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Krav på remiss för nybesök inom vårdval specialiserad
hudsjukvård
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag på att införa krav på remiss för nybesök hos
läkare inom vårdval specialiserad hudsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-19
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för vårdval.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

införa krav på remiss för nybesök hos läkare inom vårdval
specialiserad hudsjukvård från och med 1 januari 2017.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Specialiserad hudsjukvård i Stockholms läns landsting regleras sedan 2012
i enlighet med lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Vårdvalet
omfattar att diagnosticera, behandla och följa upp hudsjukdomar som
kräver omhändertagande inom specialistvården. Hudsjukdomar som kan
omhändertas inom primärvården ska hänvisas dit och vård som kräver
akutsjukhusets resurser ingår inte i uppdraget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 27 september att godkänna
inriktningen för de specifika åtgärder som förslogs i ärendet Utveckling av
avtal för hälso-och sjukvård inom Stockholms läns landsting (HSN 20162522). I bilaga 2 Specifika åtgärder för vårdval lyfts ett antal förslag på
åtgärder inom sju vårdval som syftar till att leda till en tydligare
gränsdragning mellan olika vårdval och/eller vårdnivåers uppdrag samt att
säkerställa att patienters behov av vård tillgodoses. Vårdval specialiserad
hudsjukvård är ett av de vårdval där åtgärder bedöms nödvändiga för att
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utveckla vårdvalet. I ärendet lyfts att det inom vårdval specialiserad
hudsjukvård föreligger en utmaning i att avgränsa delar av uppdraget i
förhållande till andra vårdområden och/eller vårdnivåers uppdrag. Vidare
bedöms att omhändertagande av en del patienter som idag sker på
specialistnivå borde kunna tillgodoses inom uppdraget för vårdval
husläkarverksamhet. I ärendet föreslogs därför att krav på remiss för
nybesök införs. En tydligare prioritering och gränsdragning är särskilt
angeläget i takt med den ökning av hudcancer som sker i befolkningen.
Dessa patienter är i hög grad i behov av vård på specialistnivå.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås i detta ärende att krav på remiss för
nybesök till läkare inom vårdval specialiserad hudsjukvård införs. Remissen
ska vara utfärdad av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och ska följa
gällande regelverk för remisshantering som finns på Vårdgivareguiden.
Förvaltningen föreslår att kravet träder i kraft den 1 januari 2017.
Förväntade konsekvenser av införande av remisskrav
Konsekvenser för patienter och vårdgivare inom vårdvalet
Ett införande av remisskrav för nybesök inom vårdval specialiserad
hudsjukvård bör säkerställa tillgängligheten till vård för de patienter som är
i störst behov av utredning och behandling på specialistnivå. Vårdgivare
inom vårdvalet bör kunna koncentrera sina resurser till de patienter som är
i behov av specialistvård genom att remisskrav underlättar prioritering av
patienter som omfattas av uppdraget.
Ekonomiska konsekvenser
Krav på remiss för nybesök ger vårdgivaren stöd vid prioritering av
patienter och förväntas därmed leda till en dämpning av kostnadsökningen
inom vårdvalet.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget förväntas få oförändrade konsekvenser för patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget förväntas få oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik
vård.
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Miljökonsekvenser
Förslaget förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.
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