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Remiss avseende sakkunniggruppers genom- 
lysning inför beslut om nationell högspeciali- 
serad vård 

 
Yttrandet har utarbetats av en expertgrupp bestående av professor Nils 
Hailer, institutionen för kirurgiska vetenskaper, adjungerad universitetslektor 
Fredrik Rorsman, institutionen för medicinska vetenskaper, professor Eva 
Tiensuu Janson, institutionen för medicinska vetenskaper, professor Peter 
Stålberg, institutionen för kirurgiska vetenskaper, professor Per Hellman, 
institutionen för kirurgiska vetenskaper, professor Östen Ljunggren, 
institutionen för medicinska vetenskaper, professor Anna Rostedt Punga, 
institutionen för neurovetenskap, professor Lisa Ekselius, institutionen för 
neurovetenskap, professor Alkistis Skalkidou, institutionen för kvinnors och 
barns hälsa, och professor Matts Olovsson, institutionen för kvinnors och 
barns hälsa. Utredare Oskar Fahlén Godö har bidragit med administrativt 
stöd. 

 
 

Generella synpunkter 
Expertgruppen vill påminna om Uppsala universitets yttrande över förslaget 
till Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård: 
“Expertgruppen konstaterar att Socialstyrelsen i förslaget i stor utsträckning 
bortsett från att den nationella högspecialiserade sjukvården per definition 
måste vara nära knuten till klinisk forskning och utbildning. Skrivningen i 4 
kap § 10 är enligt expertgruppens bedömning alltför vag, det måste ställas 
explicita krav på att högspecialiserad sjukvård också är aktivt kopplad till 
forskning. Det bör också krävas att landstingen ska tillse att detta sker i 
samråd med berört universitet” (UFV 2018/1288). 

 
Specifika synpunkter – Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat (NA) 
Expertgruppen har inga synpunkter på förslaget. 

 
 

Specifika synpunkter – Avancerad invasiv diagnostik och behandling 
vid primär skleroserande kolangit (PSC) 
Definition av vårdområdet 
Expertgruppen tillstyrker sakkunniggruppens förslag till definition. 

Det finns svagt vetenskapligt stöd för hur dominant stenos i gallvägarna vid 
PSC ska definieras och den radiologiska kompetensen i bedömningen av 
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MR/MRCP bilder varierar över landet. Med föreslagen definition riskerar 
anmälda patientfall till nationell MDK variera från region till region och 
därmed bidra till en ojämlik vård. 

 
Föreslaget antal enheter 
Expertgruppen tillstyrker föreslagna antalet enheter som får avancerad PSC- 
diagnostik och vård. 

Expertgruppen instämmer i rapportens slutsats att det är svårt att bedöma och 
handlägga förändringar i gallvägarna hos patienter med primär skleroserande 
kolangit. Det kräver ofta ett multidisciplinärt omhändertagande. 
Expertgruppen anser däremot att Sverige i första hand bör regionalt 
nivåstrukturera omhändertagandet, men att möjlighet till dragning av 
patientfall på MDK på högspecialiserad centra bör uppmuntras och likaså 
nyttjade av kompetenser som saknas regionalt, såsom FISH-analys eller 
dubbelballong-ERCP. En nationell nivåstrukturering med begränsning av 
antalet enheter till maximalt fem riskerar att leda till kompetensförlust inom 
en del regioner, och framförallt på de två universitetssjukhus som exkluderas. 

Expertgruppen föreslår istället att övervakning av patienter med PSC och 
primär hantering av misstänkta dominanta strikturer i första hand hanteras 
regionalt, eller på universitetssjukhusnivå, men att misstänkt eller bekräftad 
dysplasi i gallvägarna alltid diskuteras på MDK-konferens på 
transplantationscenter. Patienter bör också alltid remitteras till ett annat 
centrum med kompetens, eller transplantationscenter när regional kompetens 
saknas. Transplantation kan bli aktuellt för PSC-patienten både på grund av 
premaligna förändringar i gallvägarna och dekompenserad levercirros, och 
det finns redan idag etablerade kontaktvägar. 

 
Förslag till särskilda villkor 
Expertgruppen ser förslagen till särskilda villkor för att hantera dominanta 
stenoser eller misstänkt dysplasi i gallvägarna hos PSC-patienter som 
rimliga, men bedömer således att de kompetenser som beskrivs kan och bör 
finnas helt eller delvis på fler än fem centra i Sverige. 

 
Konsekvensanalysen 
Expertgruppen bedömer att konsekvensen bedömer att konsekvensen av färre 
centra som handlägger komplicerade PSC-fall kan försvåra en nationellt 
jämlik vård, och leda till ökade väntetider till utredning och bedömning och 
ökad oklarhet om patientansvar och ökad oro för patienten. Specifika 
kompetenser som behövs för att hantera en ovanlig sjukdomsgrupp som 
denna kan flytta på sig, och patienterna omhändertas bäst regionalt med 
remittering till MDK-konferens på transplantationscentra vid behov. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Expertgruppen bedömer uppföljningsmåtten som adekvata. 
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Specifika synpunkter – Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) 
Definition av vårdområdet 
Expertgruppen tillstyrker sakkunniggruppens förslag till definition. 

 
Föreslaget antal enheter 
Expertgruppen tillstyrker det föreslagna antalet enheter som får bedriva 
denna vård. 

 
Det bör finnas ett tillräckligt antal enheter med kompetens även på jourtid, 
och med geografisk spridning i landet för att minska riskerna med att skicka 
patienter långväga. 

 
Förslag till särskilda villkor 
Expertgruppen ser förslagen till särskilda villkor som rimliga och har inga 
invändningar mot dessa. 

 
Konsekvensanalysen 
Expertgruppen bedömer att konsekvensanalysen är korrekt. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Expertgruppen bedömer uppföljningsmåtten som adekvata. 

