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Principärende

Problem  till  följd  av  förändrat  uppdrag  för  medicinskt
indikerad  hårborttagning

Ärendet

Region StockhoIms avtal med det z5-ta1  hudterapeuter  som erbjudit
medicinsktindikeradhårborttagninglöpteutden3oseptemberxoi8.  Från
och  med  :i oktober  2018  har  Södersjuldiuset  uppdraget  atttilföandahålla

denna  behandling.  I syfte  att  möjliggöra  en godverksarnhetsövergång  och

överlämning  avpågåendebehandIingarfickdoekSödersjukhusetiuppdrag

att  redan  den  I  september  ta emot  remisser  från  vårdgivare.

På Södersjukhusets  webbplats  informeras  bland  annat  om  att

hårborttagningför  transpersoner  skerpåicke-kvinnligalokalisationer  som

delidenkönsbekräftandevården.  SödersjukhusetföljerSociaIstyrelsens

rekommendationer  om 75 % hårreducering  i ansilde och 7o % på
överkroppen  där  manlig  behåring  förekommer.  För  ciskvinnorl  kan

hårborttagning  beviljas  vid  hormonella  awilcelser  och  ökadbehåring  och

det  bedöms  enligt  en särsläld  skala.  I undantagsfall  kanhårborttagning

beviljas  om  det  bedöms  som  ett  viktigtled  i psykiatriskbehandling,  för

minderåriga,  samt  efterhudtransplantation.

Patientnämndens  förvaltning  har  sedan  oktober  2018  tagit  emot  ett  drygt

tiotal  anmälningarfråntranspersoner  som  anmältfleraproblem  i fråga  om

tillgången  till  behandlingen.  Klagomålen  rör  bristande  informationtill

patienterna  gällande  förändringarna,  otillräcldiga  resurser  och  problem

med  ått  behandlingen  fortfarande  inteharkommit  igång  som  den  skavilket

lett  till  glapp  i behandlingarna.  Vidare  att  behandlingarna  inte  ärlika

omfattande  somtidigare  och  attförändringarna  lett  till  försämrad

tillgänglighet  tillvården  då det  är långt  att  resatill  behandlingarnaför  en

del  patienter.

1 En cis-person  är en person  vars  könsidentitet,  könsuföyck  och födelsekön  är och

alltid  harvarit  kongruenta,  God vård  au vuxna  med  könsdysfori  -  natione7it
kunskapsstöd,  Socialstyrelsen,  2015.
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Utredning

Patientnämndens  förvaltning  har  i tre  av ärendena  inhämtat  yttranden  från

Södersjukhuset.  Förvaltningen  har  även  inhämtat  ett  yttrande  från  hälso-

och  sjukvårdsförvaltningen.

Södersjukhusets  y'maanden

Avyttrandenafrånverksamhetschefen  påhudldiniken  med  enhetenför

sexuellhälsavid  Södersjukhuset,  utfördade  mellan  november  2018  och

april 2019,  framgår attuppbyggnaden avmottagningenpåböriades
omedelbart  när  uppdraget  förmedlades  till  dem.  Innan  remisser

accepterades  den  :i september  2018  har  kuratorerpå  hudkliniker  bedömt

remisser  och  behandlingar  har  genomförts  avprivata  aktörer  med  IPL-

och/eller diatermibehandling. Kliniken har under en övergångsperiod
under  hösten  godtagit  egenremisser  för  att  underlättaförpatienter  med

pågående  behandling.

I yttrandetframgår  att  mottagningen  uppfyller  dekravpå  hygien,

dokumentation  ochsäkerhetsomkrävs.  Detredogörs  ävenför  de

be'handlingar  som  kommer  att  utföras  och  detframgår  att  dekommer  att

utvärderas  kontinuerligt.  I(linikenframför  att  de tror  att  uppdraget

kommer  att  finna  sin  naturligaplats  bland  deras  övriga  subspecialiserade

mottagningar.  ANOVA"  har  enviktig  sarnordnande  funktion  och  när  ny

information  frånkliniken  blir  tillgängligkommer  den  fortlöpande  att

förmedlas  tillANOVA.  Verksamhetschefen  beklagade  att  det  blir  ett  glapp  i

behandlingen  och  att  informationen  upplevs  bristföllig  samt  att  man  inte

kan  ge en prognos  på  patienternas  väntetider.  Den  information  som  finns

tillgänglig  är  utlagdpå  sjuldiusets  hemsida  där  uppdateringar  kornmer  att

ske  fortlöpande  när  nyinformation  blir  tillgänglig.  Avslutningsvis  skrev

verksamhetschefen  att  de arbetarhårt  för  att  denna  nya

mottagningsverksamhet  ska  bIi  så bra  och  effektivsom  möjligt.

Hälso- och sjukvårdsförua1mingens yttraande
Avhälso-  och  sjukvårdsförvaltningens  (HSF)  yttrande,  enhetenför  sjukhus

och  LOU-avtal,  framgår  attvården  inte  lämpade  sig  för  upphandlingvarför

uppdraget  gavs  till  Södersjuldiuset  att  bedrivaverksamheten  enligt  gällande

riktlinjer.  Dethade  dessförinnanvarit  en obefintIig  uppföljning  avpatienter

och  behandlingarvarför  detinte  gålt  attuppskattavarken  korrekt  antal

patienter  med  behov  eller  antal  behandlingar.  För  att  göra  korrekt

medicinskbedömningbehövervariepatientundersökas  avhudläkarepå

2ANOVA  är namnetpå  den tvärvetenskapliga  och integrerade  enhet  som tidigare
hette  CentrumförAndrologi  och Sexualmedicin.  ANOVA  är en del av Karolinska
Universitetssjukhuset  och Karolinska  Institutet.
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SödersjuIdiusetvi1ketsomennaturligföljdmedförkömedväntetider,  I

yttrandet,  utfärdat  den 'io april  2019,  framkommervidare  attbåde

Södersjuldiuset  och  HSF  ser  detta  som  ett  initialt  probIem  och

förhoppningen  är  att  köerna  inom  kort  kommer  att  försvinna.  Resurserna

är beräknade  efter  ordinarieverksamhet  och  inte  efter  ett  uppdämt  initialt

behov.  Södersjuldiusets  uppdrag  omfattar  sammakompetenskravpå

behandlaren,  diagnosliterier  och  tidsomfattning  somtidigare  avtal.

Dessutom  erbjuds  en ökadmöj1ighettiIIflerbehandlingsmetodersomtill

exempel  IPL-behandling.  HSF  följerverksamheten  nogsamt  och  har  en

ständig  dialog  med  sjukhuset.  Informationhar  getts  särslälttill  samtIiga

inblandadevårdgivare  oc'h dethar  funnits  informationpå  både 1177
Vårdguidens  och  Södersjukhusets  hemsidor.  I envårdgivares  ansvaringår

att  geinformationtill  sinapatienteri  detfallverksamhetenförändras,  Då

inga  journaler  finns  från  tidigare  behandlingar  hos  terapeuterna  finns

heller  ingauppgifter  ompatienter  och  därmedkunde  ingen  information  ges

personligenfrån  HSF  eller  Södersjuldiuset.

Regelverlc

Målet  medhälso-  och  sjukvårderi  är  en godhälsa  och  envårdpålikavillkor

för  hela befolkningen,  3 kap. :i fi hälso-  och sjukvårdslagen  (2017:30).

Hälso-  och sjukvårdsverksamhet  ska enligt  5 kap. 'i fi bedrivas  så attkraven
på en god  vård  uppfylls.  Det  innebär  att  vården  särslält  ska

1.  vara  av god  kvalitet  med  en godhygienisk  standard,

2.  tiIlgodose  patientens  behov  avtrygghet,  kontinuitet  och  säkerhet,

3. byggapårespektför  patientens  självbestämmande  och integritet,
4. främja  goda kontalder  mellan  patienten  och hälso-  och
sjukvårdspersonalen,  och

5. varalätttiIlgänglig.

Vårdgivare  har  ett  organisatoriskt  ansvar  och  ska  planera,  leda  och

kontrolleraverksamheten  så att denlever  upp till  kravetpå  godvård,  3 kap.
:i fi patientsäkerhets1agen  (2010:659).

I Socialstyrelsens  nationella  lmnskapsstöd  Godvård  avvuxna  med

könsdysfori  (Socialstyrelsen,  2015)  framgår  att könsdysfori  är ett psykislct
lidandeellerenförsämradförmågaattfungeraivardagensomorsakas  av

att  könsidentiteten  inte  stämmer  överens  med  det  registrerade  könet.

