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NHV = Nationell högspecialiserad vård (av)

”Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn”

Kommer att införas 2023-07-01 i hela landet

Varför skall jag lyssna på denna föreläsning??



NHV - Bakgrund

Vad är NHV?

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som 
får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. 

Varför införs NHV?

Politisk mål: att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas 
och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt. Patienterna ska få 
tillgång till en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. 



NHV - Bakgrund

2014/5: Regeringen beställer en utredning hur högspecialiserad vård kan utvecklas/ 
förbättras. Utredningen heter ”Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens 
bästa” (SOU 2015:98) och har slutsatsen att ökad koncentration leder till ökad kvalitet och 
säkerhet för patienterna. Koncentrationen möjliggör att vårdgivaren ska kunna upprätthålla 
kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utveckla och hålla en god 
kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas. NHV skall ersätta rikssjukvård. 

2017: Regeringen ger Socialstyrelsen uppdrag att utforma en arbetsprocess för koncen-
tration av högspecialiserad vård på nationell nivå. Socialstyrelsen leder arbetsprocessen och 
blir förvaltningsmyndighet för det nya systemet. 

1 juli 2018: Rikssjukvården ersätts med NHV och tidigare tillståndsområden överförs i NHV-
systemet.



Socialstyrelsens process för NHV

Alla beviljade tillstånd 
följs upp årligen. Ex: 
• Volymer
• Tillgänglighet
• Medicinska 

resultat
• Patientnöjdhet

De 26 nationella 
programområdena 
(NPO) tar fram 
förslag på vårdom-
råden och nomine-
rar sakkunniga till 
steg 2. 

Sakkunniggruppen 
genomlyser 
området och tar 
fram förslag på 
definition, sär-
skilda villkor och 
antal enheter. 

Utlåtande skickas 
ut på remiss till 
regioner, 
universitetssjuk-
hus och universitet, 
patientföreningar 
mm

Utlysning är öppen 
under 12 veckor.

Beredningsgruppen 
(B2) består av 12 
personer från de 
sex samverkans-
regionerna. 

Regioner, sjukhus 
mm skickar in 
remissvar. 

Region skickar in 
ansökan. 

Region/NHV-enhet 
årlig rapportering. 

1. Kartläggning 2 Utredning 3. Remiss 5. Utlysning 6 Beredning 8 Uppföljning

7. Beslut om tillstånd tas av den 
politiska nämnden för NHV.

2018/19

NPO ”barn och ungdomars hälsa” nominerar  
bl a ”Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn” 
som potentiell vårdområde för NHV

4. Beredningsgrupp 1 (B1) bereder 
förslag och beslut om definition och 
antal enheter tas av Socialstyrelsen.



Socialstyrelsens process för NHV

Alla beviljade tillstånd 
följs upp årligen. Ex: 
• Volymer
• Tillgänglighet
• Medicinska 

resultat
• Patientnöjdhet

De nationella 
programområdena 
(NPO) tar fram 
förslag på vårdom-
råden och nomine-
rar sakkunniga till 
steg 2. 

Sakkunniggruppen 
genomlyser 
området och tar 
fram förslag på 
definition, sär-
skilda villkor och 
antal enheter. 

Utlåtande skickas 
ut på remiss till 
regioner, 
universitetssjuk-
hus och universitet, 
patientföreningar 
mm

Utlysning är öppen 
under 12 veckor.

Beredningsgruppen 
(B2) består av 12 
personer från de 
sex samverkans-
regionerna. 

Regioner, sjukhus 
mm skickar in 
remissvar. 

Region skickar in 
ansökan. 

Region/NHV-enhet 
årlig rapportering. 

