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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



Sammanfattning från diskussioner 16-17 mars
• Bra underlag för diskussioner

• Viktigt att ha  gemensam hållning och gemensamma bedömningar i norra 
sjukvårdsregionen

• Enighet att beslutsnivån för remissvar - på tjänstepersonsnivå

• Funderingar kring statens (Socialstyrelsens) roll…

• Beslutsnivå för ansökningar om tillstånd, behöver diskuteras vidare
• Kriterier/principer?
• Beslut?
• Behövs politisk referensgrupp i FD?

• Förbundsdirektionen ska vara kontinuerligt välinformerad

• Förbundsdirektionen är en viktig politisk sammanhållande instans för arbetet i 
norra sjukvårdsregionen 

• Oro för bortprioriteringar som konsekvens av nationell nivåstrukturering

• Viktigt att arbeta med budskapet till medborgare och patienter



Vad har hänt sedan sist?

• Sju inlämnade remissvar 14 maj – gemensamt

• Remissrutin under fortsatt utveckling

• Utvecklad diskussion om strategiska val för 
tillståndsansökningar

• Utveckling av rutin för ansökningar

• Förtydligande av RPO:s uppdrag inom området

• Webbinarier



Strategiska principer
för NHV i norra 

sjukvårdsregionen





Strategiska 
ställningstaganden

Vilka områden måste vi satsa på? 

Hur hanterar vi ”spets”områden?

• Starka områden

• Profilområden

• Kliniskt

• Akademiskt

• Viktiga utifrån geografi

• Trauma

• Transporter

• Tidsaspekt

• Viktigt utifrån status som universitetssjukhus

• Annat

• Undanträngningseffekter

• Sjukvårdsregionalt samarbete



Andra ställningstaganden

Undanträngningseffekt av annan verksamhet

-Kan man upprätta enklare sjukvårdsregionala samarbeten?

-Hur underlätta arbete på alla sjukhus? 
(övernattningsmöjligheter, transporter etc)

-Nytt prioriteringsarbete och nivåstruktureringsarbete?



Krav på förberedelse/strategiska satsningar

Bemanning

• Behövs strategiska rekryteringar?

• Behövs upphandling av 
utbildningsplatser?

• (exvis IVA-, narkos-, 
operationssköterskor)

Forskning 

• Gemensamma strategiska 
satsningar RV universitetet

Investeringar/ 
Verksamhetssatsningar

• Medicin teknik

• KTC?

Anpassning lokaler

Innovationssatsningar 
riktade mot detta?

• Center of excellence 

• EU ansökningar 
Annat?



Fortsatt arbete

• Fortsatt utveckling av gemensam remissprocess

• Politiska beslut kring strategiskt arbete och valda kriterier

• Utveckling av rutiner vid tillståndsansökningar

• Utveckling av rutiner för sjukvårdsregional samverkan
• Systematiska avstämningar i RPO, en del av uppdragen

• Återkommande möten i frågan 

• Patientperspektivet i fokus

• Stående punkt på FD:s dagordningar



Frågor för avstämning i FD

• Frågor kring det som presenterats?
• Politiska nivåns roll gällande beslut

• Förslag till kriterier för politiskt beslut

• Förslag till rekommendation i FD eller eget 
beslut?

• Nästa steg;
• Beredning av ärende till FD i september



Strategiska områden

• Starka områden
• Profilområden
• Kliniskt
• Akademiskt

• Viktiga utifrån geografi
• Trauma
• Transporter
• Tidsaspekt

• Viktigt utifrån status som universitetssjukhus

• Annat
• Undanträngningseffekter
• Sjukvårdsregionalt samarbete

• Konsekvenser
• För patienter
• För läns- och länsdelssjukhus



Instruktion till gruppdiskussioner

• Ni blir automatiskt indelade i grupper
• Ordförande och sekreterare är utsedda i grupperna
• Presentera er för varandra
• Utse vem som redovisar
• Diskutera diskussionsfrågorna
• Vid frågor – ring någon av oss på kansliet!
• Håll koll på tiden så att ni hinner med alla frågor
• Ni kommer automatisk tillbaka till mötet i helgrupp på 

