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Beskrivning av hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin, Region
Stockholm-Gotland 2021
Verksamhet
I Region Stockholm-Gotland utförs hyperhidrosbehandlingar vid Södersjukhusets
hyperhidrosmottagning.
Riktlinjer för svettbehandling med botulinumtoxin i Region Stockholm
Behandling med botulinumtoxin utförs enbart vid mycket svårt rinnande handsvett med
åtföljande funktionell nedsättning. Endast i undantagsfall görs behandling av armhålor och
då endast i kombination med behandling av svår handsvett.
•
•

•

•

•

Lokalbehandling enbart eller kombinerat med tablettbehandling hanteras via
husläkaren så länge det fungerar.
En förutsättning för behandling med botulinumtoxin är att både lokalbehandlingsmedel och tablettbehandling har provats i en till två månader och att effekten visat sig
vara otillräcklig eller biverkningarna uttalade. Behandling får endast inledas efter
remiss från husläkaren eller hudläkare.
Remiss skickas till hudläkare för behandling med botulinumtoxin enbart vid mycket
svårt rinnande handsvett med åtföljande funktionell nedsättning. Endast i
undantagsfall görs behandling av armhålor och då endast i kombination med
behandling av svår handsvett. Behandling av båda områden ska ske vid ett och samma
besök.
Varje patient får 1-3 behandlingar per år beroende på besvärens omfattning och hur
länge effekten av behandlingen kvarstår. Ytterligare behandlingar bekostas inte av
Region Stockholm.
Om andra indikationer för behandling än ovan nämnda är aktuella remitteras patienten
till Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset för bedömning.

Patienter under 16 års ålder erbjuds endast behandling efter bedömning vid Hudkliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset.
PRISER 2021
Behandling med botulinumtoxin avseende hyperhidros för armhåla, händer samt händer och
armhåla tillsammans.
Priset för Vikten 1,0 är: Södersjukhuset 69 372 kronor
J99Q Läkarbesök sjd hud/underhud
Okomplicerat, öppenvård
Armhåla
Händer
Armhåla, Händer

1

Pris
3 122 kr
3 122 kr
3 122 kr

KPP-underlag
Kostnadsdata lämnas från regionerna till den nationella KPP-databasen som bildar underlag
för årlig viktlista avseende NordDRG.
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.
I nedanstående tabell redovisas nationella kostnadsdata för DRG-koden J99Q Läkarbesök
sjukdomar i hud och underhud, okomplicerat till vilken hyperhidrosbehandling med
botulinumtoxin till största del grupperas. Siffrorna avser år 2019 som är underlag för viktlista
2021. Databasen innehåller drygt 271 192 vårdkontakter inom öppenvård som grupperats till
DRG J99Q varav 6 diagnoser av 890 avser hyperhidros. Med total kostnad avses framräknad
genomsnittskostnad per besök för DRG J99Q enligt KPP-databasen 2019 (prisnivå 2021).
J99Q
Total kostnad
Mottagning
-

Grundkostnad

-

Personal

-

Läkemedel

-

Övrigt

Medicinsk service
-

lab kostnader

-

op/anestesi

-

röntgen

-

övr kostnader

2 614 kr
93,3%
38,4%
48,3%
3,2%
3,5%
0,0%
5,1%
0,1%
1,3%
0,2%

Noteras:
- Insamlad KPP-data kan redovisa fler poster än vad som framgår ur tabellen, ovan
redovisade data utgör ett sammandrag av de poster som redovisats för 2019.
- Grundkostnad utgörs av kostnader som inte kunnat fördelas på unik patient, exempelvis
hyror och OH-kostnader.
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