] har bäst överförbarhet. Uppföljningstiden i Reed et al. [25] är 
90 dagar, vilket är längre än de 30 dagar som antas i företagets grundscenario. Även om me-
deltiden till upptäckt av arytmi i studien var 9,9 dagar, upptäcktes den sista arytmin efter 55 
dagar och det framgår inte hur lång tid det tog att upptäcka alla förmaksflimmer. Det finns 
därför risk att man överskattar detektionsgrad om man applicerar studiens effektmått på en 
kortare uppföljningstid än 55 dagar.  
 
I Reed et al. [25] används KardiaMobile i tillägg till standardvård. Standardvård definieras 
inte i studien men företaget uppger i sin dossier med stöd av klinisk expertis som de anlitat, 
att standardvård i studien mest sannolikt refererar till Holter-EKG 24-timmar. Då det i stu-
dien inte anges hur stor andel som genomgår Holterutredning bedömer TLV att frånvaron av 
en explicit definierad standardvård introducerar en osäkerhet gällande överförbarheten till 
TLV:s grundscenario. På grund av detta, de osäkerheter i överförbarheten som beskrivs i ka-
pitel 4.2 samt att det rör sig om en relativt liten studie, anser TLV att det finns en hög osäker-
het vad gäller studiens effektdata och dess överförbarhet till TLV:s grundscenario. TLV anser 
därför att det inte är lämpligt att redovisa ett grundscenario, i stället redovisar TLV flera 
scenarioanalyser utifrån inkrementell effekt (detektionsgrad). Narasimha et al. [26] antas 
som känslighetsanalys. 
 
Utifrån diskussionen i avsnitt 4.2 bedömer TLV att det finns så många osäkerheter med över-
förbarheten från Hickey et al. [24] att studiens resultat inte kan tillämpas på någon av de suba-
nalyser som företaget inkommit med. TLV presenterar således ingen subanalys för patienter 
som genomgår medicinering. 
 
Eftersom Hermans et al. [28] utgör en studie med enbart patienter efter ablation, har TLV 
använt den för patienter som har genomgått en ablation. Hermans et al. [28] är relativt liten 
(n=126) och då effektmåttet endast baseras på denna enda studie samt osäkerheten kring 
studiens jämförelsealternativ (Holter-EKG 24-timmar i stället för i sju dygn) bedömer TLV 
att det medför en hög osäkerhet. TLV bedömer därför att det inte är lämpligt att redovisa ett 
grundscenario, i stället redovisar TLV ett spann utifrån inkrementell effekt (detektionsgrad).  
 
Läkemedelsanvändning av orala antikoagulantia antar företaget utifrån av företaget anlitad 
klinisk expert. Utifrån TLV:s svenska kliniska experter [KL, ML] samt tabell 1 (Socialstyrelsens 
läkemedelsregister och patientregister) bedömer TLV att 85 procent får någon form av oral 
antikoagulantia med en fördelning på 96,5 procent NOAK och 3,5 procent warfarin.  
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Företaget antar risk för händelse utifrån en studie av Hill et al. [34] samt Diamantopoulos et 
al. [35]. Båda dessa studier är kostnadseffektivitetsstudier som inte innehåller primärdata. 
TLV kan inte ta del av primärkällan och primärdata till antaganden kring risk för händelse och 
kan därmed inte bedöma dess överförbarhet. Sammantaget bedömer TLV att osäkerheten är 
stor med hänsyn till avsaknad av källinformation och primärdata. Med anledning av detta samt 
för att bättre representera svensk kontext antar TLV i stället risk för händelse utifrån en studie 
av Friberg et al. [36] samt Granger et al. [37]. 
 
Företagets antar i sin analys en högre risk för intrakraniell blödning för patienter utan orala 
antikoagulantia än för patienter med orala antikoagulantia. Inom denna population kommer 
blödningsrisken öka när man sätter in orala antikoagulantia [2, 3], och inte minska såsom an-
tas i företagets analys. Företagets antagande leder därför till en överskattning av kostnadsef-
fektiviteten för KardiaMobile-EKG, eftersom blödningsrisken i analysen sjunker efter 
insättning av oral antikoagulantia. Osäkerheten får dock ingen större påverkan på analysens 
slutresultat. 
 
TLV:s bedömning: 
TLV bedömer att tiden till diagnos i första utredningsrundan för Holter-EKG 24-timmar är 
mycket osäker utifrån att uppgiften baseras på en patient. TLV antar därför i stället samma tid 
till diagnos som för KardiaMobile. 
 
Då val av utredningsmetod i en upprepad utredning är en svårbedömd fråga anser TLV dock 
att det är rimligt att i TLV:s grundscenario anta att upprepad utredning görs med Holter-EKG 
24-timmar. 
 
Med anledning av att studieunderlaget för MTP-rådets önskade patientpopulation avseende 
diagnostik (patienter med hjärtklappning) är förknippade med mycket höga osäkerheter be-
dömer TLV att det inte är lämpligt att redovisa ett grundscenario, i stället presenteras flera 
scenarioanalyser utifrån Reed et al. [25]. Narasimha et al. [26] inkluderas enbart som känslig-
hetsanalys.  
 