Socialstyrelsens  bedömning  är att  utredning  och  behandling  avkönsdysfori

bedrivs  optimalt  inom  ett  specialistteam  bestående  avpsykiater,  psykolog,

socionom  och  endokrinolog  och  teamet  kan  utvidgas  till  fler  specialiteter

beroende  på  individens  behov.  Socialstyrelsen  framhåller  att  godvård  av

personermedkönsdysforiförutsätteretthelhetstänkande,  Därförär

a

a
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samverkan  mellan  de olika  kompetenser  som  bidrar  till  denna  vård  mycket

viktig.  En  av Socialstyrelsens  rekommendationer  är  atthälso-  och

sjukvården  bör  erbjudahårborttagning  till  personer  med  manligt

födelsekön  med  könsdysfori.

Förvaltningens  synpunkter

Förvaltningen  finner  det  alIlvarligt  attpatienter  som  är i behov  av

medicinskt  indikeradhårborttagninghar  drabbats  avväsentligt  förlängda

vårdtider  som  lång  tid  efter  uppdragsförändringarnafortfarande  finns  lcvar.

Patientgruppen  translinnor  utgör  en riskgrupp  för  psyläskohälsa  och

genomgående  framgåri  anmälningarnatin  patientnämndens  förvaltning

det  lidande  somväntan  och  glappeni  behandlingarna  har  medfört.  Ärendet

bör  därför  hanteras  som  principärende.

Detframkommer  inte  huruvida  HSF  innan  uppdragsförändringen,  i syfte

attfåredapå  omfattningen  av antaletpatienter,  hadebegärt  attfå

information  avANOVA  om  verksarnheten  kunde  uppskatta'hur  många

patienter  i behov  avhårborttagning  somkunde  beröras.

Konsekuenser för  patientsäkerhet
Åtgärderför  attsetill  attpatienterfårtillgångtiI1  en godoch  säkervård

som  bland  annattillgodoser  patientens  behov  avh"ygghet  och  kontinuitet

bidrar  till  förbättrad  patientsäkerhet.

Konsekvenser  ,0'7'  jämstä(ld  och  jämlik  vård

Om  denna  patientgrupp  får  hälso-  och  sjukvårdpå  sammavillkor  som

övriga  patienter  främjas  en  jämställd  och  jämlikvård.

MiIjökonsekvenser

De  föresIagna  åtgärderna  fö.tväntas  inte  medföra  några  miljökonselcvenser

Förslagtill  beslut

Patientnämnden  föreslås  beslutaföljande.

-  Ärendetstjänsteutlåtandeöversändstillhälso-ochsjukvårdsnämnden

och  patientnämnden  begär  skriftlig  återföring  avseende  genomförda

och  planerade  förbättringsåtgärder  och  effekterna  av dessa  senast  den

3o september 2019.  Patientnämnden  önskar vidare svarpå  om hälso-
och  sjulcvårdsnämnden  anser  attpatienter  som  remitterats  för

medicinskt  indikeradhårborttagning  omfattas  av de tider  som

framkommer  i vårdgarantin.

Ärendets  tjänsteutlåtande  översänds  till  styrelsenför  Södersjukhuset

och  patientnämnden  begär  skriftlig  återföring  avseende  genomförda

Patientnärnndens  förvaltning
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Hornsgatan  15
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oc'h planerade  förbättringsåtgärder  och  effekterna  av dessa  senast  den

3o september 2019.

Steinunn  Åsgeirsd6ttir

Förvaltningschef
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Yttrande  till  patientnämnden  i principärende  -

problem  till  följd  avförändrat  uppdrag  för  mediciniskt

indikerad  hårboittagning

Ärendebeskriming

Patientnämnden  harvid  sitt  sammanträde den i8  juni  2019  behandlat ett
principärende  gäl1andeförändratuppdragför  medicinskt  indikerad

hårborttagning.  Vid  sammanträdet  beslutades  att  ärendets  tjänsteutlåtande

skulle  översändas  tiII  häIso-  och  sjulcvårdsnämnden  rned  en  begäran  om

skriftlig  återföiing  avseende  genomförda  och  planerade

förbäföingsåtgärder  och  effekterna  av dessa.  Patienföämnden  önskar  också

svar  på  om  'hälso-  och  sjukvårdsnämnden  anser  att  remitterade  patienter

omfattas  avtiderna  inomvårdgarantin.

Beslutsunderlag

Hälso-  och  sjukvårdsdirektörens  tjänsteutlåtande

Patientnämndsärende  PaNAigo5-ooo75

Förslag  till  beslut

Hälso-  och  sjukvårdsnämnden  beslutar  följande:

Hälso-  och  sjukvårdsnämnden  antar  hälso-  och  sjukvårdsdirektörens

'tiänsteutlåtande  som nämndens yttrande  och överlämnar  detta tilI
patientnämnden.

Förvalföingens  motiveringtill  förslaget

Bakgrund

Patientnämnden  har  begärt  skriftlig  återföring  från  hälso-  och

sjukvårdsnämnden  avseende  genomförda  och  planerade

förbättringsåtgärder  av medicinskt  indikerad  hårboföagning  samt

effekterna  av  dessa.  Nämnden  önskarvidare  hälso-  och  sjukvårdsnämndens
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svar  på huruvida  patienter  som  remitterats  för  medicinskt  indikerad

hårboföagning  omfattas  av de tider  som  framkommer  i vårdgarantin.

Överväganden

Region Stockholm hade tidigare  avtal med 25 styckenhudterapeuter
gällande medicinskt  indikerad  hårboföagning.  Avtalen löpte ut den 3o
september  2018.

Föi"valtningen  bedömde  att  Regionen  slculle  fortsätta  finansiera  och  erbjuda

medicinsktindikeradhårborttagningtillspecifikapatientgrupper.  Menför

att  skapa  patientsäkra,  uppföljningsbara,  lagliga  och  ekonomiskt  hållbara

avtal  inom  vårdområdetvar  det  nödvändigt  att  genomföra  organisatoriska
förändringar  inom  vårdområdet.

Anledningen  till  detta  är  att  hälso-  och  sjulcvårdslagen  ställer  krav  på att

hårborttagningen  ska  utföras  under  ledning  av en medicinskt  ansvarig

läkare.  Detta  har  intevarit  kravstället  i tidigare  avtal  medfristående

hudterapeuter.

Genom  RFI  (Requestfor  information)  ficl<  förvaltningen  inspel  och

s3mpun1der från intressenter  och kunskapsbärare  inom vårdområdet.
Dialog  fördes  också  medANOVA  (mottagning  förAndrologi,  sexualmedicin

och transmedicin  på Karolinska  Universitetssjukhuset)  för s3mpunkter  och
berälmingar  på  hur  många  patienter  det  rör  sig  om  och  vilka  diagnoser.

Fö'i"valtningen  bedömde  attvårdområdetintelämpades  förupphandling

och  gav  därför  Södersjuld'iuset  uppdraget  att  bedrivaverksamhet  avseende

medicinskt  indikerad  hårboföagning  i enlighet  med  gällande  rildlinjer.

Södersjuld'iusethar  bedrivit  dennavård  sedan  den  I  september  2018.

Genomfi5rda och planerade  firbättringsåtgärder  och effekter
När  verksamheten  utfördes  av  hudterapeuternavar  patienternas

uppföljningar  och  behandlingar  bristfälliga  på  grund  avuteblivna

medicinska  bedömningar.  Hudterapeuterna  saknade  i de  flesta  fallen  en

medicinskt  ansvarig  läkare.  När  Södersjuldiuset  övertog  uppdraget  gjordes

medicinska  bedömningar  av samtliga  patienter.  Denna  bedömningsprocess

har orsakatväntetider.  I augusti 2019  hade sjukhuset  bedömt över :iooo
remisser  och  underlag  från  läkare,  lcuratorer  och  hudterapeuter.

Sjukhuset  har  nu arbetat  bort  väntetiderna  och  är nu  uppe  i full  produktion

avseende  behandling.  Enligt  sjuld'iuset  följer  transpersoners  remisser  sedan

april 2019  vårdgarantin  med bedömning  inom 3o dagar. Från augusti 2019
sker  bedömning  av cispersoners  inom  vårdgarantins  tidsgräns.
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Två  heltidsanställda  hudterapeuter  omhändertar  de  patienter  som  uppfyller

Socialstyrelsens  rekommendationer  för  hårborttagning  som  deliden

könsbekräftande  vården  för  transpersoner  samt  för  cis-ksrinnorv'd

samtidiga  hormonella  aiikelser.  Södersjukhuset  har  optimerat

behandlingarna  genom  att  erbjudafler  patienter  möjligheten  till

IPL/IaserbehandIing  som är mindre  smärtsam för patienterna.

Ekonomiska  konsekvenser

Förändringen  som  gav  Södersjukhuset  uppdraget  att  erbjuda  medicinslc

indikerat  hårboföagning  medför  inga  större  ekonomiska  konsekvenser  men

bättre  kostnadskontroll  över  behandlingarna.  Det  fastställda

ersättningstakethar  inte  uppnåtts  enligt  avtal.

