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Tjänsteskrivelse - Ersättning till patienter över 65 år med
dialys i hemmet
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att följa Samverkansnämndens, UppsalaÖrebro sjukvårdsregion, rekommendationer att:




införa ersättning enligt schablon till patienter, folkbokförda i Region
Gävleborg, som startar sin dialysbehandling i hemmet och inte är
berättigade till statlig handikapp- eller merkostnadsersättning för
kostnader i hemmet vid hemodialys
schablonen för ersättning läggs på samma nivå som Försäkringskassans
lägsta nivå för merkostnadsersättning. Beloppet justeras årligen.

Sammanfattning

Enligt lagen om merkostnadsersättning (kap 50, socialförsäkringsbalken,
2010:110) kan den som är sjuk eller funktionshindrad under vissa förutsättningar
få behovsbaserad merkostnadsersättning från Försäkringskassan, från 19 års ålder,
för att täcka de merkostnader som hemdialys innebär. Personer som startar sin
hemdialys efter 65 års ålder har idag inte möjlighet att få statlig ersättning för sina
merkostnader. Samverkansnämnden, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion,
rekommenderar samtliga regioner inom sjukvårdsregionen att införa ersättning till
dessa patienter enligt schablon.
Rekommendationen syftar till att bidra en mer jämlik vård i Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion.
Ärendet
Syftet med att ge bidraget till patientgruppen är dels att underlätta för de patienter
som önskar utföra sin dialysbehandling i hemmet, dels att minska kostnaderna för
patienten och långsiktigt för regionen. Dialys i hemmet medför flera fördelar för
patienten, framförallt ger det större flexibilitet och oberoende.
Flera andra regioner i Sverige (Skåne, Stockholm, Västra Götaland) har redan valt
att ge bidrag till patientgruppen.
En beräkning av merkostnader har gjorts där hänsyn har tagit till bland annat;
elförbrukning, vattenförbrukning, kostnad för trygghetslarm, kostnad för
specialkost m.m. och ersättning i nivå med Försäkringskassans lägsta nivå för
merkostnadsersättning är rimlig.
Kostnader och finansiering
Beslutet innebär en besparing på ca 500 000 kr per patient och år som får den
vanligaste typen av bloddialys i hemmet jämfört med på sjukhus. Ersättningen till
patienter över 65 år som startar sin dialysbehandling i hemmet skulle bli ca 14 000
kr per patient och år. Idag är det 2 st patienter i Region Gävleborg som får sin
dialys i hemmet men verksamheten planerar att öka antalet hemdialyser.
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Beslutet förväntas minska antalet sjukresor för de patienter som får hemdialys,
vilket leder till små men positiva effekt för miljön.
Patienter som börjar med någon typ av självdialys har större kunskaper om sin
sjukdom och ett större engagemang i sin egen behandling. Dessa patienter
utvecklar färre medicinska komplikationer och behöver mindre sjukhusvård än
patienter med någon form av assisterad dialys detta tillsammans med att det idag
redan finns organisation och system för att ha sin dialys i hemmet gör att
patientsäkerheten inte påverkas.
Beslutet främjar en mer jämlik vård, utifrån åldersperspektivet, då även de som
insjuknar efter 65 års ålder har möjlighet att få ersättning för sina merkostnader i
samband med dialys i hemmet.
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