HSN 2010-04-27 p 8
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-03-29

Handläggare:
Marika Berggrund

Förslag att införa vårdval inom hjälpmedelsområdet
peruker inklusive utprovning
Ärendet
Förvaltningen ska enligt slutlig budget 2009 införa vårdval för
hjälpmedelsområdet peruker inklusive utprovning.
I detta ärende presenteras ett underlag för det fortsatta arbetet att ta fram
en Regelbok inom området.
Ärendet har beretts i programberedningen för kroniskt sjuka och de stora
folksjukdomarna.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till
regelbok för hjälpmedelsområdet peruker inklusive utprovning.

Förvaltningens synpunkter
Nulägesbeskrivning
Stockholms läns landsting har i dag avtal med åtta leverantörer, som är
upphandlade enligt LOU, med totalt tio mottagningar/salonger för detta
område. Avtalen löper till och med 2010-11-30 med möjlighet till
förlängning i upp till ett år. Leverantörer är frisörer och/eller perukmakare.
Avtalet omfattar tjänst och produkt. I tjänsten ingår utprovning
(måttagning och inklippning) eventuell justering av passform samt
avprovning. Produkterna är peruker, toupéer samt andra hårdelar.
Tillgängligheten är hög då det ställs krav på att leverantörerna ska kunna ta
emot brukaren inom sju kalenderdagar.
Endast tjänsten är prissatt i avtalen. Leverantörerna kan därmed prissätta
sina produkter utan landstingets godkännande. De ska dock meddela
landstinget vid förändring av produkter och priser.
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Brukaren får ett perukbidrag med högst 4 000 kronor per år vilket innebär
att landstinget till den avtalade leverantören betalar kostnaden för peruk
upp till detta belopp. Därutöver kan brukaren vid behov få förskrivet 24 par
lösögonfransar samt reparationer av peruker med högst 2 000 kronor per
år – dock högst 50 procent av perukkostnaden. Bidraget är lika för alla
brukare oavsett om behovet är kortvarigt vid t ex cytostatikabehandling
eller om behovet är långvarigt vid t ex hudsjukdomen alopecia. För cirka 75
procent av brukare med kortvariga behov medför inte hjälpmedelsinsatsen
några merkostnader. Deras kostnader kompenseras genom bidraget från
landstinget. Däremot utnyttjar nästan alla brukare med långvariga behov
hela bidraget och lägger ofta själva till extra medel för att kunna anskaffa
dyrare peruklösningar.
Förvaltningen kan efter ansökan ge barn ett extra bidrag med 2000 kronor
per år.
Vart femte år krävs en ny läkarbedömning, remiss, om att behovet av peruk
kvarstår.
Volym
Det förskrivs cirka 3 300 peruker och toupéer per år till cirka 3 000
personer.
Årskostnad
Kostnaden för landstinget är cirka 11 000 tkr per år.
Förutsättningar för vårdval respektive upphandling
Förutsättningarna för vårdval har vägts mot alternativet upphandling.
Bedömningen har tjänsteutlåtandet ”Principer för utveckling av Vårdval
Stockholm”, (HSN 2007-12-18 p.29) som utgångspunkt. Det anger kriterier
för när vårdval är möjligt och ändamålsenligt.
Brukarens perspektiv
Förvaltningen bedömer att det för brukaren finns väsentliga fördelar med
vårdval jämfört med upphandling. Vid vårdval finns det större möjligheter
att få till stånd en mångfald av vårdgivare och vårdgivarkontinuiteten ökar
för brukaren.
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Förvaltningens perspektiv
Då modeller av peruker och toupéer har stor variation, t ex beroende på
brukarens önskemål så som olika material - syntet/äkta hår, frisyrval,
fastsättning o. s. v. torde det vara komplicerat att göra avgränsningar för
prissättning för olika produkter. Det har även utvecklats nya metoder för
hårersättning såsom t. ex. extension vilket medför en annan typ av
ersättning. I samband med framtagande av ny regelbok kommer
ersättningsmodellen i sin helhet att ses över.
Förslag
HSN-förvaltningens sammanvägda bedömning är att fördelarna för vårdval
överväger fördelarna med upphandling varför förvaltningen föreslår att
införa vårdval för hjälpmedelsområdet peruker, toupéer inklusive
utprovning senast december 2011.
Ekonomiska konsekvenser
Då Stockholms läns landsting ger ett bidrag med 4000 kronor till peruk för
brukaren torde det inte bli någon skillnad avseende de ekonomiska
konsekvenserna för landstinget vid valet mellan upphandling och vårdval.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Valet av upphandling eller vårdval för hjälpmedelsområdet peruker innebär
ingen skillnad i kraven på hanteringen av patientsäkerhetsfrågor.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Valet av upphandling eller vårdval för hjälpmedelsområdet peruker innebär
ingen skillnad i kraven på jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Valet av upphandling eller vårdval för hjälpmedelsområdet peruker innebär
ingen skillnad i kraven på hanteringen av miljöfrågor.
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