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Remissvar Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en
ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och
sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
SLS har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad
vård. I beredningen av SLS svar har vi fått in synpunkter från sektionerna för akutmedicin,
allergiforskning, anestesi och intensivvård, klinisk kemi, radiologi och rehabiliteringsmedicin och vi
vill lämna följande svar på remissen.
Den 1 juli 2018 genomfördes ändringar i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att en ny
beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården införs. Den nya processen ersätter systemet
med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Syftet är att skapa
förutsättningar för en ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Förändringarna innebär en
ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården. Beslut om tillstånd ska fattas av en ny
nämnd som inrättas som ett särskilt beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Nämndens uppgift är att efter
ansökningar från landstingen besluta om tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad
vård. Ett landstings ansökan om tillstånd ska göras på ett särskilt formulär och innefatta det underlag
som Socialstyrelsen begär i ansökningsförfrågan. Ett landsting som får sådant tillstånd ansvarar för att
verksamheten uppfyller de generella villkoren i föreskrifterna och de specifika villkoren i beslutet om
tillstånd.
Socialstyrelsen har i samband med beslut om reformen fått bemyndigande att ge ut föreskrifter som
kompletterar bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsförordningen.
Syftet med den föreslagna författningen är att säkerställa att de landsting som bedriver
högspecialiserad vård uppfyller de olika kvalitetskrav som är förenade med sådan vård.
Socialstyrelsens förskrifter föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. I en särskild konsekvensutredning
finner Socialstyrelsen att förslaget om föreskrifter kan genomföras utan att de innebär annat än
godtagbara kostnadsmässiga eller andra konsekvenser.
Svenska Läkaresällskapet har efter hörande av sina sektioner i huvudsak inga invändningar mot
förslaget till föreskrifter. Vi stödjer den modell för beslutsprocess som föreslås och instämmer i att
nationell högspecialiserad vård som den definieras i förslaget behöver koncentreras. För vissa
verksamheter finns det till och med anledning att i det sammanhanget ha ett internationellt perspektiv.
Det är som vi tidigare framfört viktigt att beslutsprocessen tar hänsyn till konsekvenser för
akutsjukvården, utbildning och långsiktig kompetensförsörjning. Ansvar för forskning och utveckling
måste vara en central del av uppdraget för ett landsting som får tillstånd att bedriva nationell
högspecialiserad vård.
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Av konsekvensutredningen framgår att ”Socialstyrelsen håller för närvarande på med att utveckla en ny
arbetsprocess kring bl.a. ansökningar om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Den föreslagna författningen
kommer således att kompletteras med myndighetens interna styrdokument. Sett mot denna bakgrund väljer Socialstyrelsen att
nu föreslå en något mer kortfattad reglering som innehåller grundläggande regler om ansökningsförfarandet och förfarandet
vid återkallelse av tillstånd. Behov finns även att reglera de grundläggande villkoren för verksamheten. De specifika villkoren
anges istället i den ansökningsförfrågan som Socialstyrelsen kommer att skicka ut till landstingen inför varje
ansökningsperiod.” vilket gör det svårt att fullt ut bedöma hur processen kommer att se ut.
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