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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen 
hudsjukvård i Skåne gällande från och med 2015-05-01 – 
kommentarer till föreslagna ändringar  

Inledning 

Nedan följer kommentarer till beslutade förändringar i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
öppen hudsjukvård i Skåne gällande fr.o.m. 2015-05-01. Dokumentet Förutsättningar för 
Ackreditering och Avtal för föröppen hudsjukvård i Skåne gällande från och ed 2015-05-01 år bör 
läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås. 

I enlighet med vad som anges i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för öppen hudsjukvård i 
Skåne äger Uppdragsgivaren rätt att genom politiskt beslut ändra villkoren i Förutsättningar för 
Ackreditering och öppen hudsjukvård i Skåne samt de ekonomiska förutsättningarna. 

3.5 UPPDRAGET OMFATTAR INTE 

Ett förtydligande har gjorts kring Laserverksamhet samt en exemplifiering kring vad som menas med 
svåra och/eller allvarliga tillstånd som inte omfattas av uppdraget.  

5.16 LÄKEMEDEL 

Ustekinumab och Omalizumab för behandling av psoriasis respektive svår urtikaria är tillagda till de 
preparat som kan rekvireras till mottagnigen på HSNs bekostnad. Preparaten får därmed inte skrivas 
på recept. Innebär en förenklad hantering och kostnadsbesparing för patienten och på sikt även för 
Region Skåne. Förtydligande av tvåläkarbedömning, två specialister i dermato-/venereologi. 

6.1.1 Vårdersättning 

Prisjusteringar har gjorts på grund av att komplicerade behandlingar varit för lågt prissatta samt för 
möjliggöra att flera åtgärder kan genomföras vid samma besök. 

4 a Full-/delhudtransplantation på en lokal 
 

6000 

4 b Full-/delhudtransplantation på flera 

lokaler 

 

9000 
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Region Skåne  

 

 

8 Komplicerade behandlingsbesök 800 

9 Bensårsbehandling med 

kompressionspump 

1000 

 

Ersättning för dermatoskopi kan fortsättningsvis även kombineras med ersättningen för 
kryobehandling vid samma besökstillfälle.  

Inte bara nybesök hos läkare för bedömning av bensår räknas som ett Mycket resurskrävande besök, 
utan nu även återbesök för detta. 

Som ett Mycket resurskrävande läkarbesök räknas nu även om patienten blivit bedömd på en så kallad 
”specialistrond” med minst fyra specialister i dermatologi närvarande. 
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