 
 

Specifika synpunkter – Huvud- och halsparagangliom 
Expertgruppen ställer sig övervägande positiv till förslagen i 
sakkunniggruppens genomlysning av vårdområdet huvud- och 
halsparagangliom som nationell högspecialiserad vård. Expertgruppen 
vänder sig dock emot att man avgränsar området till att bara omfatta den 
initiala bedömningen av tillståndet vid MDK samt kirurgisk behandling. 
Expertgruppen anser att även den medicinska/onkologiska behandlingen av 
malignt huvud- och halsparagangliom bör ingå i uppdraget för nationell 
högspecialiserad vård. Expertgruppen delar uppfattningen om att antalet 
vårdenheter bör vara två. För att man ska kunna följa vårdens utveckling 
över tid föreslår expertgruppen att en särskild ICD10-kod införs för 
diagnosområdet. 

 
Definition av vårdområden som ska ingå i högspecialiserad vård 
Expertgruppen föreslår att även den medicinska/onkologiska behandlingen 
av metastaserad sjukdom bör ingå i uppdraget för nationell högspecialiserad 
vård. Även fortsatt uppföljning bör ske i samråd med enhet för nationell 
högspecialiserad vård. 

 
Antal enheter 
Expertgruppen delar uppfattningen om att antalet vårdenheter bör vara två. 

 
Förslag till särskilda villkor 
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Expertgruppen föreslår att det bör ställas krav på kirurg med kompetens 
inom skallbaskirurgi vid de centra som erhåller uppdraget. 

 
 

Konsekvenser av rekommendationen 
Expertgruppen delar inte uppfattningen att nivåstrukturering inte skulle vara 
en optimal lösning, då det inte finns evidensbaserade riktlinjer för behandling 
av diagnosgruppen. Expertgruppen menar istället att nivåstrukturering i hög 
grad kan bidra till att evidens kan tas fram för optimal behandling av 
patienter, genom att en koncentration av kunskap och forskning görs möjlig. 

 
Uppföljningsmått 
Expertgruppen anser att First Bite-syndrome bör tas bort, liksom det diffusa 
kvalitetsmåttet postoperativ morbiditet. Följande kvalitetsmått föreslås som 
tillägg: Recidivfrihet, tumörkontroll samt PROM. Likaså bör kvalitetsmått 
avseende medicinsk/onkologisk behandling tillföras, om dessa inkluderas i 
förslaget. 

 
Specifika synpunkter – Neuroendokrina tumörer i buken 
Expertgruppen ställer sig övervägande positiv till förslagen i 
sakkunniggruppens genomlysning av vårdområdet neuroendokrina tumörer i 
buken som nationell högspecialiserad vård. Expertgruppen vänder sig dock 
emot att man avgränsar området neuroendokrina tumörer (NET) till tumörer 
med ursprung i buken (gastroenteropankreatiska - GEP). Expertgruppen 
menar att även NET som har sin primärtumör i thymus samt metastaserad 
lung-NET bör bli föremål för högspecialiserad vård. I beskrivningen av 
bakgrund tas inte familjär tunntarms-NET upp, möjligen därför att denna 
ärftliga form av NET ännu inte är välkänd. Expertgruppens bedömning är att 
även denna familjära form av NET bör bedömas vid en klinik för 
högspecialiserad vård av NET. 

 
Definition av vårdområden som ska ingå i högspecialiserad vård. 
Punkt 1. Expertgruppen föreslår att definitionen ”patienter med svår 
peritoneal carcinomatos, samt patienter med snabbt progredierande 
sjukdom”, ändras till ”patienter med peritoneal carcinomatos, samt patienter 
med progredierande sjukdom”. Orsaken är att det kan vara svårt att avgöra 
när en peritoneal carcinomatos är svår, och att de risker för patienten som 
detta tillstånd medför gör att patienten bör bedömas vid en högspecialiserad 
klinik. Likaså kan det vara vanskligt att bedöma när en progress övergår från 
långsam till snabb, och därför menar expertgruppen att patienter med 
progress bör bedömas vid en högspecialiserad klinik. 

 
Punkt 3. Expertgruppen föreslår att orden ”inför eventuell kirurgi” stryks i 
andra punkten. Ny lydelse blir: ”Bedömning av MEN-1 associerad pankreas- 
NET”. 
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Punk 4. Här anser expertgruppen att bedömning av familjär tunntarms-NET 
bör läggas till. 

 
Antal enheter 
Expertgruppen tillstyrker förslaget, men vill ha ett tillägg. Bedömning av 
pankreas-NET vid MEN-1, bedömning av NET vid von Hippel Lindau samt 
bedömning av familjär tunntarms-NET bör äga rum vid två enheter. 

 
Avgränsningar 
Expertgruppen tillstyrker till största del förslaget, men anser dock att 
thymus-NET (två enheter) samt metastaserad lung-NET (fyra enheter) bör 
inkluderas i de områden som bör bli föremål för högspecialiserad vård. 

 
Konsekvenser av rekommendationen 
Expertgruppen vill poängtera att en nationell koncentration av den relativt 
lilla gruppen patienter med NET medför en större möjlighet till utveckling av 
vården, jämfört med om patienterna skulle behandlas utan att vara föremål 
för högspecialiserad vård. Även om antalet NET-patienter kan te sig stort, är 
dessa uppdelade i ett flertal undergruppen med olika tumörursprung och 
olika behov av behandling, vilket gör att en individualiserad strategi behöver 
tas fram för varje enskild patient. Implementering av nya 
undersökningsmetoder och behandlingsformer underlättas om fler patienter 
vårdas inom några få enheter. Vidareutveckling genom forskningsprojekt är 
också av fundamental betydelse för att vården ska bli så optimal som möjligt 
för patienterna. 

 
Vidare vill expertgruppen framhålla att påverkan på vårdkedjan är en 
konsekvens av, och inte någon risk beroende på, nivåstruktureringen. Det blir 
tydligt både för patienterna och sjukvården var vård bör bedrivas i det 
enskilda fallet. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Expertgruppen tillstyrker förslaget, men vill att ytterligare parametrar tas 
med som uppföljningsmått. 

