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Syfte med dagen

• Redogöra för bakgrund och nuläge

• Ta del av olika perspektiv

• Inspel på bruttolistan 



Agenda

•Bakgrund och arbetssätt

•Nuläge

•Arbetet framåt



Bakgrund och arbetssätt



Bakgrund

• Regeringen anser att en ökad samordning av 

den högspecialiserade sjukvården ger bättre förutsättningar för jämlik 

vård i hela landet

• I februari 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag att 

ta fram en arbetsprocess för koncentration av den högspecialiserade 

vården på nationell nivå

• Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad 

vård. Även den nationella koncentrationen  av cancervården kommer 

på sikt överföras till nationell högspecialiserad vård  

• Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för det nya systemet





Nationell 
högspecialiserad vård  

Nära vårdDigitalisering



Vad kan svensk hälso- och sjukvård vinna? 

•En god och jämlik hälso- och sjukvård, oavsett var man 

bor i landet

•Alla ska ha lika tillgång till den mest högspecialiserade 

vården

•Möjlighet att samla kompetens och forskning

•Effektiv användning av resurser





Samarbete i alla delar av arbetet

• Underlag tas fram tillsammans med 

profession och patienter

• Brett och öppet remissförfarande 

• Beredningsgrupp för att belysa 

systempåverkan

• Beredningsgrupp med 

huvudmannaföreträdare

• Tillståndsbeslut av nämnd 

bestående av förtroendevalda 



Arbetsprocess

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

* Nationellt programområde  

** Nämnden för nationell 

högspecialiserad vård  

Steg 1 

NPO* ger 

förslag på 

vårdområden 

att genomlysa

Steg 2 

Sakkunnig-

grupper 

tar fram 

underlag

Steg 3 

Remiss av 

underlaget och 

konsekvens-

analys

Steg 4

Socialstyrelsen 

tar beslut om 

vad och antal 

utförare

Steg 8 

Tillstånden följs 

upp och 

utvärderas

Steg 7 

Nämnden* tar 

beslut om 

tillstånd

Steg 6

Beredning av 

ansökningar 

inför beslut

Steg 5 

Regionerna  

ansöker om 

tillstånd



Förutsättningar för ett lyckat genomförande

•Akutuppdraget 

• Transporter 

•Gemensamt 

ersättningssystem 

•Utbildning och forskning 

•Regional nivåstrukturering 

•Digitalisering/tillgång till 

patientjournaler



Nuläge 



Nuläge

• Bruttolista med förslag på vårdområden framtagen

• Piloter på remiss 

• Beredning 1 på plats

• Beredning 2 på plats efter sommaren

• I höst skalar vi upp arbetet med sakkunniggrupper  

• Fortsatt dialog med regionala cancercentrum (RCC)

• Fortsatt dialog med olika professionsföreningar, 

tjänstemannaledningar och förtroendevalda i 

regionerna

• Utveckling av system för uppföljning



Remissförfarandet - erfarenheter från 

pilotarbetet 

•Bred ansats i piloterna 

•Minska antalet formella remissinstanser för kommande 

underlag  

•Öppet förfarande - alla kan lämna synpunkter



Höstens arbete med nya sakkunniggrupper

Sakkunniggrupper inom:

• Glomustumörer

• Könsdysfori 

• Neuroendokrina tumörer 

• Osteogenesis

imperfecta/skelettdysplasier

• Svårbehandlat självskadebeteende

• Svårbehandlade ätstörningar

• Svår leversvikt 

• Vissa kateteringrepp hjärta 

• Vissa neuromuskulära sjukdomar 



Höstens sakkunniggrupper- urvalsprinciper

•Områden som föreslagits av flera olika programområden-

synergier

•Områden där behov av genomlysning är stort

•Genomförbarheten

NPO nominerar ledamöter till sakkunniggrupperna 



Arbetet framåt



2018 2019 2020 2021 2022

Översiktlig tidsplan

Område 1 

Område 2 

Beslut om 
vad och antal

Beslut om
tillstånd

Område 3

Remiss 

+ B1SKG-

arbete

B2Ansökan
B1 – Beredning 1
B2 – Beredning 2

Remiss 

+ B1SKG-

arbete

B2Ansökan

Remiss 

+ B1SKG-

arbete

B2Ansökan

Inventering av områden 

aktuella för NHV

Gruppering av 

områden som 

bör beredas 

samtidigt



Principer vid prioritering inför kommande 

omgångar

•Patientnytta – var kan vi göra stor skillnad?

•Redan koncentrerade områden ej prioriterade  

•Gruppering av områden 

•Genomförbarhet

•Samordning med arbetet på regional nivå



• Följ arbetet på Linkedin – Nationell högspecialiserad 

vård 

• Via våra mejlutskick – anmäl dig till 

NHV@socialstyrelsen.se

• På socialstyrelsen.se 



Tack 

Tack! idag – nu kör vi! 


