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Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval
specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till revidering av förfrågningsunderlaget
(regelboken) för specialiserad hudsjukvård i öppenvård.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-09-09
Tilläggsuppdrag hyperhidros
Ersättningsvillkor 2014
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna förslag till reviderade ersättningar i förfrågningsunderlaget
för specialiserad hudsjukvård i öppenvård

att

införa tilläggsuppdrag med behandling av palmar hyperhidros

att

den grundläggande principen för ickeval är närhetsprincipen, det vill
säga den vårdgivare som verkar närmast patientens bostad

att

revideringarna gäller från och med 1 januari 2014

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände i juni 2011 regelbok, senare
benämnt förfrågningsunderlag, för specialiserad hudsjukvård i öppenvård.
Vårdvalet trädde i kraft den 1 januari 2012.
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Vårdgivarnas synpunkter på det gällande förfrågningsunderlaget och
förslag till förändringar har diskuterats i flera sammanhang: synpunkter
muntligen och skriftligen från vårdgivare i vårdvalet, ett möte med samtliga
vårdgivare och ett flertal möten med en medicinsk referensgrupp med
deltagare både från privat och offentlig vård.
Framförda synpunkter har bland annat gällt ersättning för kostsamma
laboratoriekostnader, utredningskostnader vid systemsjukdom samt vissa
kirurgiska åtgärder. Följande förändringar föreslås:
-

-

Tillägg av ersättning för prover inom klinisk immunologi respektive
klinisk bakteriologi
Uppräkning av PAD (patologi) från 300 kronor till 525 kronor
Tillägg av ersättning för lungröntgen
Produkten ”Excision av hudförändring i huvud-halsregionen” delas i
två delar där en åtgärd bedöms som mer avancerad och därför höjs
ersättningen från 2300 kronor till 3000 kronor
”Besök läkare” höjs från 760 kronor till 770 kronor
”Telefonrådgivning” höjs från 140 kronor till 146 kronor

För att delvis finansiera ovanstående höjningar föreslås en sänkning av
ersättningen på digital dermatoskopi. Förslaget motiveras av att
utrustningskostnaden för denna metod sänkts avsevärt sedan vårdvalets
införande.
Vidare föreslås behandling av palmar (handflator) hyperhidros (onormalt
stora svettmängder) som tilläggsuppdrag i vårdvalet. Tidigare var denna
behandling upphandlad men har sedan januari 2012 drivits av Karolinska
universitetssjukhuset i projektform. Det projektet pågår till och med
februari 2014. Syftet med projektet var att utarbeta kriterier för
behandlingen av hyperhidros (se bilaga), vilka nu ligger till grund för
tilläggsuppdraget i vårdvalet.
Karolinska universitetssjukhuset kommer fortsätta behandling av
hyperhidros, men då är endast de behandlingsområden som inte ingår i
vårdvalet aktuella.
Vidare är den grundläggande principen för ickeval närhetsprincipen, det
vill säga den vårdgivare som verkar närmast patientens bostad.
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Ekonomiska konsekvenser
Den höjda ersättningen av PAD (patologi) beräknas öka den totala
kostnaden för vårdvalet med 2 100 000 kronor. Övriga föreslagna ökningar
av ersättningarna balanseras av minskade kostnader för digital
dermatoskopi. För enskilda vårdgivare kan förändringarna innebära ökade
eller minskade totalintäkter, beroende på mottagningens inriktning.
Tilläggsuppdraget för palmar hyperhidros finansieras av den budget som
Karolinska universitetssjukhuset tidigare hade för den behandlingen.
Beräknad kostnad är 10 miljoner kronor per år.
Konsekvenser för patientsäkerhet
De förslagna korrigeringarna av vissa ersättningar, till exempel för
medicinsk service, 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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Tilläggsuppdrag

Uppdraget omfattar behandling med botulinumtoxin vid primär palmar hyperhidros . För
att kunna utföra tilläggsuppdraget krävs att vårdgivaren är godkänd för basuppdraget.
Kriterier för behandling gäller enligt följande (i övrigt se viss.nu):
•

Lokalbehandling enbart eller kombinerat med systembehandling hanteras via
specialist i allmänmedicin så länge det fungerar. En förutsättning för behandling med
botulinumtoxin är att både lokalbehandlingsmedel och systembehandling har provats
i en till två månader och att effekten visat sig vara otillräcklig eller biverkningarna
uttalade. Behandling får endast inledas efter remiss från specialist i allmänmedicin
eller dermatologi.

•

Remiss skickas till specialist i dermatologi för behandling med botulinumtoxin
enbart vid mycket svårt rinnande palmar hyperhidros med åtföljande funktionell
nedsättning. Endast i undantagsfall görs behandling av axiller och då endast i
kombination med behandling av svår palmar hyperhidros. Behandling av båda
områden ska ske vid ett och samma besök och debiteras som ett behandlingsbesök.

•

Vid bedömning att andra behandlingsområden än ovan nämnda är aktuella
remitteras patienten till Karolinska universitetssjukhuset.

•

Kostnaden för behandlingsläkemedlet botulinumtoxin ersätts av SLL.

•

Varje patient får 1-3 behandlingar per år beroende på besvärens omfattning och hur
länge effekten av behandlingen kvarstår. Ytterligare behandlingar bekostas inte av
SLL.

•

Vid användning av intravenösa anestesiläkemedel, skall dessa administreras och
patienten övervakas av specialistsjuksköterska i anestesi eller anestesiolog.

•

Patienter under 16 års ålder erbjuds endast behandling efter bedömning och
samtycke från barndermatolog.

Ersättningsvillkor
Produkt

Pris kr

Pris nytt

Telefonrådgivning

140

146

Besök läkare

760

770

Besök läkare resurskrävande

1 100

Besök läkare mycket
resurskrävande

2 100

Minimalinvasiv
excision/destruktion

2300

Excision (med sutur) av
hudförändring i huvud-halsregion,
QAE10

2300

Excision av hudförändring, ej
huvud-halsregion

1 700

Behandlingsbesök hudmottagning

300

Bensårsbehandling

600

Laserbehandling

1 500

Kryobehandling av hudförändring

1 250

Dermatoskopi manuell

1 300

Dermatoskopi digital

2550

Buckybehandling

600

Ljusbehandling (UVA/UVB, PUVA)

280

3000

406

1550

Fotodynamisk terapi (PDT)

1 660

Hyperhidros bedömningsbesök

Ny produkt

770

Hyperhidros behandlingsbesök

Ny produkt

2800

Tilläggsersättning, medicinsk service

Pris kr

Pris nytt

Klinisk patologi

300

525

Klinisk immunologi

Ny produkt

283

Klinisk bakteriologi

Ny produkt

310

Hals- och bröstorgan, konventionell rtg

Ny produkt

483

