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Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Ansökan om nationell högspecialiserad vård, Viss vård
vid neuromuskulära sjukdomar
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har den 15 december 2020 beslutat att viss vård vid
neuromuskulära sjukdomar ska utgöra nationell högspecialiserad vård och
bedrivas vid fyra enheter. Vård som avser barn och ungdomar respektive
riktade utredningar av metabola/mitokondriella sjukdomar ska
koncentreras ytterligare till två av dessa enheter. Regionen föreslås ansöka
om ett av fyra NHV-uppdrag samt uppdrag för barn och ungdomar
respektive riktade utredningar av metabola/mitokondriella sjukdomar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Beslut om nationell högspecialiserad vård – viss vård vid neuromuskulära
sjukdomar, Socialstyrelsen
Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:
1. Region Stockholm ska ansöka om ett av fyra uppdrag för nationell
högspecialiserad vård för viss vård vid neuromuskulära sjukdomar
2. Region Stockholm ska ansöka om utökat ansvar med uppdrag för
för barn och ungdomar.
3. Region Stockholm ska ansöka om utökat ansvar med uppdrag för
riktade utredningar av metabola/mitokondriella sjukdomar.
4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ansöka hos
Socialstyrelsen om ovanstående uppdrag för Region Stockholm.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återrapportera
utfallet av ansökan till nämnden.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Socialstyrelsen har den 15 december 2020 beslutat att viss vård vid
neuromuskulära sjukdomar ska utgöra nationell högspecialiserad vård
(NHV) och bedrivas vid fyra enheter. Uppdraget består i att utreda
misstänkta fall av neuromuskulär sjukdom där diagnos inte kunnat
fastställas samt att upprätta uppföljningsplaner och rekommendera och
följa upp sjukdomsmodifierande behandling vid viss neuromuskulär
sjukdom. Merparten av den regelbundna uppföljningen av patienter med
viss neuromuskulär sjukdom kan även fortsättningsvis utföras på
hemorten, utanför NHV-enheterna.
Den vård som avser barn och ungdomar respektive riktade utredningar av
metabola/mitokondriella sjukdomar ska koncentreras ytterligare och
bedrivas vid två av dessa fyra enheter.
Enligt sakkunniggruppens underlag uppskattas antalet diagnosticerade
patienter med viss neuromuskulär sjukdom i Sverige till 6000-7000.
Behovet av diagnostiska utredningar för att utreda misstänkt
neuromuskulär sjukdom uppskattas till 800 nybesök, 1500 muskelbiopsier
och 500 helgenom- eller helexomsekvenseringar årligen.
I Region Stockholm erbjuds vård vid neuromuskulära sjukdomar av flera
vårdgivare, både offentliga och privata. Vad gäller den aktuella NHVavgränsningen bedrivs vården främst av Karolinska Universitetssjukhuset.
Viss vård av vuxna patienter bedrivs på Danderyds Sjukhus och viss vård av
barn på Södersjukhuset. Diagnostiska utredningar med muskelbiopsier och
helgenom-/helexomsekvensering utförs endast av Karolinska
Universitetssjukhuset.
Överväganden
Vid ansökan ska en ansvarig vårdenhet anges för regionen. Karolinska
Universitetssjukhuset har förutsättningar för att utföra uppdraget och
föreslås därmed anges som tilltänkt NHV enhet. Karolinska
Universitetssjukhuset har ett komplett vårderbjudande för denna
patientgrupp, och unika kompetenser som genom ett NHV-tillstånd kan
komma hela landet till del. Karolinska Universitetssjukhuset är vidare ett av
två centra i Sverige som deltar i det Europeiska referensnätverket för
neuromuskulära sjukdomar, samt ett av två centra som erbjuder
genmodifierande behandling av spinal muskelatrofi.
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Om Region Stockholm ansöker och tilldelas NHV-tillståndet kommer det
sannolikt att innebära en ökning av antalet patienter som får vård i
regionen. I dagsläget är ca 1500 vuxna och 250 barn inom avgränsningen
under behandling eller uppföljning på Karolinska Universitetssjukhuset.
Om regionen erhåller ett NHV-tillstånd uppskattas dessa volymer öka med
upp till 50%. Delar av denna ökning väntas ske genom centralisering inom
regionen och delar genom ökad utomlänsvård. Volymerna av
muskelbiopsier och helgenom- och helexomsekvenseringar väntas inte öka
signifikant, då Karolinska Universitetssjukhuset redan idag utför en stor
andel av denna diagnostik nationellt. En ökning av patientvolymerna
kommer kunna ge ett förstärkt patientunderlag för forskning, utbildning
och utveckling liksom för kompetensutveckling.
Om Region Stockholm inte ansöker kommer viss utredning och vård vid
neuromuskulära sjukdomar att upphöra inom Region Stockholm och dessa
patienter skulle därmed behöva remitteras till annan NHVe. Befintlig
forskning och vårdutveckling inom området skulle äventyras.
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. Det är rimligt att förvänta sig att intäkterna för
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 NHV-uppdrag för viss vård vid
neuromuskulära sjukdomar skulle innebära en bibehållen hög
patientsäkerhet som därtill kan utvecklas för ytterligare patienter. Att inte
ansöka innebär att tillgängligheten till behandlingen riskerar att försämras
för patienter inom regionen.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget till beslut förväntas ha oförändrade konsekvenser för jämlik och
jämställd vård.
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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 fyra NHVe kan innebära vinster i form av samordnad administration.

Magnus Thyberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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