Konsekvenser  för  patientsäkerhet
Samtliga  patienter  har  fått  bedömning  avhudläkarevilket  har  en  positiv

effekt  på  patientsäkerheten,  samtidigt  som  det  nufinns  en  medicinskt

ansvarig  Iäkare  för  verksamheten  i enlighet  med  hälso-  och  sjukvårdslagen.

Konsekvenser  för  jäm'iik  och jämställd  vård
Patienter  får  behandling  pålikairillkor.

Miljökonsekvenser

Koncentrationen  till  en geografiskplacering  medför  ett  ökat  resande  till  och

från  behandling  för  patienterna.

Administrativa  konsekvenser

Det  administrativa  arbetet  förväntas  minskai  och  med  att  registrering  och

faldurering  sker  digitalt.

Björn  Eriksson

Hälso-  och  sjulcvårdsdirektör

Lena  Hanberg

Avdelningschef

Beslutet  ska  skickas  till

Patientnämnden

Godkänd  av  Björn  Eriksson,  2019-10-03
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Prineipärende  -  Problem  till  följd  av förändrat  uppdrag  för  medicinsk  indikerad
hårborttagning

PaN A1905-00075

Ärendebeslaaivning

Region  Stockholms  avtal  med  det 25-ta1 hudterapeuter  som erbjudit  medicinskt

indikeradhårboittagning1öpteutden30september2018.Frånochmedl  oktober2018

har Södersjuldiuset  uppdraget  atttillhandahålla  denna behandIing.  I syfte  attrnöjliggöra

en god verksamhetsövergång  och överlämning  av pågående  behandlingarfick  dock

Södersjukhusetiuppdragattredandenl  septembertaemotremisserfrånvårdgivare.

Yrkande

I:e  vice  ordförande  Lars  Haims-Ringdahl  (MP)  yrkar  bifaIl  till  förvaltningens  försIag.

Beslut

Pmientnfimnrlen  'heslutar

1) Ärendets  tjänsteutlåtande  översänds  till  hälso-  oeh sjukvårdsnämnden  och

patientnämnden  begär skriftIig  återföring  avseende genomförda  och planerade

förbättringsåtgärder  och effekteiaria av dessa senast den 30 september  2019.

Patientnämnden  önskarvidare  svar på omhälso-  och sjukvårdsnämnden  anser  att

patienter  SOm remitterats  för  medicinskt  indikerad  hårborttagning  omfattas  av de tider
som framlcommer  i vårdgarantin.

2) Ärendets  tjänsteutlåtande  översänds  till  styrelsen  för  Södersjuldiuset  och

patientnämnden  begär skriftIig  återföring  avseende genomförda  ochpIanerade

förbättringsåtgärder  ocli  effekterna  av dessa senast den 30 september  2019.

I-+A G2



Jj l[. sPTo«CLKiHeOLiM»sLiLÄi;NsaL'bA»N«iDdsTelNGiis förvaltning
Förvaltningsjurist  Johan Karlsson

PaN  2019-06-18  P 7

TJÄNSTEUTUTANDE
2019-05-28

1(5)

PaN  A1905-00075

HSN  2019-0474

Principärende

ProblemtillföIjd  avförändratuppdragförmedicinskt
indilce'rar1  Mfönrttagning

&endet

Region 8toc1dio1ms avtalmeddet  z5-ta1hudterapeuter  som erbjudit
medicinsktindi1ceradhårborttagninglöpte  ut den3o  september 2018.  Från
och medi  old:ober  2018  har  Södersjukhusetuppdraget  at++i11hsnrls?iÅlls

dennabehandling.  I syfte  attmöjliggöra  en godverksam'hetsövergångoch

överlämning  avpågående  behandlingarfickdockSödersjukhuseti  uppdrag

att  redan  deni  september  ta  emotremisser  frånvårdgivare.

PåSödersjukhusetswebbplats  informeras  bland  annat  om  att

hårborttagningförtranspersoner  skerpåicke-1mnnligalokalisationer  som

deli  denkönsbelcräftandevården.  Södersjukhusetfö1jer  Socialstyrelsens

rekommendationerom  75 % hårreduceringi  ansilde och 7o % på
överkroppendärmanligbehåringförekommer.  Förcislmnnorlkan

hårborttagningbeviljas  vidhormonella  aw"kelser  oå  ökad  behåring  oeh

detbedöms  enligtensärsl«Idskala.  Iundantagsfallkanhårboittagning

beviljas  om  detbedörns  som  ettvnctigtledi  psyläatrisk  behandling,  för

minderåriga,  sarntefterhudtransplantation.

Patientnämndens  föi"valtninghar  sedan  oldober  2018  tagit  emot  ett  drygt

tiotal  anmälningarfråntranspersoner  somanmältfleraproblemifrågaom

tillgångentinbehandlingen.  Klagomålenrörbristandeinformationtill

patienternagäl1andeförändringarna,  oti11räc1digaresurserochproblem

med  :attbehandlingenfor1farande  intebarkommit  igång  som  den  skavilket

letttin  glapp  i behandlingarna.  Vidare  attbehandlingarnainte  ärlika

omfattandesomtidigare  och  attförändringarnaletttillförsämrad

ti1lgäng1ighetti1lvården  då det  är långt  attresatill  behandlingarnaför  en

del  patienter.

I En cis-person  är enpersonvars  könsidentitet,  könsuttryckochfödelselcön  är och

alltidharvaritkongruenta,  God"uård  av ua  med k6nsdysfori  -  na'aonellt
kunskapsstöd,  8ocia1styre1sen, 2015.
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Utredning

Patientnämndens  förvaltninghari  tre  av örendenainhämtatyttrandenfrån

Södersjuldiuset.  Förvaltningenhar  äveninhämtatettyttrandefrånhälso-

och sjulcvårdsföi'vaItningen.

;Södersjukhusets  yttranden

Avyttrandenafrånverksamhetschefenpåhudldinikenmed  enhetenför

sexueIlhälsavidSödersju1diuset,  utfärdademe1lannovember:zo:t8  och

april 2019,  framgår attuppbyggnaden avmottagningenpåböriades
omedelbaitnäruppdragetförmedladestiII  dem.  Innanremisser

accepterades  den  I september  2018  harkuratorerpåhudldinilcerbedömt

remisser  ochbehandlingarhar  genomförts  avprivata  aldörermedIPL-

och/eller diatermibehandling. Kliniken harunder en övergångsperiod
underhösten  godtagit  egenremisserför  attunderIättaförpatientermed

pågåendebehandling.
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Iyttrandetframgår  attmottagningenuppfyl1er  dekravpåhygien,

dokumentation  och  fökerhetsomkrävs.  Detredogörs  även  för  de

be}iandIingar  somkommer  att  utföras  och detframgår  att  dekommer  att

utvärderas  kontinuerligt.  Klinilcen  framför  att  detror  attuppdraget

kommer  attfinna  sin  naturligaplats  bland  deras  övriga  subspecialiserade

mottagningar.ANOVA-har  envilctigsamordnandefunldionoch  närny

informationfrånldinikenblir  tfflgängliglcommer  den  fortlöpande  att

förmedlas  tillANOVA.  Verksamhetschefen  beldagade  att  detblir  ett  glapp  i

behandlingen  och attinformationen  upplevs  bristföllig  samt  attmaninte

kange  enprognospåpatienternasväntetider.  Deninformationsomfinns

tillgänglig  är utIagdpå  sjukhusets  hemsida  där  uppdateringarkommer  att

slcefortlöpandenär  nyinformationb1irtil1gänglig.Avslutningsvis  slqev

verksambetschefen  att  de arbetarhåitför  att  denna  nya

mottagningsverksamhetska  bli  såbra  och effektivsommöjligt.

Hä[so- ochsj'ukvårdsförvaIfningensyttrande
AvhäIso-ochsjulcvårdsförva1tningens  (HSF)yttrande,  enhetenförsjuld'ius

och LOU-avtal framgår attvården intelämpade sigför upphandlingvarför
uppdraget  gavs till  Södersjuld'iuset  att  bedriva  verksamheten  enligt  gällande

rildlinjer.  Dethade  dessförinnanvarit  en obefintlig  uppföljning  avpatienter

ochbehandlingarvarför  detinte  gått  attuppskattavarkenlcorreId  antal

patienter  medbehov  eller  antal  behandlingar.  För  att  göralcorrekt

medicinskbedömningbehövervaijepatientundersökas  avhudläkarepå

2OVA  ärnamnetpå  dentvärvetenskapIiga  och integrerade  enhetsomtidigare
hette  CentiaumförAndrologi  och Sexua1medicin.ANOVAär  en del avKarolinska
UniversitetssjuIdiuset  och Karolinska  Iristitutet.
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Södersjuldiusetvi&etsom  en naturligföljdmedförkö  medväntetider.  I

yttrandet, utfärdat den io april 2019,  framkommervidare  attbåde
Södersjukhuset  och  HSF  ser  detta  som  ettinitialtproblem  och

förhoppningen  är attlcöernainomkortkommer  attförsvinna.  Resurserna

är berälmade  efter  ordinarieverksamhet  och  inte  efter  ettuppdämtinitialt

behov.  Södersjuldxusetsuppdragomfattarsammakompetenslaravpå

behandlaren,  diagnoskriterier  ochtidsomfattningsomtidigare  avtal.