utsatt tid



Gruppindelning

Grupp 1
• Glenn Nordlund, ordf

• Lennart Ledin

• Nicklas Sandström

• Elisabet Lindberg

• Bengt Bergqvist

• Kurt Pettersson

• Anna-Stina Nordmark

• Monika Hedström

• Marie Rodling Wahlström - sekr

Grupp 2
• Kenneth Backgård, ordf

• Lena Asplund

• Ann-Marie Johansson

• Elina Backlund Arab

• Harriet Hedlund

• Ewa-May Karlsson

• Pia Näswall

• Hans Svensson

• Monika Johansson - sekr



Gruppindelning

Grupp 3
• Anna-Lena Danielsson, ordf

• Jonny Lundin

• Linda Frohm

• Robert Hamberg

• Dan Ankarholm

• Ingeborg Wiksten

• Maria Söderkvist

• Åsa Bellander

• Anneli Granberg - sekr

Grupp 4
• Eva Hellstrand. ordf

• Anton Nordqvist

• Pia Lundin

• Anders Öberg

• Liselotte Ohlsson

• Brita Winsa

• Tommy Svensson

• Lisbet Gibson - sekr



Gruppdiskussion

• Frågor kring det som presenterats?
• Strategiska principer är de OK?
• Förslag till rekommendation i FD eller eget 

beslut?
• Nästa steg;

• Beredning av ärende till FD i september –OK?

• Andra synpunkter/medskick?



Lägesrapport från projekt
God och Nära vård i ett glesbygdsperspektiv



Projektet god och nära vård i glesbygd

Bakgrund

• 2018 skickade de fyra norra regionerna via Norra 
sjukvårdregionförbundet (NRF) in en ansökan till 
Socialdepartementet om finansiering av ett utvecklingsarbete för god 
och nära vård i glesbygd

• Ansökan presenterades som ett fyraårsprojekt men ”beviljades” för  
tre år med start andra halvåret 2019 med 12 mkr per år

• Beräknas alltså avslutas efter första halvåret 2022



Projektet god och nära vård i glesbygd

Vad har hänt sedan senaste presentationen vid FD?

• Inskickad begäran till Socialdepartementet  att få förlänga nuvarande 
projekt med 6 månader på grund av pandemin

• Fortsatt utvecklingsarbete kring medborgardialog

• Webinarium den 3 juni med 47 deltagare

• Planering för Webinarium 17/9 med fokus på folkhälsa och 
förebyggande arbete.



Projektet god och nära vård i glesbygd
Erfarenheter från nuvarande projekt:

• Samverkan mellan kommuner och region är en viktig del som behöver förstärkas

• Stödstrukturer för detta behöver utvecklas;

- Forskning och utvärdering, t.ex. hälsoekonomi är viktigt

- Utvecklingsresurser t.ex. tjänstedesign borde kunna nyttjas gemensamt

• Modellområdena som bas för kunskapsutveckling borde kunna vara intressant t.ex. 
som remissinstans



Projektet god och nära vård i glesbygd

• Styrgrupp och den samlade projektledningen föreslår att det görs en 
ny ansökan till Socialdepartementet om en fas II av projektet med 
fokus på samverkan

• Sannolikt är det en styrka om även de kommuner som ingår i 
modellområdena är medsökande

• Till Förbundsdirektionen i september avser vi att återkomma med ett 
fördjupat diskussionsunderlag i ärendet.



FD:s rapport i övriga frågor



Innehåll

• Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd
• Kunskapsstyrning
• RCC – NPO Cancersjukdomar
• Tillgänglighet
• Visare Norr
• Pandemin



Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd



• Sammansättning i rådet; regioner, kommuner, lärosäten 
och  HR perspektiv.

• Använd befintliga grupper och samarbeten i 
sjukvårdsregionen

• Befintliga grupper; NRF´s FUI-råd, NUSS, RSS-
funktionerna i de fyra norrlandslänen

• Det sjukvårdsregionala rådet ska kopplas till det 
nationella vårdkompetensrådet

Utgångspunkter



Arbetsgrupp och uppdrag

• Arbetsgruppens ledamöter; Anita Helgesson, Carina 
Olovsson, Eva Strömsten, Hans Svensson, Katrine 
Ricklund, Kristina Lejon, Nina Fållbäck Svensson

• Arbetsgruppen har haft två möten, 5 mars och 30 
april

• Uppdraget till gruppen; att föreslå sammansättning 
(och uppdrag) för ett sjukvårdsregionalt 
vårdkompetensråd 



