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Utskick rörande temaspaning kring medicintekniska produkter för ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt 

inom ramarna för medicinteknikuppdraget 

 

 

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 den Samverkansmodell för medicinteknik, som Sveriges 21 

regioner etablerade i januari 2020 och som koordineras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Det övergripande målet är att uppnå en mer jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning 

av nya medicintekniska produkter i hela landet. Mer information finns på våra respektive hemsidor: 

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

• https://janusinfo.se/medicinteknik  

• https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/medicinteknik  

På beställning av Samverkansmodellen för medicinteknik genomför TLV just nu en så kallad 

temaspaning, där användningsområdet ischemisk hjärtsjukdom (”ischemic heart disease”) och 

hjärtsvikt (”heart failure”) står i centrum. Syftet är att kartlägga den medicintekniska utvecklingen 

på området och att identifiera nya medicintekniska produkter som kan bli viktiga för hälso- och 

sjukvården under de närmsta åren. Visst fokus ligger på medicintekniska produkter inom diagnostik 

och monitorering (inklusive hemmonitorering).  

Vid en temaspaning kan TLV inhämta 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 kring den 

medicintekniska utvecklingen kring ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt via e-postadressen 

registrator@tlv.se (ange dnr 1769/2020 i ämnesraden) fram till och med fredagen den 21 augusti 

2020. TLV kommer sedan att sammanställa det material som lämnas in och presentera det för 

åtminstone Samverkansmodellen för medicinteknik under september 2020.  

Förhoppningen är att denna typ av temaspaningar ska bidra till att ge regionerna förbättrade 

förutsättningar att redan i ett tidigt skede besluta om samverkan kring medicintekniska 

produkter som kan komma att göra betydande avtryck inom svensk hälso- och sjukvård.  

Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta oss via telefon eller e-post. 

Vänliga hälsningar, 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket  

Arbetsgruppen för temaspaningen 

 

 

Vi har valt att skicka detta mejl till ett flertal aktörer (sändlista återges på följande sida) 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 TLV lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket 

medför att utgångspunkten är att alla uppgifter som hanteras hos TLV är offentliga.  
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SÄNDLISTA 

Branschorganisationer 

• Swedish Medtech 

• Swedish Labtech 

• Sweden Bio 

Professionsorganisationer 

• Svenska Hjärtförbundet 

• Svenska Kardiologföreningen  

• VIC – Vårdprofessioner inom cardiologi  

Patientorganisationer 

• Riksförbundet HjärtLung 

Myndigheter 

• Läkemedelsverket  

• Socialstyrelsen  

• eHälsomyndigheten  

• Folkhälsomyndigheten  

• Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)  

• Vinnova och de två strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife 

 

Kopia för kännedom 

• Samverkansmodellen för medicinteknik 