1. Kartläggning 2 Utredning 3. Remiss 5. Utlysning 6 Beredning 8 Uppföljning

4. Beredningsgrupp 1 (B1) bereder 
förslag och beslut om definition och 
antal enheter tas av Socialstyrelsen.

7. Beslut om tillstånd tas av den 
politiska nämnden för NHV.

2018/19 2020

Socialstyrelsen bestämmer vilka av de nominerade
vårdområden skall genomlysas och bestämmer 
Sammansättning av sakkunniggruppen



• Samverkansregion Stockholm: Wilhelm Zetterquist

• Samverkansregion Linköping: Fredrik Ingemansson

• Samverkansregion Umeå: Jolanta Wroblewska

• Samverkansregion Lund/Malmö: Christine Hansen

• Samverkansregion Göteborg: Bill Hesselmar

• Samverkansregion Uppsala Örebro: Richard Sindelair

• (Patientföreträdare från Alfa-1 Sverige)



Socialstyrelsens process för NHV

Alla beviljade tillstånd 
följs upp årligen. Ex: 
• Volymer
• Tillgänglighet
• Medicinska 

resultat
• Patientnöjdhet

De nationella 
programområdena 
(NPO) tar fram 
förslag på vårdom-
råden och nomine-
rar sakkunniga till 
steg 2. 

Sakkunniggruppen 
genomlyser 
området och tar 
fram förslag på 
definition, sär-
skilda villkor och 
antal enheter. 

Utlåtande skickas 
ut på remiss till 
regioner, 
universitetssjuk-
hus och universitet, 
patientföreningar 
mm

Utlysning är öppen 
under 12 veckor.

Beredningsgruppen 
(B2) består av 12 
personer från de 
sex samverkans-
regionerna. 

Regioner, sjukhus 
mm skickar in 
remissvar. 

Region skickar in 
ansökan. 

Region/NHV-enhet 
årlig rapportering. 

1. Kartläggning 2 Utredning 3. Remiss 5. Utlysning 6 Beredning 8 Uppföljning

7. Beslut om tillstånd tas av den 
politiska nämnden för NHV.

2018/19 2020                 Våren 2021

Efter alla remissvaren har inkommit, justerar 
sakkunniggruppen sitt underlag något.

Parallel process inom regionen om tillstånd för 
NHV-vård skall ansökas 

4. Beredningsgrupp 1 (B1) bereder 
förslag och beslut om definition och 
antal enheter tas av Socialstyrelsen.



Socialstyrelsens process för NHV

Alla beviljade tillstånd 
följs upp årligen. Ex: 
• Volymer
• Tillgänglighet
• Medicinska 

resultat
• Patientnöjdhet

De nationella 
programområdena 
(NPO) tar fram 
förslag på vårdom-
råden och nomine-
rar sakkunniga till 
steg 2. 

Sakkunniggruppen 
genomlyser 
området och tar 
fram förslag på 
definition, sär-
skilda villkor och 
antal enheter. 

Utlåtande skickas 
ut på remiss till 
regioner, 
universitetssjuk-
hus och universitet, 
patientföreningar 
mm

Utlysning är öppen 
under 12 veckor.

Beredningsgruppen 
(B2) består av 12 
personer från de 
sex samverkans-
regionerna. 

Regioner, sjukhus 
mm skickar in 
remissvar. 

Region skickar in 
ansökan. 

Region/NHV-enhet 
årlig rapportering. 

1. Kartläggning 2 Utredning 3. Remiss 5. Utlysning 6 Beredning 8 Uppföljning

7. Beslut om tillstånd tas av den 
politiska nämnden för NHV.

2018/19 2020                 Våren 2021

Socialstyrelsen fattar beslut att ”Svåra 
kroniska lungsjukdomar hos barn” blir ett 
NHV-område som skall bedrivas på (2)-4 
NHV-enheter

4. Beredningsgrupp 1 (B1) bereder 
förslag och beslut om definition och 
antal enheter tas av Socialstyrelsen.

29. Juni 2021



Viss vård för barn med misstänkt eller diagnosticerad svår eller oklar kronisk lungsjukdom ska utgöra nationell hög-
specialiserad vård. 

Följande, men inte uteslutande, patientgrupper ska remitteras till nationella enheter för konsultation, bedömning, 
eventuell utredning samt ställningstagande till vidare handläggning och behandlingsstrategi:

Att omhändertas vid fyra enheter:
1) Primär ciliär dyskinesi (PCD)
2) Kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är behandlingsresistenta
3) Bronkiektasier eller andra sekundära lungskador
6) Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar samt barn 
med behov av ventilationsstöd

Att omhändertas vid två av dessa fyra enheter:
4) Interstitiella lungsjukdomar (ILD)
5) Lung/thorax-eller nedre luftvägsmissbildningar

• Avgränsning:
• Cystisk Fibros
• Svår BPD
• CPAP

Socialstyrelsens beslut



Socialstyrelsens process för NHV

Alla beviljade tillstånd 
följs upp årligen. Ex: 
• Volymer
• Tillgänglighet
• Medicinska 

resultat
• Patientnöjdhet

De nationella 
programområdena 
(NPO) tar fram 
förslag på vårdom-
råden och nomine-
rar sakkunniga till 
steg 2. 

