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

Bakgrund
Socialstyrelsen har den 1 december 2020 beslutat att viss vård vid svårbehandlat
självskadebeteende, enligt tabellen nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad
vård och bedrivas vid bedrivas vid tre enheter för vuxna. Den vård som avser
barn ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två av dessa enheter.
Patienter med allvarligt, livshotande, omfattande och upprepat självskadebeteende ska
bedömas och eventuellt behandlas vid de nationella enheterna.
Följande, men inte uteslutande, patientgrupper ska remitteras till nationella enheter för bedömning:
a) När två behandlingsförsök, riktade mot självskadebeteendet, har genomförts utan tillräcklig
förväntad framgång. Eventuell psykiatrisk samsjuklighet, så som ätstörningar och beroendesjukdom bör inte dominera den kliniska bilden.
b) Barn med eskalerande självskadebeteende.

Av den uppföljning som görs av vården efter utskrivning från en nationell enhet,
ska minst en uppföljning utföras av denna enhet.
Tabell 1. Definition av den vård vid svårbehandlat självskadebeteende som ska utgöra nationell
högspecialiserad vård. Följande undantag gäller; 1) tvångsvårdade patienter med allmänfarlig
sjukdom ska ej vårdas vid nationella enheter, 2) patienter som vårdas enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård kan vårdas vid nationella enheter om lokalerna är anpassade till detta, samt
3) patienter som vårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, kan vårdas
vid nationella enheter om inte missbruket dominerar sjukdomsbilden.

Tillståndsprocessen
Det är Nämnden för nationell högspecialiserad vård (nämnden) som beslutar om
vilken eller vilka regioner som beviljas tillstånd att bedriva nationell högspeciali-
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serad 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.
Om ni utöver huvudtillståndet avser ansöka om undergruppen barn,
var noga med att ange detta.
Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 17 september 2021 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.

Bilagor
1. Sakkunniggruppens förslag till särskilda villkor

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

2(2)