För MTP-rådets önskade patientpopulation avseende monitorering (patienter med risk för 
återkommande förmaksflimmer) bedöms patientpopulationen inte tillräckligt homogen för att 
presentera resultaten på gruppnivå. TLV bedömer det därför som rimligt att presentera resul-
tat för patienter som genomgått ablation. Då studieunderlaget för patienter som genomgått 
ablation är förknippat med hög osäkerhet bedömer TLV att det är lämpligt att presentera re-
sultatet som ett spann utifrån inkrementell effekt (detektionsgrad). TLV presenterar ingen su-
banalys för patienter som behandlas med frekvensreglerande läkemedel med anledning av 
osäkerheten kring studiens överförbarhet (Hickey et al.). 
 
Läkemedelsanvändningen bedömer TLV bättre representerar svensk kontext via antagandet 
att 85 procent får någon form av oral antikoagulantia med en fördelning på 96,5 procent NOAK 
och 3,5 procent warfarin.  
 
TLV bedömer att företagets antagande gällande risk för händelse medför osäkerhet och TLV 
antar i stället risk för händelse utifrån en studie av Friberg et al. [36] samt Granger et al. [37].  

 Hälsorelaterad livskvalitet 

Eftersom företaget har kommit in med en kostnadskonsekvens- och kostnadseffektivitetsmo-
dell inkluderas inte några livskvalitetsmått i analysen. 
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5.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Kostnader för den medicintekniska produkten 

Företagets produktpris som angetts i analysen är £ 82,50 vilket inkluderar kostnaden för 
KardiaMobiles hårdvara samt den app, KardiaApp, som tillhandahålls av AliveCor, Inc. Pro-
duktens livscykel beräknas till två år, under vilka garanti gäller.  
 
Utöver utredningstid beräknas ytterligare fem dagar för patienten att posta produkten till-
baka till sjukhuset. Därav beräknar företaget antal utredningstillfällen per produktcykel uti-
från antal utredningsdagar, enligt tabell 11.  
 
Utöver produktkostnaden tillkommer kostnader för sjuksköterska att förbereda och instruera 
patienten. Företaget har antagit en tidsåtgång på 10 minuter per utredning till en kostnad på 
£ 50 per timme (band 6, 5–20 min). Utöver tidsåtgången för att förbereda och instruera pati-
enten har företaget antagit en tidsåtgång på 0,8 minuter för att avläsa KardiaMobile-EKG, 
samt att varje patient skickar i snitt 2,9 EKG per dag under en pågående utredningsperiod.  
 
KardiaMobile genererar inga övriga kostnader såsom borttagning av utrustning.  
 
Beroende på hur många dagar som en utredning pågår kommer kostnaden för KardiaMobile 
per utredningstillfälle att variera enligt tabell 11. 
 
Tabell 11 Kostnader per utredningstillfälle för KardiaMobile 

Utredningsperiod (dagar) 7 14 30 45 60 90 
Antal utredningar under pro-
duktens livscykel 

61 38 21 15 11 8 

Total tidsåtgång för sjukskö-
terska per utredning (min) 

26,49 42,99 80,69 116,03 151,38 222,06 

Totalkostnad KardiaMobile 
per utredning (£) 

£ 22,79 £ 36,95 £ 69,32 £ 99,67 £ 130,01 £ 190,70 

 
I företagets analys antas patienter som inte har diagnostiserats i den första utredningen ge-
nomgå ytterligare en utredningsrunda. Upprepad utredning sker med antingen Holter-EKG 
24-timmar, CER, Patch eller ILR, enligt tabell 5 (upprepad utredning, stycke 5.1.1). Detta an-
tagande baseras på en sammanställning av brittiska kliniska experter. Kostnaden per utred-
ning presenteras i tabell 12. 
 
Tabell 12 Kostnader per utredning för KardiaMobile samt jämförelsealternativ 

Kostnad per utredning Kostnad (£) Källa 
KardiaMobile (device) £ 82,5 AliveCor 
Holter-EKG 24-timmar £ 176 NICE MTG52, justerat till 2020 års prisnivå 
Patch £ 265 NICE MTG52, justerat till 2020 års prisnivå 
CER £ 176 NICE MTG52, justerat till 2020 års prisnivå 
ILR £ 1575 NICE DG41, justerat till 2020 års prisnivå 

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  
Företaget har i sin analys antagit kostnader för initialt besök hos vårdpersonal (kardiolog och 
sjuksköterska) och applicerat kostnaderna enligt tabell 13. 
 
Tabell 13 Kostnad vårdpersonal 

Vårdpersonal Kostnad (£) per besök Källa 
Kardiolog £ 154 NHS reference cost 2019 
Sjuksköterska (per timme) £ 50 PSSRU 2019-2020 

 
 
 



 

Dnr 174/2021                                                                                                                                      30 
 

Orala Antikoagulantia 
Företagets antaganden kring behandling med oral antikoagulantia och dosering är baserad på 
utlåtande från en brittisk klinisk expert, där kostnaderna framgår av tabell 14. 
 
Tabell 14 Kostnader per oral antikoagulantia behandling 

Läkemedelskostnad per dag Kostnad (£) per dag Källa 
Warfarin £ 0,056 BNF 2019 
NOAK £ 2,017 NG196 2021 

 
Kostnader/Hälsostadie 
I företagets analys inkluderas totalkostnader per händelse utifrån resursutnyttjande, vilka 
presenteras i tabell 15 samt 16. 
 