Sakkunniggruppen 
genomlyser 
området och tar 
fram förslag på 
definition, sär-
skilda villkor och 
antal enheter. 

Utlåtande skickas 
ut på remiss till 
regioner, 
universitetssjuk-
hus och universitet, 
patientföreningar 
mm

Utlysning är öppen 
under 12 veckor.

Beredningsgruppen 
(B2) består av 12 
personer från de 
sex samverkans-
regionerna. 

Regioner, sjukhus 
mm skickar in 
remissvar. 

Region skickar in 
ansökan. 

Region/NHV-enhet 
årlig rapportering. 

1. Kartläggning 2 Utredning 3. Remiss 5. Utlysning 6 Beredning 8 Uppföljning

7. Beslut om tillstånd tas av den 
politiska nämnden för NHV.

2018/19 2020                 Våren 2021                        9/21 – 1/22

Fem regioner ansöker om tillstånd för 
att bedriva NHV-vård 

4. Beredningsgrupp 1 (B1) bereder 
förslag och beslut om definition och 
antal enheter tas av Socialstyrelsen.

29. Juni 2021



Socialstyrelsens process för NHV

Alla beviljade tillstånd 
följs upp årligen. Ex: 
• Volymer
• Tillgänglighet
• Medicinska 

resultat
• Patientnöjdhet

De nationella 
programområdena 
(NPO) tar fram 
förslag på vårdom-
råden och nomine-
rar sakkunniga till 
steg 2. 

Sakkunniggruppen 
genomlyser 
området och tar 
fram förslag på 
definition, sär-
skilda villkor och 
antal enheter. 

Utlåtande skickas 
ut på remiss till 
regioner, 
universitetssjuk-
hus och universitet, 
patientföreningar 
mm

Utlysning är öppen 
under 12 veckor.

Beredningsgruppen 
(B2) består av 12 
personer från de 
sex samverkans-
regionerna och 
representerar olika 
vårdnivåer, 
universitet, 
akutvård

Regioner, sjukhus 
mm skickar in 
remissvar. 

Region skickar in 
ansökan. 

Region/NHV-enhet 
årlig rapportering. 

1. Kartläggning 2 Utredning 3. Remiss 5. Utlysning 6 Beredning 8 Uppföljning

7. Beslut om tillstånd tas av den 
politiska nämnden för NHV 
(Socialstyrelen).

2018/19 2020                 Våren 2021                        9/21 – 1/22          Vår 2022

4. Beredningsgrupp 1 (B1) bereder 
förslag och beslut om definition och 
antal enheter tas av Socialstyrelsen.

29. Juni 2021

Kriterier för vilken region får tillstånd
- ”Patientens bästa som utgångspunkt”
- Systemkonsekvenser (akutvård, patient-transport mm) 
- Klinisk/vetenskaplig kompetens, möjlighet att utföra  

NHV-uppdraget
- Geografisk spridning
- samarbete inom regionen och nationellt



Socialstyrelsens process för NHV

Alla beviljade tillstånd 
följs upp årligen. Ex: 
• Volymer
• Tillgänglighet
• Medicinska 

resultat
• Patientnöjdhet

De nationella 
programområdena 
(NPO) tar fram 
förslag på vårdom-
råden och nomine-
rar sakkunniga till 
steg 2. 

Sakkunniggruppen 
genomlyser 
området och tar 
fram förslag på 
definition, sär-
skilda villkor och 
antal enheter. 

Utlåtande skickas 
ut på remiss till 
regioner, 
universitetssjuk-
hus och universitet, 
patientföreningar 
mm

Utlysning är öppen 
under 12 veckor.

Beredningsgruppen 
(B2) består av 12 
personer från de 
sex samverkans-
regionerna. 

