
     

 

INLEDNING: 

Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) har anmodats att yttra sig om Socialstyrelsens 

förslag om pilotområden för nationell högspecialiserad vård.  

Sakkunniggruppen för kvinnosjukdomar och förlossning har valt ut följande pilotområden: 

- Avancerad kirurgi vid endometrios (5 vårdenheter) 

- Trofoblastsjukdomar (1 vårdenhet) 

- Avancerad fostermedicin (2 enheter) 

Sakkunniggruppen för nervsystemets sjukdomar har valt ut följande pilotområde: 

- Ryggmärgsskador (4 vårdenheter) 

 

YTTRANDE: 

SWESEM anser att det är av stor vikt att följande punkter tas i beaktande vid etablering av 

vårdenhet för nationell högspecialiserad vård: 

- Centraliseringen till färre vårdenheter kommer att leda till en ökad resursanvändning 

inom ambulanssjukvården och sjuktransport. Detta gäller särskilt inom området för 

ryggmärgsskador (akuta traumatiska skador kommer kräva ambulanstransport till 

nationellt centrum). Vi anser därför att ambulanssjukvårdens resurser måste 

anpassas innan nationella centrum tas i bruk. Annars riskeras att tillgängligheten för 

övriga patienter kommer att försämras. 

- Patienter som behandlas på ett nationellt centrum kommer troligen ofta ha långa 

vårdtider och en hög resursbehov. Kapaciteten på nationella centrum behöver 

anpassas till det utökade resursbehovet innan implementering, annars riskeras att 

tillgängligheten för patienter inom den akuta vårdkedjan försämras (t ex förvärrad 

vårdplatsbrist). 

- När patienter på hemorten drabbas av komplikationer till genomförd behandling 

eller operation som har genomförts på ett nationellt centrum är det av stor vikt att 

patienten har fått tydliga instruktioner om vart hen bör vända sig när som helst på 



dygnet. Patientjournal och eventuell radiologi eller dylikt från det nationella centret 

bör finnas tillgängliga på hemortssjukhus. Det krävs därför att journal och andra 

relevanta uppgifter görs tillgänglig till hemortssjukhus redan innan patienten 

återvänder till hemorten. 

- Det är viktigt att ta patientperspektivet i beaktande vid etablering av nationella 

enheter för högspecialiserad vård. Det kommer att krävas ett utökad antal 

övernattningsmöjligheter för patienter och anhöriga på t ex patienthotell eller 

liknande. 

SWESEM har följande synpunkter angående urvalet av pilotområden för högspecialiserad 

vård: 

- Vården av patienter med traumatisk ryggskada är ofta komplex och multidisciplinär. 

Patienten har ofta ytterligare skador på andra organsystem. Kritiskt sjuka 

traumapatienter flyttas i dagsläget efter initial stabilisering vanligen till ett av 

universitetssjukhusen för fortsatt vård. Dessa sjukhus erbjuder idag ryggkirurgi. Vid 

en framtida etablering av 4 vårdenheter för ryggmärgsskador kommer detta leda till 

att vissa patienter kommer behöva överflyttas ytterligare en gång, vilket medför ökad 

risk för komplikationer och försämring. Ryggkirurgin kommer även fördröjas genom 

detta tillvägagångssätt. SWESEM anser det som osannolik att eventuella fördelar 

med en centralisering av ryggmärgsskador (hos kritiskt sjuka traumapatienter) 

överväger ovan beskrivna nackdelar. 

- Yttrandet angående centraliseringen av patienter med trofoblastsjukdomar beskriver 

tydlig att prognosen för kvinnor i Sverige med gestationell trofoblastneoplasi (GTN) 

är mycket god (90-100% blir botade), och troligen i paritet med internationella 

resultat. Det förblir därför oklar på vilket sätt vården av kvinnor med GTN är 

suboptimal idag, och om en centralisering verkligen kommer att leda till en 

förbättrad outcome för patienterna. Nackdelar med en centralisering kan i det här 

fallet överväga de eventuella fördelar. 

- SWESEM har inga synpunkter angående förslagen kring centraliseringen av 

pilotområdet ”Avancerad kirurgi vid endometrios” och pilotområdet ”Avancerad 

fostermedicin”. 
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