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Frånvarande:

1. Föredragningslistan

2. Protokollsj usterare

3. Nya ledamöter

4. Anmälan av protokoll

5. Erinran av jäv

5. lnformationsärende
a) Region Stockholms

NHV tillstånd för ögon-
onkologi samt
barnkatarakt/barnglau-
kom

Godkändes.

Kaisa Karro utsågs att j ustera protokollet.

Lars Holmin, Emilie Orring och Desiree Pethrus har utsetts till nya ledamö-
ter och hälsades välkomna till nämnden.
Inga ändringar anmäldes på föregående protokoll.
Protokollet lades till handlingarna.

Ingen anmälan om j äv framfördes.

Ansvariga företrädare från Region Stockholm och verksamheterna inom ak-
tuella områden informerade Nämnden om hur de hanterat situationen som
uppstått vid S:t Eriks ögonsj ukhus, ögononkologi samt barnkatarakt/barn-
glaukom. Verksamheten riskerade att tappa kritisk personal utan att det
fanns kontinuitetsplaner men Region Stockholm och S:t Eriks Ögonsj ukhus
har nu utarbetat en lösning för att kunna upprätthålla vården. Ett nordiskt
nätverk har aktiverats för att upprätthålla en formell nordisk samverkan som
ytterli are kommer minska sårbarheten .
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b) Lägesbild: arbetet med
nationell högspeciali-
serad vård

c) Tidsplan för det fort-
satta arbetet

d) Kommande beslutsä-
renden

e) Uppföljning av NHV-
enheter 2020

Kristina Wikner informerade Nämnden om arbetet med nationell högspecia-
liserad vård:

Pågående utlysning av 13 områden bland annat könsdysfori,
neuromuskulära sjukdomar, sj älvskadebeteende och ätstörningar.
Slutdatum för ansökan är 17 september.
Beredning inför kommande nämndbeslut - områden inom kvinno-
sj ukdomar och förlossning (viss vård vid prolaps och urininkonti-
nens samt rekonstruktiv kirurgi fistlar- efter förlossning), rygg-
märgsskador och MoyaMoya
Beredning av 7 områden inför Socialstyrelsens beslut
Pågående genomlysning av vårdområden

P t-bilder bif o as rotokollet ör kännedom.
Kristina Wikner presenterade tidsplanen för arbetet med nationellt högspeci-
aliserad vård under 2021.

Information kring bland annat dialogmöten med olika teman, det pågående
arbete med bruttolistan för att se över samband och relationer mellan NPO-
ers nomineringar och redan tillståndspliktig vård. Detta för att tydligare
kunna se konsekvenserna av en eventuell nivåstrukturering.

P t-bilder bi o as rotokollet ör kännedom.
Per-Henrik Zingmark informerade Nämnden om vilka beslutsärenden som
är planerade för Nämndens nästa sammanträde den 13 oktober 2021.

Socialstyrelsen har begärt in kompletteringar från inkomna ansökningar och
arbetar tillsammans med beredningsgrupp 2 fram förbättringsförslag för ar-
betsformer och principer för fördelning utifrån en konsekvensanalys på nat-
ionell nivå. Socialstyrelsen utvecklar även ansökningsförfarandet med en
mer strukturerad mall.

P I-bilder bifo as rotokollet ör kännedom.
Mattias Magnusson presenterade uppfölj ningen av NHV-enheter och infor-
merade om hur Socialstyrelsen följ er upp utdelade tillstånd årligen och att de
mått som vi bland annat följ er är tillgänglighet och remitterande region.
Länk till Socialstyrelsens webbplats för årliga uppfölj ningar:
htt s; www.socialst relsen.se arli -u fol'nin -nationell-ho s eciali-
serad-vard/

6. Övrigt

Jenny Persson presenterade analys avseende befintliga NHV-enheter. Det
handlar om dj upare analyser av uppföljningen och inkomna data. Syftet är
att identifiera avvikelser och om det är något Socialstyrelsen bör agera på.

P I-bilder bifo as rotokollet ör kännedom.
Kristina Wikner och Olivia Wigzell informerade om att de blivit inbj udna
till Socialutskottet för att presentera en lägesbild av arbetet med nationell
högspecialiserad vård. Utskottet framhöll betydelsen av att i arbetet med ni-
våstrukturering beakta konsekvenserna för och påverkan på de mindre uni-
versitetssjukhusen. Framförallt betonade utskottet behovet av att beakta på-
verkan på omkringliggande kompetenser och patienter vid fördelning av till-
stånd. Vidare framhölls vikten av att i arbetet ta hänsyn till hela hälso- och
s · ukvårdss stem et.
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a) Mötesdatum 2022 Kommer den 18 juni

Mötet avslutades 11.51 Ky d


