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Dialogmöte mellan politiker och leverantörer - 
specialistvårdvalet Hud 

Tid för möte: 28 september 2022, kl. 17.30 - 17.45  

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, i hälso- och 

sjukvårdsnämnden. 

Presentationsrunda genomfördes av politiker och tjänstepersoner.  

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

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 

före och efter pandemin (pandemiår är inte helt representativa pga. visst 

produktionsstopp). Produktion och ersättningar följs åt och det har skett en ökning 

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

Ersättningsnivåerna har ökat mellan 2019 och 2021 medan besöksstatistiken har 

minskat mellan samma år. Nytt för i år är digitala besök. Hitintills visar statistik 

blygsamma resultat (179 för första sju månaderna) för denna besökstyp men en 

ökning förväntas. Det har tillkommit nya enheter och andra har avslutats under 
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året.  Besöksfrekvens per leverantör/enhet visades. Under året har enheter 

tillkommit och avregistrerats. 

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 HUD 

Joanna Linde var föredragande. 

• Obligatorisk rapportering i ytterligare ett kvalitetsregister: Patienter från 4 

års ålder som erhåller systembehandling för atopisk dermatit ska 

rapporteras i SwedAD (Svenskt kvalitetsregister för atopisk dermatit).  

• Vid förskrivning av kostsam läkemedelsterapi (tex perorala JAK-hämmare) 

krävs tvåläkarbedömning (två specialister i dermato-/venereologi). 

Tidigare enkom vid biologiska läkemedel. 

• Förtydligat ansvaret för smittspårning. Kravställt utbildning i STI-

smittspårning, utbildningen tillhandahålls av smittskydd. Minst en person 

på mottagningen ska ha gått utbildningen. Utbildningen erbjuds 

regelbundet på vargivare i skåne och smittskydd Skånes hemsida. 

• Höjd vårdersättning för följande besök: 

8 a. Komplicerade behandlingsbesök hudmottagning 900 

Sjuksköterska 

8 b. Komplicerade bensårsbehandlingsbesök hudmottagning 1800 

Sjuksköterska 

19. Ljusbehandling (UVA/UVB, PUVA) 500 Läkare, 

sjuksköterska. Stämmer med IOP psoriasisförbundet om 

ljusbehandling 

22 a. Smittspårning Klamydia 1100 Alla, ingen begränsning. 22b 

har inte höjts. 
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Påminnelse lämnades om att rapportering till nationella kvalitetsregister är 

obligatoriskt om man har avtal med Uppdragsgivaren Region Skåne. Registreringar 

kommer framöver att kontrolleras av Uppdragsgivaren.  

Det saknas fortfarande deltagare till LPO Hud-och könssjukdomar från nordväst, 

nordost och privata leverantörer. Uppdragsgivaren önskar att förslag på lämpliga 

kandidater inkommer. 

Dialogmöte finns inplanerat sedan tidigare den 2022-11-21. Mötet är fortfarande 

aktuellt. Vid mötet kommer bland annat kvalitetsregister, LPO-deltagande och 

tillgänglighet att hanteras. 

Inga frågor ställdes under pågående möte. En fråga kom in i chatten efter avslutat 

möte. Frågan redovisas separat. 

Mötet avslutades. 


