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1. Verksamhet 
 
Regionala HTA-rådet är underställd Samverkansnämndens Ledningsgrupp och 
består av medlemmar från sjukvårdsregionens sju regioner. 
 
Syftet är att rådets medlemmar ska fånga upp frågor som aktualiserats inom den 
egna organisationen där behov av en systematisk kunskapssammanställning kan 
föreligga. I HTA-rådet diskuteras frågorna gemensamt och kompletteras med 
information från övriga regioner och preliminära sökningar av bibliotekarie. 
Därefter görs en gemensam prioritering bland inkomna frågeställningar. 
Potentiellt stora hälsovinster, stora hälsoekonomiska effekter eller frågor av 
principiell natur är särskilt angelägna. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
HTA-rådet har haft digitala möten vid sex tillfällen under 2021;  
29 jan, 14 april, 21 maj, 17 sept, 27 okt och 10 dec.  
Samtliga möten har haft god uppslutning.  
 
Vid dessa möten har gruppen diskuterat och prioriterat bland inkomna förslag till 
systematiska kunskapssammanställningar som efterfrågats. Progress avseende 
pågående projekt har rapporterats av Camtö.  
 

   

2.2 Medlemmar 
 
Louise Olsson, enhetschef Camtö, ordf  
Emelie Conden Mellgren, Region Västmanland  
Kjell Ola Engman, Region Sörmland 
Maria Hammarström, Region Värmland 
Ulrika Pellas, Region Dalarna 
Johan Sundström, Region Uppsala  
Eva Sving, Region Gävleborg   
Katarina Sztaniszlav, Region Örebro län/Camtö 

3. Aktiviteter under året som varit 
 
Följande frågor har prioriterats av HTA-rådet och resultaterat i nya 
kunskapssammanställningar: 
 
På förfrågan från Västmanland färdigställdes under år 2021 en systematisk 
översikt kring automatiserad beredning av intravenösa läkemedel på sjukhus.                  
I projektet medverkade experter från Västmanland och Värmland (Anna Skrinning, 
leg apotekare, Driftansvarig Läkemedelsberedning, Läkemedelsenheten, Region 
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Värmland och Karl-Johan Lindner, leg apotekare, Farm Dr, Verksamhetschef, 
Enheten för Sjukvårdsfarmaci, Region Västmanland län). Det konkreta exekutiva 
arbetet med att ta fram rapporten gjordes av projektledare på Camtö. Granskande 
experter kom från Region Örebro län.  
 
Från Region Gävleborg inkom förfrågan om vetenskapligt underlag för 
automatiserad digital triagering inom primärvården. Det konkreta exekutiva 
arbetet med att ta fram rapporten gjordes av projektledare på Camtö. Granskande 
expert kom från Linnéuniversitetet.  
 
Under 2021 har en kunskapssammanställning kring effekter av användning av 
appar för tvåvägskommunikation mellan patient som sänder in hälsodata och 
sjukvården som ger feedback vid kronisk hjärtsvikt tagits fram. Rapporten kommer 
att publiceras inom kort. Ulrika Pellas från Medicinska Rådet i Region Dalarna 
har deltagit i arbetet med att selektera studier, dvs den första delen av att ta fram 
kunskapsunderlaget. I ö har det exekutiva arbetet gjorts av projektledare på 
Camtö. Som granskande expert är docent, överläkare Brynjar Fure, Karlstad 
tillfrågad.  
 
Camtö har fått in frågor från Region Örebro län som resulterat i kunskaps-
sammanställningar där medarbetare i övriga regioner i Mellansverige tillfrågats 
om extern granskning. Tanken är att det bidrar till att sprida rapporterna och 
därmed ge ökad kännedom om den gemensamma HTA-funktionen i region 
Mellansverige. För år 2021 gäller det följande rapporter: 
 
- Effekter av ultrafiltration vid akut dekompenserad hjärtsvikt. Extern 

granskare var specialistläkare, med dr Matthis Matthijs Alexander Velders 
från kardiologkliniken Västmanland.  

 
-  En jämförelse mellan tillgängliga tester för bestämning av NT-proBNP vid 

hjärtsvikt.  Extern granskare var Payam Khalili, överläkare, MD, PhD, 
specialistläkare i kardiologi, Hjärt - och akutmedicinkliniken, 
Centralsjukhuset Karlstad.  

 
- Förskrivning av testosteron. Externa granskare var Richard Nagy, 

specialistläkare, Rehabiliteringsmedicin, Region Gävleborg, allmänmedicinsk 
och psykiatrisk konsult, Kriminalvården i Gävle och Niclas Abrahamsson, 
överläkare, Sektionschef Endokrin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.  

 
Vårt intryck är att rapporterna från den gemensamma HTA-enheten Camtö får bra 
spridning och tas upp i ett flertal fora. Exakt i vilken utsträckning det påverkar 
enskilda beslut är svårt att säga men vi bedömer att det påverkar diskussionen i 
mer faktabaserad/vetenskaplig riktning. På Camtö:s prenumerationslista över 
färdigställda kunskapsunderlag finns nu drygt 120 personer i region 
Mellansverige.  
  
