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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen 
hudsjukvård i Skåne gällande år 2014 - kommentarer till föreslagna 
förändringar 
 

Inledning 
 

Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar för Ackreditering 
och Avtal för Enhet för öppen hudsjukvård gällande 2014. 

 
Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Ackreditering och Avtal för Enhet 
för öppen hudsjukvård gällande 2014 bör läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna 
ska kunna förstås. 

 
I enlighet med vad som anges i kapitel 2.3 Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Enhet för öppen hudsjukvård gällande 2014 äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt 
beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen 
hudsjukvård gällande 2014 samt de ekonomiska förutsättningarna. 

3.4.1 Sex- och samlevnadsmottagning (Sesam)  
Region Skåne har infört en ny mottagningsform som vårdgivare inom Enhet för öppen hudsjukvård kan 
bedriva:  

Syftet med Sesam-mottagning är att på lika villkor tillgodose behovet av lättillgänglig vård inom området 
sexuell och reproduktiv hälsa. På en Sesam-mottagning ska män, transpersoner och kvinnor kunna vända 
sig med frågor och besvär som rör sexualitet och hälsa. En Sesam-mottagning består av 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne och Enhet för öppen hudsjukvård som är samlokaliserade och 
har ett tvärdisciplinärt arbetssätt. På Sesam-mottagning utförs: rådgivning, undersökning, testning av hiv 
och sexuellt överförda infektioner (STI), behandling av STI, smittspårning, psykosocial och sexologisk 
behandling samt preventivmedelsrådgivning. 

Kompetenserna vid en Sesam-mottagning består av venereolog/infektionsläkare, sjuksköterska, 
barnmorska, socionom/kurator varav någon bör ha sexologisk kompetens. Målgrupperna för en Sesam-
mottagning är hela befolkningen med behov av förebyggande och behandlande insatser inom området för 
sexuell och reproduktiv hälsa. Insatserna riktas dock särskilt mot de riskgrupper som har identifierats i 
Region Skånes strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne 2011-2015 som är unga vuxna, män som 
har sex med män, utlandsfödda personer med funktionsnedsättning samt personer som utsatts för sexuellt 
våld.   

  

http://www.skane.se/h
https://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Folkhalsa/Publikationer/Strategi-for-sexuell-och-reproduktiv-halsa-i-Skane-2011-2015/
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6.1.2 Målrelaterad ersättning 
 
Region Skåne har infört en ny målrelaterad ersättning för en samlokaliserad verksamhet. Från och med 1 
juni 2014 är det möjligt för en Enhet för öppen hudsjukvård i Skåne att få ersättning för Sex- och 
Samlevnadsmottagning (Sesam).  
Utöver ersättning för hälso- och sjukvård och behandling som framgår av ersättningarna för de olika 
uppdragen inom Enhet för öppen hudsjukvård i Skåne ger Region Skåne en ersättning för Vårdgivare som 
bedriver sin verksamhet som Sesam-mottagning för att kompensera för ökade kostnader avseende 
samlokalisering och samverkan. 
Kravet för den målrelaterade ersättningen är följande:  
För Enhet för öppen hudsjukvård i Skåne, som bedrivs samlokaliserad tillsammans med 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne i en sex- och samlevnadsmottagning, utgår en målrelaterad 
ersättning. En förutsättning för att erhålla ersättning är att Enhet för öppen hudsjukvård i Skåne har ett 
lokalt samverkansavtal med Barnmorskemottagning samt att uppdraget sker i enlighet med 
tilläggsuppdrag Sex- och samlevnadsmottagning (Sesam) som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 
om den 2014-04-28. Om uppdraget för Sesam bedrivs genom att Barnmorskemottagning och Enhet för 
öppen hudsjukvård samtidigt är på plats under minst 20 timmar per vecka utgår en ersättning på  
35 000 kronor per månad. När även uppdrag för sexologisk mottagning ingår i sesam, samt att ovan 
nämnda krav uppfylls, utgår en ersättning på 40 000 kronor per månad. 
 

6.1.1 Vårdersättning 
Vårdersättningen för smittspårning höjs och fördelas med två olika ersättningar. 
Anledningen är att smittspårning av Klamydia inte är lika tidskrävande och omfattande som 
smittspårning för övriga sexuella infektioner (STI). 
 

22 a. Smittspårning Klamydia 614 

22 b. Smittspårning övriga sexuellt överförda infektioner (STI) 1500 
 
Ersättningen för excision av hudförändringar (produkt 6 och 7) innefattar inte längre kostnaden för PAD. 
Alla PAD-kostnader understigande 1 000 kr ersätts med ett schablonbelopp med 525 kr och har 
vårdgivaren kostnader överstigande 1 000 kr får dessa kostnader efterdebiteras varvid Uppdragsgivaren 
ersätter faktisk kostnad utöver schablonbeloppet. 
 

6.  Excision av hudförändring i huvud-halsregion eller 
minimalinvasiv excision/destruktion  

2700 

7. Övrig excision av hudförändring,  1700 
 
Tilläggersättning för medicinsk service och klinisk cytologi har utökats med att även gälla ersättning för 
patologi. 
 
Tilläggsersättning, medicinsk service Pris kr 
24. Klinisk cytologi och patologi 525 
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Bilaga 1 KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård 
Bilagan med KVÅ- och ATC koder har kompletterats med aktuella koder samt tilläggsersättningar vad 
gäller cytologi och patologi som beskrivs i kapitlet ovan om vårdersättning. 
Behandlingsbesök för fotvård samt handvård har tagits bort. Anledningen är att det kommer att bli 
förnyad upphandling av medicinsk fotvård och det finns privata avtal. 
 
 
 
 
 
I tjänsten 

 
Helen Hansson 
 Avtalsförvaltare, Vårdval öppen hudsjukvård i Skåne 
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