
Rapport från NPO Medicinsk diagnostik  

Underlag till möte RPO MD SÖSR 21 april 2020 

SKS beslutade 20 februari 2020 att ställa sig bakom de nationella programområdenas och nationella 
samverkansgruppernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplan (VP) för NPO Medicinsk Diagnostik arbete 
2020 är godkänd.  

Detta pågår: 
1. Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nukleärmedicinska undersökningar.  

Nominering till NAG som ska leverera förstudien pågår.  

2. Uppdragsbeskrivning för NAG inom NGS Cancer är färdig. 

 NAG ska arbeta med utformning av nationella rekommendationer för klinisk implementering av 

storskalig DNA-sekvensering.  Rekommendationerna ska som minst inkludera följande:   

 Standard för validering vid uppsättning av metoder  

 System för nationell kvalitetssäkring  

 Minimi-nivå för vilka analyser som ska erbjudas alla svenska patienter med de vanligaste 

cancerformerna vid diagnostik och val av behandling.  

 Förslag på nationell nivåstrukturering av högspecialiserade och/eller mycket kostsamma NGS-

analyser. Till exempel helgenomsekvensering och analys av sällsynta ärftliga tumörformer i relation 

till övrig nationell högspecialiserad vård och vårdsamband.  

 Förslag på former för nationell infrastruktur för data-överföring i samband med överremittering av 

patienter till annan vårdnivå och nationella multidisciplinära konferenser, MDK.  

 Nationell strukturerad uppföljning av vårdutfall, helt eller delvis baserad på NGS diagnostik.  

 Förslag på former för en regelbunden uppdatering av ovanstående punkter, för att hålla takt med 

den allt snabbare forskningen och teknikutvecklingen inom fältet.  

 Förslag på multidisciplinära arbetssätt och processer som stöd för en gynnsam implementering. 

3. Uppdragsbeskrivning för NAG Nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning pågår. 

4. Uppdragsbeskrivning för insatsområde Nationell samordning av nomenklatur och kod för 

undersökningar och tester inom laboratoriemedicin pågår.  För Röntgen är pausat.  

5. Nominering av sakkunniga till de områden som Socialstyrelsen kommer att starta upp under våren 2020 i 

arbetet med nationell högspecialiserad vård är klar. (NHV).   

 

Detta är pausat:  

1.  AI inom mammografi.  Utforska var AI står inom mammografi genom ett analysseminarium kring 

strategi för utvärdering och implementering. NPO är i planeringsfas. Covid19 pandemi inför vissa 

utmaningar för att genomföra analysseminarium.  

2. Insatsområde – Nationell strategi för digitalisering av patologisk bilddiagnostik. Pausad. 

Övrigt: 
Klinisk kemi vårmöte i Umeå är förflyttat till hösten 2020. NPO medicinsk diagnostik deltar och presenterar 
NPO arbete under ett speciell block. Inga Zelvyté och ev. Joachim Lundhal ska vara med och presenterar. 

Bästa hälsningar. Håll er friska. 

Inga Zelvyte, 17 april 2020 


