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Beskrivning av prissättningen av hyperhidrosbehandlingar med
botulinumtoxin i Södra Sjukvårdsregionen år 2019
Verksamhet
Inom Södra sjukvårdsregionen utförs hyperhidrosbehandlingar med botulinumtoxin framförallt på
Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, SUS. Behandlingar utförs även på sjukhuset i Växjö och
Blekinge medan Halland inte utför hyperhidrosbehandlingar. De behandlingar som utförs är för
armhålor, händer och i undantagsfall fötter.
Prissättning
I Södra sjukvårdsregionens utomlänsprislista finns hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin
som prissatta öppenvårdsbehandlingar enligt nedan. Prislistan ligger tillgänglig på Södra
Regionvårdsnämndens hemsida på följande länk; http://sodrasjukvardsregionen.se/avtalpriser/regionala-priser-och-ersattningar/. För hyperhidrosbehandlingar med botulinumtoxin
tillämpas priser för öppenvårdsbehandlingar enligt NORD-DRG. I prisförhandlingarna har pris för
vikt 1,0 fastställts till 59 627 kr på SUS och 56 786 kr på sjukhuset i Växjö och för Blekinge. För
vård av patienter som inte tillhör Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg eller
Halland) debiterar SUS ett tillägg med 3,85% och sjukhuset i Växjö och Blekinge ett tillägg på
2,85%.
Vid debitering av hyperhidrosbehandlingar med botulinumtoxin grupperas dessa normalt i DRGkod J99Q, läkarbesök sjukdomar i hud och underhud, utan komplikationer. Vikten för DRG-kod
J99Q är 0,040 vilket innebär ett pris för SUS på 2 385 kr och för sjukhuset i Växjö och Blekinge
på 2 271 kr. För patienter som är bosatta utanför Södra sjukvårdsregionen tillkommer tillägg enligt
ovan vilket innebär ett pris för SUS på 2 477 kr och för sjukhuset i Växjö och Blekinge på 2 336
kr. I ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen år 2019” hittar man aktuella
priser. Vikterna för NORD-DRG är beräknade nationellt och finns tillgängliga på Socialstyrelsens
hemsida på följande länk; http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/norddrg/vikter.
Inom Södra sjukvårdsregionen tillämpas sjukhusvikter.
Tabell priser i Södra sjukvårdsregionen, DRG-kod J99Q, patienter bosatta utanför Södra sjukvårdsregionen.

Behandling
Armhåla
Händer
Fötter
Kombinationer av
ovanstående

Pris SUS, kr
2477
2477
2477
2477

Pris Växjö, kr
2336
2336
2336
2336

Pris Blekinge, kr
2336
2336

Riktlinjer
Inom Södra sjukvårdsregionen tillämpas riktlinje för hyperhidrosbehandlingar enligt följande länk;
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/riktlinjer/lakemedelsriktlinjer/hyperhidros--botulinumtoxin.pdf

KPP-underlag
Kostnadsdata lämnas från landstingen till den nationella KPP-databasen som bildar underlag för
årlig viktlisteberäkning för DRG.

I nedanstående tabell redovisas nationell kostnadsdata för DRG-koden J99Q där normalt sett
hyperhidrosbehandling grupperas. Värdena avser 2017 som bildar underlag för vikter 2019.

Total kostnad
Mottagning
- grundkostnad
- personal
- läkemedel
- övrigt
Medicinsk service
- lab kostnader
- op/anestesi
- röntgen
- övr kostnader

J99Q
2.271 kr
85,5 %
34,0%
39,2%
1,6%
10,7%
14,5 %
7,7%
2,5%
4,2%
0,1%

Hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin ingår i DRG J99Q som omfattar knappt ettusen
likartade diagnoser där hyperhidrosbehandlingar med botulinumtoxin ingår med ca 1 % av
vårdkontakterna och kostnaderna. Respektive DRG innehåller olika diagnoser som har en likartad
totalkostnad men där innehållet i kostnadsmassan kan skilja sig åt mellan olika diagnoser. När det
gäller hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin har dessa diagnoser höga läkemedelskostnader
vilket inte är fallet för många andra diagnoser i J99Q. Detta innebär att läkemedelskostnaderna i
DRG J99Q är betydligt lägre än för hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin beräknat specifikt
som i exempelvis Västra sjukvårdsregionen.
Noteras:
- Insamlad KPP-data kan redovisa fler poster än vad som framgår ur tabellen, exempelvis
operation, anestesi och röntgen. Ovan redovisad data utgör de poster som redovisats för 2017.
- Grundkostnad utgörs av kostnader som inte kunnat fördelas på unik patient, exempelvis
hyror och OH-kostnader.
Kostnadsdata bildar underlag för att fastställa nationella DRG-vikter. För DRG-koden J99Q
innebär beräkningarna att vikten 0,040 fastställdes med ett pris på 56.786 kr för vikten 1,0.
Specifika priser för DRG 1,0 kan dock fastställas inom respektive sjukvårdsregion utifrån egen
kostnadsstruktur.
Kortfattat kan detta beskrivas som att DRG-vikten är nationellt gemensam medan pris per DRGvikt 1,0 kan variera mellan sjukvårdsregionerna. Detta medför att priset kan variera mellan
sjukvårdsregionerna.

