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Nationell högspecialiserad vård 
 
Skriv tydligt i ert remissvar om ni:  

·       Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)  

·       Tillstyrker antal enheter   
  
Vi vill även att ni tar ställning till   

·       Förslag till särskilda villkor  

·       Konsekvensanalysen  
  
Vi vill ha era synpunkter i ett Word-dokument via mejl till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se.  
Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.  
  
Vi behöver eventuella synpunkter senast 20 januari 2022. 

 

Till SSF: 

Vi vill att ni utifrån er fördjupade omvårdnadskompetens beskriver: 

•          vilken typ av specifik omvårdnad som behövs 

•          vilken omvårdnadskompetens som behövs 

•          om det finns några särskilda villkor som bör uppfyllas 

Dnr 36548/291-19 Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna  

Tillstyrker definitionen: JA 

Tillstyrker antal enheter: JA 

Konsekvensanalysen: 

Omvårdnadsaspekter i patientvården saknas 

Omvårdnadskompetens saknas i sakkunniggruppen 

 

Uppföljning och utvärdering: 

PROM saknas 

Dnr 36548/2019-20 Tranbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik 

Tillstyrker definitionen: JA 

Tillstyrker antal enheter: JA 

Konsekvensanalysen: 

Omvårdnadsaspekter i patientvården saknas 

Omvårdnadskompetens saknas i sakkunniggruppen 
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Uppföljning och utvärdering: 

PROM saknas 

Dnr 30111/2020 Extraktion av pacemaker  

Tillstyrker definitionen: JA 

Tillstyrker antal enheter: JA 

Konsekvensanalysen: 

Omvårdnadsaspekter i patientvården saknas 

Omvårdnadskompetens saknas i sakkunniggruppen 

 

Uppföljning och utvärdering: 

PROM saknas 

Dnr 30115/2020 Medfödda metabola sjukdomar  

Ej aktuell att besvara 

Dnr 30116/2020 Systemisk amyloidos  

Ej aktuell att besvara från Riksföreningen Anestesi och intensivvård 

Dnr 30120/2020 Svårbehandlad epilepsi 

Ej aktuell att besvara från Riksföreningen Anestesi och intensivvård 

Dnr 35424/2020 Kurativt syftande behandling av vulvacancer  

Ej aktuell att besvara från Riksföreningen Anestesi och intensivvård 

Dnr 35426/2020 Retroperitoneal lymkörtelutrymning vid testikelcancer  

Ej aktuell att besvara från Riksföreningen Anestesi och intensivvård 

Dnr 35428/2020 Isolerad hyperterm perfusion  

Uppföljning och utvärdering: 

PROM saknas 

Dnr 35430/2020 Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan 

för patienter med spridd cancer i bukhinnan  

Uppföljning och utvärdering: 

PROM saknas 

 
                      


