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Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om vård av
patienter som lider av Hyperhidros
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
Socialdemokraterna att förvaltningen skall återkomma till nästa Hälso- och
sjukvårdsnämnd med en redogörelse över hur vården för patienter som
lider av hyperhidros ska organiseras i Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-23
Skrivelse från Socialdemokraterna
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting har under flera år köpt vård för denna
patientgrupp av Uppsala läns landsting för en årlig kostnad av fyra miljoner
kronor. I syfte att kunna erbjuda denna vård inom länet genomfördes under
2008 en upphandling av behandlingar för patienter med svår svettning.
Upphandlingen ledde till att avtal tecknades med Hidrosmottagningen på
Sophiahemmet. Avtalet löpte år 2009-2010 och förlängdes ytterligare ett år
innan det löpte ut vid årsskiftet 2011/2012.
Under avtalsperioden blev det allt mer uppenbart att riktlinjer för vård av
patienter med hyperhidros behövde tas fram. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen beslutade därför att under två år uppdra åt
Hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge att bedriva
verksamheten.
Karolinska har förutom behandlingsuppdraget även fått ett uppdrag att ta
fram riktlinjer rörande behandling och utveckling av behandlingsmetoder
för patienter med svår svettning. Karolinska har också tagit fram ett första
förslag på riktlinjer som de kommer att arbeta efter. En fråga som
Karolinska även ska försöka belysa är vad landstinget ska bekosta i detta
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sammanhang. De personer som svettas om händerna så mycket att de har
ett funktionellt handikapp kommer tills vidare att få sin behandling
bekostad av landstinget. I uppdraget ingår också att mottagningen på
Karolinska ska göra en bedömning om det finns fler grupper som bör få sin
behandling bekostad av landstinget.
Karolinska har skickat ut informationsmaterial till alla husläkarmottagningar i Stockholms län och det pågår även ett arbete att föra in
riktlinjerna för behandlingar i VISS.
Patienter som hör av sig till förvaltningen hänvisas till Karolinska
Huddinges hudmottagning för råd och information.
På Vårdguiden får patienterna nedanstående information om var man kan
söka via en länk till 1177´s portal:
”Vart ska man vända sig?
I första hand bör man vända sig till en vårdcentral för att få hjälp. Där gör
allmänläkaren en första bedömning av sjukhistoria och eventuella
sjukdomstecken. Om man har svårare besvär av överaktiva svettkörtlar är
det oftast en hudläkare som gör en utredning och som sedan sköter
behandlingen. Ofta behövs remiss till hudläkare och den ordnas i så fall av
allmänläkaren. På en del orter i landet sköts vissa utredningar och
behandlingar av neurologer.”
Svettmottagningen på Sophiahemmet, som inte längre har avtal med
Stockholms läns landsting, bedriver även mottagningar i Köpenhamn och
Oslo. På deras hemsida beskrivs möjligheterna att få vård där och de
ombesörjer dessutom tidsbokningen. Enligt hemsidan kan medborgare i
EU-land erbjudas detta kostnadsfritt och mottagningen fakturerar sedan
Försäkringskassan i Sverige.
Informationen i Svenska Dagbladets artikel överensstämmer således inte
med den patientinformation som landstinget lämnar.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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Vård för patienter som lider av hyperhidros
I Svenska Dagbladet kunde vi den 10 juni 2012 läsa om hur Stockholms
läns landsting nekar patienter som lider av hyperhidros (överdriven
svettning utan bakomliggande orsak) vård. Orsaken sägs vara att
kostnaderna blivit för höga och därför sägs avtalet med Svettkliniken vid
Sophiahemmet upp.
Resultatet av detta beslut innebär inte bara ett ökat lidande och bristande
tillgänglighet till vården för denna mycket utsatta patientgrupp. Det är också
upprörande på vilket Stockholms läns landsting låter Försäkringskassan
betala för denna vård. För när inte nationell sjukvård går att få kan man,
som bosatt i EU, alltid vända sig ut i övriga Europa i stället. Då är det upp
till Försäkringskassan att bevilja detta och även stå för kostnaderna, vilket
inte alltid är säkert.
Vi menar att detta är ett ytterst finurligt sätt för Stockholms läns landsting
att smita från ansvaret om vård till dessa patienter.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi Socialdemokrater
Att

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer till nästa
Hälso- och sjukvårdsnämnd med en redogörelse över hur
vården för patienter som lider av hyperhidros ska organiseras i
Stockholms läns landsting.

2012-06-19