 
För NET finns idag ett SVF (standardiserat vårdförlopp). Rimligen bör man 
följa upp hur många patienter som diagnosticeras via SVF. Likaså bör 
utvärdering av QoL genomföras och följas upp för de patienter som 
behandlas och följs upp vid en högspecialiserad klinik. Andel patienter där 
patientnöjdhet följts upp bör rapporteras. 

 
Vidare bör andel patienter som registreras i kvalitetsregister följas upp, 
liksom andel patienter som får en namngiven kontaktsköterska. Även andel 
patienter som inkluderas i olika typer av studier, både läkemedelsprövningar 
och andra typer av klinisk/translationell forskning, bör följas upp. 
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Expertgruppen ställer sig frågande till det presenterade förslaget där endast 
komplikationer efter kirurgi anges som medicinska uppföljningsmått. Även 
biverkningar efter PRRT, cytostatikabehandling och targeted therapy bör 
följas upp. 

 
 

Specifika synpunkter – Feokromocytom och abdominella paragangliom 
Expertgruppen ställer sig övervägande positiv till det framtagna förslaget. 
Denna patientgrupp har mycket att tjäna på genom en koncentration av 
vården till ett mindre antal sjukhus. Dels leder en sådan koncentration till att 
den medicinska kompetensen hos den behandlande enheten stärks, och detta 
leder till en ökad kvalitet av vården för den enskilda patienten. Vidare 
underlättas forskning och vårdutveckling, vilket är positivt för patienterna. 

 
På sidan 8 anges vilka närliggande områden som hanterats av samma 
sakkunniggrupp. Som en konsekvens av yttrandet gällande neuroendokrina 
tumörer, föreslår expertgruppen att skrivningen ”Neuroendokrina tumörer 
(NET) i buken” ändras till ”Neuroendokrina tumörer”, och att ”i buken” 
stryks. 

 
På Sidan 15, under rubriken Kritiska diagnostiska analyser, föreslår 
expertgruppen ett tillägg av 11C-HED-PET/CT, som bör kunna genomföras 
vid minst en enhet för högspecialiserad vård. 

 
Expertgruppen föreslår följande tillägg när det gäller Uppföljning och 
utvärdering: 

a. Andel patienter i kvalitetsregister 
b. Genetisk utredning bör genomföras för alla patienter, inte bara 
i samband med kirurgi (gäller särskilt vid metastaserad sjukdom) 
c. Komplikationer efter kirurgi 
d. Biverkningar efter cytostatika, PRRT, MING-behandling samt 
efter targeted therapy 

 
 

Specifika synpunkter – Binjurebarkscancer 
Expertgruppen ställer sig övervägande positiv till det framtagna förslaget. 
Denna patientgrupp har mycket att tjäna på genom en koncentration av 
vården till ett mindre antal sjukhus. Dels leder en sådan koncentration till att 
den medicinska kompetensen hos den behandlande enheten stärks, och detta 
leder till en ökad kvalitet av vården för den enskilda patienten. Vidare 
underlättas forskning och vårdutveckling, vilket är positivt för patienterna. 

 
På sidan 8 anges vilka närliggande områden som hanterats av samma 
sakkunniggrupp. Som en konsekvens av yttrandet gällande neuroendokrina 
tumörer, föreslår expertgruppen att skrivningen ”Neuroendokrina tumörer 
(NET) i buken” ändras till ”Neuroendokrina tumörer”, och att ”i buken” 
stryks. 
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På Sidan 15, under rubriken Kritiska diagnostiska analyser, föreslår 
expertgruppen ett tillägg av 11C-metomidate-PET/CT, som bör kunna 
genomföras vid minst en enhet för högspecialiserad vård. Denna diagnostiska 
metod kan särskilja mellan bark- och märgtumörer, samt om en förändring i 
binjuren är en metastas från en primärtumör i annat organ (t ex lunga eller 
kolon). 

 
Under rubriken Konsekvensanalys bör man särskilt lyfta fram vikten av 
kunskap om svårigheter med att titrera fram rätt dos av det för behandlingen 
viktiga läkemedlet Lysodren (mitotane), där tät, upprepad 
plasmakoncentrationsmätning är av stor betydelse. Kunskap om hur dessa 
värden ska tolkas är viktigt för att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas. 

 
Vad gäller uppföljning och utvärdering har remissgruppen följande 
kommentarer: 

a. Medicinskt mått – här anges hypokortisolism efter operation, 
rimligen bör detta förtydligas till att vara symptomgivande 
hypokortisolism. 
b. Medicinskt mått – kurativ kirurgi, här bör andelen patienter 
där man fått en kapselruptur anges specifikt. 
c. Förslag till egenkontroll – bör ändras till: andel patienter som 
uppnått terapeutisk nivå av mitotanekoncentration i blodet inom 6 
månader. 

 
 

Specifika synpunkter – Osteogenesis imperfecta 
Expertgruppen instämmer i behovet av att centralisera vård för osteogenesis 
imperfecta (OI) för både barn och vuxna, men ställer sig tveksam till 
indelningen av föreslagna center och fördelningen av kompetens dem 
emellan. Expertgruppen förespråkar två center, ett för barn, med bred 
kompetens vad gäller habilitering, medicinsk och ortopedisk behandling och 
genetisk kompetens, samt ett center för vuxna där fokus bör ligga på 
långsiktig läkemedelsbehandling och uppföljning. Detta senare 
samlokaliseras med fördel till någon befintlig osteoporosmottagning. 

 
I förslaget finns en noggrann och heltäckande beskrivning av 
sjukdomsområdet och de specifika problemen förknippade med OI. 
Sjukdomen debuterar i allmänhet i barndomen och det är med dagens 
behandlingsmöjligheter mycket viktigt att patienterna tidigt får en samlad 
bedömning av ett sjukvårdsteam, såsom beskrivs i förslaget. Denna 
kompetens finns idag utbyggd i Stockholm, och viktigt för en likvärdig vård i 
landet är att barn med misstänkt eller konfirmerad OI får en vård som utgår 
från detta center. Till detta center finns redan idag kvalificerad kompetens 
vad gäller genetisk diagnostik och rådgivning till patienter och familjer 
kopplad. Utöver detta finns även specialiserad barnortopedi, som beskrivs i 
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förslaget. Denna enhet är central för vården av OI och expertgruppen stöder 
förslaget att förtydliga och stärka den verksamhet som beskrivs här. 

