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Införande av egenavgift för hjälpmedel - BH till bröstprotes
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Ordförandens förslag
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden föreslår regionfullmäktige
följande:
1. Region Skåne Inför egenavgift för BH på 300 kr vid
förstagångsförskrivning av bröstprotes.
Sammanfattning
För att fullt ut verkställa beslut från HSN 2018-10-31 § 183 ska
skåneövergripande riktlinjer kring utprovning av BH och kostnad för patient tas
fram och publiceras i hjälpmedelsanvisningarna i enlighet med beslutet.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2020-05-22
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Enligt beslut i HSN 2018-10-31 § 183 ska utprovning av en (1) stycken
specialanpassad behå fortsättningsvis erbjudas vid samtliga mottagningar
vid förstagångsutprovningen av en bröstprotes i enlighet med beslut i
koncernledningen 2015-04-20. Behovet av ytterligare specialanpassade behå
produkter är inte att anse som ett hälso- och sjukvårdsansvar som ska bekostas
av skattemedel.
I koncernledningens beslut från 2015, som det refereras till i beslutsunderlaget
från 2018, är BH inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska därför inte
subventioneras. I enlighet med beslutet 2018 upphandlades BH och avtalet
trädde i kraft 2019-11-23.

Samtliga mottagningar, såväl de som drivs av regionen och de två privata
mottagningarna, erbjuder utprovning av BH. Vissa mottagningar tar ut en
egenavgift på 300 kr, andra säljer upphandlade BH till självkostnadspris och
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enstaka tar inte betalt av patienten. Det råder också stor variation mellan
mottagningarna kring hur många BH som erbjuds.
Region Skåne får inte sälja upphandlade produkter till privatpersoner, det
strider mot gällande konkurrenslagstiftning och har tidigare prövats juridiskt
och inte fått godkänt. Det innebär att regionen inte kan tillåta försäljning till
självkostnadspris av regionens upphandlade BH:ar. Det gäller även de privata
mottagningarna som idag säljer BH inköpta inom Region Skånes avtal.
För att till fullo verkställa det beslut från HSN 2018-10-31 § 183 och för att
åstadkomma en likvärdig hantering för patienter i hela Skåne, oavsett var
utprovningen sker, måste gemensamma riktlinjer skapas. För att kunna erbjuda
patienten en BH vid förstagångsförskrivning av bröstprotes föreslås införande
av en egenavgift. En egenavgift skapar likvärdighet för patienten som betalar
samma avgift oavsett vilken BH patienten har behov av och vilken mottagning
denne vänder sig till.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
De BH:ar Region Skåne har på avtal kostar mellan 150 kr och 329 kr exklusive
moms. En egenavgift på 300 kr kommer inte att leda till ökade kostnader för
Region Skåne eftersom majoriteten av mottagningarna redan idag tar ut 300 kr i
egenavgift.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning
Ingen uppföljning bedöms som nödvändig.
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