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Nationella MTP- rådets rekommendation avseende: 
 Produkter för diagnostisering av förmaksflimmer genom 

egenregistrering 
 

 
MTP-rådet har gett TLV i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av fem produkter för 

diagnostisering inom primärvården eller monitorering av förmaksflimmer. En avgränsning som gjordes 

var att det huvudsakligen handlar om patienter som söker sig till vården med någon form av symtom där 

man kan misstänka förmaksflimmer. MTP-rådet inhämtar flera olika underlag inför beslut om 

rekommendation. Förutom underlag avseende hälsoekonomi har även MTP-rådet inhämtad analyser 

rörande produkternas IT-säkerhet och inköpsstrategiska frågeställningar. Rådet har även haft dialog med 

flera grupper inom regionernas kunskapsstyrning samt av dessa grupper utsedda experter. Därefter har 

en sammanvägning gjorts som är grunden till MTP-rådet beslut. 

 

MTP-rådets rekommendation och sammanvägda bedömning är är:  

 att Coala Heart Monitor kan användas för undersökning av patienter utan känd hjärtarytmi som 

söker med symtom på misstänkt förmaksflimmer.  

 att Zenicor-EKG kan användas för undersökning av patienter utan känd hjärtarytmi som söker 

med symtom på misstänkt förmaksflimmer.  

 att införande av ovanstående produkter sker i nära samverkan mellan primärvård och 

specialistvård (kardiologi eller klinisk fysiologi) med tydliga selektionskriterier för vilka 

patienter som i första hand kommer ifråga.  

 att avstå från användning av KardiaMobile för undersökning av patienter tills skyddet av 

personuppgifter i produkten med tillhörande tjänster kan göras i enlighet med gällande 

lagstiftning i Sverige och EU.  

 att avstå från användning av CardioMem CM 100 XT.  

 att avstå från användning av PhysioMem. 

 

Länk till rekommendationen och billagor 

 

MTP- rådets rekommendationer om medicintekniska produkter finns samlade på janusinfo.se.  

 

  

Berörda verksamheter i VGR uppmanas att ta del av den fullständiga rekommendationen och vid 

införande följa den nationella rekommendationen och dess billagor. 
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Enhetschef   

Enhet läkemedel och hjälpmedel 
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Nyhetsbrevet distribueras till: 

RPO hjärt och kärlsjukdommar  Primärvårdsrådet 

Samtliga Sjukhusförvaltning  Koncerninköp 

Koncernstab digitalisering  Projektet Egenmonitorering 

Nyhetsbrevet finns även på https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Medicinteknik/ 
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