Dessutom  erbjuds  en ökadmöjlighettillfler  behandlingsmetodersomtill

exempel  IPL-behandling.  HSFföljerverksarnheten  nogsamt  ochhar  en

ständig  dialog  med  sjukhuset.  Informationhar  getts  särslölttill  samtliga

inblandadevårdgivareoch  detharfunnits  informationpåbåde  1177
Vårdguidens  ochSödersjukhusetshemsidor.  I envårdgivares  ansvaringår

att  geinformationtilIsinapatienteridetfallverksamhetenförändras.  Då

ingajournalerfinnsfråntidigare  behandlingarhos  terapeuternafinns

helleringauppgifter  ompatienter  och  därmed  1cunde ingeninformation  ges

personligenfrånHSF  e1lerSödersjukhuset.

Regelverk

Måletmedhälso-  oc'h sjukvården  är en godhälsa  och  envårdpålikavillkor

förhelabefonmingen,  3 kap. I fi hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Hälso- och sjuIcvårdsverlcsamhet ska en1igt5 Icap, I fi bedrivas Så attlcraven
på en godvårduppfylls.  Detinnebär  attvårdensärslatska
1.  vara  av godkvalitetmed  en godhygienis1cstandard,

2.  tillgodosepatientens  behov  avtrygghet,  lcontinuitet  och  säkerhet,

3. byggapårespeldförpatientens  självbestärnmande ochintegritet,
4. främjagodalconta1dermellanpatienten  ochhälso- och
sjukvårdspersonalen,  och

5. varalätttingänglig.

Vårdgivarehar  ett  organisatoriskt  ansvar  och  skaplanera,  leda  och

kontro1leraverksamhetenså  att  denlever  upp  tillkravetpå  godvård,  3 kap.

'i fi patientsälcerl'ietslagen  (2010:659).

I Socialstyrelsens  nationellakunskapsstöd  Godvård  avvuxnamed

könsdysfori (Socialstyrelsen, 2015)  framgår attkönsdysfori  är ettpsylöslct
lidandeellerenförsämradförmågaattfungeraivardagensomorsa1cas  av

att  könsidentiteten  inte  sfömmer  överens  med  detregistreradekönet.

Socialstyrelsens  bedömning  är attutredning  och  behandling  avkönsdysfori

bedrivs  optimaltinom  ett  specialistteam  bestående  avpsyläater,  psykolog,

socionom  och endokrinolog  ochteametkanutvidgas  tillfler  specialiteter

beroendepåindividens  behov.  Socia1styre1senframhåller  attgodvård  av

personer  medkönsdysforiförutsätter  etthelhetstcande.  Därför  är

Pattentnämndens  förvaltning

Box  17535,  118  91 Stockholm

Hornsgatan  15

Telefon:  08-690  67 00

Fax:  08-690  67 18

E-post: registrator.pan@sl1.se
www.patientnamndenstockhoIm.se
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samverkan  mellan  de olikakompetenser  som  bidrartill  dennavård  mycket

vildig.  En  avSociaIstyrelsens  rekommendationer  är atthälso-  och

sjulcvården  bör  erbjuda:hårborttagning  ti1lpersonermedman1igt

födelsekön  medkönsdysfori.
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Föxvaltningens  synpunkter

FörvaItningenfinner  det  allvarligt  attpatienter  som  äri  behov  av

medicins1ctindikeradhårboittagninghardrabbats  avväsentligtförlängda

vårdtider  somlångtid  efter  uppdragsförändringarnafortfarandefinns  1cvar.

Patientgruppentranslcvinnor  utgör  en riskgruppförpsylcis1cohälsa  och

genomgåendeframgåri  anmälningarnatil1patientnämndens  förvaltning

detlidande  somväntan  och  glappen  i behandlingarnahar  medfört.  Årendet

bör  därförhanteras  somprincipärende.

DetframkommerintehuruvidaHSFinnanuppdragsföridringen,  isyfte

attfå  redapå  omfattningen  av antaletpatienter,  hade  begärt  attfå

information  avANOVAomverlcsarnhetenkundeuppskattahurmånga

patienter  ibehov  avhårborttagning  somlmndeberöras.

Konsekvenserfir  patientsäkerhet
Åtgärderför  attsetill  attpatienterfårtillgångtin  en god  oc'h sälcervård

sombland  annattillgodoser  patientens  behov  avtrygghet  ochkontinuitet

bidrartillförbättradpatientsäkerhet.

Konsekvenserfirjämställdoch  jäm1ik uård
Om  dennapatientgiupp  fårhälso-  och sjukvårdpå  sammavillkor  som

övrigapatienterfrämjas  en jämställd  och  jämlikvård.

Mi5ökonsekvenser
a Deföreslagnaåtgärdernaförväntasintemedföranågramiljökonselcvenser

FörslagtiIl  beslut

PatientnämndenföresIås  beslutaföljande.

- iendets  tjänsteutlåtande  översänds  till  hälso-  och  sjulcvårdsnämnden

och patientnärnndenbegärsla'iftlig  återföring  avseendegenomförda

ochpIaneradeförbättringsåtgärder  och effelcterna  avdessasenast  den

3o september 2019.  Patientnämnden  önskarvidare  svarpå  omhälso-
och  sjulcvårdsnämnden  anser  attpatienter  som  remitterats  för

medicinslctindikeradhårboittagningomfattas  avdetidersom

framlcommerivårdgarantin.

- Ärendetstiänsteutlåtandeöversändstillstyre1senförSödersjuliuset
ochpatientnämnden  begär  slcriftlig  åteiföring  avseende  genomförda
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och  planeradeförbättringsåtgärder  och effelderna  av dessa  senast  den

3o  september 2019.

SteinunnÅsgeirsd6ttir

Förvaltningsehef

D
Patientnärnndens  fötvaltning

Box  17535,  118  91 Stockholm

Hornsgatan  15

Telefon:  08-690  67 00

Fax:  08-690  67 18
E-post:  reglstrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se
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Hälso-  och  sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG

2019-10-22

fi 222

Yttrandetfflpatientnämndeniprincipärende  -

problem  tin  följd  avförändrat  uppdrag  för  mediciniskt

indikerad  hårboittagning

HSN 2019-1464

Ärendebeskriming

Patientnämnden  har vid  sitt sammanträde den i8  juni  2019  behandlat  ett
prineipärende  gä1Iandeförändratuppdragförmedicinsld:indikerad

hårborttagning.  Vid  sarnrnanträdet  beslutades  att  ärendets  tjänsteutlåtande
skulle  översändas  till  hälso-  och  sjukvårdsnämndenmed  en begäran  om
skriftlig  återföring  avseende  genomförda  och  planerade
förbättringsåtgärder  oc'h effekterna  av dessa. Patientnämnden  önskar  också
svar  på om  hälso-  och  sjukvårdsnämnden  anser  attremitteradepatienter
omfattas  avtidernainomvårdgarantin.

BesIutsunderlag

Hälso-  och  sjukvårdsdirektörens  tjänsteutlåtande

Patientnämndsärende  PaNAigo5-ooo75

Yrkanden

OrdförandenAnna  Starbrink  (L)  yrkar  bifall  till  förvalföingens  förslag.

Beslut

Hälso-  och sjuktyårdsnämnden  beslutarföljande:

Hälso-  och sjukvårdsnämnden  antar  hälso-  och sjukvårdsdirektörens

tiänsteutlåtande  som nämndens yttrande  och överlämnar  dettatill
patientnämnden.

Särskilt  uttalande

Jonas  Lindberg  (V)  fömnar  förV-ledamöterna  ett  särskiltuttalande
(bilaga).

TaIlaAlkurdi  (S) lämnarför  S-ledamöterna  ett  särslältuttalande  (bilaga).

Expedieras  tiIl

Patientnämnden

Ordförande Justerare Exp.  datum Sign,
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HÄLSO-  OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2019-10-22

eVänsterpartiet
Ärende  nr  20

HSN  2019-1464

Bilaga  fi 222 HSN 191022

Yttrande  till  patientnämnden  i principärende  -  problem  tiNl följd  av

förändrat  uppdrag  för  medicinskt  indikerad  hårborttagning

Detta  ärende  ur mycket  olyckligt.  Det  är långt  fler  än dettiotal  personer  som  anmält  till

patientnämnden  som  drabbats,  vilket  vi  fått  kännedom  om  genom  personer  som  höit  av sig  till

oss, privata  kontakter  och  en stor  mängd  upprörda  röster  i sociala  medier.