Bild av sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd

Nationellt 
vårdkompetensråd

NUSSFUI-rådet
Kommunerna

RSS-
funktionerna

Funktioner /kompetenser
• HR – bl a via FUI-rådet
• FOU – via FUI-rådet och 

NUSS
• Universiteten – via NUSS 

och FUI-rådet
• Regionledningar – via NUSS
• Kommuner RSS - Via FUI-

rådet

Politisk 
Ledning/ förankring

Arbetsutskott = 

Sjukvårdsregionalt 
vårdkomptensråd



Kunskapsstyrning



Nationellt:

• Tre nya vårdförlopp godkända för implementering i 
regionerna, kognitiv svikt, rehabilitering och sepsis

• Uppbyggnad av nationella databasen för 
kunskapsstöd i samverkan med Inera



Sjukvårdsregionalt:

• Fortlöpande dialoger med RPO och RSG
• Webbinarium om remissprocess mm för NHV

• Ytterligare webbinarier planeras

• HTA-funktion under uppbyggnad
• Projektstart 1 juni

• Uppdrag att definiera permanent organisation och 
finansiering



RCC – NPO Cancersjukdomar



Värdskapet för NPO Cancersjukdomar

• Norra sjukvårdsregionen fick vilande värdskap vid 
fördelning 2018

• Utredning genomförd men ej publicerad i sin helhet

• Plan för fortsatt plan har efterfrågats från politikerna i 
norra sjukvårdsregionen

• Frågan ska diskuteras i SKR:s hälso- och 
sjukvårdsdelegation



Tillgänglighetsfrågor



Tillgänglighetsdelegationen, delbetänkande

• Beskrivning av tidigare arbeten

• 1177, telefonrådgivning och på webben

• Prestationsbaserade ersättningar

• Delbetänkandet redovisas 30 juni

• Huvudbetänkande slutredovisas 15 maj 2022



Uppskjutna vårdbehov - lägesrapport

• Arbetet uppstartat i RPO; Hud , Kirurgi, Ortopedi, 
Psykisk hälsa samt Ögon

• Bra engagemang i grupperna
• Återrapport lämnas till Hälso- och sjukvårdsdirektörer 

enligt tidplan
• Bilateralt avtal ortopedi Jämtland Härjedalen och 

Västernorrland klart
• Avtal ögon på gång



Visare Norr



Visare Norr –
revidering av ansökningskriterier

• Nuvarande 6-årsregel ersätts med:
För att få förnyat anslag krävs beskrivning av  ny bearbetad frågeställning samt 
statusrapport med vad som åstadkommits med de tidigare anslagen.

• För behörighet  krävs statusrapport/slutrapport senast i samband med förnyad 
ansökan - Samarbetet skall vara väl formulerat

• Gällande könsfördelning; en genomgång efter rankning. I det fallet två sökanden 
bedöms likvärdiga tillfaller medlen den som tillhör det underrepresenterade 
könet i den tilldelade gruppen.

• Justeringarna är i linje med principer som de flesta andra bidragsgivare arbetar 
utifrån. 

• Ny text enl ovan införs på Hemsidan



Pandemin



• Läget stabiliserat i tre av fyra regioner

• Verksamheterna fortsatt ansträngda i norra 
sjukvårdsregionen

• Sommarbemanningen kritisk i många verksamheter

• Samarbete sker mellan regionerna

• Möten under hösten kan ev bli fysiska, under 
förutsättning att smittläget har stabiliserats och 
vaccinationer sker enligt plan

☺☺☺



Revisionsberättelse och Revisionens 
granskningsrapport 2020



Revision av årsredovisning 2020 

Revisionsberättelsen har översänts till regionerna. Ansvarsfrihet har beviljats 
av huvudmännen.

Granskningsrapporternas rekommendationer

• Utforma mätbara mål och aktiviteter.

• Avgränsa kontrollerna i internkontrollplanen samt utveckla uppföljningen av 
dem.

• Se till att diarierutinen följs.

• Revidera dokumenthanteringsplanen.

• Budgeten utvecklas till att upprättas per kostnadsställe. 

• Säkerställ att kassaflödesanalysen i årsredovisningen kompletteras med
notupplysning så att RKR:s rekommendation följs.



