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Revidering av förfrågningsunderlag för specialiserad
gynekologisk vård
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till revidering av förfrågningsunderlaget
(regelboken) för specialiserad gynekologisk vård. Föreslagna revideringar
avser ersättningar enligt kapitel 6 i förfrågningsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-05-17
Förslag till reviderade ersättningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och
kvinnosjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna förslag till reviderade ersättningar i förfrågningsunderlaget
för specialiserad gynekologisk vård

att

reviderade ersättningar gäller från och med 1 september 2013

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände i juni 2011 regelbok, senare
benämnt förfrågningsunderlag, för specialiserad gynekologisk vård.
Vårdvalet trädde i kraft den 1 januari 2012.
Vårdgivarnas synpunkter på det gällande förfrågningsunderlaget och
förslag till förändringar har fångats upp och diskuterats i flera
sammanhang: synpunkter muntligen och skriftligen från vårdgivare i
vårdvalet, ett möte med samtliga vårdgivare och flera möten med den
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medicinska referensgrupp som deltog i arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlaget.
Framförda synpunkter har bland annat gällt ersättning för medicinska
utredningar med dyra laboratoriekostnader och kostnader för vissa
operativa ingrepp med betydande materialkostnader. Följande ersättningar
föreslås höjas:
-

-

ersättning för infertilitetsutredningar höjs genom en extra
ersättning för laboratorieprover som krävs inför ställningstagande
till behandling.
ersättning för utredning av habituella aborter (upprepade missfall)
höjs genom en extra ersättning för laboratorieprover.
ersättning för dagkirurgi, nivå 1 (den lägsta nivån),
en ny nivå, kallad 2B, föreslås för dagkirurgiska operationer med
stora materialkostnader.

Laboratoriekostnader för utredning av infertilitet och habituella aborter
ingår för närvarande i ersättningen för så kallat normalbesök.
För att finansiera ovanstående höjningar inom oförändrad kostnad för
2012 föreslås sänkning av följande ersättningar:
-

-

ersättningen för aborter sänks med 500 kr, från 6 000 kr oavsett
metod till 5 500 kr oavsett metod.
preventivmedelsutredning och inläggning av intrauterint
preventivmedel flyttas från resurskrävande läkarbesök till
”normalbesök”.
tre laparaskopiska ingrepp inom gruppen ”större kirurgiska
ingrepp” sänks en ersättningsnivå.
ersättningen för ”normalbesöket” sänks med 15 kr. Större delen av
sänkningen motsvaras totalt sett av att provtagning vid utredning av
infertilitet och habituella aborter ersätts separat.

För aborter gäller även fortsättningsvis att samtliga godkända kliniker skall
kunna tillhandahålla såväl medicinska som kirurgiska aborter. En
betydande andel, för närvarande cirka 60 %, av alla medicinska aborter
utförs som hemabort. För att undvika styrande ekonomiska incitament är
förvaltningens bedömning att ersättningen till klinikerna även
fortsättningsvis bör vara densamma oavsett metod.
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Tilläggsersättningar för medicinsk service har anpassats till
kostnadsutfallet 2012, vilket innebär både höjningar och sänkningar i
förhållande till nuvarande ersättningar.
Förslag till förändrade ersättningar enligt ovan framgår av bilaga till
tjänsteutlåtandet. Både nu gällande och föreslagna ersättningar framgår.
Gällande vårdavtal anger i §3: ” Så snart Beställaren har fattat beslut om
ändring i villkoren i Regelboken skall Beställaren skriftligen informera
Vårdgivaren om dessa ändringar (”Ändringsmeddelande”). Om
Vårdgivaren inte vill bli bunden av de ändrade villkoren, skall Vårdgivaren
inom 60 dagar från den tidpunkten Ändringsmeddelandet är avsänt,
skriftligen meddela Beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras.”
Avtalet upphör i sådana fall att gälla efter 12 månader.
De förändrade villkoren kan mot bakgrund av ovanstående tidigast träda i
kraft 1 september 2013.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna revideringar innebär både höjda och sänkta ersättningar och
beräknas inte påverka den totala kostnaden. För enskilda vårdgivare kan
förändringarna innebära ökade eller minskade totalintäkter, beroende på
mottagningens inriktning.
Konsekvenser för patientsäkerhet
De förslagna korrigeringarna av vissa ersättningar, till exempel för
medicinsk service och vissa operationer, ger incitament till stöd för en
patientsäker vård.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget medför inga konsekvenser i detta avseende.
Miljökonsekvenser
Förslaget medför inga miljökonsekvenser.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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Förslag till reviderade ersättningar för specialiserad
gynekologisk vård
(Förslag till reviderade ersättningar har fetmarkerats)
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Produktionsrelaterade ersättningar

