
Webbinarium NHV
8 och 15 december 2021



Nationell högspecialiserad vård (NHV)

All vård som uppfyller kriterierna kan bli nationellt högspecialiserad vård (inte bara kirurgiska ingrepp)

1–5 enheter får tillstånd att driva vården

Socialstyrelsen beslutar vad och hur många

Nämnden för NHV ger tillstånd som gäller tillsvidare

Tillståndståndsinnehavaren ansvarar för uppföljning av verksamheterna (egenkontroll)

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter som styr ansökningsförfarandet och villkoren för att få bedriva vården



BG 1

BG 2



Norra sjukvårdsregionen
• Region Västernorrland

• Region Jämtland Härjedalen

• Region Västerbotten

• Region Norrbotten

• Minsta sjukvårdsregionen befolkningsmässigt –
men störst till geografisk storlek

• Utmaningar; geografiska avstånd och
kompetensförsörjning

• Starkt politiskt engagemang från regionerna



Strategiska ställningstaganden

• Norra sjukvårdsregionen kommer inte att söka allt

• Bedömning; av nuvarande bruttolista är att 15-20 områden kommer att
sökas

• Synpunkter på att vissa av föreslagna NHV – borde vara sjukvårdsregionalt
nivåstrukturerade

• Fler än fyra tillstånd bör omfattas av sjukvårdsregional nivåstrukturering



Strategiska ställningstaganden

• Vilka områden ”måste” vi satsa på ?

• Hur hanterar vi våra spetsområden?
• Viktigt utifrån universitetssjukhusstatus
• Starka områden; profilområden

• kliniskt och akademiskt
• Geografi

• Trauma, tidsaspekter, transporter
• Sjukvårdsregional samverkan
• Beakta och hantera ev undanträngningseffekter



Kriterier som diskuterats i BG2 för urvalsprocessen

Samlad patientnytta
Universitetssjukvården
Forskning och utbildning
Närliggande patientgrupper
Geografisk fördelning
Transporter av patienter
Akutsjukvården



NHV - information nuläge och dialog arbetsprocess
• November - BG2 möte rekommenderande beslut till nämnden om fyra områden

• Tre leverområden; Leversvikt, TIPS och PSC
• Peniscancer

• Beredning av följande områden sker i februari
• Osteogenesis imperfecta*
• Huvud- och halsparagangliom
• Livmoderhalscancer – fertilitetsbevarande kirurgi
• Neuroendokrina tumörer
• Könsdysfori *
• Självskadebeteende
• Ätstörningar *

• Reviderad Bruttolista
• Tidigare ca 300 områden – nu klustrat och betydligt färre områden

• Ny remissomgång – 10 områden, svar senast 20 januari
*nya kompletterande utlysningar



Nuvarande status för Norra sjukvårdsregionen

Förvärvade Ryggmärgsskador – klart förberedelser pågår
Primär skleroserande cholangit, PSC – klart, beslut idag 15/12

Neuroendokrina tumörer, NET – ansökan inne

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati – avser söka
Amyloidos – avser söka
Kroniska lungsjukdomar hos barn – avser söka

Ätstörningar – undersöker förutsättningar att söka i norra
Könsdysfori – ev samarbetsavtal för utredningar (psykiatri)

• Övrigt - Uppföljande webbinarium för RPO-ordförande 8 och 15 december
• Lägesrapport
• Sakkunniggruppernas uppdrag



NRF – politiska beslutsförslaget

 Områden som är viktiga utifrån status som universitetssjukhus

 Neurokirurgi

 Thoraxkirurgi

 Strålbehandling

 Ryggkirurgi

 BIVA



NRF – politiska beslutsförslaget
 Starka områden som norra sjukvårdsregionen bör satsa på

 Befintliga profilområden för Nus:
 Strålbehandling
 Stereotaktisk funktionell neurokirurgi
 Kardiovaskulär genetik
 Neonatal intensivvård (regional)
 Plexus brachialisskador (rikssjukvård sedan tidigare)
 Förvärvade ryggmärgsskador (tillstånd NHV)
 Luftburna intensivvårdstransporter

 Kliniska specialiteter med hög kompetens, exempel
 Aortarotskirurgi
 Bindvävssjukdomar med kärlmanifestationer
 Pancreasrelaterad terapi:

• ECPR och PSC

• Kroniska pankreatiter och kronisk exokrin pancreasinsufficiens

 Pågående klinisk forskning inom relevanta NHV-områden



NRF – politiska beslutsförslaget

 Områden som är viktiga utifrån geografi

 Trauma

 Transporter

 Tidsaspekter

 Övriga faktorer som bör beaktas vid ansökningar om tillstånd

 Områden som kan leda till undanträngningseffekter

 Sjukvårdsregionala samarbeten som kan underlätta möjligheter att få tillstånd

En viktig princip är också att arbetet sker med hög transparens och att förbundsdirektionen får

kontinuerlig information om arbetet med NHV.



