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Ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom
vårdområdet avancerad bäckenkirurgi som nationell
högspecialiserad vård
Socialstyrelsen utlyser härmed möjligheten för samtliga regioner att ansöka om
tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet avancerad
bäckenkirurgi.

Bakgrund
Socialstyrelsen har den 21 juni 2022 beslutat att avancerad bäckenkirurgi, enligt
definitionen nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid
tre vårdenheter.

Definition
Bedömning inför, och i förekommande fall, kirurgisk åtgärd vid följande tillstånd:
• Lokalt avancerad kolorektalcancer där total bäckenutrymning, resektion av
del av korsbenet ovan coccyx eller annan del av bäckenskelett eller lateral
bäckenväggsdissektion med eller utan kärl- och/eller nervresektion bedöms,
vid preterapeutisk utvärdering, potentiellt nödvändigt för att uppnå mikroskopisk radikalitet (R0).
• Lokalt återfall av kolorektalcancer där total eller bakre bäckenutrymning, resektion av del av korsbenet ovan coccyx eller annan del av bäckenskelett eller lateral bäckenväggsdissektion med eller utan kärl-och/eller nervresektion
bedöms potentiellt nödvändigt för att uppnå mikroskopisk radikalitet (R0).
• Recidiv/resttumör efter primär kurativt syftande strålbehandling vid analcancer, gynekologisk cancer (cervix-, endometrie-, vaginal-, vulvacancer),
prostatacancer och blåscancer.
• Avancerad urinblåscancer (kliniskt T4b) och/eller lymfkörtelspridning (M1a)
med respons efter induktionsterapi.
• Ovanliga eller oklara tumörformer i bäckenet där total bäckenutrymning, resektion av del av korsbenet ovan coccyx eller annan del av bäckenskelett eller lateral bäckenväggsdissektion med eller utan kärl- och/eller nervresektion
bedöms potentiellt nödvändigt för att uppnå mikroskopisk radikalitet (R0).
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Förtydliganden till definitionen
• Med total bäckenutrymning avses utrymning av inre genitalia, rektum och
urinblåsa.
• Med bakre bäckenutrymning avses utrymning av inre genitalia och rektum.
• Tumörstadie klassificeras i beslutet enligt indelningssystemet TNM (Tumör,
Node och Metastas) version 8 eller motsvarande vid eventuell uppdatering.

Tillståndsprocessen
Det är Nämnden för nationell högspecialiserad vård (nämnden) som beslutar om
vilken eller vilka regioner som beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård samt beslutar om de särskilda villkoren för tillståndet. En sakkunniggrupp har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utreda och ge förslag på vilken
hälso- och sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och hur
många enheter sådan vård ska bedrivas på. Sakkunniggruppen föreslår i sin utredning de särskilda villkoren som bör gälla för aktuellt tillstånd, se bilaga 1. Socialstyrelsen har remitterat sakkunniggruppens utredning. De särskilda villkoren
för aktuellt tillstånd kan komma att justeras av nämnden när beslut om tillstånd
fattas.
Regionen ska även uppfylla de generella villkoren som framgår av 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:48) om nationell högspecialiserad vård,
se bilaga 2.
Inför nämndens beslut kommer Socialstyrelsen att inhämta ett yttrande från en
särskild beredningsgrupp.
När nämnden fattar beslut om vilken eller vilka regioner som ska få tillstånd att
bedriva nationell högspecialiserad vård ska patientens bästa vara utgångspunkten
vid bedömningen (se prop. 2017/18:40 s. 51 f.). Även systemkonsekvenser t.ex.
påverkan på akutsjukvården, patienttransporter samt utbildning och forskning får
beaktas vid en fördelning av tillståndet/tillstånden om det är för att säkerställa
patientens bästa.

Hur ansökan om tillstånd görs
•
•
•

Fyll i ansökningsblanketten.
Till ansökan bifogas en verksamhetsplan.
Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 december 2022 på adress Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm eller NHVansokan@socialstyrelsen.se. Märk ansökan med det tillstånd som ansökan gäller.

Om en region avser att ansöka om flera tillstånd ska regionen fylla i en ansökningsblankett och verksamhetsplan för varje tillstånd.

Kontakt
Vid eventuella frågor eller funderingar kring ansökningsförfarandet kontakta:
NHV-ansokan@socialstyrelsen.se
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Förslag till särskilda villkor
Nedan följer sakkunniggruppens förslag till särskilda villkor. Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar om vilka särskilda villkor som ska gälla för
tillstånden. De generella villkoren regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLFFS 2018:48) om nationell högspecialiserad vård. Sakkunniggruppen ansvarar för
att ta fram förslag till särskilda villkor för respektive område. Förslagen ska återspegla definitionen och i viss mån vara vägledande vid tilldelning av tillstånd.
De föreslagna särskilda villkoren för aktuellt tillstånd kan komma att justeras av
nämnden när beslut om tillstånd fattas.

Kritisk personalkompetens
Samtliga specialister/professioner i det multidisciplinära teamet ska ha specifik erfarenhet/kunskap/kompetens inom det definierade området

• Specialistläkare inom kirurgi med inriktning mot kolorektalkirurgi
• Specialistläkare inom obstetrik och gynekologi med inriktning mot gynekologisk tumörkirurgi
• Specialistläkare inom urologi
• Specialistläkare inom ortopedi
• Specialistläkare inom plastikkirurgi
• Specialistläkare inom kärlkirurgi
• Specialistläkare inom onkologi
• Specialistläkare inom anestesiologi och intensivvård
• Specialistläkare inom patologi
• Specialistläkare inom radiologi med MR-kompetens
• Fysioterapeut
• Kontaktsjuksköterska
• Sjuksköterska och undersköterska inom slutenvård
• Stomi-/uroterapeut

Kritisk utrustning, lokaler
• Tekniska möjligheter för terapikonferenser och tillhörande radiologilogistik.
• PET/CT
• Patienthotell
• Närståenderum
Andra förutsättningar för att vården inom det definierade
området ska kunna bedrivas
• Intensivvård
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• Kompetens och resurser för rehabilitering inom exempelvis smärta, sexologi,
stomi-/uroterapi, fysioterapi
• Kompetens och resurser för att ta hand sena komplikationer efter tidigare kirurgi eller strålning i bäckenet, exempelvis fistlar och abscesser
• Interventionell radiologi
• Barnsjukvård inklusive barnkirurgi

Övrigt
• NHVe ska bidra till att forskning inom det aktuella sjukdomsområdet bedrivs.
• NHVe ska ansvara för överrapportering till remitterande enheter samt följa
upp patientrapporterade mått.

• NHVe ska finnas tillgängliga för hantering av bedömningsfrågor/ställningstagande av patientfall under kontorstid.
• NHVe ska ansvara för att organisera/hålla i multidisciplinär terapikonferens.
• NHVe ska verka för strukturerad uppföljning av vårdområdet samt verka för
framtagning av vårdprogram efter avancerad bäckenkirurgi inom respektive
diagnos.
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