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Socialstyrelsens process – 8 steg

1. Kartläggning
2. Genomlysning
3. Remiss
4. Beslut Socialstyrelsen 
5. Ansökan
6. Beredning inför nämnden
7. Beslut om tillstånd i nämnden för Nationell högspecialiserad vård
8. Uppföljning



Kartläggning (Steg 1)
Följande start våren 2020 

• Högisoleringsvård (högsmittsamma sjukdomar)
• Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulos
• Akuta nationella transporter
• Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarna
• Avancerad matstrupskirurgi, inkl rekonstruktion
• Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn
• Vård av extremt prematura barn
• Vitreoretinal kirurgi vid ROP (Retinopathy of prematurity)
• Stamcellstransplantation (SCT) vid särskilda tillstånd, tex autoimmun sjukdom
• Allvarliga blåsdermatoser
• Avancerad barnanestesi och barnintensivvård
• ECMO



Genomlysning pågår (Steg 2)
• Cervixcancer
• Huvud- och halstumörer
• Könsdysfori
• Neuroendokrina tumörer
• Osteogenesis Imperfecta
• Svår leversvikt
• Svårbehandlat självskadebeteende
• Svårbehandlade ätstörningar
• Vissa kateteringrepp hjärta
• Vissa neuromuskulära sjukdomar
• Övriga pågående arbeten (från nivåstruktureringsarbetet inom RCC)
• Peniscancer



Remiss (Steg 3)
• För närvarande finns inga pågående remisser.



Beslut Socialstyrelsen (Steg 4)

• Viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador
• Viss vård vid endometrios
• Ex utero intrapartum treatment, EXIT
• Viss vård vid trofoblastsjukdomar



Ansökan (Steg 5)

• Viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador
• Viss vård vid endometrios
• Ex utero intrapartum treatment, EXIT
• Viss vård vid trofoblastsjukdomar



Beredning (Steg 6)

• Just nu pågår inga beredningar inför nämndbeslut



Beviljade tillstånd (Steg 7)

• Viss kirurgi vid vissa anorektala och 
urogenitala missbildningar, 
Hirschsprungs sjukdom

• Behandling av barn med 
cochleaimplantat 

• Behandling av barnglaukom och 
barnkatarakt 

• Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda 
hjärtfel

• Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda 
hjärtfel

• Hjärttransplantation
• Intrauterina behandlingar

• Viss kraniofacial kirurgi
• Levertransplantation
• Lungtransplantation
• Kirurgi vid medfött diafragmabråck
• Kirurgi vid medfödda missbildningar 

på matstrupen
• Behandling av plexus brachialisskador
• Behandling av svåra brännskador
• Ögononkologi 



Uppföljning (Steg 8)

• Alla tillstånd följs upp genom årliga rapporter till Socialstyrelsen
• Tillståndsinnehavarna ska utföra egenkontroller
• Socialstyrelsen ansvarar för regelbundna utvärderingar av tillstånden



Om sakkunniggrupp rekommenderar 
sjukvårdsregional nivåstrukturering?
• Socialstyrelsen meddelar samverkansnämnderna
• Ledningsgruppen bereder

Aktuellt
Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom
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