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BAKGRUNDSFAKTA 
Socialstyrelsen har givit i uppdrag åt regionerna Västerbotten genom Norrlands 
universitetssjukhus, Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset, Västra Götaland 
genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skåne genom Skånes universitetssjukhus 
att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV), av viss vård vid förvärvade 
ryggmärgsskador.  
 Det gäller för förvärvad traumatisk och icke-traumatisk ryggmärgsskada som är 
avgränsad och primärt inte förväntas förvärras. Ryggmärgsskada till följd av akut 
inflammatoriskt tillstånd i ryggmärgen eller mycket långsamt tillväxande tumörsjukdom 
inkluderas i definitionen om dessa tillstånd är under kontroll och vidare utredning eller 
specifik medicinsk behandling inte längre bedöms aktuell. 
 Uppdraget börjar att gälla från 2023-04-01. 
 
NYHETSBREV 
Vi vill i detta första nyhetsbrev informera om vilka vi är som arbetar med NHV 
för ryggmärgsskador, lite om vilket arbete som pågår och att vi återkommer med 
mer information längre fram.  
 Detta första nyhetsbrev distribueras till de kontaktpersoner som vi i 
styrgruppen hittills har identifierat. Du får gärna vidarebefordra nyhetsbrevet till 
andra som berörs.  
 
STYRGRUPPEN 
Vi arbetar med att ta fram underlag, riktlinjer och rutiner för aktörer inom 
sjukvården som påverkas av och är beroende av NHV ryggmärgsskadevård. 
Styrgruppen har under våren bl a arbetat med att ta fram geografisk indelning, 
tydliggöra uppdraget för att säkerställa en likvärdig vård samt tillsätta 
arbetsgrupper.  
 Avstämning har gjorts med Svenska föreningen för rehabiliteringsmedicin 
avseende ST-utbildningen. Flera möten har ägt rum med Socialstyrelsen kring 
ett antal indikatorer som följs inom varje NHV. 
 Du är välkommen att kontakta personerna i styrgruppen vid behov på nedanstående 
e-postadresser. I styrgruppen ingår 
 
Region Västerbotten 
Solveig Hällgren 
solveig.hallgren@regionvasterbotten.se 
 
Hans Lindsten 
hans.lindsten@regionvasterbotten.se 
 
Region Stockholm 
Claes Hultling 
claes@spinalis.se 
 
Tomas Brofelth 
tomas.brofelth@regionstockholm.se 
 
Anna Ekesbo Freisinger 
anna.ekesbo-freisinger@regionstockholm.se 

Västra Götalandsregionen 
Åsa Lundgren Nilsson 
asa.c.nilsson@vgregion.se 
 
Elisabeth Åkerlund 
elisabeth.akerlund@vgregion.se 
 
Lisa Bondjers 
lisa.bondjers@vgregion.se 
 
Region Skåne 
Annika Cederwall 
annika.cederwall@skane.se 
 
Hélène Pessah Rasmussen 
helene.pessah@skane.se



NYHETSBREV 1 
Ryggmärgsskador 

Nationell högspecialiserad vård 
 

2022-06-20 
2(2) 

 
 

 

 
 
 
ARBETSGRUPPER 
Arbetsgrupper bildas för specifika frågor såsom inklusions- och exklusionskriterier, 
innehållet i primärrehabiliteringsförloppet och första delen av det nationella 
vårdprogrammet. Det är fyra arbetsgrupperna som är uppdelade på barnuppdrag, 
vuxenuppdrag, andningsuppdrag och vårdprogramuppdrag. I arbetsgrupperna ingår 2-3 
personer från respektive NHV-region. 
 
DET FORTSATTA ARBETET 
Uppdrag börjar att gälla 2023-04-01 och fram till dess är det en mängd olika processer 
som måste dokumenteras. När vi har kommit längre i vårt arbete i de olika grupperna 
kommer vi att informera om hur arbetet fortskrider. Vi ser fram emot att få hålla dig 
informerad om arbetet med NHV ryggmärgsskador. Vi har gärna en dialog med de 
aktörer som påverkas av NHV, hör gärna av dig. 
 
 
Styrgruppen för NHV Ryggmärgsskador 


