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THE DENTAL AND PHARMACEUTICAL BENEFITS AGENCY (TLV)

TLV efterlyser nya medicintekniska produkter 
för diagnostisering eller behandling av 
kolorektal- och lungcancer  

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som bland annat har i 

uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter samt att följa 

och analysera utvecklingen på det medicintekniska området. Inom detta uppdrag samarbetar TLV med 

det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet och deras beredningsgrupp, inom den 

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

På beställning av beredningsgruppen genomför TLV just nu en temaspaning gällande nya 

medicintekniska produkter för diagnostisering eller behandling av kolorektalcancer 

eller lungcancer. 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. 

Vi välkomnar er att komma med inspel på det aktuella temat genom att fylla i det avsedda formuläret 
och skicka detta till e-postadressen registrator@tlv.se (ange dnr 3373/2022 i ämnesraden) fram till 

och med 22 november 2022. Inkludera ingen hemlig information i formuläret. 

TLV kommer att sammanställa de inspel som inkommer enligt det avsedda formuläret samt 

överlämna de inkomna inspelen till beredningsgruppen i december 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.  

Eventuella frågor gällande temaspaningen ställs via e-post till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 
3372/2022 i ämnesraden. 

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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