 
På vuxensidan är situationen annorlunda. Flertalet patienter med mildare 
former av OI sprids över landet och de behandlas idag mycket olika och 
ostrukturerat, med läkemedel som egentligen framtagits för behandling av 
osteoporos. De svåraste formerna brukar dock ha kvar kontakten med OI- 
enheten i Stockholm. 

 
Medan omhändertagandet av barn är väl standardiserat, är således vården av 
vuxna med OI mycket varierande, och det är i nuläget svårt att uttala sig om 
behandlingseffekter. I förslaget anges ett behov av två center för vuxna med 
OI, men expertgruppen ser egentligen ingen anledning till det, utan föreslår i 
stället att en enhet, förslagsvis en redan väl fungerande 
osteoporosmottagning, blir ansvarig och kontaktresurs för landet i övrigt. 

 
Detta center ansvarar främst för att vuxna patienter med känd OI får en 
standardiserad behandling med osteoporosläkemedel. Bäst vore ifall det även 
tillskapas ett kvalitetsregister för uppföljning av behandlingseffekter och 
eventuella biverkningar. I denna verksamhet kan även rymmas deltagande i 
randomiserade läkemedelsprövningar. 

 
Utöver detta sker ibland att vuxna patienter med frakturer utreds för 
eventuell OI. Detta sker idag vid olika osteoporos- eller 
endokrinmottagningar. Expertgruppen ser ingen anledning att skapa ett 
center till för avancerad genetisk diagnostik av OI, utan det bästa är ifall 
genetisk diagnostik på hemorten sker i samråd med den breda kompetens 
som finns vid barnenheten. 

 
Vad gäller ortopedisk kirurgi för vuxna beskrivs det väl i förslaget och 
expertgruppen styrker förslaget att elektiv kirurgi för svår OI sker vid 
barnenheten även för vuxna med OI, samt att akut ortopedisk kirurgi kan ske 
på olika sjukhus i landet, men att man då kan samråda med barnenhetens 
ortopeder. 

 
 

Specifika synpunkter – Vissa neuromuskulära sjukdomar 
Definition av vårdområdet 
Expertgruppen tillstyrker inte sakkunniggruppens förslag till definition. 

 
Remissens mål är en genomlysning av vårdområdet neuromuskulära 
sjukdomar för nationell högspecialiserad vård. Sakkunniggruppen definierar 
neuromuskulär sjukdom som sjukdomar med primär sjukdomsprocess i 
någon del av den motoriska enheten: i framhornscellerna, i perifer nervtråd, i 
motorändplattan eller i själva muskeln. Det som sedan dock sker i rapporten 
är att majoriteten av de neuromuskulära sjukdomarna exkluderas och fokus 
verkar ligga endast på muskelsjukdomar (med undantag för spinal 



YTTRANDE 

9 

 

 

 

2020-09-22 UFV 2020/614 
 

muskelatrofi, SMA), primärt de hereditära muskelsjukdomarna. Även i de 
exkluderade grupperna finns sjukdomstillstånd där nationell högspecialiserad 
vård skulle kunna diskuteras. Med denna otydliga definition av vilka 
sjukdomar som sakkunniggruppen faktiskt räknar som neuromuskulära 
sjukdomar, går det inte att förstå varför muskelbiopsidiagnostik 
rekommenderas som första åtgärd (enligt tabell 1), medan klinisk 
neurofysiologi och riktad klinisk genetisk testning inte ens berörs. Med detta 
föreslagna diagnostiska förfarande skulle en stor del av patienterna inte 
erhålla en korrekt diagnos. 

 
Föreslaget antal enheter 
Expertgruppen tillstyrker inte det föreslagna antalet enheter som får bedriva 
denna vård. 

 
Sakkunniggruppen föreslår fyra centra, s.k. NHVe, men argumenterar inte 
varför detta skulle vara det optimala antalet. Grundtanken med nationellt 
samlade NHVe är adekvat, då detta kan resultera i en koncentration av 
resurser och kompetens kring ovanliga neuromuskulära sjukdomar. 
Rapporten har dock endast valt att fokusera på en fraktion av dessa 
sjukdomar, vilket istället riskerar att försena diagnostiken och vården för de 
patienter med sjukdomar som inte diagnostiseras med muskelbiopsi och 
genetisk testning (vilket är merparten). 

 
Forskning inom området neuromuskulära sjukdomar bedrivs idag 
huvudsakligen vid Sveriges universitetssjukhus, och huvudsakligen utan 
kvalitetsregistret NMis. Sakkunniggruppen formulerar att ”NHVe ska ha 
adekvata forskningsresurser”, men det är otydligt vad detta innebär. Istället 
borde de involverade klinikerna och forskarna ha externa forskningsanslag 
som en kvalitetsstämpel att de bedriver internationellt erkänd forskning och 
inte endast ha rätt till en viss mängd resurser för att de är aktiva vid NHVe. 

 
Sakkunnigrapporten presenterar inga övertygande belägg för att styrka 
koncentration av diagnostik, vård och forskning av neuromuskulära 
sjukdomar till fyra centra. Det är inte heller tydligt hur detta skulle förändra 
den forskning som redan idag pågår. Istället borde högkvalitativ 
internationellt kompetitiv forskning inom fältet neuromuskulära sjukdomar 
vara ett av bedömningskriterierna, när man bedömer hur många och vilka 
centra som kan utgöra kompetenscentra för dessa tillstånd. 

 
Förslag till särskilda villkor 
Expertgruppen anser inte att förslagen till särskilda villkor är rimliga. 

