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Missiv 

Dnr 5.3-110/2021 

Enligt sändlista 

Remiss avseende flera sakkunniggruppers genomlysning 

inför beslut om nationell högspecialiserad vård 

Socialstyrelsen har i uppdrag att med hjälp av sakkunniggrupper definiera vilken 
vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. 

Nu remitterar vi flera sakkunniggruppers genomlysning av 10 olika vårdområ
den enligt sändlistan nedan. Remissen möjliggör synpunkter på sakkunniggrup
pens förslag till definition - vad som ska vara nationell högspecialiserad vård 
och hur många enheter som får bedriva denna vård. Remissen syftar också till att 
bidra till en bred konsekvensanalys av förslagen. Vi uppmuntrar därför till sprid
ning av underlagen. 

Innan Socialstyrelsen fattar beslut om vad som ska utgöra nationell högspeciali
serad vård samt på hur många ställen den ska bedrivas kommer också en bered
ningsgrupp att lämna ett yttrande. 

För mer information om Socialstyrelsens uppdrag om nationell högspecialiserad 
vård och arbetsprocessen vänligen se 
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-
vard/
Socialstyrelsen inbjuder även andra intressenter att inkomma med synpunkter 
genom ett öppet remissförfarande. Specifika patient- och specialitetsföreningar 
har fått meddelande kring detta via mejl. Information om hur synpunkter kan 
lämnas finns på vår hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-
riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
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Ni inbjuds att lämna synpunkter på sakkunniggruppernas 
underlag. Skriv tydligt om ni: 

• Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
• Tillstyrker antal enheter

Vi vill även att ni tar ställning till 

• Förslag till särskilda villkor
• Konsekvensanalysen

Synpunkter på underlagen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast 
datum 20 januari 2022. 

Vi är tacksamma för yttranden i per e-post i Wordformat för att underlätta 
vårt arbete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till NHV
remiss@socialstyrelsen.se 

Vänligen ange diarienumret för det underlag som remissvaret berör: 

36548/2019-19 Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna 
36548/2019-20 Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik 
35430/2020 Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i 
bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC) 
30111/2020 Extraktion av pacemakerutrustning 
35428/2020 Isolerad hyperterm perfusion 
35424/2020 Kurativt syftande behandling av vulvacancer 
30115/2020 Medfödda metabola sjukdomar 
35426/2020 Retroperitoneal lyrnfkörtelutrymning vid testikelcancer 
30120/2020 Svårbehandlade epilepsi 
30116/2020 Systemisk amyloidos 

Kontakt avseende remisser 

NHV-remiss@socialstyrelsen.se 
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Avdelningschef 
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