Sakkunniggruppernas uppdrag

 Sökes: Seniora specialister med hög legitimitet i egna
sjukvårdsregionen och nationellt

 Sakkunniggruppernas arbete är mycket viktigt för den fortsatta
processen

 Bruttolistan är reviderad från närmare 500 områden och
delområden till betydligt färre som grupperats

 Från den reviderade bruttolistan behövs sakkunniga anmälas senast
14 februari till;



Seniora specialister till sakkunniggrupper

 Område 1: Njursjukdomar, NPO njursjukdomar och NPO Barn och ungdomars hälsa

 Sällsynta ärftliga sjukdomar

 Spädbarnsdialys

 Område 2: Hyperbar oxygenbehandling, NPO Akutvård, NPO perioperativ vård,
intensivvård och transplantationer samt NPO Barn och ungdomars hälsa

 Område 3: Sekundär rekonstruktion vid facialispares, NPO Öron- näs-
och halssjukdomar och NPO Kirurgi och plastikkirurgi

 Område 4: Disorders of Sex Development (DSD), NPO Barn och ungdomars
hälsa, NPO kvinnosjukdomar och förlossning samt NPO Sällsynta sjukdomar

 Område 5: Koagulationssjukdomar, NPO Barn och ungdomars hälsa och NPO
Rörelseorganens sjukdomar



Seniora specialister till sakkunniggrupper

 Område 6: Kärlmissbildningar, NPO hjärt- och kärlsjukdomar, NPO Hud och
könssjukdomar, NPO Kirurgi och plastikkirurgi, NPO perioperativ vård, intensivvård och
transplantationer samt NPO Sällsynta sjukdomar

 Extrakraniella kärlanomalier

 Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar

 Pediatrisk kärlkirurgi

 Område 7: Avancerad protesverksamhet, NPO Barn och ungdomars hälsa, NPO
Rörelseorganens sjukdomar och NPO Sällsynta sjukdomar

 Dysmeli

 Trauma – amputerade barn och vuxna

 Område 8: Komplexa rörelsesjukdomar, NPO Nervsystemets sjukdomar

 Huntingtons sjukdom

 Andra relevanta patientgrupper med liknande behov



Seniora specialister till sakkunniggrupper

 Område 9: Ovanliga skelettsjukdomar, NPO Sällsynta sjukdomar och NPO
rörelseorganens sjukdomar

 Skelettdysplasier

 Early onset scolios

• Område 10: Arbets- och miljödermatologi, NPO Hudsjukdomar

• Område 11: Svåra sömnstörningar, NPO Psykisk hälsa, NPO Lung- och

allergisjukdomar samt NPO Öron- näs- o halssjukdomar

• Område 12: Lymfödem, NPO Cancersjukdomar och NPO Kirurgi och plastikkirurgi

• Område 13: Anafylaxi och svår överkänslighet mot

anestesiläkemedel, NPO Lung- och allergisjukdomar samt NPO perioperativ vård,

intensivvård och transplantationer



Seniora specialister till sakkunniggrupper
 Område 14: Transplantationer, NPO endokrina sjukdomar samt NPO perioperativ

vård, intensivvård och transplantationer

 Njurtransplantationer

 Pancreastransplantationer

 Ö-cellstransplantationer

 Område 15: Sällsynta odontologiska hälsotillstånd, NPO Sällsynta
sjukdomar, NPO Tandvård samt NPO Kirurgi och plastikkirurgi

 Område 16: Immunologiska sjukdomar, NPO Sällsynta sjukdomar och NPO Barn
och ungdomars hälsa

 Primär immunbrist (PID)

 Svår kombinerad immunbrist (SCID)



Seniora specialister till sakkunniggrupper
 Område 17: Hereditärt angioödem, NPO Hudsjukdomar

 Område 18: Skelettsjukdomar med neurologisk påverkan, NPO
Rörelseorganens sjukdomar och NPO Hjärt- och kärlsjukdomar

 Vingskapula

 Thoraxapertursyndrom (TOS Thoratic outlet syndrome)

 Område 19: Thyreoidea, NPO Endokrina sjukdomar, NPO cancersjukdomar

 Avancerad spridd thyreoideacancer ( utbrednign til omgivande brosk, kärl
och muskulatur eller metastasering)

 Thyreoideakirurgi på små barn (profylaktisk och terapeutisk)

 Svår endokrin orbiopati vid thyroeideasjukdom



mer från Bruttolistan
 Ytterligare 14 områden utreds vidare

 Avancerad neurokirurgi
 Avancerad hjärtkirurgi
 Hjärttumörer
 Barnkardiologi
 Kronisk komplex venös sjukdom
 Trakealresektion/kirurgi
 Lateraliseringsdiagnostik vid primär aldosteronism
 Njurartärstenos
 Hereditär njurcancer
 Lungcancer
 Thoraxderformiteter (Nuss-procedur vid trattbröst)
 Vård för personer med svåra beteendestörningar
 MOHS kirurgi vid vissa typer av basaliom
 Multiligamentära rekonstruktioner

 Socialstyrelsen kommer att bjuda in berörda NPO för fortsatt
dialog



Sakkunniggruppernas uppdrag

 Behöver sakkunniga stöd i sitt arbete?
 VEM, VAD, HUR?

 Fortsatta avstämningar?

 Återrapportering i linjeorganisationen
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