Kostnadsanalys av sjukvårdsregional och 
nationell vård 2020 – inom och utom 

sjukvårdsregionen



Definitioner

DRG DiagnosRelaterade Grupper

Innerfall Vanlig prissättning – ”normalfall”

Ytterfall Dyra patientärenden, hög kostnad/lång vårdtid – Socialstyrelsen definierar



Kostnadsförändring 2020 jämfört med 2019

LPIK exkl. läkemedel 2020

Motsvarar fasta delens förändring + 2,9 procent (enligt oktobers prognos 2019)

Sjukvårdsregional 

sjukvård vid NUS (fast+rörlig del) - 2 procent (ca 22 mnkr)

Sjukvård utanför sjv-regionen         -11 procent (ca 52 mnkr)

Sammantaget Färre antal vårddagar – lägre kostnader



Kostnader för köpt vård (kr/inv.) över en tio-årsperiod (inkl. och exkl. RV)



Regionernas köp av vård vid (NUS) och utanför sjukvårdsregionen i kr/inv. 2010-2020

NUS (i sjukvårdsregionen)

Utanför sjukvårdsregionen

Akademiska, Karolinska, Sahlgrenska, Skåne



Sjukvårdsregional vård vid NUS; ca 1 557 kr/inv. 974 mnkr

RVN+RJH+RN: -22 mnkr (-2%)

varav: Region VN   -15 mnkr  (-4% jmf fg år) 

Region JH       2 mnkr  (1% jmf fg år)

Region N       -9 mnkr  (-2% jmf fg år)



NUS totalt 

Bruttokostnad Kostnad per invånare 
-22 mnkr (Fördelning: SV -3% och ÖV +3%)



Andel öppen och sluten vård 2020

83%

17%

SV ÖV



Sluten vård, inner- och ytterfallskostnader (-27 mnkr)

”Normalfallens” kostnader har minskat i samma omfattning som ytterfallen
(innerfall;-17 mnkr, -3% / ytterfall; -10 mnkr, -4%)



NUS sluten vård, antal vårdtillfällen och vårddagar

Vårdtillfällen (-11 procent) Vårddagar (-8 procent)

-11% -10% -12% -9% 0% -10%



Sluten vård, vårdtjänster per enhet, köparna totalt (exkl. fast del)



Öppen vård (+5 mnkr) 

Den totala kostnaden har ökat med ca 3 procent jämfört med 2019. Antal besök är marginellt fler (23 fler)



Öppen vård, rörligt kostnad per klinik



Sjukvårdsregionens vård vid Akademiska, Karolinska, 
Sahlgrenska, och Skåne*; ca 472 kr/inv. motsvarar ca 
424 mnkr 

Sjukvårdsregionen: - ca 52 mnkr (ca -11%)

varav: Region VN           -1 mnkr (-1% jmf fg år) 
Region JH             4 mnkr (5% jmf fg år)
Region V -36 mnkr (-29% jmf fg år)
Region N -18 mnkr (-15% jmf fg år)

* Sjukvårdsregionen har inget avtal med Skåne

38%

35%

23%

4%

Karolinska Akademiska Sahlgrenska Skåne



Akademiska (ca 150 mnkr)

Sjukvårdsregionen: - 13 mnkr (-8%) Sjukvårdsregionen: - 408 vårddagar (-14%)



Akademiska; barnkirurgi och kirurgi är de vårdtjänster som köpts mest



Karolinska (ca 160 mnkr)

Sjukvårdsregionen: -22 mnkr (-12%) Sjukvårdsregionen: -578 vårddagar (-17%)



Karolinska; Barnkirurgi, högsta kostnaden 2020

(CAST – Cellterapi och Allogen StamcellsTransplantation)



Sahlgrenska (ca 98 mnkr)

Sjukvårdsregionen: -9 mnkr (-9%) Sjukvårdsregionen: - 589 dagar (-12%)



Sahlgrenska; samarbetet avser främst organtransplantation 
och barn-kardiologisk sjukvård



Sammanfattning

Under 2020 har köpt vård vid NUS och utanför sjukvårdsregionen minskat med ca 22 respektive 
52 mnkr vardera. I procent har vårdkostnaden minskat med  2 procent vid NUS och 11 procent 
utanför sjukvårdsregionen. Utvecklingen sannolikt beroende på pandemin, färre vårddagar.

NUS 

Kostnadsminskningen avser sluten vården på grund av minskat antal vårddagar. Den öppna 
vårdens kostnader har ökat något. Region Jämtland/Härjedalen avviker från övriga med en 
oförändrad kostnadsnivå.

Akademiska 

Minskade kostnader med 14 mnkr (8%). Färre vårddagar och vårdtillfällen jämfört med 
föregående år.

Karolinska    

Kostnadsminskning 22 mnkr (12%). Färre vårdtillfällen och vårddagar.

Sahlgrenska Minskade kostnader med 9 mnkr (-9%) till följd av minskad vårdtid och vårddagar.


