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Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ansökan till Rikssjukvårdsnämnden om att bedriva
rikssjukvård inom områdena barnglaukom och
barnkatarakt samt intrauterina behandlingar
Ärendebeskrivning
S:t Eriks Ögonsjukhus AB har inkommit med ansökan om tillstånd att
bedriva rikssjukvård inom områdena barnglaukom och barnkatarakt och
Karolinska Universitetssjukhuset om tillstånd att bedriva intrauterina
behandlingar som rikssjukvård.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 6 december 2011
Ansökan från S:t Eriks Ögonsjukhus AB om att bedriva behandling av
barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård
Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om att bedriva intrauterina
behandlingar som rikssjukvård
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att ansöka till Riksjukvårdsnämnden om att få bedriva rikssjukvård inom
området barnglaukom och barnkatarakt
att ansöka till Riksjukvårdsnämnden om att få bedriva rikssjukvård inom
området intrauterina behandlingar
att omedelbart justera beslutet.
Förvaltningens motivering till förslaget
Rikssjukvårdsnämnden (RSN) vid Socialstyrelsen är bildad på uppdrag av
regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av
ett landsting men med hela landet som upptagningsområde.
RSN har två huvuduppgifter. Den första är att besluta vilka verksamheter
som skall definieras som Rikssjukvård och den andra att besluta vilka
enheter inom hälso- och sjukvården som skall få tillstånd att bedriva
Rikssjukvård.
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RSN har beslutat att området Barnglaukom och Barnkatarakt skall vara
Rikssjukvård, samt beslutat om definition av dessa områden.
Barnglaukom är en ovanlig sjukdom som ger förhöjt tryck i ögat med risk
för svår synnedsättning. Behandlingen utförs framgångsrikt bland annat
vid S:t Eriks ögonsjukhus.
Barnkatarakt är också en ovanlig sjukdom som ger grumling av ögats lins.
Behandlingen utförs framgångsrikt bland annat vid S:t Eriks ögonsjukhus.
RSN har även beslutat att området Intrauterina behandlingar skall vara
Rikssjukvård samt beslutat om definition av dessa områden.
Intrauterina behandlingar innebär att man operativt korrigerar sjukdom
hos foster under pågående graviditet. Ingreppet görs inne i livmodern via
titthålsteknik, varefter graviditeten fortskrider och fostrets möjligheter till
överlevnad förbättras. Karolinska Universitetssjukhuset är nationellt
ledande inom området.
RSN har inbjudit landsting att ansöka om att få tillstånd att bedriva
Rikssjukvård inom ovan nämnda områden.
Det vore av stort värde för S:t Eriks Ögonsjukhus, som är ett av Europas
ledande ögonsjukhus, om sjukhuset kunde få uppdraget att bedriva
rikssjukvård inom områdena barnglaukom och barnkarakt.
Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av de ledande sjukhusen inom
prenatal vård, neonatologi och barnsjukvård och ett uppdrag att bedriva
rikssjukvård inom området intrauterina behandlingar skulle bidra till
ytterligare utveckling inom dessa områden.
Ekonomiska konsekvenser
Fler patienter från andra landsting medför ökade intäkter till Stockholms
läns landsting.
Konsekvenser för patientsäkerhet
En av grundtankarna med att samla viss vård till en eller två vårdgivare i
landet är att detta enligt all erfarenhet ger ökad patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Möjligheterna till mer jämställd och jämlik vård ökar genom att
koncentrera behandlingarna till färre vårdgivare.
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Miljökonsekvenser
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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