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Frågor och svar dialogmöte specialistvårdvalen och HSN 2022-09-28 
Följande frågor (kursivt) ställdes av deltagande leverantörer i Teamschatt. 

 

Vårdval LARO 

Vilket ansvar har LARO-mottagningarna i vårdvalet har för smärtpatienter, förtydligande? 

Smärtpatienter som bedöms behöva LARO-behandling, dvs har ett opiodberoende ska 

behandlas för detta. Det är inte LARO som behandlar smärtproblematiken utan det kräver 

samarbete med smärtbehandlande enheter/läkare som innehar den specialistkompetensen. 

Två frågor; hembesök har ni tittat på geografi? Teambesök har ni tittat på om kvalité har ökat eller 

är det endast en ekonomisk fråga?  

 

Hembesök är i Skåne.  

 

Vi tänker att idag kan man använda sig av teambesök om man lämnar ut läkemedel och samtidigt 

har samtal med patienten, det kan sättas upp som ett teambesök. Definitionen av teambesök är 

inte enhetlig och tydlig nationellt. (krav på innehåll, längd och kompetens) Om man tar bort 

ersättningen för läkemedelsadministrationen och istället höjer ersättning för ökad kompetens kan 

fokus ligga på innehåll i samtalet, då tror vi det kvaliteten blir bättre. Vi önskar styra mot högre 

kompetens och att de ekonomiska resurserna används på bästa sätt. 

 

Jag menar att det tar en del tid att köra i ett stort område, alla bor inte centralt? 

 

Det är det vi tänker. Förslaget är att möjliggöra att LARO-mottagningar ska kunna erbjuda 

hembesök. Titta på mobila lösningar, vi vet att det finns en målgrupp som är svår att hantera på 

LARO-mottagningen. Kanske kan man klura lite på hur möta upp på andra platser, det kan bli ett 

startskott för att börja jobba och titta på detta. Vi får följa utvecklingen, vi kanske måste justera 

ersättningen utifrån hur verkligheten ser ut. Vi vet inte, vi tror oss veta att hembesök är bra och 

vill möjliggöra, men det vet vi inte om vi inte har provat. Detta är ett sätt att börja på för vi vet 

inte hur det ska vara och vilka svårigheter som finns men därför måste vi börja på något sätt. 

Det kan bli svårt att erbjuda hembesök likvärt i ett stort geografiskt område. 

Det får vi titta på, det vill säga följa utvecklingen och ha en kontinuerlig dialog gemensamt. 

Jag håller med men det kan vara resurskrävande? 

Vi vet inte, det kan bli så och därför får vi följa utvecklingen och ha en kontinuerlig dialog 

tillsammans. 
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Vårdval öppen hudsjukvård 

Blir det en allmän höjning ang inflationen? 

Gällande indexhöjning är det en politisk fråga och ingen vet hur det kommer att se ut framöver. 

Detta är en levande fråga och som diskuteras inom politiken varje år. Inga beslut är fattade och 

ingen vet i nuläget hur det kommer bli.  

Vårdval grå starr 

Har ni haft dialog kring att inkludera en indexering för ersättningarna? 

Gällande indexhöjning är det en politisk fråga och ingen vet hur det kommer att se ut framöver. 

Detta är en levande fråga och som diskuteras inom politiken varje år. Inga beslut är fattade och 

ingen vet i nuläget hur det kommer bli.  

Hur ser vi på ersättning för utbildning av kataraktkirurger? 

Vi har senast haft den upp i kunskapsstyrningsorganisationen och med deras hjälp kan vi kanske 

ha ett förslag på lösning under 2023. Det är en oerhört angelägen fråga för alla politiska partier 

men vi måste finna en bra lösning för alla parter. Efter ST utbildning ryms inte inom vår 

studieorganisation varför det är något svårare att hitta en lösning men all är eniga om att  det är 

en viktig fråga att lösa. 