Tabell 15 Kostnader per händelse och år 

Händelse Kostnad (£) första året Kostnad (£) följande år Källa 
Stroke £ 9 527 £ 2 193 NICE TA607 [38], justerat 

till 2020 års prisnivå 
Allvarlig blödning £ 785 £ 0 NICE TA607 [38], justerat 

till 2020 års prisnivå 
Intrakraniell blödning £ 15 690 £ 3 279 NICE TA607 [38], justerat 

till 2020 års prisnivå 
Hjärtinfarkt £ 3 843 £ 2 354 NICE TA607 [38], justerat 

till 2020 års prisnivå 

 
Tabell 16 Kostnader per händelse och mortalitet 

Händelse Kostnad (£) Källa 
Dödlig stroke £ 2 499 Walker et al., 2016 [39], 

justerat till 2020 års prisnivå 
Dödlig allvarlig blödning £ 2 499  Walker et al., 2016 [39], 

justerat till 2020 års prisnivå 
Dödlig intrakraniell blödning £ 2 499 Walker et al., 2016 [39], 

justerat till 2020 års prisnivå 
Dödlig hjärtinfarkt £ 2 499 Walker et al., 2016 [39], 

justerat till 2020 års prisnivå 
 
TLV:s diskussion 
Då företaget inte har inkommit med en analys som är anpassad utefter svensk kontext intro-
duceras osäkerhet i analysens resultat. TLV bedömer därför att det är rimligt att justera kost-
nader och resursåtgång. TLV utgår därför från prislista Södra Regionvårdsnämnden så långt 
det är möjligt, i annat fall beräknas kostnaderna upp med konsumentprisindex (2021) och 
omvandlas till svenska kronor via växlingskurs Riksbanken (genomsnitt senaste 12 måna-
derna). Kostnader för läkemedel baseras på data från tlv.se (2021-10-13). Kostnader per hän-
delser baseras på Ghatnekar et al. [40] samt Davidson et al. [41], justerade till 2021 års 
prisnivå med växlingskurs från Riksbanken. Ghatnekar et al. [40] samt Davidson et al. [41] 
differentierar inte mellan händelser utifrån dödlig utgång, TLV antar därför inga kostnader 
för händelser med dödlig utgång. 
 
Företaget har separat inkommit med produktpris för den svenska marknaden. Det angivna 
priset är €96,75 netto, vilket utifrån Riksbankens växlingskurs antas till 987,74 kronor i 
TLV:s scenario. Utifrån TLV:s kliniska expert [KJ] bedöms även KardiaPro vara nödvändig 
som gränssnitt till vården. Företaget har angett produktpriset €10 netto per patient och må-
nad, vilket utifrån Riksbankens växlingskurs antas till 102,09 kronor per patient och månad. 
 
I företagets analys har resursåtgång för Holter-EKG 24-timmar även inkluderats i KardiaMo-
bile-utredningen utifrån studien av Reed et al. [25]. TLV bedömer att det överskattar kostna-
den för en KardiaMobile utredning och inkluderar därför inte denna kostnad i sina 
scenarioanalyser. 
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TLV:s bedömning: 
Då företaget inte har inkommit med en analys som är anpassad utefter svensk kontext intro-
duceras osäkerhet i analysens resultat. TLV bedömer därför att det är rimligt att justera kost-
nader och resursåtgång utifrån svensk kontext. 
 
Företaget har inkluderat resursåtgång för Holter-EKG 24-timmar i KardiaMobile-utred-
ningen utifrån scenariot som utgår från Reed et al. [25]. TLV bedömer att detta överskattar 
kostnaden för KardiaMobile och exkluderar därför denna kostnad i TLV:s scenarioanalyser. 

 Indirekta kostnader 
Inga indirekta kostnader inkluderas i företagets analys.  
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6 Resultat 
I företagets analyser utvärderas KardiaMobile jämfört med studiespecifikt jämförelsealterna-
tiv, det vill säga CER, standardvård, respektive Holter-EKG 24-timmar. Populationerna som 
utvärderas är patienter med hjärtklappning och patienter med risk för återkommande för-
maksflimmer (efter elkonvertering, efter ablation, under medicinering och efter stroke/TIA). 
Företagets grundscenarion redovisas i avsnitt 6.1 och företagets känslighetsanalyser finns i av-
snitt 6.1.3. I företagets grundscenarion uppskattas andelen undviken första stroke till mellan 
0,24 procent och 0,75 procent samt kostnaderna till mellan £80 och -£296. 
 
TLV:s scenarioanalyser redovisas i avsnitt 6.2 och känslighetsanalyserna redovisas i avsnitt 
6.2.3. TLV uppskattar andelen undviken första stroke för patienter med hjärtklappning till 
mellan 0 procent och 0,67 procent samt kostnaderna till mellan -395 kronor och -10 366 kro-
nor. Resultatet i TLV:s scenarioanalyser pekar på att KardiaMobile kan ge större nytta till en 
lägre kostnad. 

6.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 
Nedan presenteras de viktigaste antagandena i företagets grundscenario. Resterande antagan-
den presenteras i kapitel 5 (hälsoekonomi).  

• Företaget presenterar inte ett grundscenario utifrån en huvudsaklig patientpopu-
lation och inte heller effektdata från en källa. 

• Jämförelsealternativet för patienter med risk för återkommande förmaksflimmer 
är Holter-EKG 24-timmar. 