 
Den sedvanliga utredningsgången i internationell och nationell praxis är först 
klinisk neurologisk undersökning, därefter neurofysiologisk undersökning 
med neurografi, repetitiv nervstimulering och olika former av EMG, för att 
lokalisera huruvida det rör sig om en påverkan i motorneuron (tex ALS) eller 
perifer nerv (neuropati), påverkan i skelettmuskeln (myopati), i 
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neuromuskulära synapsen eller i motorneuronet. Endast i de få fall där man 
redan initialt har en stark misstanke om en primär (eventuell hereditär) 
muskelsjukdom, är det aktuellt att redan som första steg inleda med det för 
patienten invasiva kirurgiska ingreppet muskelbiopsi, eller en kostsam 
genetisk analys.1 

 
Tidig klinisk neurofysiologisk utredning är en grundförutsättning för att 
nivåbestämma sjukdomen, och sålla ut vanligare sjukdomar såsom 
polyneuropati, ALS, myosit och myasthenia gravis (MG), enligt 
internationella riktlinjer (från American Academy of Neurology, AAN och 
American association of neuromuscular and electrodiagnostic medicine, 
AANEM osv).2, 3 Att detta inte berörs i rapporten är underligt. 

 
Avancerad kompetens inom klinisk neurofysiologi måste således anses vara 
ett krav för att godkännas som NHVe, för att inte i onödan utsätta patienter 
för muskelbiopsier när felet i själva verket sitter i nerven, jonkanaler i 
muskeln (dystrofia myotonica mm), i motorändplattan (kongenital 
myastheni) eller i motorneuronet (SMA mm). Vid dessa tillstånd och många 
fler ställs diagnosen inte primärt med muskelbiopsi. 

 
Varje NHVe bör utöver neurologer, barnneurologer och kliniska 
neurofysiologer dessutom ha en radiolog med kompetens inom 
neuromuskulära sjukdomar, både MR och UL, samt en neuropatolog med 
expertis inom neuromuskulär patologi. I motsats till vad som står i 
sakkunnigrapporten är det viktigt att neuromuskulär patologidiagnostik alltid 
bedrivs av patologer med kompetens inom neuropatologi och neuromuskulär 
patologi, och inte av andra specialister, som går korta kurser hos en erfaren 
muskelpatolog. 

 
Att sakkunniggruppen helt verkar ha bortsett från gällande nationell och 
internationell praxis/state-of-the-art vid utredningsgången av den heterogena 

 
 
 
 
 
 

1 Tawil R, Kissel JT, Heatwole C, et al. Evidence-based guideline summary: Evaluation, 
diagnosis, and management of facioscapulohumeral muscular dystrophy: Report of the 
Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American 
Academy of Neurology and the Practice Issues Review Panel of the American Association 
of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine. Neurology 2015; 85(4): 357-64. 
2 Kang PB, McMillan HJ, Kuntz NL, et al. Utility and practice of electrodiagnostic testing in 
the pediatric population: An AANEM consensus statement. Muscle Nerve 2020; 61(2): 143- 
55. 
3 Narayanaswami P, Weiss M, Selcen D, et al. Evidence-based guideline summary: diagno- 
sis and treatment of limb-girdle and distal dystrophies: report of the guideline development 
subcommittee of the American Academy of Neurology and the practice issues review panel 
of the American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine. Neurology 
2014; 83(16): 1453-63. 
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patientgruppen ”patienter med misstänkt neuromuskulär sjukdom” 
undergräver rapporten och är anmärkningsvärt.4, 5 

 

Konsekvensanalysen 
Expertgruppen bedömer att förslaget från sakkunniggruppen kommer att få 
långtgående konsekvenser på flera områden: 

 
Påverkan på utbildning, kunskaps-och kompetensöverföring 
Utbildning inom neuromuskulära sjukdomar måste göras brett, eftersom 
vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, logopeder, fysioterapeuter mfl) samt 
studenter vid dessa universitetsutbildningar, bör beakta helhetsbilden. 
Framväxten av föreslagna NHVe riskerar att göra att kunskapen blir alltför 
smal och detaljerad och bara fokuserar på vissa specifika sjukdomar. I tillägg 
gäller det omvända, det vill säga att kompetensen kommer att utarmas på alla 
centra utom de föreslagna avseende neuromuskulära sjukdomar. 

 
Påverkan på forskning 
Det som beskrivs under stycket forskning, utbildning och utveckling är inte 
avancerad forskning, utan mer kvalitetssäkring och kartläggning av 
patientgruppen med hjälp av kvalitetsregister. Med tanke på att NiMs funnits 
sedan 2011 verkar dessa vara svåra att använda fullt ut för detta syfte. 

 
Forskningen om neuromuskulära sjukdomar är idag tämligen 
sjukdomsspecifik och betydligt mer omfattande än det som beskrivs, man 
nämner t ex inte alls interventionsstudier, biomarkörstudier eller prekliniska 
studier. Vad gäller forskningen är det istället viktigt att delta i internationella 
konsortier, för att erhålla tillräckligt patientunderlag och hålla sig 
kontinuerligt uppdaterad med internationellt ledande forskning inom 
respektive neuromuskulär sjukdom. Forskningen bedrivs idag huvudsakligen 
vid universitetssjukhusen, vilket anses vara en adekvat strategi även 
fortsättningsvis. 

 
Verksamhetsperspektiv 
Det finns en påtaglig risk med det liggande förslaget från sakkunniggruppen 
att diagnostik, utbildning och forskning kompromissas och endast fokuseras 
på patienter med primär muskelsjukdom (vilka är de som i praktiken verkar 
avses med rådande förslag). Den optimala strategin för verksamhet inom ett 
så ovanligt område som neuromuskulära sjukdomar är istället att eftersträva 
en samlad multidisciplinär kompetens, oavsett vilken neuromuskulär 
sjukdom det gäller, framförallt avseende diagnostiken. Man glömmer i 
sakkunnigrapporten bort bland annat kongenitala syndrom, 
motorneuronsjukdomar och jonkanalsjukdomar, där diagnostiken inte följer 

 

4 Mary L, Piton A, Schaefer E, et al. Disease-causing variants in TCF4 are a frequent cause 
of intellectual disability: lessons from large-scale sequencing approaches in diagnosis. Eur J 
Hum Genet 2018; 26(7): 996-1006. 
5 McDonald CM. Clinical approach to the diagnostic evaluation of hereditary and acquired 
neuromuscular diseases. Phys Med Rehabil Clin N Am 2012; 23(3): 495-563. 
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den beskrivna mallen. Existerande muskelpatologilaboratorier, som inte 
fortsättningsvis får bedriva verksamhet som flyttas till NVHe, förlorar 
kompetens inom neuromuskulär diagnostik. Återigen försvåras dock 
konsekvensanalysen av frånvaron av en tydlig definition av de 
sjukdomsgrupper och patientflöden som avses. 