Det är en höjning i dagsläget. Givet omvärldsfaktorer med en hög inflationstakt bör indexeringen 

diskuteras. Historiskt låg inflation har möjliggjort produktivitetsökningar för att hantera 

realsänkningen i ersättningen. Detta är inte rimligt framöver.  

Budgetarbetet pågår och vi är medvetna om inflationsökning och allt som sker i vår omvärld. Men 

det finns inget beslut och vi vet inte hur det kommer bli framöver.  

Tack! Vi räknar med återkoppling kring den frågan vid kommande dialogmöte således. 

Den är inte säkert att svar finns vid dialogmötet. Detta är en politisk fråga. Just nu pågår 

förhandlingar om Region Skånes politiska styre. När detta är på plats någon gång i slutet av 

oktober och först då kommer man budgetförhandla. När budgetförhandling är klar så vet vi 

spelreglerna framöver, så ser vår demokratiska process ut. I budgetunderlag finns alltid underlag 

från SKR som alla har tillgång till. 

Kataraktkirurgerna - det är ingen fråga till kunskapsstyrningen. 
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Nej, det är inte kunskapsstyrningsorganisationen som ska lösa denna fråga utan med hjälp av 

kunskapsstyrningsorganisationen ska den lösas. Det handlar om den ekonomiska ersättningen vid 

produktionsbortfall när man lär upp en kataraktkirurg – hur hantera den och hur lösa den bäst, 

vilka parametrar är avgörande osv. Förhoppningsvis är frågan löst under 2023 så att vi kan 

komma vidare 

Hur ser politikerna på det faktum att produktionen har ökat? Är det bra eller dåligt? 

Det är en väldigt komplicerad fråga. Produktion som ökat pga behov ökat, men om det inte är så 

utan man tar besök som inte är medicinskt motiverade är inte bra. Det är patientens behov som 

avgör. Finns behoven så är det jättebra att det blir tillgodosett. Uppskjuten vård pga pandemin är 

inte bra. Bra att ni står beredda och levererar. Livskvaliteten för en åldrande befolkning påverkas 

väldigt mkt av ens ögonhälsa och de framsteg som har skett inom ögonsjukvården genererar att 

vi har bättre möjlighet att ge patienterna en bra livskvalitet genom bra syn. Viktigt att titta på 

siffror om dessa sticker ut. Tillit till att ni levererar det som våra medborgare behöver! Att ni 

sköter det som det ska.  

 

Vad tror ni andra? Är det motiverade eller omotiverade besök? 

Hur ser ni politiker på hur kontrollfunktionen bör se ut, då vi i verksamheterna tydligt märker att 

kvalitet försämras och "onödiga" besök ökar. Idag finns ju i praktiken ingen kontroll alls. 

Hur ser politiken på det faktum att endast drygt 50% av patienterna som söker för ett första besök 

till ögonspecialist får tid inom vårdgarantin (90 dagar)? källa: SKR Väntetider i vården juni 2022. 

Finns dialog hur en djupare översyn av förutsättningarna i vårdvalet skulle kunna förbättra den 

bilden?  

Vi önskar alla att vi skulle kunna leva upp till vårdgarantin. Det gör vi inte i nuläget inom många 

olika områden men vi vill dit. Det är vi alla överens om. 

Kontrollfunktionen är en svår balansgång, tillitsstyrning är vad vi har men ibland ser vi avarter. Det 

görs stickprov, det sker revisionsbesök på förekommen anledning. Önskar man mer kontroll så 

kan regionen ställa upp på det. Samtidigt vill vi ha tillit till att ni som medicinska professioner ser 

att vi inte lever upp till vårdgarantins 90 dagar och att ni då tar de besök som behövs och inte de 

som är onödiga.  