• Den hälsoekonomiska analysens perspektiv är NHS and personal social services. 
• Tid till diagnos för Holter-EKG 24-timmar antas till 48 dagar i första utrednings-

rundan. 
• Vid en uppföljande utredning antas utredningsmetod kunna vara Holter-EKG 24-

timmar, CER, patch eller ILR. 
• Läkemedelsanvändning av orala antikoagulantia antas till 21,22 procent warfarin, 

67,23 procent NOAK och 11,55 procent ingen behandling. 
• Risk för händelse antas utifrån studier av Hill et al. samt Diamantopoulos et al. 
• Kostnader och resursåtgång antas utifrån brittisk kontext. 
• Resursåtgång för KardiaMobile inkluderar Holter-EKG 24-timmar i scenariot som 

baseras på Reed et al. [25] 
• Kostnader och hälsoeffekter diskonteras med 3,5 procent utifrån brittisk kontext. 

 Resultatet i företagets grundscenario 
Företaget uppskattar andelen undviken första stroke för patienter med hjärtklappning till 
mellan 0,24 procent och 0,56 procent samt besparingen till mellan £114 och £214 i jämfö-
relse mot CER och standardvård, se tabell 17-18, 22. Företaget uppskattar andelen undviken 
första stroke för patienter med risk för återkommande förmaksflimmer till mellan 0,42 pro-
cent och 0,75 procent samt att resursåtgången ligger mellan en kostnad på £80 och en bespa-
ring på £296 i jämförelse mot standardvård och Holter-EKG 24-timmar, se tabell 19-21, 22. 
Resultaten drivs i hög grad av produktens förmåga att uppnå en högre detektionsgrad av för-
maksflimmer i jämförelse med jämförelsealternativen samtidigt som användning av produk-
ten potentiellt är resursbesparande. 
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Tabell 17 Resultat i företagets grundscenario patienter med hjärtklappning, studiepopulation 
Narasimha [26] 

   KardiaMobile 
kostnad/patient (£)  

CER 
kostnad/patient (£) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 69,32 176,42 -107,10 
Upprepad utredning - 86,57 - 86,57 
Specialiserad vård (utredning) 154,43  206,19  -51,76 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

1 756,25 1 533,96 222,29 

Stroke 352,35 427,76 -75,40 
Allvarlig blödning 45,04 41,11 3,93 
Intrakraniell blödning 209,53 227,07  -17,54 
Hjärtinfarkt 147,40 140,97 6,43 
Dödlig stroke 23,86 26,36 -2,49 
Dödlig allvarlig blödning 70,68 68,50 2,19 
Dödlig intrakraniell blödning 14,63 14,83 -0,20 
Dödlig hjärtinfarkt 11,35 10,97 0,39 
Två händelser 1 013,18 1 020,16 -6,98 
Tre händelser 131,21 132,40 -1,18 
Fyra händelser 2,57 2,63 -0,06 
    
 Total kostnad per patient 4 001,81   4 115,88 -114,07 

 
Tabell 18 Resultat i företagets grundscenario patienter med hjärtklappning, studiepopulation 
Reed [25] 

   KardiaMobile 
kostnad/patient (£)  

Standardvård 
kostnad/patient (£) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 367,12 176,42 190,70 
Upprepad utredning - 258,30 - 258,30 
Specialiserad vård (utredning) 154,43  308,86 -154,43 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

1 756,25 1 554,15 202,09 

Stroke 352,35 513,10 -160,75 
Allvarlig blödning 45,04 36,66 8,37 
Intrakraniell blödning 209,53 246,92  -37,39 
Hjärtinfarkt 147,40 133,69 13,71 
Dödlig stroke 23,86 29,18 -5,32 
Dödlig allvarlig blödning 70,68 66,02 4,66 
Dödlig intrakraniell blödning 14,63 15,05 -0,42 
Dödlig hjärtinfarkt 11,35 10,53 0,82 
Två händelser 1 013,18 1 028,06 -14,88 
Tre händelser 131,21 133,74 -2,52 
Fyra händelser 2,57 2,69 -0,12 
    
 Total kostnad per patient 4 299,61   4 513,39 -213,78 
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Tabell 19 Resultat i företagets grundscenario patienter med risk för återkommande förmaks-
flimmer, studiepopulation Goldenthal [27] 

   KardiaMobile 
kostnad/patient (£)  

Standardvård 
kostnad/patient (£) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 190,70 176,42 14,28 
Upprepad utredning - 48,49 - 48,49 
Specialiserad vård (utredning) 154,43  181,70 -27,27 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

1 471,41 1 209,92 261,49 

Stroke 719,67 838,08 -118,41 
Allvarlig blödning 78,35 68,90 9,44 
Intrakraniell blödning 253,07 281,64  -28,56 
Hjärtinfarkt 138,17 133,17 5,01 
Dödlig stroke 45,22 48,96 -3,74 
Dödlig allvarlig blödning 114,23 109,29 4,94 
Dödlig intrakraniell blödning 21,14 21,26 -0,11 
Dödlig hjärtinfarkt 14,08 13,57 0,51 
Två händelser 1 707,06 1 697,68 9,38 
Tre händelser 219,43 217,79 1,64 
Fyra händelser 4,31 4,32 -0,02 
    
 Total kostnad per patient 5 131,28   5 051,17 80,10 

 
Tabell 20 Resultat i företagets grundscenario patienter med risk för återkommande förmaks-
flimmer, studiepopulation Hermans [28] 

   KardiaMobile 
kostnad/patient (£)  

Holter-EKG (24 h) 
kostnad/patient (£) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 36,95 176,42 14,28 
Upprepad utredning - 113,32 - 48,49 
Specialiserad vård (utredning) 154,43  218,16 -63,73 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

