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Ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom 
vårdområdet vid cytoreduktiv kirurgi kombinerad med 
varm cellgiftsbehandling i bukhålan som nationell 
högspecialiserad vård  
Socialstyrelsen utlyser härmed möjligheten för samtliga regioner att ansöka om 
tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet cytore-
duktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter 
med spridd cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC). 

Bakgrund 
Socialstyrelsen har den 29 mars 2022 beslutat att viss vård vid vård inom vård-
området cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhå-
lan för patienter med spridd cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC) ska utgöra nation-
ell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra vårdenheter. 

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. 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. 
 
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.  
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Hur ansökan om tillstånd görs 

• Fyll i ansökningsblanketten, se webbsida Steg 51. 
• Till ansökan bifogas en verksamhetsplan, se webbsida Steg 5. 
• Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 1 september 2022 

på adress Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm eller NHV-
ansokan@socialstyrelsen.se. Märk ansökan med det tillstånd som ansökan 
gäller. 

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

Bilagor  

1.  Förslag till särskilda villkor 

Kontakt  
Vid eventuella frågor eller funderingar kring ansökningsförfarandet kontakta: 
NHV-ansokan@socialstyrelsen.se 
 
  

                                                      
1 https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pa-
gaende-arbete/steg-5-ansokan/ 

mailto:NHV-ansokan@socialstyrelsen.se
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Bilaga 1. Förslag till särskilda villkor- CRS/HIPEC 

Kritisk personalkompetens 
• Kolorektalkirurg 
• Övre GI-kirurg/leverkirurg 
• Kompetens inom medicinsk onkologi 
• Anestesiolog med specialkunskap inom området 
• Radiolog med specialkompetens inom området 
• Patolog med specialkompetens inom området 
• Urolog 
• Kontaktsjuksköterska 
• Kurator 
• Dietist 
• Stomiterapeuter 
• Fysioterapeuter 

Kritisk utrustning, lokaler 
• HIPEC-pump 
• Operationslokaler med bra ventilation  
• Bra samarbete med apoteken som levererar cytostatikaberedningar  
• PET-undersökningar 

Andra förutsättningar för att vården inom det 
definierade området ska kunna bedrivas 
• IVA-avdelning alt. Postop för vård av patienter 1-2 dygn 
• Tillgång till intraoperativt patologi-fryssnitt 
• Personal med kompetens att stötta patientens hemortsvårdgivare med råd och 

stöd kring rehabilitering 

Övrigt 
• Vid utskrivning från NHVe ska patienten ha med sig en vårdplan med plane-

ring för bl.a uppföljning samt kontaktuppgifter till NHVe 
• NHVe ska verka för strukturerad uppföljning av vårdområdet, t.ex. genom 

kvalitetsregister. 
• NHVe ska verka för framtagning av vårdprogram inom det definierade områ-

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