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• Startade som projekt 1992

• Aktiebolag sedan 1995

Historia

• Sveriges Kommuner och Regioner (52%)

• Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskap (24%)

• Svenska Läkaresällskapet (24%)

Ägare
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Vad är Equalis AB?

Uppdrag: Främja kvaliteten på diagnostik i Sverige

Genom: Kvalitetssäkringsprogram, utbildande konferenser,  

(”användarmöten”), publikationer (exvis rekommendationer), m.m.
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Equalis expertgrupper

• Rådgivande till Equalis i medicinska och 
tekniska frågor inom sitt ämnesområde

Gruppernas uppdrag

• 4-10 personer per expertgrupp

• Från hälso- och sjukvården i Sverige

• Yrkesverksamma inom gruppens 
ämnesområde

Medlemmar
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Equalis expertgrupper, ämnesområden

Allmän klinisk 
kemi

Arbets- och 
lungfysiologi

Barnradiologi
Cervixcancer-

prevention
Ekokardiografi

Endokrinologi Hematologi
Histopato-

logiska tekniker
Fysiologisk 

kärldiagnostik
Klinisk 

immunologi

Koagulation
Läkemedel och 

toxikologi
Klinisk 

mikrobiologi
Molekylär-
diagnostik

Nuklearmedicin

Patientnära 
analyser

Patologi och 
cytologi

Proteinanalyser
Transfusions-

medicin

Marie Boström, Kristofer Hedman, Lennart Jorfeldt, Andrei 

Malinovschi, Ronny Qvist, Anette Rickenlund, Rúna 

Sigurjónsdóttir, Maria Vikberg, Kent Wall

Equalis: Jim Andersson, Eva Örndahl
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Equalis roll i aktuellt arbete

2016: Holter-fall med rikligt med VES (Maria Vikberg/Anette Rickenlund)

Syfte: Inventera hur vi i Sverige graderar ventrikulära arytmier

Utfall: Saknades enhetligt system för gradering av förekomst VES

(Fler system för gradering än antalet kliniker!)

2018: Holter-fall med AVNRT + rikligt med SVES

Syfte: Inventera hur vi i Sverige graderar SVES förekomst

Utfall: Som ovan.

Jan 2019: Maria Vikberg (Equalis) tog initiativ att kontakta ”Lunda-

gruppen” för att be om ett förslag på nationell riktlinje för gradering av 

arytmier

Okt 2019: Johan Lundeberg Economou presenterar förslaget på

SFKFs höstmöte i Eskilstuna
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Equalis roll i aktuellt arbete

Okt 2019: Johan Lundeberg Economou presenterar förslaget på SFKFs 

höstmöte i Eskilstuna

November-December 2019:
Diskussion Equalis: Hur få detta bra förslag nationellt accepterat/ 

implementerat?

Förslag: Symposium Kardiovaskulära Vårmötet 2020

(SFKF + Equalis modererar, Johan presenterar, Föreläsare SVES + VES)

Utfall: Pandemi

2020: 
Diskussion Equalis: Låta dessa riktlinjer genomgå vetenskaplig, 

tvärprofessionell peer-review och sedan vetenskaplig publicering?
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Fördelar med vetenskaplig publicering

1. Equalis kan lättare rekommendera att 

aktuellt graderingssystem används, när 

hänvisning till publikation är möjlig.

2. Möjlighet att få enighet redan i review-

processen, särskilt om öppen process, 

bred skara.

3. Snabbare implementering brett, olika 

kliniker och specialiteter
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Möjligt upplägg

1. ”Consensus statement” eller ”Position 

paper”

2. I författarlistan finns flera specialiteter 

representerade (kardiologi/fysiologi), med 

anknytning till relevanta organisationer 

(SFKF, Equalis, Svenska kardiologföreningen)

3. Härtill ”endorsed by” (”med stöd av”): 
Equalis, SFKF, Svenska kardiologföreningen

4. Reviewers från flera specialiteter, Sverige 

och grannländer.



9

Exempel
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Equalis driver inte någon egen linje:
- öppna för alla andra möjliga förslag

- behjälpliga i mån av behov

- inget arbete pågår ”bakom kulisserna”

Expertgruppen ALF tror att:

- En transparent och inkluderande process

i framtagandet av rekommendationerna bäddar 

för snabb, bred och accepterad implementering

Uppdrag: Främja kvaliteten på diagnostik i Sverige
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Tack för uppmärksamheten!

kristofer.hedman@liu.se


