
 

 Diarienummer: 2649/2022 

Datum: 2022-08-29 

 

 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm 

Telefon: 08 568 420 50, registrator@tlv.se, www.tlv.se 

Org. nr 202100-5364 

THE DENTAL AND PHARMACEUTICAL BENEFITS AGENCY (TLV) 

  

 

Horisontspaning: TLV efterlyser nya 
medicintekniska produkter för nära vård  
 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som bland annat har i 

uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Inom detta 

uppdrag samarbetar TLV med beredningsgruppen och det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, 

i den Samverkansmodell för medicinteknik som Sveriges 21 regioner etablerade i januari 2020. 

På beställning av beredningsgruppen genomför TLV just nu en så kallad temaspaning, där omställning 

till nära vård står i centrum. Denna temaspaning är en del av det horisontspaningsarbete som TLV 

utför i syfte att redan i ett tidigt skede identifiera nya, innovativa medicintekniska produkter som kan 

komma att bli viktiga inom svensk hälso- och sjukvård. 

Vid en temaspaning inhämtar TLV information via olika kanaler. Vi ser att iakttagelser, idéer och 

trendspaningar från er som dagligen verkar inom och lever nära det aktuella användningsområdet är 

en nyckel till relevanta resultat. Vi välkomnar er därför att komma med inspel rörande den 

medicintekniska utvecklingen kring omställning till nära vård. Det kan till exempel handla om 

produkter som möjliggör diagnosticering, behandling och uppföljning utanför vårdinrättning eller 

produkter som möjliggör monitorering eller programmering av produkten på distans. Ni kan skicka 

era bidrag till e-postadressen registrator@tlv.se (ange dnr 2649/2022 i ämnesraden) fram till och med 

28 september 2022. 

TLV önskar följande information vid ett inspel kring en medicinteknisk produkt eller tjänst: 

• Namn på produkten/tjänsten och företagsnamn, 

• Beskrivning av produktens/tjänstens avsedda användning, 

• Information om produkten/tjänsten är CE-märkt (eller förväntas bli CE-märkt och ungefär 

när) och/eller FDA-godkänd,  

• Kort sammanfattning av kliniska data och/eller hälsoekonomiska data, om tillgängligt, 

• Information om produkten/tjänsten används i någon region i Sverige idag, 

• Länk till hemsida med ytterligare produkt-/tjänsteinformation 

Vi uppmuntrar er även att i inspelet ange via vilken informationskanal som temaspaningen kom er 

tillkänna för att kontinuerligt kunna förbättra vår kommunikation. 

TLV kommer att sammanställa de inspel som lämnas in och presentera dem för beredningsgruppen i 

oktober 2022. Beredningsgruppen får därefter bereda materialet vidare inom samverkansmodellens 

ramar och tillsammans med MTP-rådet ta ställning till eventuell fortsatt process. Om MTP-rådet fattar 

beslut om nationell samverkan kan det bli aktuellt för TLV att genomföra hälsoekonomiska 

bedömningar i ett senare steg.  
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Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta oss via telefon eller e-post. 

Vänliga hälsningar, 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket  

Arbetsgruppen för temaspaningen genom 

Ina Schäffner, hälsoekonom 

Telefon: +46 8 568 420 85 

E-post: ina.schaffner@tlv.se   

 

Vi har valt att skicka detta mejl till ett flertal aktörer som vi tror kan bidra med kunskap, kompetens och 

intressanta perspektiv på vår aktuella temaspaning. Det finns dock ingen begränsning kring vilka som har 

möjlighet att yttra sig, utan informationen är fri att dela vidare till ytterligare aktörer vid intresse.  Vi vill 

påminna om att inspel som ges in till TLV blir allmänna handlingar. Det innebär att bland annat allmänheten 
har rätt att begära ut och ta del av handlingarna i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av 

sekretess. 

 
Mer information om TLV:s uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska 
produkter, regionernas gemensamma samverkansmodell för medicinteknik och processen för nationellt ordnat 
införande av medicinteknik, finns att läsa på bland annat följande hemsidor: 
 

• https://www.tlv.se/medicinteknik/medicinteknikuppdraget 

• https://janusinfo.se/medicinteknik  

• https://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgr

uppernsg/nsglakemedelochmedicinteknik   
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