För  patienter  som  innan  verksamhetsövergången  hade  påbörjat  hårboiattagning  innebar

fördröjningen  till  viss  del  att  redan  gjord  behandling  har  gått  till  spillo  och  behandling  måste

göras  om.  Patienterna  har  fått  otillräcklig  information  om  hur  och  när  behandling  kan

återupptas.  Patienter  med  nya  remisser  fick  vänta  Iångt  mer  än vårdgarantins  tidsgränser.

Transpersoner  är en mycket  sårbar  grupp  med  stor  psykisk  ohälsa,  vilket  gör  detta  ärende

extra  olyckligt.  .

Nu  har  verksamheten  lyckligtvis  återupptagits  och  personer  får  den  behandling  de behöver.

Men  förvaltningens  svar  är otillfredsställande  då det  inte  framgår  vad  som  kommer  att  göras  i

framtiden  för  att  förebygga  att  nödvändig  vård  avstannar  på grund  av verlcsamhetsövergång

ftaån en aktör  tilI  en annan.



JJlL Region  Stockholm
1(1)

Hälso-  och sjukvårdsnämnden SARSKILT  UTT  ALANDE

2019-10-22

Ärende 20

HSN 2019-1464

Bi1aga 5 222 HSN 19i022

Särskilt  uttalande  kring  yttrande  tiIl  patientnärnnden  i principärende  -

probIem  till  följd  av förändrat  uppdrag  för  medicinskt  indikerad
hårborttagning

Vi  socialdemokrater  ställer  oss mycket  la'itiska  till  att patienter  i beiiov  av

medicinsk  hårborttagning  har blivit  lidande  ien  övergångsfas.  Att

Södersjukhuset  tagit  över  verksamheten  kan vara bra, men det är uppenbait

att sjukhuset  ej stod redo att behandIa  patienterna  när tidigare  avtal  bröts.

Vi  vet  att lång väntan  i den könsbekräftande  vården,  inte minst  denna form

av vård  OCkSå har påverkan  på den psykiska  Mlsan.  Att  detta inte tagits  mer

hänsyn  till  i verksatnhetsövergången  är anmärkningsväit.  Att  stå utan
behandlingar  i ett halvårstid  får inte ske.

Från 30-ta1et enlieter  med stor  geografisk  spridning  ihela  länet  finns  nu

isföllet  endast två fasta tjänster  på Södersjukhuset  bland  utförarna.  Vi  vill

tydligt  påtala  att det Hr märUigt  att så tydligt  minska  valfrföeten  för  dessa

patienter  oc}i hoppas att de medicinska  förbättringar  som förvaltningen

pekar  på kommer  att kompensera  för  den minskade  valfriheten.

Avslutningsvis  ställer  vi oss kritiska  till  att infortnationen  varit  allt  för.dålig
till  patienterna  samt att dialogen  med transpersoners

patientföreningat1intresseorganisationer  verkar  uteblivit.





Sb,J
(iX nl!( .J'3,i"1!:

SÖDE  RSJ  UKH  USET

HUDKLINIKEN, VO SPECIALIST\/ÅRD ,,F f ,, -ti t . i :'.i*'' :ff I +.av .  ll  I

Stockholm  2019-09-24 Patientnämndens  förvaltning

Box  17535

118  91 Stockholm

Förvaltningsjurist  Johan  Karlsson

Södersjukhusets  svar  angående

Principärende  PaNAigo5-ooo75,  PaN :zoig-o6-i8  p7,

Sös 2019-1071

Problem  till  följd  av  ändrat  uppdrag  för  medicinskt
indikerad  hårborttagning

BAKGRUND

Hudkliniken  med  Enhetenför  sexuell  hälsa  på  Södersjukhuset  övertog  regionalt

uppdrag  för  medicinsk  hårborttagning  från  i:  a oktober  2018.  Remisser  har

accepterats från i:  a september 2018  och till  i:a  januari  2019  godkändes även
egenremisser  för  att  underlätta  för  patienter  med  pågående  behandling.  Drygt  :i ooo

patienter  har  bedömts  hittills,  både  cis-  ochtranspersoner.  Etttiotal  anmälningar  har

skickats av transpersoner  till  Patientrfömndens förvaltning  under hösten/vintern
2018.  Klagomålen  har  framförallt  handlat  om  bristande  information  och  ett  glapp  i

behandlingen  under  övergångsperioden  från  privata  hudterapeutertill

Södersjukhuset. Inga 1dagomål har inkommit  under senvåren 2019  och erfarenheten
är att  fleratidigare  missnöjda  patienter  nu  känner  sig  väl  omhändertagna.

Södersjukhuset  är centralt  beläget  med  goda  allmänna  kommunikationsmedel

(pendeltåg,  gröna  och  röda  tunnelbanelinjerna  och  bussar),  vi  har  svårt  att  se att  den

geografiska  lokalen  kan  ifrågasättas.

Innan  i:  a september  2018  har  remisserför  behandling  utfärdats  avkuratorer  på olika

hudkliniker  och behandlingar  har genomförts av ett x5-ta1  hudterapeuter  med
diatermi  och  IPL.  Som  nyuppdragsmottagare  ärvår  uppfattning  atttidigare

hårbedömningar  har  skett  subjelctivt,  utan  några  formella  kriterier  ener graderingar

och att ingen uppföljning  har genomförts. Enstaka patienter  har fått  uppåt 5oo

behandlingsti11fällen.
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Endast  ett  fåtaI  privatahudterapeuterhar  hafttillgång  till  IPLoch  de flesta  patienter

har därmed istäIIetfått  behandling med diatermitrots  att IPL/laser skulle varit att

föredra,  Diatermi  ger  sämre  resultat,  ökar  risken  för  biverkningar  såsom  fula

ärrbildningar,  är  mer  smärtsam,  tar  längre  tid  och  endast  små  hudområden  kan

behandlas per besök (cirka 5o  -7o  hårsäckar per timmevilket  motsvarar knappt en

överläpp). Diatermi ska endast användas vid mycket ljusa hårstrån då laser/IPL  inte

kan  genomföras  pga.  renNaserfysiologiska  anledningar.  (Vg  se bilaga  nr.  :i för  statistik

över  antal  tidigare  behandlingar  utförda  utanför  Södersjukhuset  uppdelat  i diatermi

och  IPL  inom  grupperna  cis-  och  transpersoner  från  etl  axplock  av inkommande

remisser  under  hösten  2018.)

Ingen  eller  mycket  bristfällig  journalföring  har  skett  avprivata  hudterapeuter  ochvid

Hudklinikens  övertagning  avverksamheten  i:  a oktober  2018  mottogs

sammanfattningar  av tidigare  årslånga  behandlingar  nerskrivna  på  bland  annat  post-

it-lappar. Varje behandlingsremiss från kurator beviljade 8 IPL-behandlingar och 3o

diatermibehandlingar.  Ingen  uppföljning  avtidigare  behandlingsresultat  skedde  av de

remitterande.  Förnyelser  avremisser  utfördades  på hudterapeuters  begäranför

fortsatt  behandling  och  då via  telefonsamtal.

NULÄGE

Mottagningen  för  medicinskt  indicerad  hårborttagning  är  lokaliserad  i

Södersjuldiusets  lokaIer  och  uppfyller  de krav  på hygien,  dokumentation  och  säkerhet

som  krävs.  Detta  ligger  ilinje  med  den  nyligen  publicerade  så kallade

Skönhetsutredningen  från  Socialstyrelsen  samt  Europeisk  Standardför  estetiska

medicinska  tjänster.

Skönhetsutredningen  ')Estetiska  behandlingarsom  krä'uer  medicinsk  kompetens  och

som kan innebära betydande hälsorisker": Initierades av Regeringen april 2014  och

publiceradesseptemberxoi8.  Detframkommerattskyddetärsvagtfördensom

genomgår  en estetisk  behandling  och  det  föreslås  ett  stärld  regelverk  för  att  skydda

den  enskilde  vid  riskfyllda  behandlingar  som  kräver  medicinslckompetens.  Ävenvid

estetiska  behandlingar  som  faller  utanför  detta  uppdrag,  texviss  laserbehandling,

efterfrågas  en mer  ändamålsenlig  och  tydlig  reglering  från  de som  genomgår

behandlingarna,  myndigheter  och  branschorganisationer.
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EuropeiskStandard'JEstetiska  medicinska  6änster- icke-kirurgiska  medicinska

ingrepp":  Publicerades ijuli  2017.  Behandlar bland annat laserbehandlingar  och
innehåller  krav  på lcvalifikationer,  yrkesmässig  kompetens,  information  till  kund  samt

dokumentation,  samtycke,  hygien  och  risker.

Hudldiniken,  Södersjukhuset,  har  två  heltidsanställda  hudterapeuter  med  mångårig

erfarenhet  av  hårborttagning  och  som  har  arbetat  med  majoriteten  av  marknadens

olikalasermaskinerochdiatermiapparater.  Denmesteffektivametodenför

permanent  hårborttagning  är den  med  laser,  där  det  finns  ett  flertal  attvälja  på. Den

första  lasermaskinen  för  hårborttagning  kom  på marknaden  i slutet  av go-talet.  IPL  är

definitionsmässigt  ingenlaser  och  ger  sämre  hårborttagningsresultat  och  mer  smärta

under  behandlingen.