1 471,41 1 265,98 205,43 

Stroke 719,67 902,54 -182,87 
Allvarlig blödning 78,35 63,76 14,58 
Intrakraniell blödning 253,07 297,19  -44,12 
Hjärtinfarkt 138,17 130,44 7,73 
Dödlig stroke 45,22 51,00 -5,77 
Dödlig allvarlig blödning 114,23 106,59 7,63 
Dödlig intrakraniell blödning 21,14 21,32 -0,18 
Dödlig hjärtinfarkt 14,08 13,29 0,79 
Två händelser 1 707,06 1 692,57 14,49 
Tre händelser 219,43 216,90 2,53 
Fyra händelser 4,31 4,33 -0,02 
    
 Total kostnad per patient 4 977,52  5 273,82 -296,29 
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Tabell 21 Resultat i företagets grundscenario patienter med risk för återkommande förmaks-
flimmer, studiepopulation Hickey [24] 

   KardiaMobile 
kostnad/patient (£)  

Standardvård 
kostnad/patient (£) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 190,70 176,42 14,28 
Upprepad utredning - 137,52 - 137,52 
Specialiserad vård (utredning) 154,43  231,77 -77,34 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

1 471,41 1 239,29 232,11 

Stroke 719,67 926,61 -206,94 
Allvarlig blödning 78,35 61,84 16,50 
Intrakraniell blödning 253,07 302,99  -49,92 
Hjärtinfarkt 138,17 129,42 8,75 
Dödlig stroke 45,22 51,76 -6,53 
Dödlig allvarlig blödning 114,23 105,59 8,64 
Dödlig intrakraniell blödning 21,14 21,35 -0,20 
Dödlig hjärtinfarkt 14,08 13,18 0,90 
Två händelser 1 707,06 1 690,66 16,40 
Tre händelser 219,43 216,57 2,86 
Fyra händelser 4,31 4,33 -0,03 
    
 Total kostnad per patient 5 131,28  5 309,31 -178,03 

 
Tabell 22 Resultat i företagets grundscenario inkrementell kostnad och undviken stroke 

   Narasimha 
et al. [26] 

Reed et 
al. [25] 

Goldenthal 
et al. [27] 

Hermans 
et al. [28] 

Hickey 
et al. 
[24] 

kostnad/patient KardiaMobile  £4 002 £4,300 £5 131 £4 978 £5 131 
kostnad/patient jämförelsealterna-
tiv 

£4 116 £4,513 £5 051 £5 274 £5 309 

Inkrementell kostnad/patient -£114 -£214 £80 -£296 -£178 
Undviken första stroke med Kardi-
aMobile 

3,52% 3,81% 6,53% 6,75% 6,83% 

Undviken första stroke med jämfö-
relsealternativet 

3,29% 3,26% 6,11% 6,09% 6,08% 

Inkrementell undviken första 
stroke 

0,24% 0,56% 0,42% 0,66% 0,75% 

 

 Företagets känslighetsanalyser 

Företaget har varierat enskilda parametrar i deterministiska känslighetsanalyser vilka redovi-
sas i Tabell 23. Företaget uppskattar kostnaderna från £318 till en besparing på £282 i jämfö-
relse mot CER och standardvård. 
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Tabell 23 Företagets känslighetsanalyser för patienter med hjärtklappning (Narasimha et al. 
[26], Reed et al. [25]) 

 

6.2 TLV:s scenarioanalyser  
Med anledning av att studieunderlaget för TLV:s grundscenario (patienter med hjärtklapp-
ning) är förknippat med mycket höga osäkerheter bedömer TLV att det inte är lämpligt att 
redovisa ett grundscenario. I stället har flera scenarioanalyser gjorts, vilka presenteras i tabell 
24–29. Scenarioanalyserna är utifrån olika grad av inkrementell effekt (detektionsgrad), 0 pro-
cent, 25 procent, 50 procent, 75 procent och 100 procent. Dessa justeringar har av tekniska 
skäl gjorts genom att variera jämförelsealternativets detektionsgrad snarare än den för Kardi-
aMobile. Utöver detta presenterar TLV känslighetsanalyser för det undre och det övre spannet.  
 

Känslighetsanalyser Inkrementell 
Kostnad per 

patient, 
Narasimha 

(£) 

Inkrementell 
Kostnad per 

patient, 
Reed 

(£) 

Skillnad 
mot grund-
scenario, 

Narasimha 
(£) 

Skillnad 
mot grund-

scenario 
Reed 

(£) 
Grundscenario -114 -214 - - 
Detektion av förmaksflim-
mer med KardiaMobile 
(Narasimha et al. [26]) 

2,8% 282  396  
32,8% -428  -314  

Detektion av förmaksflim-
mer med jämförelsealter-
nativ (Narasima et al. 
[26]) 

0% -281  -167  
26% 318  432  

Utredningstid med Kardi-
aMobile 

22,5 dagar -129 -259 -15 -45 
37,5 dagar -99 -168 15 46 

Antal EKG/dag med Kar-
diaMobile 

2,6 reg./dag -120 -232 -6 -18 
3,5 reg./dag -102 -177 12 37 

Tid till diagnos för jämfö-
relsealternativet 

45 dagar -104 -198 10 16 
51 dagar -124 -230 -10 -16 

Kostnad NOAK 
£1,41 -180 -274 -66 -60 
£2,62 -48 -154 66 60 

Kostnad sjuksköterska 
£35 -134 -269 -20 -55 
£65 -94 -158 20 56 

Kostnad kardiolog 
£108 -130 -260 -16 -46 
£201 -99 -167 15 47 

Kostnad stroke (första 
året) 

