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Överenskommelse om nomineringar till  
Nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen 

Förutsättningar och aktuella förändringar 

I november 2017 beslutade regeringen propositionen En ny beslutsprocess 
för den högspecialiserade vården (2017/18:40). Enligt regeringens förslag 
ska en ny Nämnd för nationell högspecialiserad vård inrättas som ett särskilt 
beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Den nya nämnden ersätter dagens 
Rikssjukvårdsnämnd. Nämnden ska, utöver ordföranden, bestå av sex 
ledamöter. De sex ledamöterna, samt ersättarna för dessa, utses av 
regeringen och ska representera respektive sjukvårdsregion. Socialstyrelsens 
generaldirektör är ordförande i den nya nämnden. Nämnden kommer, 
liksom dagens Rikssjukvårdsnämnd, att regleras i förordningen (2015:284) 
med instruktion för Socialstyrelsen. Nämndens uppgift bör enligt 
propositionen vara att, efter ansökningar från landstingen, besluta om 
tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Nämnden 
bör också besluta om återkallelse av sådana tillstånd. Riksdagen har röstat ja 
till regeringens förslag. 

Nominering av ledamöter i den nya nämnden 

I propositionen om högspecialiserad vård (2017/18:40) anges inte hur 
nomineringen av ledamöterna till den nya nämnden ska gå till. 
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är 
överens om att SKL ska bistå regeringen genom att samla in och vid behov 
rangordna nomineringar från samtliga sjukvårdsregioner. 
Socialdepartementet och SKL är vidare överens om att nomineringarna i 
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denna första omgång ska samlas in och överlämnas till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) av SKL senast den 15 juni 2018.  

SKL bör från varje sjukvårdsregion nominera en man och en kvinna till 
rollen som ledamot i nämnden, samt en man och en kvinna till rollen som 
ersättare för ledamoten. Samtliga ledamöter och ersättare bör vara 
förtroendevalda. 

I de fall som en ledamot eller en ersättare behöver avsluta sitt uppdrag innan 
förordnandet löper ut, ska SKL inkomma med nya nomineringar i så god tid 
att beslut om förordnande kan fattas samtidigt som beslut om entledigande. 
Inför att ordinarie förordnanden för nämndens ledamöter och dess ersättare 
går ut ska SKL inkomma med förslag på nya nomineringar senast tre 
månader innan förordnandena löper ut.  

Krav på ledamöterna i Nämnden för nationell högspecialiserad vård 

Ledamöterna samt ersättarna till dessa bör ha: 

- Goda kunskaper om hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige 

- Goda kunskaper om de förutsättningar som krävs för att bedriva 
högspecialiserad vård 

- Förmåga att se till patientens bästa och att ha ett nationellt perspektiv 
i beslutsfattandet 

- Ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för arbetet i nämnden.  

Godkännande av överenskommelsen  

För   För Sveriges Kommuner och 

Socialdepartementet  Landsting 

Stockholm den X april 2018 Stockholm den X april 2018 

 

Torkel Nyman  Hans Karlsson 