 
Framtidsvisioner 
Här fokuseras konsekvensanalysen på vården av dessa patientgrupper och 
inte den diagnostiska processen. Denna analys borde istället bättre avskilja 
diagnostik och efterföljande vårdförlopp, men också se till helhetsbilden av 
diagnostik, vård, utbildning och translationell forskning. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Expertgruppen bedömer att titeln Neuromuskulära sjukdomar inte 
överensstämmer med innehållet. Sakkunnigrapporten är obalanserad och 
saknar en grundläggande genomlysning av den diagnostiska processen av 
patienter med symptom på neuromuskulära sjukdomar, och differentierar inte 
diagnostik kontra vård. 

 
Det är av rapporten ytterst svårt att förstå vilka sjukdomar som faktiskt avses, 
eftersom de sjukdomar som anges endast är de som sakkunniggruppen 
rekommenderar att exkludera. Mellan raderna torde det gå att förstå att det 
rör sig om genetiska och/eller primära muskelsjukdomar i första hand, 
eftersom muskelbiopsi-diagnostik anges som första åtgärd. Det vore 
fördelaktigt om en neuropatolog och/eller en klinisk neurofysiolog ingick i 
sakkunniggruppen för att erhålla en bred multidisciplinär bild av 
diagnostiken vid dessa sjukdomar. 

 
En förnyad genomlysning, som tydligare definierar den viktiga 
multidisciplinära utredningsgång och vårdkedja som krävs för att optimera 
såväl diagnostik, vård, forskning och utbildning kring patienter med 
neuromuskulära sjukdomar, rekommenderas. 

 
 

Specifika synpunkter – Svårbehandlat självskadebeteende 
Expertgruppen anser inte att nivåstrukturering är tillämpligt för 
patientgruppen med svårbehandlat självskadebeteende. Representanter från 
Uppsala universitet tillsammans med Region Uppsala har redan tidigare tagit 
ställning och ställt sig utanför nationellt samarbete i frågan. Vården av 
patienter bör istället utgå från den enskilde patientens individuella behov, 
och bör snarare samordnas i den egna regionen med närhet till vårdgrannar, 
viktiga insatser från andra samarbetspartners, som exempelvis kommunen, 
och närstående. För att uppnå jämlik vård upparbetas viktiga samarbeten i 
hemregionen. Samordning av forskning på nationell nivå bör eftersträvas, 
kvalitetsregister bör skapas och utbildning för såväl psykiatrins och 
somatikens personal liksom för vårdgrannar bör stödjas. 
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Definition av vårdområdet 
Expertgruppen bedömer definition av vårdområdet otillfredsställande. Den 
föreslagna definitionen omfattar inte de svårast sjuka, och samtidigt krävs 
endast två behandlingsförsök. Vad som ska betraktas som ett 
behandlingsförsök är ej definierat. Definitionen bedöms ha inslag av att både 
vara för smal och för bred och blir således både underinklusiv och 
överinklusiv. 

 
Föreslaget antal enheter 
Expertgruppen anser att det för denna patientgrupp ska finnas grundläggande 
kompetens i bassjukvården. Nivåstrukturering bedöms ej tillämpbart för 
denna patientgrupp. 

 
Konsekvensanalysen 
Expertgruppen bedömer inte att denna patientgrupp lämpar sig för nationell 
högspecialiserad vård. Om förslaget ändå ges stöd, kan ett förslag vara att 
prova endast ett nationellt center, där intresse och behov finns. Detta bör ske 
med samtidig övervakning av demografin på de enheter som remitterar 
patienter, för att kunna bedöma tillströmning av nya patienter med svår 
problematik. 

 
En alternativ väg att gå vore att skapa ett eller två nationella kunskapscenter 
som kan bidra med kunskap i patientrelaterad vård liksom för frågor av 
forskningskaraktär och utbildning. 

 
Forskning 
Svårbehandlat självskadebeteende omfattar stora kunskapsluckor. Om beslut 
fattas att vården av patienter med detta tillstånd ska nivåstruktureras, ska 
också nationellt samordnad forskning genomföras för att bidra till bättre vård 
av morgondagens patienter. Ett särskilt stort behov finns avseende 
behandlingsinnehåll och långtidsuppföljningar. Kvalitetsregister, med 
obligatorisk följsamhet, bör tillskapas. 

 
 

Specifika synpunkter – Svårbehandlade ätstörningar 
Expertgruppen är generellt positiv till nivåstrukturering och 
sakkunniggruppens förslag om nationell högspecialiserad vård vid 
svårbehandlad ätstörning. Expertgruppen anser dessutom att högkvalitativ 
forskning bör vara ett krav för att bedriva nationell högspecialiserad vård. 

 
Definition av vårdområdet 
Sakkunniggruppens förslag till definition av patientgrupp nummer ett är: 
”Patienter med allvarlig ätstörning med eller utan primär somatisk eller 
psykiatrisk samsjuklighet där flera, men max fyra, evidensbaserade 
behandlingsförsök med adekvat intensitet genomförts i hemregionen.” 
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Denna formulering och avgränsning bör tydliggöras mer detaljerat, liksom 
vad som krävs för att definieras som ett behandlingsförsök. Hur bedömning 
av motivation och möjlighet till behandlingsframgång ska genomföras bör 
tydligare formuleras. 

