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Ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom 

vårdområdet tarmsvikt för vuxna som nationell 

högspecialiserad vård  

Socialstyrelsen utlyser härmed möjligheten för samtliga regioner att ansöka om 

tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för viss vård inom vårdområ-

det tarmsvikt hos vuxna. 

Bakgrund 

Socialstyrelsen har den 21 juni 2022 beslutat att viss vård vid tarmsvikt för 

vuxna, enligt definitionen nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och 

bedrivas vid två vårdenheter. 

 

Definition 

Viss vård vid tarmsvikt hos vuxna ska utgöra nationell högspecialiserad vård.  

Kontakt tas med nationell högspecialiserad enhet för: 

• Bedömning, eventuellt vidare utredning och viss uppföljning. Av de be-

dömningar, uppföljningar och monitorering som görs ska minst en gö-

ras av en nationell enhet. 

• Ställningstagande till avancerad behandling, såsom biologiska läkeme-

del, viss kirurgi och viss uppföljning av sådan behandling. 

Förtydliganden till definitionen 

Beslutet avser vård för patienter med tarmsvikt (>3mån) på grund av exempelvis 

kort tarm, motorikstörningar eller strålenterit där man trots optimerad farmakolo-

gisk och kirurgisk behandling behöver parenteral nutrition (PN) eller vätskebe-

handling (PV). 

Avgränsningar till definitionen 

Följande områden, med koppling till definitionen, ingår ej i och ska ej koncen-

treras på nationell nivå: 

• Patienter med aktiv cancersjukdom med kort förväntad överlevnad.   
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Tillståndsprocessen 

Det är Nämnden för nationell högspecialiserad vård (nämnden) som beslutar om 

vilken eller vilka regioner som beviljas tillstånd att bedriva nationell högspeciali-

serad vård samt beslutar om de särskilda villkoren för tillståndet. En sakkun-

niggrupp 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 ut-

redning de särskilda villkoren som bör gälla för aktuellt tillstånd, se bilaga 1. So-

cialstyrelsen 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. Social-

styrelsens 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 decem-

ber 2022 på adress Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm eller NHV-

ansokan@socialstyrelsen.se. Märk ansökan med det tillstånd som an-

sökan gäller. 

 

Om en region avser att ansöka om flera tillstånd ska regionen fylla i en ansök-

ningsblankett och verksamhetsplan för varje tillstånd. 

 

Kontakt  

Vid eventuella frågor eller funderingar kring ansökningsförfarandet kontakta: 

NHV-ansokan@socialstyrelsen.se 

  

mailto:NHV-ansokan@socialstyrelsen.se
mailto:NHV-ansokan@socialstyrelsen.se
mailto:NHV-ansokan@socialstyrelsen.se


  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-08-25 Dnr 5.3–113/2022 3(4) 

 

Förslag till särskilda villkor 

Nedan följer sakkunniggruppens förslag till särskilda villkor. Nämnden för nat-

ionell högspecialiserad vård beslutar om vilka särskilda villkor som ska gälla för 

tillstånden. De generella villkoren regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-

FS 2018:48) om nationell högspecialiserad vård. Sakkunniggruppen ansvarar för 

att ta fram förslag till särskilda villkor för respektive område. Förslagen ska åter-

spegla 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 spe-

cifik erfarenhet/kunskap/kompetens inom det definierade området 

• Gastroenterolog 

• Dietist 

• Kontaktsjuksköterska  

• Stomiterapeut 

• Kurator  

• Anestesiolog/kärlkirurg med inriktning på kärlaccess 

• Kolorektalkirurg 

Kritisk utrustning, lokaler 

• Möjlighet till slutenvård, minst fem vårdplatser per NHVe 

• Lokalerna ska möjliggöra mottagningsbesök med flera professioner närva-

rande  

• Lokalerna ska möjliggöra patientutbildning i parenteral egenvård   

Andra kompetenser och förutsättningar för att vården inom 

det definierade området ska kunna bedrivas 

• Smärtteam  

• Interventionell radiologi 

• Infektionskonsult 

• Kompetens att lägga central venkateter (CVK)/subkutan venport (SVP), ac-

cesskonsult på patienter som är svåra att finna access på  

• Klinisk fysiologi (njurfunktionsprov) 

• Motilitetslaboratorium 

Övrigt 

• NHVe ska bidra till att forskning inom det aktuella sjukdomsområdet bedrivs 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/foreskrift-nationell-hogspecialiserad-vard.pdf
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• NHVe ska ansvara för överrapportering till remitterande enheter samt följa 

upp patientrapporterade mått 

• NHVe ska ansvara för en digital plattform för MDK och utbildning 

• NHVe ska ta fram gemensamma standardiserade frågeformulär för uppfölj-

ning 

• NHVe ska verka för/underlätta strukturerad uppföljning av patientgruppen 

• NHVe ska verka för ST-utbildning inom klinisk nutrition och tarmsvikt  

• NHVe ska erbjuda auskultation för särskilt intresserade specialister  

• En av de nationella vårdenheterna bör vara samlokaliserad med enhet där vi-

sceral transplantation utförs 

 

 