Diodlaser  anses  passa  verksamhetens  behov  bäst  för  att  även  kunna  behandla

patienter  med mörkare hudtyp (hudtyp 1-5)  samt patienter  med behåringpå  kroppen
och  inte  bara  i ansiktet.  Vi  strävar  efter  att  använda  marknadens  bästa  apparater  för

att  kunna  ge en så godvård  som  möjligt.

Vi  har  idagtvå  diodlasermasläner  och  två  diatermiapparater.  För  att  bedöma  och

utvärdera  behåringsgrad  används  skalan  Ferriman-Gallwey,  som  är  den  mest  erkända

bedömningsskalan  för  detta  ändamål.  För  att  uppfylla  kriterierna  måste  man  ha minst

tre  poäng  per  behandlingsområde  vilket  på  hakan  motsvarar  en gles  manlig  skäggväxt,

se bilaga  nr,  2.  Vidlaserbehandling  kan  endast  aktiva  hårsäckar  behandlas  och  därför

kan inte behandling  göras oftare än i snittvar  i,5:e  månad. Vi beldagar

behandlingsuppehå1let  somuppstodundervintern  2018/2019  för ettflertal  patienter,
vilketärolyckligturettpatientperspektiv,  menbehand1ingsuppehålletharingen

medicinsk  påverkan  på framtida  förväntat  resultat.

BEDöMNINGSBESöK  OCH  BEHANDLING

Cispersoner  kommer  till  bedömningsbesökhos  läkare, se beslutstöd i bilaga nr. 3.

Observera  att  patienterna  måste  vara  obehandlade  i minst  fyra  veckor  innan

bedömningsbesöket  för  att  en korreld  bedömning  ska  kunna  göras.  Inför  besöket  ska

patienten  fyllai  ettformulär  om  diagnos,  läkemedel,  tidigare  behandlingar,  etc. för  att

underlätta  bedömningen, se bilaga nr. 4. Flera patienter  som tidigare  beviljats
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landstingsbidrag  hos  kurator  har  visat  sig inte  uppfylla  kriterierna  vid  bedömning  hos

}äkare,  se bedömningsskala  Ferriman-Gallwey  i bilaga  nr  t. Vid  godkännande  för

hårborttagning  delas patientinformation  ut, se bilaga nr. 5, fotodokumentation  sker

hos  sjulföusfotograf  samt  patient  sätts  påväntelista  till  hudterapeut  för  behandling.

Vid  avslag  finns  möjlighet  till  kontakt  medhudterapeut  för  rådgivning  kring  övriga

hårborttagningsmetoder.  Oklara  patientfall  diskuteras  på konferens  för

ldinikgemensamt  beslutför  att  säkerställa  en jämlikoch  jämställd  vård.  För  att

utvärdera  behandlingsresultat  och  patientupplevelse  planeras  forskning  att  påbörjas

till  hösten 20I9  som del av detta.

Transpersoner  kommer  direkt  tiIl  hudterapeut  för  bedömning  och  behandling  som

delavdenkönsbekräftandevården.  RegelbundenkontaktskermedANOVAsom

samordnar  transvården  i Stockholm,  samt  Plastikkirurgen  för  att  säkerställa  att

patienter  i behovprioriteras.  Vi.har  möjlighet  med  direktkontaktmed  ovannämnda

mottagningar  för  att  diskutera  en bra  handläggning  för  personer  som  t.ex.  behöver

reoperation  efter  underlivslärurgi  eller  därvi  märkt  att  den  psyläska  hälsan

försämrats  och  patienten  behöverkomma  i kontakt  omgående  medANOVA.

Vi  behandlar  enligt  Socialstyrelsens  nationella  kunskapsstöd  "Godvård  avvuxna  med

könsdysfori"  vilket  innebär behandIing på icke-lmnnliga  lokalisationer  med 75 %

hårreducering  i ansikte och 7o % på överkroppen där manlig  behåring  förekommer.

Detta  anser  vi  som  en självldarhet  men  det  får  nationellt  ses som  en  generös  vård  då

hårborttagningsutbudetför  transpersoner  är högstvarierande  i olika  geografiska

områden.  Flera  regioner  saknar  tillräcldiga  resurser  eller  utarbetade  system  för  att  ta

hand  om  denna  patientgrupp.

I övriga  delar  avlandet  har  avtalen  hårdare  kriterier  förlandstingsfinansierad

hårborttagning.  Som  exempel  har  Region  Skåne,  Västra  Götalandsregionen  och

Region  Örebro  IPL-behandling.  IVästra  Götalandsregionen  behandlas  tillvår

kännedom  endast  ansikte  ner  till  dekolletage  för  transpersoner.  Som  exempel  erbjuder

Region  Örebro  endast  behandling  med  IPL  och  då sammanlagt  io  gånger.  Behandling

med  diatermifår  patienten  bekosta  själv  och  då hos  privata  hudterapeuter.

Notera  att  patientgruppen  med  könsdysfori  har  ökat  kraftigt.  ANOVAhar  sett  en

ökning i remissinflödet  från totalt  ioo  remisser per år 2012  till  uppskattat  5oo
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remisser för år 2019.  Bara mellan 2015  till  2018  skedde en 7o % öl«ning  av remisserna.

Detta  kommer  naturligtvis  att  innebära  en ökning  av remissinflödettill

Södersjuldiuset.

Hittills  (juni  2019)  har på Hudkliniken  ca iooo  patienter  bedömts och sedan april

2019  ärtidenförbedömningsbesökförtranspersonerinomvårdgarantin.

Bedömningen är attfrån  aug 2019  hålla vårdgarantin  även för cispersoner.

382 patienter  har pågående behandling och 4o patienter  är färdigbehandlade.

TILLGÄNGLIGHET  OCH  INFORMATION

Information  om  hårborttagningen  på Södersjukhuset  finns  tillgänglig  för  allmänheten

på  Södersjukhusets  hemsida  och  uppdateras  kontinuerligt,  se länknedan:

https://www.soders.iuldiuset.se/avdelningar-och-mottagningar/medicinsk-

harborttagningsmottazning/

Flera  dagar  i veckan,  under  sammanlagt  sex  timmar,  finns  telefontider  direkt  till

hudterapeuterna  som kan ge kvalificerad  rådgivning  och hjälpvidom-/avbokning.

Webb-tidbokning  är  inte  lämpligt  då behandlingstiden  anpassas  efter  patientens

behov  (kroppslokal,  grad  av behåring,  hudtyp,  patientmedverkan,  behandlingsmetod).

Skriftlig  patientinformation  har  utarbetats  och  finns  tillgänglig  på svenska  och

engelska, med planering  för ytterligare  språkunder  hösten 2019.  Se bilaga nr. 5.

Hudterapeuterna  är flytande i svenska, engelska, arabiska och dari/farsi,  vilket

underlättar  patientkontakten.

Rådgivning  ges om  konventionella  hårborttagningsmetoder  som  komplement  när

kriterierna  ej uppfylls  förIandstingsfinansieradvård  eller  som  underhållsbehandling

när  tillräcldig  permanent  hårborttagning  har  uppnåtts.  Inkoppling  av läkare  för  recept

avkrämenVaniqa  för  att  minska  hårväxten  i ansiktet.  Vid  behovkonsulteras  läkare  på

kliniken  när  patienten  har  besvär  som  t.ex.  lokala  hudinfektioner  efter  tidigare

lärurgiska  ingrepp.  Detta  är i enlighet  med  Socialstyrelsens  nationella

kunskapsstöd  "God  vård  avvuxna  med  könsdysfori"  som  poängterar  vikten  av

helhetstänk  och  samverkan  kring  transpersoner  för  en välfungerande  vård.
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Om  behovuppstårfinns  även  gottstödfrån  övriga  subspecialiserade  mottagningarpå

Hudldiniken  med  Enheten  för  sexuell  hälsa.  Inom  HBTQ-området  ingår  Gynekologisk

HBT-mottagning,  HBT-hälsan  samtalsmottagning,  HBTQ-ung  och  SesamSÖS.

HÖSTEN  2019

Köernatill  bedömning  avmedicinskindikeradhårborttagning  har  snabbt  minskat

undervåren  2019.  Transpersonernas remisserföljer  sedan april  2019  vårdgarantin

med bedömninginom  3o dagar. Från aug 2019  kommer  även bedömningen  av cis-

personer  attfölja  vårdgarantin,  då kön  är  avldarad.  Hudkliniken  planerar  att  under

hösten  att  anställa  ytterligare  hudterapeut  med  inriktning  på diatermi.

