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Dialogmöte mellan politiker och leverantörer - 
specialistvårdvalet Grå starr 

Tid för möte: 28 september 2022, kl. 18.05- 18.20  

Politiker och tjänstepersoner deltog fysiskt i Kristianstad, Rådhus Skåne, Rum 109. 

Representanter för leverantörer inom specialistvårdvalen deltog via Teams  

Deltagande politiker: Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Marianne Eriksson 

(S), Marlen Ottesen (SD), Per Einarsson (KD), Peter Ahlbom (V), Linus 

Hannedahl (C). 

Deltagande tjänstepersoner: Joanna Linde, Annika Ossmer och Marita Alm. 

PPT-presentation från mötet bifogas anteckningarna. 

Inledning och presentation 
Gilbert Tribo öppnade mötet. På grund av val under innevarande år råder det 

osäkerhet kring sammansättning av den politiska ledningen inom Region Skåne. 

Detta innebär att budgetförhandlingarna kommer att startas först när ny ledning 

finns på plats. Som konsekvens kommer Förfrågningsunderlagen för alla vårdval 

inom Region Skåne att beslutas om i slutet av året, den 21 december, 2022, i hälso- 

och sjukvårdsnämnden. 

Presentationsrunda genomfördes av politiker och tjänstepersoner. Annika Ossmer 

presenterade sig som ny hälso- och sjukvårdsstrateg vid avdelningen för hälso- och 

sjukvårdsstyrning med ansvar för vårdvalen för grå starr och specialiserad 

ögonsjukvård. 

PPT-presentation startades. Joanna Linde och Marita Alm var föredragande.  

Information om praktiska regler lämnades rörande avstängda kameror och 

mikrofoner, inspelning av möte, frågor i chatten osv. Inspelning, bildspel och 

Frågor & svar kommer att publiceras på Vårdgivare i Skåne inom ca 1 vecka.  

Produktionsstatistik och utbetalda ersättningar 

Marita Alm föredrog statistik rörande produktion och utbetalda ersättning från 

2018 och framåt – se bifogad PPT. Årsspannet användes för att jämföra produktion 
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före och efter pandemin (pandemiår är inte helt representativa pga. visst 

produktionsstopp). Produktion och ersättningar följs åt.  

Antal operationer och besök ligger på likvärdig nivå mellan 2019 och 2021 då 

ersättningsnivån dock var högre för 2021. Det har skett en betydande ökning under 

de första sju månaderna 2022 i jämförelse med motsvarande period år 2021 

avseende både produktion (operationer och besök) samt utbetalda ersättningar. 

Under 2022 har de komplicerade operationerna procentuellt sett ökat mest.  

Besöksfrekvens per leverantör/enhet visades.  

Den sammantagna volymen av antalet leverantörer har ökat.  

Förslag förändringar i Förfrågningsunderlag för 2023 rörande de 
allmänna delarna (som gäller för samtliga specialistvårdval)  

Joanna Linde var föredragande. När beslut fattas 21 december i hälso- och 

sjukvårdsnämnden skickas Förfrågningsunderlaget ut till leverantörerna. Det är då 

viktigt att kontrollera texterna. Inom 30 dagar finns möjlighet att skriftligen 

meddela Uppdragsgivaren Region Skåne att ändringarna inte accepteras.  

• Ansvarig – Verksamhetschef förtydligat 

• Lokaler för utförande av vårdtjänst - Integritet, patientsäkerhet, sekretess 

• Smittskydd och vårdhygien samt vårdskador– ansvar förtydligat 

• Barn i utsatta livssituationer – lagstiftning och ansvar förtydligat8.  

• E-tjänst 1177, Beställa journalkopia, Synpunkter och klagomål (tjänsten 

införs under 2023) 

• Förtida upphörande av avtal, justering uppsägningstid för Leverantör från 6 

till 9 månader vid förändring av FFU. 

Förslag till förändringar i Förfrågningsunderlag för 2023 för LOV Grå 
starr 

Joanna Linde var föredragande. Båda följande ändringsförslag har inkommit från 

leverantörerna till koncernkontoret: 

• Förtydligande om återbesök:  

… återbesök hos Leverantören ska ske inom 30 dagar efter utförd 

operation för kontroll av operationsresultatet om det finns medicinska 

skäl, operationen varit komplicerad eller om patienten önskar det. 

Återbesök i samband med Kataraktregistrets marsstudie ska göras på 

samtliga patienter som ingår i denna. 

• Höjd ersättning: alla bilaterala operationer ersätts x 2. 

Dialogmöte är inplanerat sedan tidigare den 2022-10-25. Mötet är fortfarande 

aktuellt.  

Frågor ställdes i Teamschatten och redovisas separat. 

Mötet avslutades. 