Produkt

Pris kr

Pris kr
nytt

Telefonrådgivning

140

Basuppdrag, besök gynekologmottagning

1075

Basuppdrag, resurskrävande besök gynekologmottagning

1 800

Basuppdrag, mycket resurskrävande besök
gynekologmottagning

2 200

Förbesök abort inkl.ultraljud och provtagning

1075

1060

Abort inkl förbesök och efterbesök

6 000

5 500

Psykosocial rådgivning, abortuppdraget

800

Dagkirurgiska ingrepp, nivå 1

4 000

Dagkirurgiska ingrepp, nivå 2 A

8 000

Dagkirurgiska ingrepp, nivå 2 B

1060

5 000
10 000

Dagkirurgiska ingrepp, nivå 3

13 000

Större kirurgiska ingrepp, nivå 1

6 500

Större kirurgiska ingrepp, nivå 2

17 000

Större kirurgiska ingrepp, nivå 3

22 000

Kvalificerat gynekologiskt ultraljud, nivå 1

1 200

Kvalificerat gynekologiskt ultraljud, nivå 2

1 800

Kvalificerat gynekologiskt ultraljud, nivå 3

3 000

Uroterapeutisk utredning och behandling, besök

800

Uroterapeutisk utredning och behandling, resurskrävande
besök

1 200

Extra ersättning per besök inom basuppdraget om tolk
närvarar *

400

Extra ersättning per akut besök hänvisat via ”Vårdguiden
på telefon” **

300

300

Extra ersättning för prover vid
infertilitetsutredning som leder till remiss till
Fertilitetsenheten Huddinge

1 050

1 gång/par och utredning
Extra ersättning Utredning habituell abort

2 350

1 gång/par och utredning
* Extra ersättning om tolk närvarar inom basuppdraget utbetalas endast om tolktjänst
som Stockholms läns landsting har avtal med används. Ersättningen betalas även om
tolken närvarar via exempelvis telefon eller webbkamera. Om tolk uteblir äger
Vårdgivaren rätt till ersättning, se Uppdragsguiden under Språk & tolk.
** Extra ersättning för akuta besök utbetalas endast om patienten hänvisats via
”Vårdguiden på telefon”.
Tilläggsersättning, medicinsk service

Pris kr

Pris kr
nytt

Andrologi

1 300

Arbetsfysiologi

1 050

Bentäthetsmätning

1 000

1 100

Cystometri

2 300

2 400

Datortomografi enkelsnitt

2 400

2 200

Genetik, kromosomanalys blod

4 550

4 650

Hals- och bröstorgan, konventionell röntgen

450

Lungfunktionsdiagnostik

1 100

Magnetisk resonanstomografi

2 600

Magtarmkanal och bukorgan

700

Non-invasiv hjärtdiagnostik

1 550

Perifer cirkulationsdiagnostik

1 500

Sfinkter-EMG

800

Skelett och Rörelseorgan grupp 1

1 000

Skelett och Rörelseorgan grupp 2

3 200

500
1 100

Ultraljud buk, njurar

950

Uretratryckprofil

800

Urinflödesmätning

600

Urogenitalorgan, röntgen

2 200

2 000

