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§ 139

Remissyttrande - Flera sakkunniggruppers genomlysning för beslut om
nationell högspecialiserad vård
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§ 139

Remissyttrande - Flera
sakkunniggruppers genomlysning för
beslut om nationell högspecialiserad vård
(21RGK1586)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner remissyttrandena och yttrandena är
Region Kronobergs svar till Socialstyrelsen.
Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
nedanstående områden inför beslut om nationell högspecialiserad vård.
Sakkunniggruppernas huvuduppdrag är att beskriva den eller de delar i vårdkedjan
som är aktuell för nationell högspecialiserad vård samt rekommendera hur många
enheter denna vård bör bedrivas på. Sakkunniga ska ha ett nationellt perspektiv
med patientens bästa som främsta målsättning.
Region Kronoberg tillstyrker definitionerna samt antalet föreslagna enheter för
samtliga aktuella områden. Bedömningen är att förslagen är i linje med nuvarande
upplägg. Region Kronoberg vill poängtera vikten av geografisk närhet till
högspecialiserad vård samt samverkan mellan denna och möjlig vård i
hemregionen.
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Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna (36548/2019-19)
Sakkunniggruppen föreslår, efter genomlysning av vårdområdet Avancerade
endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna att bedömning,
behandlingsrekommendation och i förekommande fall endoskopisk behandling i
vissa fall ska utgöra nationell högspecialiserad vård för vuxna patienter och
bedrivas vid 5 vårdenheter. Viss vård ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid
fyra respektive två av dessa vårdenheter. För Region Kronobergs del rör det sig
om 0-5 patienter per år.
Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik (36548/2019-20)
Sakkunniggruppen föreslår efter genomlysning av vårdområdet att Transbronkiell
subpleural lungbiopsi med kryoteknik att följande definition ska utgöra nationell
högspecialcerad vård och bedrivas vid fem vårdenheter. ”Vuxna patienter med
oklar interstitiell lungsjukdom som uppfyller indikation för transbronkiell
subpleural lungbiopsi med kryoteknik ska remitteras till en nationell
högspecialiserad vårdenhet för bedömning och provtagning”.
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För Region Kronobergs del rör det sig om 0-5 patienter per år.
Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för
patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC) (35430/2020)
Socialstyrelsen bedömer att åtgärden cytoreduktiv kirurgi kombinerad
med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i
bukhinnan ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid
fyra enheter. För Region Kronoberg rör det sig om 0-1 patient per år.
Extraktion av pacemakerutrustning (30111/2020)
Sakkunniggruppen föreslår efter genomlysning av vårdområdet extraktion av
pacemakerutrustning att ställningstagande till, samt i förekommande fall,
extraktion av pacemaker/ICD-elektroder för personer över 18 år ska utgöra
nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter.
För Region Kronoberg rör det sig om 2-5 patient per år.
Isolerad hyperterm perfusion (35428/2020)
Socialstyrelsen bedömer att åtgärden isolerad hyperterm perfusion ska utgöra
nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet.
Isolerad hyperterm perfusion är en avancerad kirurgisk behandlingsprincip som
kräver omfattande kringresurser och kompetens. Ingreppet utförs både på
extremiteter (isolated limb perfusion, ILP) och lever (isolated hepatic perfusion,
IHP). För Region Kronoberg rör det sig om 0-1 patient per år.
Kurativt syftande behandling av vulvacancer (35424/2020)
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Socialstyrelsen bedömer att kurativt syftande behandling vid vulvacancer
ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter.
I Region Kronoberg drabbas 0-5 patienter per år av vulvacancer.
Medfödda metabola sjukdomar (30115/2020)
Sakkunniggruppen föreslår efter genomlysning av området att viss vård vid
metabola sjukdomar ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid
tre vårdenheter. Ytterligare koncentration av riktad utredning och
nyföddhetsscreening föreslås till två respektive en av dessa tre enheter.
I Region Kronoberg finns ett 40-tal patienter med medfödda metabola sjukdomar.
Vissa patienter har kontakt med Skånes universitetssjukhus varje vecka medan

Protokoll
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2021-12-22

kontakten för andra patienter sker några gånger per år.
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer (35426/2020)
Socialstyrelsen bedömer att åtgärden retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid
testikelcancer ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två
enheter. För Region Kronoberg rör det sig om 1-2 patienter per år.
Svårbehandlade epilepsi (30120/2020)
Sakkunniggruppen föreslår att avancerad utredning och behandling ska utgöra
nationell högspecialiserad vård för området svårbehandlad epilepsi och ska
bedrivas vid tre enheter. Viss sällankirurgi ska koncentreras ytterligare till en
enhet. För Region Kronoberg rör det sig om 2-5 patienter per år.
Systemisk amyloidos (30116/2020)
Sakkunniggruppen föreslår efter genomlysning av vårdområdet systemisk
amyloidos att viss analys/utvärdering och utredning inom området ska bedrivas
nationellt och bedrivas vid fyra enheter. För Region Kronobergs del rör det sig
om 0-5 patienter årligen.
Beslutsunderlag
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