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BAKGRUNDSFAKTA 
Socialstyrelsen har givit i uppdrag åt regionerna Västerbotten genom Norrlands universitets-
sjukhus, Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset, Västra Götaland genom Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Skåne genom Skånes universitetssjukhus att bedriva nationell hög-
specialiserad vård (NHV), av viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador.  
 Viss vård innefattar att ”efter det akuta omhändertagandet (diagnos och initial stabilisering) ska 
subakut vård och rehabilitering, så kallad primär rehabilitering, av förvärvad ryggmärgsskada 
bedrivas vid nationell högspecialiserad enhet fram till utskrivning”. 
 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. 
 
 
 
RAPPORT 
 
Det finns nu en rapport framtagen som ligger till stöd för remitterande, utförande och 
mottagande enhet samt ger en grund till jämlik vård inom de enheter som har nationellt 
uppdrag för primär rehabilitering vid ryggmärgsskada.  
 
Rapporten har tagits fram av arbetsgrupper med representanter från regionerna; 
Västerbotten, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Styrgruppen vill framföra sitt stora 
tack för det arbete som lagts ner för att ta fram rapporten. 
 
Rapporten bifogas med Nyhetsbrevet. 
 
INFORMATIONSMÖTE 
 
Digitala informationsmöten, i Teams, kommer att hållas i januari. Rapporten kommer att 
presenteras och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.  
 
Anmäl dig till informationsmötet i Regionkalendern, https://regionkalender.vgregion.se, 
sök på NHV ryggmärgsskada eller klicka på länken nedan. Datum och tid är  
 
2023-01-19, kl 1000-1100, länk https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/6593 
2023-01-25, kl 1530-1630. länk https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/6731 
 
Det är samma information vid båda tillfällena. Sprid gärna Nyhetsbrev och möjligheten 
att anmäla sig till informationsmöte vidare. 
 
 
Vi vill också passa på att önska alla 
 
En god jul och Ett gott nytt år 
 
Styrgruppen 

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/6593
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/6731
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KONTAKTPERSONER I STYRGRUPPEN 
 
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 
 

 