Det  har  funnits  ett  stort  uppdämt  behov  av strukturering  avhårborttagnings-

verksamheten  inom  Region  StocldioIm,  se bilaganr  :i för  statistiköver  antal  tidigare

behandlingar  uppdelati  diatermi  och  IPL  inom  grupperna  cis-  ochtranspersoner  från

ett  axplock  avinkommande  remisser.  SamtIiga  patienter  med  pågående

hårborttagningsbehandlingar  har  nu  genomgått  en nybedömning  för  att  säkerställa

att  rättpatienterfår  rättvård.  Vid  oklarafall  har  patienter  diskuterats  påkonferens

och  om  patienten  inte  uppfylltkriterierna  till  fullo  mentidigajehar  fått  behandling

har  dessa  patienter  blivitkompensatorisktuppjusterade  i bedömningsskalan  och

därmedgodkändaförbehandling.  Dettaförattundvikaatttidigarebehandling

orättvist  skulle  påverka  aktuell  bedömning.  Behandling  ochutvärdering  av

behandlingsresultatsker  avhudterapeuter  i samråd  medläkaretills  patienten  uppnått

behandlingsmålet.  Patienten  behöver  därmedinte  en ny  remiss  frånkurator  för  att

fortsätta  behandlingen.

Hårborttagningsmottagningenpå  Södersjukhusetbedrivsi  ändamålsenliga1okaler

som  en sammanhållenverl«samhetvi1ket  ger  en kontinuitet  ochtrygghet  för

patienterna.  Sammanfattningsvis  är  Södersjukhusets  bedömning  att  Hudldiniken  med

Enheten  för  sexuellhälsa  har  mycket  godförmåga  att  bedriva  en god  och  säkervård

för  invånare  i Region  Stockholms  med  behov  av medicinsk  indilcerad  hårborttagning.

DERSJUKHUSETAB
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Nr.  1.  Statistiktidigare  behandlingar  utförda  utanför  Södersjukhuset.

Nr.  2. Bedömningsskala  Ferriman-Gallwey.

Nr. 3. Beslutstöd  Bedömningsmottagning  för läkare.

Nr. 4. Formulär  Bedömningsmottagning  för  läkare.

Nr. 5. Patientinformation.
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Medicinskt  indicerad  hårborttagning

Statistik,  axplock  av "remisser"  från  hudterapeuter

utanför  Södersjukhuset

Bild 1. "Journaler"  från  hudterapeuter  avseende  F64.0  Transsexualism

Bild 2. "Journa1er"  från  hudterapeuter  avseende  E28.2  Polycystiska  ovarier

Bild 3. Statistik  från  extrainsatt  mottagning  på Hudkliniken  Sös

Tidigare  behandlingar-  F64.O Transsexualism,  l'journaler"  från  hudterapeuter
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Tidigare  behandlingar-  E28.2  Polycystiska  ovarier  (ffa),  "journaler"  från  hudterapeuter
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Extrainsatt  bedömningsmottagning  på Hudkliniken  Sös,  ffa  E28.2  Pofycystiska  ovarier

Uteblev Sena avboknipgar Nej Konferens

189  kvar  på väntelista
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*  Poängsätt  behåring  enligt  Ferriman-Gallwey-  överläpp  och t»aka, ska ha minst  3 poäng  på

ett  av lokalerna  för  godkännande,  övriga  kan generöst  erbjudas  Vaniqa-  favoritmall  finns,

utan  förmån,  ca 400  kr för  30gram,  recept  för  3 månader-  fortsatta  recept  via

vårdcentral.

*  För att  beviljas  hårborttagning  krävs  även  diagnos,  tex  PCOS (komplett  lista  finns  på

rummen),  som  patient  är informerad  om i kallelsen.  Om inte  diagnos  finns  är det  upp  till

patient  att  inkomma  med  sådant  underlag  inom  ett  år för  att  kunna  sättas  på väntelistan

för  behandling.  Om beviljas  för  t»årborttagning  ge ut patientbroschyr.

*  Fotodokumentera  alla hos sjukhusfotografen,  sätt  patientetikett  på specielft  framtagen

fotolapp,  kryssa  i Prio  om patient  ska diskuteras  på hirsutismronden  6e feb  (så bi1derna

hinner  läggas  in till  dess),  samt  skriv  ditt  HSAID  så det  kommeri  din inkorg.  Om patient

plockat  hår  närmsta  månaden  eller  rakat  närmsta  fem  dagarfår  patient  vamig  fotoremiss

för  att  själv  gå på dropin  när  håret  är utväxt  enligt  ovan,  skriv  ditt  HSAID (så bilder  läggs  i

din inkorg)  - annan  typ  av bevakning  behövs  ej.

*  Diktera  kort  "se  insf<annad  formulär,  diagnos  föreligger,  beskriv  kort  status  och

bedömning,  om du bevifjar  patient  för  hårborttagning  och du anser  att  laserbehandling

fungerar  (mörka  hår,  Ijus hud)  be sekr  sätta  på väntelista  för  att  kallas  till  hudterapeut

a inom  ett  år",  välj  lämplig  ICD-kod  samt  åtgärdskod  "foto".

*  Diskutera  på hirsutismrond  6e feb  om oklaföet  ifall  laserbehandling  fungerar  (patient  ska

vara  nyrakad  inför  laser,  men  orakad  inför  nålepilering),  om gränsfall  för  godkännande,

eller  om anses  behov  av prioritering.  Patient  får  därefter  brevsvar.

*  Hirsutism  L68.0.  Hypertrikos  UNS L68.9.  Normal  hud  Z71.1.  Ingen  sjukdom  funnen  Z03.9.

Polycystiska  ovarier  E28.2.

*  Patient  som  uteblir-  skicka  ej brev  till  patient,  kalla  ej patient  igen,  om remiss  förelegat

sedvanligt  remissvar  "utebfiven  patient".a

FAKTA

aO. Terminal  hair  growth  is not

present  in the  examined  area.

Överfäpp  a Haka

.1.  Minimal  amounts  of  visible

.terminaf  hair  growth.

1. Enstaka  hårstrån

fateralt

1. Enstaka  spridda  hår

2-. More  than  minimal  but  not  yet

that  of  a man.

2. En liten  musiasch

lateralt

2. Små spridda

ansamlingar  av hår

3. Not  very  hairy  man. 3. Mustasch  halvvägs  in

mot  mittlinjen

3. Glest  heltäckande

4. Typically  observed  in men. 4. Heltäckande  mustasch 4. Tätt  heltäckande

!'Ä Lip
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Clinically  terminal  hair  hairs  can be distinguished  from  vellus  hairs  primarily  by their  length

(i.e. > 0.5cm)  and the  fact  that  they  are usually  pigmented.  Note-  each higher  score  refers  to

both  greater  terminal  hair  density,  and importantly,  a greater  affected  body  surface  area.

Terminal  hairs  are longer,  more  rigid,  with  shorter  blunter  tips,  penetrating  further  into  the

dermis  and  more  pigmented  than  vellus  hairs; they  demonstrate  a central  core of

compacted  keratinocytes  (i.e.  are  medullated)  and an associated  arrector  pili muscle

(Danforth,  1925).  Terminal  hairs  demonstrate  significant  regional  morphologic  differences

(i.e. Ionger  in some  sites,  more  medullated  or pigmented  in others,  etc.)  due to genetically

determined  differences  in the  follicles,  which  is why  skin grafts  continue  to produce  hair

characteristic  of  the  donor  site (Garn,  1951).  Development  and growth  of  terminal  hairs  is

primarily  stimulated  by growth  and thyroid  hormones,  and, depending  on body  region,

androgens  (Greenblatt,  1983).  The term  'hirsutism'  is of Latin origin,  meaning  excessive

growth  of  stiff  hair  or hairiness,  especially  in women  or children,  with  an adult  male  pattern

of distribution;  in contrast,  'hypertrichosis'  is a word  of  Greek  origin  generally  referring  to

localized  or generalized  excess hair  (Azziz et al., 2000;  Wendelin  et al., 2003).  Although

sometimes these two terms are used interchangeab19, we will exclusively use the term
/hirsutism'  to refer  to the condition  of male pattern  hair growth  found  in women.  In

contrast,  we consider  the term  lvellus  hypertrichosis'  to refer  to the  presence  of excess

vellus  hairs  (Danforth,  1925),  possibly  reflecting  ethnic  variation,  non-androgenic  endocrine

disorders  (e.g.  thyroid  disease,  anorexia  nervosa,  imbalances  of growth  hormone  or

corticosteroid  production),  or  as a side  effect  of  medications  such as cyclosporin  or  minoxidil

(Azziz et al., 2000;  Wendelin  et al., 2003).  In contrast  to  hirsutism  (see below),  hypertrichotic

vellus  hair  does  not  respond  to  anti-androgen  therapy.
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Frågeformulär

1. Personnummer  och  namn:

2. Har  du något  av följande  sjukdomar:

* PCOS  (polycystiskt  ovarialsyndrom)

* Övrigt,  ange  vad:

3. Vem  ställde  diagnos:

4. När  ställdes  diagnos:

5. Hur  länge  har  du haft  besvär  med  ökad  behåring?

6. Tidigare  behandlingar?  Var  på la:oppen?

Diaternni

IPL

Laser  (vilken  sort)

Hur  många? Biverkan?