£6 669 -93 -168 21 46 
£9 527 -136 -260 -22 -46 

Kostnad intrakraniell 
blödning (första året) 

£10 983 -110 -205 4 9 
£20 398 -118 -222 -4 -8 

Kostnad allvarlig blöd-
ning (första året) 

£549 -115 -216 -1 -2 
£1 020 -113 -211 1 3 

Risk för stroke, 
odetekterat förmaksflim-
mer 

2,9% -82 -146 32 68 
4,3% -146 -282 -32 -68 

Risk för stroke, 
Behandling med OAK 

0,9% -124 -235 -10 -21 
1,4% -108 -193 6 21 

Risk för intrakraniell blöd-
ning, 
odetekterat förmaksflim-
mer 

0,7% -104 -192 10 22 
1,1% -124 -235 -10 -21 

Risk för intrakraniell blöd-
ning, 
Behandling med OAK 

0,3% -117 -221 -3 -7 
1,1% -111 -207 3 7 

Risk för allvarlig blödning, 
odetekterat förmaksflim-
mer 

4,1% -105 -200 9 14 
6,1% -123 -233 -9 -19 

Risk för allvarlig blödning, 
Behandling med OAK 

4,3% -122 -234 -8 -20 
7,9% -106 -194 8 20 
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För TLV:s subanalys avseende patienter med risk för återkommande förmaksflimmer, bedöms 
patientpopulationen inte tillräckligt homogen för att kunna presentera resultat på gruppnivå. 
TLV bedömer det därför som rimligt att presentera resultat för patienter som genomgått ab-
lation, se tabell 30. Då studieunderlaget för patienter som genomgått ablation är förknippat 
med hög osäkerhet bedömer TLV att det är lämpligt att presentera ett spann (inkrementell 
effekt 0 respektive 100 procent).  

 
TLV har gjort följande antaganden i analyserna som skiljer sig åt från företagets: 

• TLV antar scenarioanalyser för patienter med hjärtklappning samt subanalys uti-
från specifik patientpopulation (patienter som genomgått ablation). 

• TLV antar tid till diagnos i första utredningsrundan är densamma för KardiaMo-
bile och Holter-EKG 24-timmar (9,9 dagar). 

• Vid upprepad utredning antas Holter-EKG 24-timmar som utredningsmetod. 
• Läkemedelsanvändning av oral antikoagulantia antas till 3,5 procent warfarin, 

96,5 procent NOAK och 15 procent ingen behandling. 
• Risk för händelse antas utifrån studier av Friberg et al. [36] samt Granger et al. 

[37] 
• Kostnader och resursåtgång antas utifrån svensk kontext. 
• Kostnaden för KardiaMobile-utredning inkluderar inte resursåtgång för Holter-

EKG 24-timmar. 
• Kostnader och effekter diskonteras med tre procent. 

 
TLV uppskattar andelen undviken första stroke för patienter med hjärtklappning till mellan 0 
procent och 0,67 procent samt besparingen till mellan 293 kronor och 10 128 kronor i jämfö-
relse mot Holter-EKG 24-timmar, se tabell 24-29. TLV uppskattar andelen undviken första 
stroke för patienter som genomgått ablation till mellan 0 procent och 0,26 procent samt be-
sparingen till mellan 293 kronor och 9 992 kronor i jämförelse mot Holter-EKG 24-timmar, 
se tabell 30. Resultatet i TLV:s scenarioanalyser pekar på att KardiaMobile kan ge större 
nytta till en lägre kostnad.  
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Tabell 24 Resultat i TLV:s scenarioanalys, patienter med hjärtklappning (Reed et al. [25]), inkre-
mentell effekt (detektionsgrad) 0% 

  KardiaMobile 
kostnad/patient 

(kr)  

Holter-EKG (24 h) 
kostnad/patient 

(kr) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 2 265 2 558 -293 
Upprepad utredning - - -  
Specialiserad vård (utredning) 2 103 2 103 0 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

24 761 24 761 0 

Stroke 12 432 12 432 0 
Allvarlig blödning 906 906 0 
Intrakraniell blödning 1 695 1 695  0 
Hjärtinfarkt 1 741 1 741 0 
Två händelser 12 535 12 535 0 
Tre händelser 1 260 1 260 0 
Fyra händelser 21 21 0 
    
 Total kostnad per patient 59 719   60 012 -293 

 
Tabell 25 Resultat i TLV:s scenarioanalys, patienter med hjärtklappning (Reed et al. [25]), inkre-
mentell effekt (detektionsgrad) 25% 

  KardiaMobile 
kostnad/patient 

(kr)  

Holter-EKG (24 h) 
kostnad/patient 

(kr) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 2 265 2 558 -395 
Upprepad utredning - 640 -640  
Specialiserad vård (utredning) 2 103 2 629 -526 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

24 761 21 386 3 174 

Stroke 12 432 13 782 -1 350 
Allvarlig blödning 906 941 -34 
Intrakraniell blödning 1 695 1 753  -50 
Hjärtinfarkt 1 741 1 706 35 
Två händelser 12 535 13 248 -703 
Tre händelser 1 260 1 338 -77 
Fyra händelser 21 23 -1 
    
 Total kostnad per patient 59 719  60 004 -285 
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Tabell 26 Resultat i TLV:s scenarioanalys, patienter med hjärtklappning (Reed et al. [25]), inkre-
mentell effekt (detektionsgrad) 50% 

  KardiaMobile 
kostnad/patient 

(kr)  