Under hösten 2021 kunde Camtö 1,5 år efter planerat datum genomföra en 
konferensdag om ”Faktaresistens”. Till följd av covidläget blev marknadsföringen 
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av temadagen begränsad men inbjudan gick ut för spridning via regionala HTA-
rådet. Temadagen uppmärksammades bl a av Läkartidningen. Vår bedömning är 
att den bidrog till ökad kunskap inom området och bland annat gav deltagarna 
(som kom från alla upptänkliga yrkeskategorier och specialiteter) verktyg att 
hantera dessa frågor i det vardagliga patientmötet.  
 

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
 

För kommande år planeras fortsatt engagemang för att sprida information om den 
gemensamma HTA-enheten i Region Mellansverige och för att fånga upp 
angelägna potentiella HTA- frågor i den egna organisationen som kan tas upp till 
diskussion i HTA-rådet. I flera regioner är sjukhusbiblioteken en viktig aktör i 
detta sammanhang och det föreligger ett gott samarbete mellan rådets ledamöter 
och sjukhusbiblioteken. I samband med äskande för nyanskaffning av 
medicinteknisk utrustning finns också en möjlighet att fånga upp angelägna 
frågor.  
 
Under pandemin har noterats en viss nedgång av frågor som inkommit till 
regionala HTA-rådet. Vi räknar dock med att detta kommer att återgå till det 
normala i takt med sjukvården som helhet återhämtar sig från pandemin.  
 
Såsom tidigare beräknats bidrar varje region i Mellansverige med motsvarande 5 
veckors projektledartid per år till HTA-enheten Camtö. Det är svårt att ge en 
genomsnittlig uppskattning av hur mycket projektledartid som sammanlagt går åt 
per kunskapssammanställning då variationen är mycket stor. Det påverkas av 
frågeställningens komplexitet, hur många studier som påträffas och kvaliteten på 
dessa. Fem veckor kan dock klart sägas endast utgöra en bråkdel av den tid det 
handlar om. För personer utan erfarenhet handlar det om en än mindre andel av 
hela projekttiden. För många moment krävs att man arbetar i par.     

 
Sammantaget innebär detta att den konkreta prioriteringsresurs som HTA-rådet de 
facto har till sitt förfogande omfattar en eller högst  två sjukvårdsregionala 
gemensamma kompletta HTA-sammanställningar per år avseende både nytta-risk, 
etik och hälsoekonomi. Det gäller i synnerhet om dessa ska besvara annat än 
mycket begränsade frågeställningar, hålla hög kvalitet och på så vis bidra till en 
respekt för region Mellansveriges gemensamma arbete med att ta fram korrekta 
och relevanta kunskapsunderlag.  
 
Å andra sidan, om det regionala HTA-rådet prioriterar två mycket relevanta 
frågeställningar per år som ger underlag för gedigna kunskapsunderlag är det av 
stort värde.  
 
HTA-enheten Camtö planerar en ny temadag till hösten 2022 på temat ”Fusk, 
plagiat och fabricerade data” vilket vi hoppas ska locka många att delta. Camtö 
har påbörjat ett specifikt utvecklingsarbete på detta tema. Syftet är att utveckla 
metoder för att undvika att dessa studier kommer med i våra kunskapsunderlag.  
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5. Mål och tidsplan 
 

Mål för Regionala HTA-rådet under 2022 är att prioritera de en eller två 
kunskapssammanställningar som kan göra störst nytta för patienter/hälso- och 
sjukvården i Region Mellansverige och som det finns budgeterat för.  
 
Fler frågor kommer att diskuteras och för en del frågeställningar kommer redan 
publicerade kunskapssammanställningar att påträffas. I dessa fall delas det 
publicerade materialet till frågeställaren. 

6. Covid-19 samverkan 
1. Har ni inom er sjukvårdsregionala gruppering (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

hanterat frågor kring Covid-19? 
 
Svar: Under år 2020 tog Camtö fram tre rapporter om covid-19, den första på 
förfrågan från Uppsala. Något motsvarande har inte varit aktuellt under 2021.   
 
Camtö har däremot på förfrågan från Region Örebro län påbörjat ett projekt 
”Symtom efter den akuta fasen av covid-19 vs rapporterade av covid-19 
negativa kontroller – en levande systematisk översikt”. Det pågående arbetet 
med denna kunskapssammanställning har delats i region Mellansverige och 
rapporterats till ledamöterna i regionala HTA-rådet. En första delrapport 
publicerades på Camtö:s och SBU:s hemsida i december 2021 och inom de 
närmaste veckorna planeras del 2 vara klar. Arbetet har klara implikationer 
för sjukvårdens syn på begreppet post-covid.  
 
 

2. Om ja; beskriv det sjukvårdsregionala samarbetet. Om nej, förklara gärna kort 
varför inget samarbete funnits 
 
Svar: Övriga regioner har inte inkommit med några frågor.  
 

3. Om ja på fråga 2; Anser ni att samarbetet bidragit till en bättre hantering än om 
frågan togs enbart inom er egen region? Beskriv goda exempel. 
 
Svar: Det är alltid bättre om frågorna bärs upp av en stor efterfrågan av 
många ute i de olika regionerna. Men en korrekt utförd sammanställning kan 
tas väl emot även om den inte specifikt efterfrågats före publiceras.   
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