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Deltagare till expertgrupp och sakkunniggrupp för
framtagande av vetenskapligt underlag och bedömning
avseende särskild vaccination mot tuberkulos
Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att pröva om de vaccinationer som
rekommenderas av Socialstyrelsen, ”det riktade vaccinationsprogrammet”, bör
ingå i de nationella vaccinationsprogrammen. Om regeringen efter Socialstyrelsen prövning beslutar att tuberkulos ska ingå det särskilda nationella vaccinationsprogrammet, kommer de att omfattas av samma regler som gäller vaccinationer i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet
(”barnvaccinationsprogrammet”) vilket bl.a. innebär en skyldighet för landstingen att erbjuda vaccination gratis.
Socialstyrelsen önskar förslag från Svenska Infektionsläkarföreningen på lämpliga personer till expertgrupp, den grupp som tar fram faktaunderlaget, och till
sakkunniggrupp, den grupp som bedömer underlaget. För såväl expertgrupp som
sakkunniggrupp gäller att deltagarna bör ha relevant sakkunskap om sjukdomen
eller generellt om vaccinationsfrågor samt ha ett gott förtroende i den egna professionen. Vi ser gärna en sammansättning med olika kompetensbakgrund.
Expertgruppen kommer att bestå av 4 personer med erfarenhet av att söka och
sammanställa information på ett systematiskt sätt och visat intresse för tuberkulos, t.ex.
• läkare, specialister eller erfarna ST-läkare i infektionssjukdomar, medicinsk
mikrobiologi, pediatrik eller lungmedicin
• epidemiolog med sakkunskap om tuberkulos
• läkare eller immunolog med generisk komptetens inom vaccinologi
• läkare, farmakolog eller farmaceut förtrogen med vaccin mot tuberkulos
• andra yrkeskategorier med gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiska
översikter inom det medicinska området.
Sakkunniggruppen kommer att bestå av ca 5- 10 personer fördelade på följande
kompetensprofiler:
• läkare, specialister i infektionssjukdomar, medicinsk mikrobiologi, pediatrik
och lungmedicin med sakkunskap om tuberkulos
• epidemiolog med sakkunskap om tuberkulos
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• läkare eller immunolog med generisk komptetens inom vaccinologi
• läkare, farmakolog eller farmaceut väl förtrogen med vaccin mot tuberkulos.
Expertgruppens arbete med att sammanställa det vetenskapliga faktaunderlaget
kommer att påbörjas så fort en expertgrupp finns utsedd och beräknas vara klart
till november 2014. Gruppen kommer vid en till två tillfällen att sammanstråla i
Stockholm men huvuddelen av arbetet kommer bedrivas enskilt av gruppens
medlemmar med stöd per mejl och telefon. Arbetet beräknas ta ca 5 veckor att
genomföra och arvode kommer att utgå.
Sakkunniggruppens arbete med att bedöma det vetenskapliga underlaget beräknas vara klar till januari 2015. Arbetet kommer att genomföras vid ett eller två
tillfällen, där gruppen träffas i Stockholm. Inför varje möte läser deltagarna in
sig på det vetenskapliga underlaget. Arbetet beräknas ta ca 2 veckor att genomföra och arvode kommer att utgå.
Ett uppstartsmöte för samtliga deltagare för såväl expertgrupp som sakkunniggrupp kommer att hållas 8-9 april 2013
Socialstyrelsen behöver få Svenska Infektionsläkarföreningens nomineringar
senast den 31 januari 2014 till Gunnar Nylén, ansvarig projektledare. Använd
er gärna av bilaga 1 för att lämna in era förslag. Det går utmärkt att föreslå flera
personer med likartad kompetens.
Förfrågan skickas även till andra specialistföreningar och intresseföreningar, den
nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning samt lärosäten för nominering.

Med vänlig hälsning
Gunnar Nylén
Ansvarig projektledare
Enheten för smittskydd
Gunnar.Nylen@socialstyrelsen.se
0752474172

Bilagor:
1. Dokument att fylla i nomineringar
2. Modell som beskriver arbetsprocessen vid framtagande av underlag till
regeringen inför beslut om nationella vaccinationsprogram.
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