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Uppdrag till regiondirektören om svar på remiss avseende
förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om nationell
högspecialiserad vård
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2018 genomförs ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som
innebär att en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården
kommer till. Den nya processen ersätter systemet med rikssjukvård och den
nationella nivåstruktureringen av cancervården. Syftet är att skapa förutsättningar
för en ökad koncentration av den högspecialiserade vården och därigenom även för
en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård.
För att få bedriva nationell högspecialiserad vård kommer det att krävas tillstånd.
Beslut om sådana tillstånd ska fattas av en ny nämnd, Nämnden för nationell
högspecialiserad vård, som inrättas som ett särskilt beslutsorgan vid
Socialstyrelsen. Nämndens uppgift är att efter ansökningar från landstingen,
besluta om tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård.
Besluten ska baseras på en bedömning av i vilken mån ett landsting uppfyller de
uppdrags- och kravbeskrivningar som Socialstyrelsen tillsammans med
sakkunniggrupperna har tagit fram. Tillstånden ska gälla tillsvidare, vara förenade
med villkor och kunna återkallas under vissa förutsättningar.
Ett syfte med den föreslagna författningen är att säkerställa att de landsting som
bedriver högspecialiserad vård uppfyller de olika kvalitetskrav som är förenade med
att bedriva sådan vård. Regler behövs t.ex. om landstingens ansvar, när
verksamheten ska påbörjas samt skyldigheten att anmäla förändringar av
verksamheten. När det gäller den möjlighet som Socialstyrelsen har att återkalla
tillstånd finns det behov av att meddela föreskrifter om t.ex. uppsägningstid.
En alternativ lösning till den nu föreslagna regleringen är att vara mer detaljerad
och specifik i föreskrifterna. Socialstyrelsen bedömer att det inte är lämpligt i
nuläget. Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och
sjukvårdsförordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018 och Socialstyrelsens
författning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
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Författningen vänder sig till landsting som har för avsikt att ansöka om tillstånd att
bedriva nationell högspecialiserad vård eller på något annat sätt är berörda av den
nya beslutsprocessen. Förutom landstingen är Socialstyrelsen berörd. Andra
grupper och aktörer som berörs är exempelvis patienterna, de privata vårdgivare
som eventuellt har avtal med ansvarigt landsting att kunna bedriva högspecialiserad
vård samt företrädare för forskningen. Även de landsting som inte bedriver
högspecialiserad vård kan genom författningen få en uppfattning om de krav som
ställs på verksamheten.
Eftersom detta främst är föreskrifter som inte direkt berör Region Jämtland
Härjedalen räcker det med ett tjänstemannasvar på denna remiss. Men eftersom
detta är första beskrivningen av den nya hanteringen av beslutsprocessen för
nationella högspecialiserad vård är det av intresse att regionstyrelsen får ta del av
föreskriften.
Regiondirektören kommer framföra att Region Jämtland Härjedalen inte har några
synpunkter på de föreslagna föreskrifterna, men kommer med intresse att följa hur
Socialstyrelsen utformar kraven. Däremot kommer regiondirektören att
uppmärksamma Socialstyrelsen att i utvärdering av denna förändrings betydelse för
landstingen måste också hemlandstingens kostnader, reseplanering och
resekostnader vägas in.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen noterar med intresse informationen om beslutprocessen för
den nationella högspecialiserade vården.
2. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att avge remissvar.
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