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Betalning för multifokala linser vid starroperation
Ärendet
I detta ärende föreslås att patienter som vid operation för grå starr önskar
multifokala linser själva får betala merkostnaden jämfört med vad
standardlinser kostar. Dessa linser kan vara aktuella för yngre personer som
får grå starr. Med multifokala linser behöver patienten som regel inte
glasögon. Ett särskilt beslut behövs av landstinget för att vårdgivarna skall
ha rätt att debitera patienten kostnaden.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige
godkänna att vårdgivare som har vårdavtal med landstinget i samband
med operation av grå starr får debitera patient som önskar multifokala
linser merkostnaden jämfört med vad standardlinser kostar.

Förvaltningens synpunkter
Många personer som använder glasögon kan genom en operation korrigera
sitt synfel så att glasögon inte behövs. Sådana operationer betraktas inte som
sådan hälso- och sjukvård som landstinget skall finansiera. Patienter som
genomgår sådana ingrepp betalar således själva de avgifter som de privata
kliniker som utför ingreppet debiterar.
Operationer av grå starr ingår i den offentligt finansierade vården och utförs
av olika kliniker enligt avtal med landstinget. Grå starr drabbar mest äldre
personer men även yngre personer kan få sjukdomen. De linser som sätts in
vid operationen är standardlinser och ersättningen till klinikerna bygger på
att sådana används.
Flera vårdgivare och patienter har nu vänt sig till landstinget och uttryckt
önskemål att det skall vara möjligt för patienten att på egen begäran få
multifokala linser inopererade i stället för standardlinser. Detta för patienten
att inte skall behöva använda glasögon. Det är i praktiken av medicinska
skäl i regel inte möjligt för en patient som i samband med en grå
starroperation fått standardlinser senare byta ut den mot multifokala linser.
Dessa linser bör alltså om patienten önskar sådana sättas in vid grå
starroperationen.

Bilaga: Yttrande från landstingsjuristerna
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Bedömningen är att cirka 1000 patienter per år kommer att önska sådana
linser. Operationsförfarandet och kostnaden för själva ingreppet är desamma
oavsett vilka linser som sätts in. Merkostnaden för multifokala linser är
cirka 5 500 kronor per öga.
Förvaltningen bedömer att dessa merkostnader bör patienten svara för på
samma sätt som andra som opereras för att inte behöva glasögon får betala
detta själva.
Landstingsjuristerna har i bifogat yttrande klargjort att det formellt är
möjligt att fatta ett beslut där patienterna får debiteras denna tilläggskostnad.
Frågan är av principiell betydelse och bör behandlas av
landstingsfullmäktige.
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