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Revidering av regelböcker för förlossningsenheter,
höft- och knäprotesoperationer, kataraktoperationer
och ögonbottenfotografering inför år 2010
Ärendet
Regelböckerna har anpassats till nya gemensamma mallar. Kompletteringar
eller förtydliganden av uppdragsbeskrivningarna för förlossningsenheter,
höft- och knäprotesoperationer och ögonbottenfotografering har gjorts efter
synpunkter från vårdgivarna och erfarenheter från den tid vårdvalet varit i
kraft.
Ärendet har behandlats i sjukvårdsstyrelse norr respektive söder och till
programberedningarna äldre och multisjuka respektive barn, unga och
kvinnosjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna reviderade avsnitt i regelbok för förlossningsenheter att
gälla fr o m 2010-01-01

att

godkänna reviderade avsnitt i regelbok för höft- och
knäprotesoperationer att gälla fr o m 2010-01-01

att

att godkänna reviderade avsnitt i regelbok för kataraktoperationer att
gälla fr o m 2010-01-01

att

att godkänna reviderade avsnitt i regelbok för
ögonbottenfotografering att gälla fr o m 2010-01-01

Bilagor
1 Regelbok för förlossningsenheter
2. Regelbok för höft- och knäprotesoperationer
3. Regelbok för kataraktooperationer
4. Regelbok för ögonbottenfotografering
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Förvaltningens synpunkter
Hälso- och sjukvårdsdirektören har faställt nya gemensamma mallar för
regelböckernas olika kapitel. Förändringarna avses inarbetas i gällande
regelböcker och tillämpas fr o m 1 januari 2010.
Förvaltningen har gjort en översyn av Allmänna villkor och förslag lämnas
till HSN för godkännande. De nya Allmänna villkoren avses också gälla
fr o m 1 januari 2010 och ingå i regelböckerna.
I bilagor till tjänsteutlåtandet redovisas de delar som i detta ärende föreslås
revideras, nämligen uppdragsbeskrivning, ersättningsbilaga och
uppföljningsplan.
Vårdgivarna har under våren beretts tillfälle att komma med synpunkter
och förslag till förändringar av regelboken, särskilt uppdragsbeskrivningen
och uppföljningsplanen. Inkomna förslag har legat till grund för de
förändringar som inarbetats i respektive uppdragsbeskrivning för
förlossningsenheter, höft- och knäprotesoperationer och
ögonbottenfotografering. Dessa förändringar är gulmarkerade i bilagorna
till tjänsteutlåtandet.
Ändringarna i uppdragsbeskrivningarna innebär förtydliganden i
avgränsning och definition av uppdraget, men innebär i praktiken ingen
förändring av ansvar eller uppdrag.
I regelboken för kataraktoperationer föreslås ingen förändring av
uppdragsbeskrivningen beträffande innehållet.
Övriga förändringar av regelböckernas uppdragsbeskrivningar är
anpassningar av redaktionell art till den gemensamma mallen, framförallt
att avsnitt som planeras ingå i Allmänna villkor har lyfts ur
uppdragsbeskrivningen.
Uppföljningsbilagorna i respektive regelbok, med undantag för regelboken
för förlossningsenheter, föreslås till sitt innehåll vara oförändrade för 2010.
Erfarenheter av uppföljningen av 2009 kan därmed ligga till grund för
eventuella kommande revideringar. Det inledande avsnittet i respektive
uppföljningsbilaga har anpassats till den gemensamma mallen.
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I uppföljningsbilagan till regelboken för förlossningsenheter har vissa
rättningar och förenklingar gjorts. Ändringarna är gulmarkerade i bilagan.
Ersättningsnivåerna föreslås vara oförändrade till 2010. En modifiering av
ersättningsmodellen för kataraktoperationer och höft- och
knäprotesoperationer föreslås ske för att förenkla den administrativa
hanteringen och uppföljningen. Förändringen innebär en anpassning till
rutiner som tillämpas under 2009.
Enligt gällande regelbok skall ersättning för besök utgå endast när besöket
inte leder till operation. Den föreslagna förändringen innebär att ersättning
för besök utgår även när patienten opereras. I stället reduceras ersättningen
för operationen med motsvarande belopp, för höft- och
knäprotesoperationer med 725 kr och för kataraktoperationer med 370kr.
I 2009 års regelböcker för kataraktoperationer respektive höft- och
knäprotesoperationer finns en bonus på 0,2% av utbetald ersättning om
vårdgivaren uppfyller miljöparagrafen i Allmänna villkor. Nya anvisningar
för regelböcker anger att ett vite i stället skall utgå om inte vårdgivaren
uppfyller miljökraven. I regelboken för kataraktoperationer tillkommer
bonusen till de ersättningsbelopp som anges i regelboken. För att
kompensera för det intäktsbortfall som uppstår för vårdgivarna föreslås att
ersättningen för kataraktoperationer höjs med 11 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Ersättningsnivån är oförändrad i samtliga regelböcker jämfört med 2009.
De förändringar av uppdragsbeskrivningarna och justeringar av
ersättningsmodellerna som föreslås påverkar inte kostnaderna i förhållande
till nu gällande regelböcker.
Konsekvenser för patientsäkerhet
De förändringar som föreslås påverkar inte patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
De förändringar som föreslås påverkar inte förutsättningarna för en
jämställd och jämlik vård.
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Miljökonsekvenser
De förändringar som föreslås får inga miljökonsekvenser.

Catarina Andersson Forsman
Leif Karnström
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