 
Antal enheter 
Förslaget om att bedriva högspecialiserad vård bedöms vara i underkant, med 
beaktande av geografiskt avstånd och krav på jämlik vård. En enhet per 
region, det vill säga sex enheter, förefaller mer rimligt. Samtliga bör omfatta 
vård av både barn och vuxna. 

 
Förslag till särskilda villkor 
Expertgruppen har följande synpunkter på förslag till kompetens och 
resurser: 
• Grunden för effektiv ätstörningsvård är teamarbete med många 

ingående professioner. Därför bör teamets roll över en viss profession 
betonas mer tydligt. 

• Vissa professioner/resurser är förutsättningar för ett välfungerande 
högspecialiserat ätstörningsteam, varav några är bristyrken i Sverige, 
t ex barnpsykiater. Bemanning med sådan kompetens måste anses 
obligatorisk för de enheter som ska erbjuda sådan vård. 

• Definiera tydligt vilken kompetens respektive yrkesgrupp ska ha. 
 

Konsekvensanalys 
Expertgruppen anser att det finns risker med att ha sin vård långt från 
hemregionen, då patienten förlorar närhet till socialt nätverk, kommunens 
insatser och den egna ätstörningsvården/psykiatrin som ska ta vid. 

 
Det finns risk att redan välfungerande vårdkedjor försämras på grund av 
omstrukturering av resurser. 

 
Det finns risk för höga kostnader för den nivåstrukturerade vården. En 
tydliggjord finansieringsplan, som inkluderar kostnader för forskning, måste 
utarbetas för att ge en heltäckande bild av hur vården ska finansieras, med 
beaktande av såväl den högspecialiserade vården som den som ska ske på 
basnivå. 

 
Forskning 
En koncentration av vården för patienter med de svåraste 
ätstörningstillstånden ger ökade möjligheter att bedriva forskning inom ett 
område som har många kunskapsluckor. Krav på nationellt samordnad 
forskning bör ingå som ett krav för de vårdenheter som ges ansvar för 
högspecialiserad vård. 

 
Att nationella vårdenheter ska erbjuda fortbildning till kollegor runt om i 
landet är en grundläggande förutsättning, liksom att regelbundet utföra egna 
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utvärderingar och verka för utveckling av kvaliteten på vårdplaner 
tillsammans med patienter och vårdgivare i hemregionerna. 

 
 

Specifika synpunkter – Könsdysfori 
Definition av vårdområdet 
Expertgruppen ställer sig positiv till att området könsdysfori blir nationell 
högspecialiserad vård. 

 
Expertgruppen tillstyrker sakkunniggruppens förslag till definition, under 
förutsättning att antalet ökas till fem centra, varav två-tre kirurgiska enheter. 

 
Föreslaget antal enheter 
Expertgruppen tillstyrker inte det föreslagna antalet enheter som får bedriva 
denna vård. Expertgruppen rekommenderar fem centra, utifrån ökad 
tillgänglighet och närhet. 

 
Expertgruppen tillstyrker inte att tre enheter måste ansvara för viss 
könsbekräftande kirurgi och att en av dessa tre ska ansvara för 
stämbandskirurgi. 

 
Expertgruppen föreslår två-tre centra med kirurgi, och lyfter möjligheten till 
att dela upp de kirurgiska tillstånden, till exempel yttre genital kirurgi, för 
sig. Alternativt att detta ska ingå utan krav på samma geografiska ort som 
resten. 

 
Expertgruppen föreslår att exkludera stämbandskirurgi från definitionen av 
NHV, det är helt olika specialiteter och bör vara ett separat tillstånd. 

 
En minoritet av patienterna genomgår underlivskirurgi. Enligt en svensk 
registerstudie gällande psykisk hälsa hos personer som fått diagnos F64 
under perioden 2005-2015, genomgick 38% underlivskirurgi. I Svenska 
könsdysforistudien (SKDS), som är en multicenterstudie som pågår sedan 
2016, har 273 patienter besvarat frågor om önskemål om genital kirurgi. 52% 
(57/109) av transkvinnor/transfeminina (vid födseln tilldelade män) uppger 
att de absolut önskar göra en sådan operation eller redan har gjort det medan 
29% (48/164) av transmän/transmaskulina (vid födseln tilldelade kvinnor) 
uppger detsamma (pågående studie). Det är således en minoritet av 
patienterna som genomgår genital kirurgi. Alla patienter genomför dock 
utredning och en klar majoritet genomgår hormonbehandling och 
logopedbehandling/bedömning. För unga är det dessutom mycket långa 
kontakter. Närhetsprincipen är viktigare för de delar som är mer frekvent 
återkommande, men inte lika viktigt för patienten när det handlar om ett fåtal 
tillfällen (konsultation, operation, uppföljning). 

 
Det framkommer ingen bakgrund till varför stämbandskirurgin bör vara vid 
samma center som genital kirurgi. Det är helt olika specialiteter. Det bör 
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utföras av de centra som bedöms bäst lämpliga för just foniatrin, oavsett om 
genitalkirurgi genomförs vid samma center. 

 
Förslag till särskilda villkor 
Kompetens i neuropsykiatri, i teamet eller genom handledning, lyfts fram i 
kunskapsstödet från Socialstyrelsen. Expertgruppen ser ett ökande behov av 
den kompetensen ,och rekommenderar att den kompetensen läggs till. 

 
Under kategorin Behandling som behöver finnas som inte är definierat som 
NHV anges att ”NHVe ska kunna erbjuda fysioterapeutisk bedömning och 
behandling, tex kroppskännedom”. Expertgruppen konstaterar att 
fysioterapeutisk bedömning och behandling ej finns med i nuvarande 
kunskapsstöd eller i internationella riktlinjer för utredning och behandling, 
och att det saknas vetenskapligt stöd för att detta ska formuleras som ett ska- 
krav. 

 
Expertgruppen anser att punkten om vidareutbildning för NHV:s personal 
bör förtydligas och lyftas upp från under punkten Övrigt och ges en egen 
rubrik. 