Holter-EKG (24 h) 
kostnad/patient 

(kr) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 2 265 2 558 -293 
Upprepad utredning - 1 279 -1 279  
Specialiserad vård (utredning) 2 103 3 155 -1 052 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

24 761 21 302 3 459 

Stroke 12 432 15 131 -2 699 
Allvarlig blödning 906 976 -70 
Intrakraniell blödning 1 695 1 811  -116 
Hjärtinfarkt 1 741 1 671 70 
Två händelser 12 535 13 960 -1 425 
Tre händelser 1 260 1 417 -157 
Fyra händelser 21 25 -4 
    
 Total kostnad per patient 59 719  62 291 -3 566 

 
Tabell 27 Resultat i TLV:s scenarioanalys, patienter med hjärtklappning (Reed et al. [25]), inkre-
mentell effekt (detektionsgrad) 75% 

  KardiaMobile 
kostnad/patient 

(kr)  

Holter-EKG (24 h) 
kostnad/patient 

(kr) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 2 265 2 558 -293 
Upprepad utredning - 1 919 -1 919  
Specialiserad vård (utredning) 2 103 3 680  -1 577 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

24 761 21 218 3 543 

Stroke 12 432 16 481 -4 049 
Allvarlig blödning 906 1 011 -105 
Intrakraniell blödning 1 695 1 868  -173 
Hjärtinfarkt 1 741 1 636 105 
Två händelser 12 535 14 673 -2 138 
Tre händelser 1 260 1 495 -235 
Fyra händelser 21 26 -5 
    
 Total kostnad per patient 59 719  66 565 -6 846 
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Tabell 28 Resultat i TLV:s scenarioanalys, patienter med hjärtklappning (Reed et al. [25]), inkre-
mentell effekt (detektionsgrad) 100% 

  KardiaMobile 
kostnad/patient 

(kr)  

Holter-EKG (24 h) 
kostnad/patient 

(kr) 

Skillnad 
(ökning/minskning) 

Initial utredning utifrån produkt 2 265 2 558 -293 
Upprepad utredning - 2 558 -2 558 
Specialiserad vård (utredning) 2 103 4 206  -2 103 
Behandling med oral anti-
koagulantia 

24 761 21 134 3 411 

Stroke 12 432 17 831 -5 401 
Allvarlig blödning 906 1 046 -134 
Intrakraniell blödning 1 695 1 926  -201 
Hjärtinfarkt 1 741 1 601 142 
Två händelser 12 535 15 386 -2 814 
Tre händelser 1 260 1 573 -307 
Fyra händelser 21 28 -6 
    
 Total kostnad per patient 59 719   69 847 -10 128 

 
Tabell 29 Resultat i TLV:s scenarioanalys inkrementell kostnad och undviken stroke, patienter 
med hjärtklappning (Reed et al. [25]) 

Patienter med hjärtklappning, utifrån varierad inkrementell effekt (detektionsgrad)  
 0% 25% 50% 75% 100% 
Kostnad/patient KardiaMobile 59 719 kr 59 719 kr 59 719 kr 59 719 kr 59 719 kr 
Kostnad/patient jämförelsealterna-
tivet 

60 012 kr 60 004 kr 63 285 kr 66 565 kr 69 847 kr 

Inkrementell kostnad/patient -293 kr -285 kr -3 566 kr -6 846 kr -10 128 kr 
Andel första stroke med Kardia-
Mobile 

3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

Andel första stroke med jämförel-
sealternativet 

3,9% 4,1% 4,2% 4,4% 4,6% 

Inkrementell första stroke 0% 0,17% 0,33% 0,5% 0,67% 

 
Tabell 30 Resultat i TLV:s subanalys inkrementell kostnad och undviken stroke för patienter 
med risk för återkommande förmaksflimmer, ablation (Hermans et al. [28])  

Inkrementell effekt 0% inkrementell effekt 100% 
Kostnad/patient KardiaMobile  58 498 kr 58 498 kr 
Kostnad/patient jämförelsealternativ 58 791 kr 68 490 kr 
Inkrementell kostnad/patient -293 kr -9 992 kr 
Andel första stroke med KardiaMobile 3,7% 3,7% 
Andel första stroke med jämförelsealternativet 3,7% 4,4% 
Inkrementell första stroke 0% 0,64% 

 TLV:s känslighetsanalyser 
TLV har varierat enskilda parametrar i deterministiska känslighetsanalyser vilka redovisas i 
Tabell 31. TLV uppskattar kostnaderna från 258 kronor till en besparing på 18 130 kronor i 
jämförelse mot Holter-EKG 24-timmar. 
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Tabell 31 TLV:s känslighetsanalys för scenarioanalyser, patienter med hjärtklappning, Reed et 
al. [25] inkrementell effekt (detektionsgrad) 0% samt 100% 

 Osäkerhet i resultaten 
TLV bedömer att de största osäkerheterna i företagets antaganden är analysens perspektiv 
(brittisk kontext), resursförbrukning vid utredning av förmaksflimmer och KardiaMobiles de-
tektionsförmåga i jämförelse med Holter-EKG 24-timmar vid initial utredning samt vid upp-
repad utredning. Med anledning av att resursförbrukningen baseras på kliniska experter gör 
TLV bedömningen att det medför en hög osäkerhet. På samma sätt bedöms antaganden kring 
resursförbrukning och detektionsgrad vid initial utredning samt vid upprepad utredning med-
föra en hög osäkerhet då dessa baseras på kliniska experter. Dessa osäkerheter får en viss på-
verkan på analysens slutresultat, dock inte i tillräcklig utsträckning för att förändra en samlad 
bedömning. Osäkerheterna bör alltså kunna accepteras. 