Ser man att behov av kontroll finns får man tipsa oss om det. Inom vissa vårdval har vi haft 

omfattande kontroller på förekommen anledning och där utgången har blivit att enheter har fått 

stänga. Det finns även tillgängliga dokument som försöker förtydliga gränssnitten mellan 

vårdnivåer, både inom vårdvalet, vad som inte ingår i vårdvalet samt gränssnittet mot den icke-

ackrediterade vården. Förväntningar och behov hos medborgaren/patienten kontra det som ingår 
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i specialistvårdvalet kan ibland vara svårt. Vi har inte remisstvång och det kan förorsaka att 

patientens behov och verksamhetens bedömning inte alltid är överensstämmande.  

Kan man "slänga ut" offentlig vårdgivare som uppvisar flera onödiga besök? 

Ja, det kan man, alla kan bli av med sitt avtal. Däremot kan man inte bli av med sin icke 

ackrediterad del som huvudman för hälso- och sjukvården. Men alla avtal kan sägas upp. 

Nödvändiga besök är inte lika lönsamma som ”onödiga” och det är bra med tillit men när 

incitamenten är affärsdrivande prioriteras alltid detta först – välkänt samband. 

Vi tar tacksam emot sådana uppgifter om det finns eller förekommer för då kan vi göra kontroller. 

Förslag på onödiga besök tas också emot, är det något som är för högt ersatt, ska vi vikta det 

annorlunda? Är de onödiga besöken är för högt ersatta, hur ska vi hantera det annorlunda?  

 

Incitamenten är kanske att ta hand om patienter på ett effektivt sätt? 

 

Absolut. 

 

Vi provade en ny ersättningsmodell som vårdgivarna hade skapat tillsammans och när simulering 

skedde så blev utfallet inte det man hade förväntat sig. Ersättningsmodellen som skapades 

baserades på stycke ersättning och möjliggjorde fler åtgärder vid ett besök. Resultatet blev inte 

som förväntat. Men har man idéer så kan man alltid komma med förslag på andra modeller för att 

alla system kan förbättras. 

Då behöver vi nog definiera onödiga besök. 

Absolut, vi tar tacksamt emot definitioner av onödiga besök och även gärna förslag på hur vi kan 

hantera dem, ska de tas bort, viktas om med mera. 

Efter vårens dialogmöte i ögonsjukvård spelade vi vårdgivare in att personalkategorier för "övriga 

besök" skulle ses över för att även inkludera viktiga kategorier som bla optiker och USK. 

Detta för att öka tillgänglighet och uppnå god effektivitet när det är ont om ögonläkare och SSK. 

Besök hos legitimerade optiker ersätts sedan tidigare. Besök hos undersköterskor ersätts som 

rörlig ersättning om följande krav uppfylls: 

 Följande besök hos annan vårdgivare än läkare med efterföljande läkarbesök ska betraktas 

som självständiga och ersätts med 400 kr under förutsättning att det registreras med 

respektive angiven KVÅ-kod. 

o Undersökning med OCT (Optical Coherence Tomography) = kartläggning av 

näthinnan (AC022 eller XCD20). 
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o Undersökning med ögonangiografi (fluorescensangiografi) = undersökning av 

blodkärlen i näthinnan (AC052). 

o Undersökning av synfält (XCK00 eller AC031). 

Antar att den ökade ersättningen inte inkluderar ev indexering. 

Budgetarbetet är inte klart och vi ser omvärldens utveckling. Se ovan tidigare svar gällande 

indexering och höjningar. 

Det är inte mycket till dialog i denna mötesform. 

Enligt önskemål från många Leverantörer har vi fått till ett möte mellan specialistvårdvalen och 

våra politiker. Upplägget är på samma sätt som inom Hälsovalet (vårdcentraler, BVC, BMM, 

psykoterapi gemensamt). Alla kan inte vara med på hela mötet och väljer att hoppa in när det är 

deras tur, andra kan och vill stanna kvar hela mötet. Vi tar tacksam emot förslag på hur sådana 

här möten ska bli bättre. 


