
Karolinska 
Institutet 

Rektor 

Beslut 
2019-10-29 

Socialstyrelsen 
NHV-remiss@socialstyrelsen.se 
Ert dnr 7829/2018-74 

12394/2018 
12389/2018 
12391/2018-20 
7829/2018-74 
12391/2018-19 

Dnr: 1 -726/2019 
Sid: 1/1 

Yttrande över remiss Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell 
högspecialiserad vård avseende sex vårdområden. 

Karolinska institutet (Kl) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
Socialstyrelsens remiss avseende sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell 
högspecialiserad vård (NHV). 

Kl är huvudman för forskning och utbildning, och därmed beroende av en väl 
fungerande hälso- och sjukvård för att kunna bedriva klinisk forskning och utbildning. 
Kl är också beroende av ett mycket nära samarbete med Region Stockholm därför att 
en stor del av den kliniska forskningen bedrivs i samverkan. Då remissen avser förslag 
till vårdområden för kommande tillstånd har Kl kommit överens med Region 
Stockholm om att medverka i beredningen av Region Stockholms remissvar. Kl står 
bakom de synpunkter som framförs i samtliga av Region Stockholms remissvar (VKN 
2019-0192-8, VKN 2019-0192-7, VKN 2019-0192-4, VKN 2019-0192-6, VKN 2019-
0192-3 resp. VKN 2019-0192-5). 

Klinisk forskning och utbildning kräver en viss volym vård, en s.k. kritisk massa. 
Därför föreligger det för vissa vårdornråden ett behov av att koncentrera vården för att 
kunna bedriva forskning, utbildning och utveckling (FoUU). 

Kl vill ytterligare förstärka det som betonas i Region Stockholms remissvar; att 
forsknings-, utbildnings- och utvecklingsperspektiven på ett tydligare sätt behöver 
belysas i underlaget för aktuella vårdornråden. Därutöver är det nödvändigt att FoUU 
ingår som ett särskilt villkor vid beslut om framtida NHV-enheter. Beslutsunderlaget 
måste beskriva potentiella möjligheter till både framtida nationell och internationell 
forskning och utbildning. Även de möjligheter en koncentrering av resurser till 
befintlig forskning och utbildning som skapas om den högspecialiserade vården 
fokuseras till ett fåtal platser i landet måste beaktas. 
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Beslut i detta ärende har fattats rektor Ole Petter Ottersen efter föredragning av 
specialist Maria Lönn. I ärendets slutliga handläggning har dekan Anna Martling och R ~ d:;; ri:t: ock: deltagit 
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