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Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Ansökan om nationell högspecialiserad vård, Viss vård
inom vårdområdet huvud och halsparagangliom
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har den 15 december 2020 beslutat att viss vård inom
vårdområdet huvud- och halsparagangliom ska utgöra nationell
högspecialiserad vård (NHV). Regionen föreslås ansöka om ett av två NHVuppdrag enligt underlag nedan.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Beslut om nationell högspecialiserad vård – viss vård vid huvud- och
halsparagangliom, Socialstyrelsen
Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:
1. Region Stockholm ska ansöka om ett av två uppdrag för nationell
högspecialiserad vård för viss vård inom vårdområdet huvud- och
halsparagangliom.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ansöka hos
Socialstyrelsen om ovanstående uppdrag för Region Stockholm.
3.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återrapportera
utfallet av ansökan till nämnden.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Socialstyrelsen har den 15 december 2020 beslutat om att viss vård inom
vårdområdet huvud- och halsparagangliom ska utgöra nationell
högspecialiserad vård och bedrivas vid två NHV-enheter.
Vården omfattar omhändertagande av patienter med bekräftad eller stark
misstanke om diagnosen huvud- och halsparagangliom med

VKN 2020-0108

2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-27

kompletterande utredning och rekommendation om behandling vid en
multidisciplinär konferens samt kirurgisk behandling och uppföljning när
aktuellt
I sakkunniggruppens underlag framgår att möjligheten att säkert bedöma
faktiska vårdvolymer i Sverige saknas då endast en tumörform har en unik
ICD-kod och enhetlig registrering av de andra formerna saknas.
Vårdvolymen bedöms dock som låg och uppskattas i sakkunniggruppens
underlag till högst 10–20 nya fall per år där utredning, bedömning och
kirurgi kräver en omfattande multidisciplinär kompetens.
I landet utförs kirurgisk behandling av huvud- och halsparagangliom vid
fem universitetssjukhus (Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg,
Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes universitetssjukhus i Malmö,
Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Akademiska sjukhuset i
Uppsala) samt vid någon enstaka regional enhet. I Region Stockholm
erbjuds vården enbart av Karolinska Universitetssjukhuset.
Överväganden
Karolinska Universitetssjukhuset har förutsättningar för att utföra
uppdraget och föreslås därmed anges som tilltänkt NHVe.
Om Region Stockholm ansöker och tilldelas NHV-tillståndet kommer det
innebära en ökning av antalet patienter som får vård i regionen. I dagsläget
har Stockholm ca 5 patienter som kräver kirurgi per år och uppskattningen
är att detta antal skulle fördubblas vid tilldelning. En ökning av
patientvolymer kommer kunna ge ett förstärkt patientunderlag för
Forskning, undervisning och utveckling.
Om Region Stockholm inte ansöker kommer viss vård inom vårdområdet
huvud- och halsparagangliom att upphöra inom Region Stockholm.
Ekonomiska konsekvenser
Det nationella systemet för högspecialiserad vård som sköts av
Socialstyrelsen saknar ännu en beskrivning av hur den ekonomiska
ersättningen ska beräknas för NHV uppdrag. Det tidigare systemet med
rikssjukvårdsuppdrag omfattar inte ersättning för overheadkostnader i
samband med administration av ett nationellt uppdrag. Det är svårt att
prognosticera de ekonomiska effekterna innan nationellt beslut om
ersättningssystem.
För denna vård för huvud- och halsparagangliom utförs ungefär en
fjärdedel av vården idag redan i Stockholm och regleras som utomlänsvård
mellan regionerna. Det är rimligt att förvänta sig att intäkterna för
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utomlänspatienter täcker vårdkostnaderna men att NHVe-relaterade
overheadkostnader kan öka något. Om regionen inte ansöker om uppdraget
kommer regionen få betala för vården i annan region.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget till beslut om att ansöka om ett av två NHV uppdrag skulle
innebära möjlighet till bibehållen hög patientsäkerhet vid den befintliga
verksamheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget till beslut om att ansöka om ett av två NHV uppdrag skulle
innebära möjlighet till fortsatt tillgång till ingreppet vilket är positivt för
jämlik vård. Beslutet bedöms inte påverka jämställd vård.
Miljökonsekvenser
En ökad transport av patienter inom nationen kan innebära negativa
konsekvenser för miljön. För icke-akuta transporter kan klimatvänliga
alternativ prioriteras. Det är ett mindre antal patienter som kommer få
längre transporter från andra regioner ökar varför miljöeffekten troligtvis
är liten.
Administrativa konsekvenser
Utvecklingen av en NHV enhet innebär en ökad administration vid
uppstart, under drift och vid uppföljning. Regionen har tillskjutit medel i
budget 2020-2023 för ett kansli vid Karolinska Universitetssjukhuset som
kommer stötta i detta arbete. En del av administrationen kommer skötas av
vårdgivarna direkt. Antalet patienter som omfattas förväntas öka i liten
omfattning varför administrationen som ska skötas av vårdgivarna
förväntas kunna hanteras inom ordinarie verksamhet. Samlingen av vården
till en NHVe kan innebära vinster i form av samordnad administration.
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