Regioner, sjukhus 
mm skickar in 
remissvar. 

Region skickar in 
ansökan. 

Region/NHV-enhet 
årlig rapportering. 

1. Kartläggning 2 Utredning 3. Remiss 5. Utlysning 6 Beredning 8 Uppföljning

7. Beslut om tillstånd tas av den 
politiska nämnden för NHV.

2018/19 2020                 Våren 2021                        9/21 – 1/22          Vår 2022

18. Maj 2022

4. Beredningsgrupp 1 (B1) bereder 
förslag och beslut om definition och 
antal enheter tas av Socialstyrelsen.

29. Juni 2021



Tillståndsbeslut

1) Primär ciliär dyskinesi (PCD)
2) Kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar genes  

och/eller som är behandlingsresistenta
3) Bronkiektasier eller andra sekundära lungskador
4) Interstitiella lungsjukdomar (ILD)
5) Lung/thorax-eller nedre luftvägsmissbildningar
6) Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), 

andra kroniska  andningsregleringsstörningar samt barn 
med behov av ventilationsstöd

Regioner Stockholm och Västra Götaland Region: alla 6 områden

Regioner Skåne och Västerbotten: områden 1, 2, 3, 6

Gäller från (senast) 1. juli 2023



Översikt vårdområden

1) Primär ciliär dyskinesi (PCD)

2) Kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är behandlingsresistenta
- ingen väldefinierad diagnosgrupp, utgår från symptom obstruktivitet. Skulle kunna vara t ex  
missbildningar av kärl eller luftrör, bronkiolit, mycket svår astma, mm

3) Bronkiektasier eller andra sekundära lungskador 
- parenkymskador, bronkiolit, persisterande bronkopleural fistel mm

4) Interstitiella lungsjukdomar (ILD)

5) Lung/thorax-eller nedre luftvägsmissbildningar
- kongenital lobär emfysem (CLE), kongenital pulmonell adenomatoid malformation (CPAM), bronkogen

cysta/ösofagusduplikatur, bronkatresi, sekvester, thoraxväggmissbildningar mm
- ösofagusatresi och diafragmabråck ingår inte i detta NHV-område

6) Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar 
samt barn med behov av ventilationsstöd

- områdesdefinition behöver förtydligas
- kan varierar utifrån lokal kompetens/förutsättningar 



NHV – vad betyder det konkret?

• Patienter som ingår i NHV-områden skall vårdas i samarbete mellan NHV-
enhet och hemsjukhus/regionsjukhus

• NHV-enhet skall utföra bara vissa vårdmoment/bedömning. I de flesta fall 
kommer läns- eller regionsjukhus har mest kontakt med patienterna!

• Samarbete/vårdprocesser kommer att se olika ut för de olika 6 områden
• Konsultation

• Initial bedömning/utredning

• behandlingsplan

• uppföljning 

• komplikationer



Exempel för vårdprocesser

t ex PCD t ex lung/thorax och nedre luftvägsmissbildningar

Vid bekräftat eller stark misstanke 
om PCD efter utredning på 
BUM/hemsjukhuset

Ev ytterligare utredning/ bedöm-
ning på hemsjukhus eller NHV-
enhet



Nästa steg - uppgifter för NHV-enheter

• Etablera arbetsgrupp med representanter av alla NHVe
• Förtydliga definitioner för några vårdområden
• Ta fram plan för vårdprocess och samarbete mellan NHV-enhet och 

hemsjukhus för alla 6 områden inkl tydliga remissmallar
• Planera samarbete mellan NHV-enheterna
• Ta fram gemensamma nationella PM/vårdprogram
• Etablera patientregister
• Ta fram utfallsmått för årlig rapportering till Socialstyrelsen
• Etablera forskningssamarbete
• Strukturera patientfördelning
• Säkerställa kunskapsspridning inom alla områden för remittenter
• rapportera årligen utfallsmått till Socialstyrelsen



Uppgifter för länssjukhus

• Sitta still i båten

• Ytterligare information kommer under närmaste året

• Vid intresse i medarbete (t ex etablera samarbete mellan NHVe och 
länssjukhus, ta fram rutiner/PM mm), hör gärna av dig !



Tack för uppmärksamhet !

1


