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Nationell högspecialiserad vård

• ”God och jämlik vård”
• Ny lag 2018-07-01 – Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet

• Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och 
som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. 

• Syftet med koncentration av denna vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla 
kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utveckla och hålla en 
god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas.

• Beslut – politisk nämnd efter beredning

• Beslutet ”ristas i sten”
• Ingen tidsbegränsning

• Bindande avtal med tillstånd att utföra vården

• Övriga regioner har inte tillstånd att utföra NHV enligt definitionerna
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NHV- processteg



NHV-teamet

• Johan Dabrosin Söderholm – Medicinsk rådgivare, 33 %
• ansvar NHV-frågor och andra långsiktiga strategiska frågor US

• Ann-Britt Wiréhn – Strateg för Medicinsk direktör 
• 50 % NHV, 50 % Med dir

• Karl Landergren – ny Medicinsk direktör 100 % (sedan 15/8)

• Pågående diskussioner:
• Uppstartsstöd – resurser och process

• Hur agera inom NHV-områden där vi ej har tillstånd (RSL: hålla ihop (fördela))

• Roll i NHV för Rådet för Hälso- och sjukvårdsutveckling (USV-organisationen)



NHV-uppdrag tilldelade Region Östergötland

• Svåra brännskador (rikssjukvård enligt tidigare process)

• Inkontinens och fistlar efter förlossning (startat 1/10)

• Neuromuskulära sjukdomar (start 1/3)

• Osteogenesis imperfecta
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Identifierade verksamheter för presumtivt NHV-
uppdrag – ansökta områden
Fortsatt diskussion:

• Könsdysfori – troligen tillstånd för kirurgin, men tidsplanen oklar. 

• Remissmöte tisdag 13/9

Aktuella i höst för ansökan:

• 1 september:

• Kurativt syftande behandling av vulvacancer 1/9 
• Region Skåne; Region Stockholm; Region Östergötland; Västra Götalandsregionen

• Testiscancer, Isolerad hyperterm perfusion respektive HIPEC

• 1 november:

• Epilepsikirurgisk utredning och behandling 1/11 

• Systemisk amyloidos, Extraktion av pacemaker, Medfödda metabola sjd

6



Identifierade verksamheter för presumtivt NHV-
uppdrag – sakkunniggranskade områden

Ansökan 15 mars 2023:

• Avancerad bäckenkirurgi

• Gendermatoser

• Resttillstånd efter polio

• Högisoleringsvård infektioner

• Svåra hudsymtom

• Tarmrehabilitering för barn

• Visceral transplantation

• Vård vid tarmsvikt hos vuxna
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Identifierade verksamheter för presumtivt NHV-
uppdrag – sakkunniggranskade områden

Under beredning

• Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar 2 enheter, 2023-03-15?

• Interregionala intensivvårdstransporter (till HSD-nätverket, deadline 31/3)

• Barnintensivvård (”nedlagt”)

• ECMO vid primär respiratorisk svikt (pausat)

• Avancerad Crohns sjukdom

• Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom (bäckenreservoir etc)
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Nästa omgång från bruttolistan

Sakkunniga efterfrågas
• Avancerad ortopedisk kirurgi (Periacetabulär osteotomi/höftnära

femurosteotomi; Fotledsprotes; Multiligamentära rekonstruktioner)

• Barnmisshandel 

• Hjärttumörer exkl myxom

• Mastocytos

• Neurofibromatos typ 2

• Reumakirurgi 

• Thoraxdeformiteter 

• Trakealresektion/trakealkirurgi

Fördjupad dialog
• Avancerad hjärtkirurgi

• Barnkardiologi - invasiv elektrofysiologisk utredning inklusive ablation 

• Lateraliseringsdiagnostik vid primär aldosteronism 