6.3 Budgetpåverkan 
Företaget uppskattar att patientpopulationen i Sverige som skulle vara aktuell för KardiaMo-
bile är [-------------------------]. Tabell 32 redovisar företagets försäljningsprognos, vilken år 
fem uppgår till en kostnad på cirka [-------------] kronor utifrån en uppskattad försäljning av 
[---] KardiaMobile till ett produktpris på 988 kronor (exklusive moms) samt en månads an-
vändning per patient av KardiaPro till ett produktpris på 102 kronor (exklusive moms). 
 
Tabell 32 Företagets 5-åriga försäljningsprognos 

År 1 2 3 4 5 
Population [---] [---] [---] [---] [---] 
Antal KardiaMobile-utredningar 
per år [---] [---] [---] [---] [---] 

Andel KardiaMobile-utredningar 
utifrån population [---]% [---]% [---]% [---]% [---]% 

 
 
 
 

Känslighetsanalyser Inkrementell 
Kostnad per 

patient, 
Reed 0% 

(kr) 

Inkrementell 
Kostnad per 

patient, 
Reed 100% 

(kr) 

Skillnad 
mot 

scenarioa-
nalys, 

Reed 0% 
(kr) 

Skillnad 
mot 

scenarioa-
nalys 

Reed 100% 
(kr) 

Scenarioanalys -293 -10 128 - - 
Utredningstid med Kardi-
aMobile 

22,5 dagar -767 -10 601 -474 -473 
37,5 dagar 181 -9 654 474 474 

Antal EKG/dag med Kar-
diaMobile 

2,6 reg./dag -487 -10 321 -194 -193 
3,5 reg./dag 95 -9 740 388 388 

Kostnad sjuksköterska 
1 000 kr -1 087 -10 921 -794 -793 
2 000 kr 258 -9 576 551 552 

Kostnad stroke (första 
året) 

150 000 kr -293 -8 456 - 1 672 
250 000 kr -293 -11 311 - -1 183 

Risk för stroke, 
odetekterat förmaksflim-
mer 

4% -293 -8 212 - 1 916 
6% -293 -12 043 - -1 915 

Risk för stroke, 
Behandling med OAK 

0,5% -293 -11 223 - -1 095 
1,5% -293 -9 240 - 888 

Diskontering 
0% -293 - 10 700 - -572 
5% -293 -9 788 - 340 

Upprepad utredning (Hol-
ter 24 h, CER, Patch) 

33%/33%33
% 

-293 -9 540 - 588 

Tidshorisont Livstid -293 -18 130 - -8 002 
Detektionsgrad för Kardi-
aMobile och Holter 24 h 

Narasimha et 
al. [26] 

-293 -10 229 - -101 
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TLV:s bedömning: 
Med anledning av att patientpopulationen utgörs av en bred definition patienter med någon 
form av symptom som söker sig till primärvården är patientpopulationens storlek svårbe-
dömd. TLV har därför inte kunnat uppskatta patientpopulationens storlek och kan därmed 
inte heller bedöma företagets uppskattning. 
 
KardiaMobile bedöms ta marknadsandelar från Holter-EKG. 

6.4 Samlad bedömning av resultaten 
Den samlade bedömningen utgår från produktens förmåga att detektera förmaksflimmer som 
tolkas av specialister inom specialiserad vård vid användning i 30 dagar. Patientpopulationen 
består av patienter med hjärtklappning som söker sig till primärvården där utredning av för-
maksflimmer med Holter-EKG 24-timmar är aktuellt. 
 
Med anledning av att studieunderlaget för produkten är förknippat med mycket hög osäkerhet 
presenterar TLV flera scenarioanalyser utifrån varierande grad av inkrementell effekt (detekt-
ionsgrad). Resultatet varierar därför och TLV uppskattar andelen undviken första stroke till 
mellan 0 procent och 0,67 procent samt besparingen till mellan 293 kronor och 10 128 kronor 
i jämförelse mot Holter-EKG 24-timmar. Scenarioanalyserna i den hälsoekonomiska utvärde-
ringen pekar således på att användningen av KardiaMobile kan ge större nytta till en lägre 
kostnad. Även om ingen ytterligare stroke undviks så är utredning med KardiaMobile kost-
nadsbesparande i jämförelse mot Holter-EKG 24-timmar, förutsatt att utredningskostnaderna 
(inklusive resursförbrukning inom vården) är förenliga med analysens antaganden. 
 
TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är hög, vilket får en viss på-
verkan på analysens slutresultat. Dessa osäkerheter är dock inte så stora att de påverkar slut-
satsen kring produktens kostnadseffektivitet. 
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7 Uppföljning 
TLV bedömer att det ur ett hälsoekonomiskt perspektiv vore värdefullt att följa upp framtida 
användning av handhållna EKG-apparater i svensk sjukvård. Det finns flera osäkerheter i ana-
lysen och att det därför är viktigt med uppföljning för att se utfallet i verkligheten bland annat 
angående antal patienter som undersöks, hur länge och på vilken indikation man använder 
produkterna, hur många patienter man upptäcker med förmaksflimmer och för hur många 
man går vidare med ytterligare utredningar (såsom Holter-EKG) efter det att de genomgått en 
utredning med handhållet EKG så som budgetpåverkan.  
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