 
Om NHVe ska ansvara för kompetensöverföring, kunskapsspridning, 
utbildning/vidareutbildning, inklusive till primärvården, samt att aktivt 
identifiera områden där det saknas kunskap, kommer det innebära 
omfattande insatser över stora geografiska områden. Samtidigt finns ett stort 
behov av att sprida kunskapen kring könsdysfori/könsinkongruens. Detta 
torde medföra behov av att se över, förtydliga och säkerställa 
resurstilldelning, om NHV ska ha ett stort utbildningsuppdrag. 

 
Vid något (eller flera, med ansvar för att sprida det till de andra) NHVe bör 
det bedrivas ett aktivt strukturerat arbete i att utveckla bättre metoder för 
utforskande av könsidentiteten. 

 
Det bör inte vara ett ska-krav att möjliggöra för patienter att ses i grupp, då 
det redan idag är svårt på grund av geografiska avstånd, vilket torde bli ännu 
svårare om upptagningsområdena blir ännu större. 

 
Det bör förtydligas om samtliga centra, eller bara ett, ska ta fram ett 
nationellt vårdprogram. 

 
Skrivningen ”Ansvara för att registrering i kvalitetsregister sker. Först och 
främst Könsdysforiregistret (KDR) och eventuellt andra relevanta register. 
för att registrering i kvalitetsregister sker.” är problematisk; det är svårt att 
ha ett tillstånd som formulerar att man ska ansvara för eventuellt andra 
relevanta register. 

 
Konsekvensanalys 
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Expertgruppen anser att skrivningen om ökad vårdkvalitet tack vare ökad 
volym är något optimistisk; det kan gälla för väldigt små team, men det finns 
en risk med allt för stora enheter, som redan i nuläget har svårt att klara av 
sitt patientunderlag. Mellanstora center ger god vårdkvalitet utifrån vana i 
bemötande. 

 
Risken är också stor att det blir svårigheter med kunskapsförsörjning till 
kvarvarande center samt en utarmning av kunskap i de regioner som ej har 
kvar uppdraget. 

 
Expertgruppen ser en risk att patienter med lång resväg till NHV:s, med mer 
begränsade resurser (socialt, praktiskt, ekonomiskt) i praktiken trängs undan 
utifrån mindre tillgänglig vård i delar av landet. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Expertgruppen bedömer att det finns ett extra stort behov av uppföljning och 
stöd de närmaste åren efter diagnos, där det är viktigt att tidigt fånga upp 
patienter som inte får önskad effekt av könsbekräftande behandling eller 
behöver andra insatser. 

 
Expertgruppen föreslår följande tillägg: 
- Tätare uppföljning de första åren efter fastställd diagnos. 
- Kvalitetsmått gällande samverkan/överföringar mellan 

barn/vuxenteamen inom NHV. 
- Förtydliga att hormonella behandlingar kan remitteras ut för löpande 

uppföljningar efter påbörjad behandling, för att NHV:s inte ska 
överbelastas med uppföljningsansvaret. 

 
Andra synpukter 
Enligt förslaget är ej bröstkirurgi (mastektomi/augumentation) del av 
förslaget till högspecialiserad vård. Det finns ett stort behov av samverkan 
mellan utredningsteam och plastikkirurgi som ansvarar för bröstkirurgi. Om 
ej bröstkirurgin är del av högspecialiserad vård, är det viktigt att beakta 
samverkan mellan NHV och aktörer som handhar bröstkirurgi. 

 
 

Specifika synpunkter – Fertilitetsbevarande kirurgi vid 
livmoderhalscancer 
Expertgruppen konstaterar att dokumentet innehåller flertalet språkliga 
brister, och att texten skulle tjänat på ytterligare redaktionell bearbetning. 
Diskussionen angående pågående forskning med bäring mot cervixcancer är 
väldigt rörig, och det saknas diskussion om kvaliteten på den forskning som 
görs. 

 
Definition av vårdområdet 
Expertgruppen bedömer att de definitioner som anges är relevanta, men 
texten behöver utvecklas så det tydligare framgår vad som bör göras på NHV 
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och vad som kan göra på hemmakliniken. När börjar och slutar uppdraget för 
NHV? Det är lätt att förstå att bedömning för beslut om eventuell 
fertilitetsbevarande kirurgi bör tas på NHV, samt att själva det kirurgiska 
ingreppet också bör ske på NHV. Frågan är dock om NHV även ska utföra 
hela? Ska den postoperativa vården skötas av NHV, eller kan en patient 
skickas till hemsjukhuset för mobilisering? 

 
Föreslaget antal enheter 
Expertgruppen tillstyrker förslaget på tre NHV. Färre ger sårbarhet, och fler 
ger för få patienter per enhet. 

 
Förslag till särskilda villkor 
Expertgruppen konstaterar att det i förslaget saknas diskussion kring behovet 
av kurator, fysioterapeut, psykolog, lymfterapeut samt någon med sexologisk 
kompetens. Dessa personalkategorier måste på något sätt motiveras i texten. 
Att de kan behövas för de ”egna” patienterna är lätt att förstå men vad de har 
med NHV-patienterna att göra, då de i huvudsak ska tas om hand på 
hemmakliniken, är svårare att förstå. 

 
Det skrivs också att enheten ska bemannas med erfarna gynekologiska 
tumörkirurger dygnet runt, året runt. Denna skrivning innebär att en 
gynekologisk tumörkirurg alltid ska finnas tillgänglig, på plats som någon 
form av bakjour. Behovet av en gynekologisk tumörkirurg vid bedömning 
inför eventuell reoperation eller vid förmodad eller säkerställd allvarlig 
komplikation är begriplig, men i övrigt saknas diskussion och motivering för 
detta krav. 

 
Konsekvensanalys 
Expertgruppen anser att skrivningen om att förslaget kan leda till ”en viss 
kompetensförlust hos de som inte längre får utföra denna typ av kirurgi” är 
problematisk, då det inte tycks finnas någon analys av följderna av ett sådant 
kompetenstapp. Skulle det kunna innebära att exempelvis jourhavande inte 
längre har samma kompetens som tidigare, eller att förmågan att ta hand om 
svåra akuta fall skulle försämras? 
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