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Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om
Logopedverksamhet 2012
Ärendebeskrivning
Förslag till förfrågningsunderlag (FFU) enligt Lag om valfrihetssystem
(LOV) för år 2012 (f.d. Regelböcker) om Logopedverksamhet.
Förvaltningen har i uppdrag att årligen se över förfrågningsunderlagen och
till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå eventuella förändringar.
Beslutade ändringar meddelas därefter befintliga vårdgivare genom
ändringsmeddelanden. För presumtiva vårdgivare, som söker
godkännande, gäller det vid godkännandetidpunkten aktuella
förfrågningsunderlaget.
I ärendet föreslaget FFU föreslås gälla från och med 2012-03-01.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-12-08
Förfrågningsunderlag enligt LOV om Logopedverksamhet, bilaga
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och
kvinnosjukvård

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förfrågningsunderlag enligt LOV om Logopedverksamhet
2012 med att gälla från och med 2012-03-01

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Vårdval för logopedverksamhet infördes 2008 och omfattade då 59
auktoriserade mottagningar. Logopedverksamheterna vänder sig mot fem
målgrupper: barn med språk- och talstörning, stamning, röststörning,
vuxna med neurologisk betingad språkstörning och eller sväljstörning samt
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den största målgruppen utgörs av barn
upp till 18 år med språk- och talstörning samt läs- och skrivsvårigheter
/dyslexi. I dag har Stockholms läns landsting avtal med närmare 100
auktoriserade mottagningar. Under 2011 har fem nya logopedmottagningar
auktoriserats och fyra ansökningar är under handläggning. Antalet besök
har stigit med drygt 20 procent varje år 2008 - 2010, till drygt 110 000
besök. Under 2011 har besöken ökat med 12 procent till och med
september. Kostnaden för vårdval logopedi 2010 var 109 Mkr vilket innebär
en kostnadsökning på 111 procent på 3 år. För 2011 är kostnadsökningen till
och med september 6 procent jämfört med föregående år. För närvarande
finns logopedmottagningar som erbjuder behandling/utredning inom en
vecka för samtliga målgrupper och majoriteten av mottagningarna erbjuder
behandling inom 3 - 4 veckor.
Förslag till ändringar i uppdraget
Den nuvarande 18-årsgränsen för målgrupperna språk- och talstörning och
neurologiskt betingad språkstörning och eller sväljstörning föreslås utgå.
Kompetenskraven för logopedverksamheten föreslås höjas genom krav på
att minst en logoped per mottagning ska ha motsvarande minst två års
erfarenhet. Logoped ska utföra minst 25 dyslexiutredningar per år för att
upprätthålla kompetensen.
Beskrivningen av vårdens innehåll förbättras genom att krav på registrering
av klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ) och diagnos införs i enlighet med
Landstingsstyrelsens förvaltnings beslut 2009. Uppföljning av vården kan
därmed främst ske via beställarens system istället för via webbaserad
självrapportering.
Förslag till ändringar i ersättningsvillkoren:
•

•

En ny ersättningsmodell införs som innebär att ersättningen
bestäms utifrån besökstyp (nybesök, återbesök, gruppbesök,
teambesök och hembesök). Tidigare reglerades ersättningen utifrån
målgrupp. Besökstypen kan kombineras med KVÅ-koder för
resurskrävande besök för barn med språk- och talstörning som
därmed ger en högre ersättning.
Besöksersättning för patienter med röststörning anpassas till den
generella ersättningsnivån vilket innebär en höjning av ersättningen
för den målgruppen. Även ersättning till gruppbesök höjs. För att
täcka kostnaden justeras övriga besöksersättningar med undantag
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för resurskrävande besök för barn upp till 18 år med språk- och
talstörning och gruppbesök.
• Ersättning för överlämning av utredningsresultat av dyslexi till
remitterande skola, har lyfts ut ur ersättningen för dyslexiutredning.
De besöken kommer att ersättas som ett ordinarie besök.
• Hjälpmedelsutprovning är en del av rehabiliteringsprocessen och de
besöken föreslås ersättas som ordinarie besök.
I övrigt föreslås inga ändringar av principiell eller materiell natur utöver de
som framgår av besluten i HSN den 25 oktober 2011, om Allmänna villkor
och gemensamma mallar.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna förändringar bedöms rymmas inom tilldelade ekonomiska
ramar. Vårdvalsmodellen innebär att antalet auktorisationer och omfattning (sysselsättningsgrad) kan utökas ytterligare och därmed ge ökade
kostnader.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Föreslagna förändringar bedöms inte medföra några konsekvenser för
patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Föreslagna förändringar bedöms kunna få positiva konsekvenser för
jämställd vård då rapporteringen innehåller två frågor om jämställd vård.
Miljökonsekvenser
Föreslagna förändringar bedöms få oförändrade miljökonsekvenser.
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