7. När  var  senast  behandling?

8. Aktuella  läkemedel:

9. Allergier





Efter  behandling

*  Hudenb1irti1lfö11igtrödochsvuIIen,ky1ba1samkan

användas  ochvid  besvär  kan  Dermovat-kräm  smörjas
direkt  efter  behandlingen.

*  Efterbehandlingkantillföl1igapigmentförändrängari

huden  uppstå.  Det  'm därförviktig  att  duundviker  solen
tills  huden  är  helt  'Iäkt.

*  Omsmåblåsoruppståruudvikatttasönderdessa.Vid

sårskorporkanMicrocid-kräm  användas,  somfinns  att

köpareceptfritt  på  apoteket.

*  Omdufårk1ådaihuden,undvikattriva.Användistänet

kylbalsam.

* Undvikfysiskaktivitetinomz4timmarefter
beföandlingen.  Detta  för  att  minska  risken  för  infeldion  i

huden  och  för  att  underlätta  läkningsprocessen.

Vidfrågor  eller  kraftig  reaktionkan  du  kontald:a

Hudkliniken,  08-616  25  6o.

S<!»
!b'DERSJU  KHU$ET

Hudkliniken  med  Enheten  för  sexuell  hälsa

mnnxenvsx'r:xery:t  HÅRBORTI'AGNING



Medicinsktindieeradhådua  Cffli«gu;ibg,Gm«"'iLlplN12g

Hudkliniken  med  Enheten  för  sexuell  hälsa  på  Södersjuldxuset  har

tilldelats  uppdraget  för  medicinskt  indicerad  hårborttagning  sen  den

:i oldober  2018.  Mottagningen  finns  i Södersjukhusets  lokaler  och  -
uppfyller  de  kravpå  hygien,  dokumentation  och  säkerhet  som  krävs.

Hårborttagning  kan  beviljas  för  cis-kinnor  med  hormonella
awikelser  som  besväras  av  ökad  behåring  och  bedöms  enligt  en

skala.  För  transpersoner  sker  hårboföagning  som  deli  den
könsbekräftande  vården.

Håxväxt

Hårstrån  växer  i cykler  som  är  olika  långa  på  olika  delar  äv  kroppen
men  kan  även  påverkas  av ålder,  hormoner  och  liga  faldorer.

Hårborttaging

Behandling  mot  oönskad  behåring  innefattar  bl.  a. rakning,
hårborttagningskräm,  blekning,  Vaniqa  kräm  (för  ansiktet,
receptbelagt),  destrulction  avhårsäckarmed1aser,  IPL,  nålepilering.

Det  finns  flera  alternativför  privat  finansieradhårborttagning.

Laser  är  den  mest  effeldiva  behandlingenför  permanent

hårborttagning,  men  man  kan  inte  förvänta  sig  att  allt  hår  försvinner

och  med  tiden  kan  nya  hårsäckar  bildas.  Hur  permanent  hårlösheten

blir  varierar,  oftast  rör  det  sig  om  en hårreducering.

Endast  hårsäckar  i tillväxtfas  kan  behandlas,  diör  krävs  upprepade

behandlingar.  Aktiva  hårsäckar  innehåller  pigment  som  kan

absorbera  laserljuset.  När  hårrotenvärms  upp  till  omkring  7ooC
förstörs  den.  Bäst  resultat  fås  när  hårståna  är  mörka  och  den

omgivande  huden  ljus.

Ljusa/gråa  hårstrån  är svårare att behandla med laser och då kan
nålepilering  behöva  användas.  Detta  innebär  aft  en tunn  nål  med
svag  strömimpuls  förs  ner  i hårsäcken  och  på  så sättvärmer  upp

hårroten  så att  den  förstörs.  Detta  fungerar  endast  för  mindre

områden  med  erxstaka  hårstrån.

Att  tänka  på  före

Huden  ska  vara  så 1jus  som  möjligt,  undvik  exponering  av  solen

/solbränna,  använd minst  solskyddsfaktor  3o  dagligen.

*  Minst4veckorföremottagningsbesöketskaduintedraut
hårstrån  (med  pincett,  vaxning,  trådning,  epilator)  eller

bleka  håret.
*  Kommer  du  för  bedömning  av  hårväxt  ska  du  inte  ha  rakat

dig på 5 dagar. Dettaför  attvi  ska kunna bedömavilken  den
optimala  behandlingen  är för  dig.

*  Kommer  du  för  laserbehandling  ska  du  vara  nyrakad.  Raka

noggrant,  annars  minskas  effekten  avlaserbehandlingen
samtrisken  för  brännskador  ökas.  Du  ska  inte  vara  sminkad.

*  Kommer  du  för  nålepilering  måste  du  låta  ditt  hår  vara  kvar.

Detta  för  att  vi  ska  1cunna  se var  du  ska  behandlas.

Kontraindikationer-  områden  med  pigmentmärken,  tatueringar

eller  blåmärken.  Lokal  hudinfektion  eller  feber.  Graviditet  och
amning.

Laserbebandling

Behandlingen  känns  som  varma  sticki  huden.  Områden  med

myclcet  linsel  som  exempelvis  överläpp  eller  haka  kan  upplevas
smärtsamma.  Lokalbedövningskräm,  som  du  kan  köpa
receptfr'tt  på  apoteket,  kan  användas  innan  du  kommer  för

behandling.  Detta  gäller  även  om  du  ska  fa  behandling  med
nålepilering.
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Återföring

Problem  till  följd  avförändrat  uppdragför  medira,inskt
indikerad  hårborttagning

Ärendet

Patientnämnden  behandladevid  sammanträde den i8  juni  2019  ett
principärende  rörandeväsentIigtförlängdaväntetider  förpatienter  tillföljd

av att  uppdraget  för  att  utföra  medicinskt  indikerad  (motiverad)

hårborttagning  gickfrån  ett z5-ta1  hudterapeuter  till  att utföras avendast
envårdgivare,  Södersjukhuset.  Patienternas  klagomåIrörde  ävenbristande

information  om  förändringarna,

Förvaltningen  ansåg  att  detvar  anmärkningsvärt  att  det  uppståttförlängda

vårdtider  och  attpatienterna,  som  tilföör  en riskgrupp  förpsyläsk  ohälsa,

drabbats  av glappet  i behandlingarna  som  uppstått  genom

uppdragsförändringen.

Nämndenbeslöt  attbegäraskrifflig  återföringi  ärendetsenast  den 3o
september 2019.

Återföring

Hälso-  och  sjukvårdsnämnden  har  med  anledning  av detta  principärende

inkommit  med  bifogad  återföring  efter  ett  begärt  uppskov.  Södersjukhuset

har  inkommit  med  bifogad  återföring.

HäIso- och sjukvårdsnämndens  återföring
Avhälso-  oc'h sjukvårdsnämndens  återföring  framgår  sammanfattningsvis

att  detvarnödvändigt  attgenomföra  organisatoriskaförändringarför  att

skapapatientsäkra,  uppföljningsbara,  Iagliga  och  ekonomisktbållbara  avtal

inom  dettavårdområde.  Anledningenvar  atthälso-  och  sjukvårdslagen

sföller  kravpå  atthårborttagningen  ska  utföras  under  ledning  av en

medicinskt  ansvarigläkare  vilketintevarit  kravställt  i tidigare  avtal  med

friståendehudterapeuter.  Hälso-  och  sjukvårdsförva1tningen  (HSF)  förde

dialog  medANOVAför  synpunkter  och  beräkningar  påhur  många  patienter

det  rör  sig  om  och  vilka  diagnoser.  HSF  bedömde  attvårdområdet  inte

lämpades  för  upphandling  och  gavSödersjukhusetuppdraget  att  bedriva

verksamhetenvilket  skett  sedan  den  :i september  2018.  När  Södersjukhuset

övertog  uppdraget  gjordes  medicinska  bedömningar  avsamtligapatienter.

Nu  har  sjuldiuset  arbetat  nedväntetiderna  och  sjukhuset  uppges  följa

Patientnämndens  förvaltning
Box 17535,  118  91 Stockholm
Hornsgatan  15

Telefon:  08-690  67 00
Fax: 08-690  67 18

E-post: registrator.pan@slI.se
www.patientnamndenstockholm,se
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vårdgarantin.  Att  samtliga  patienter  fått  bedömning  avhudläkare  har  gett

enpositiv  effektpåpatientsäkerheten.

Södersjukhusets återaföring
Södersjukhusets  återföring  redogörför  bakgrunden,  hur  bedömningsbesök

och  behandlingarna  går  till,  vårdgivarens  tillgänglighet  och  information,  det

redogörs  även  för  nuläget.  Sammanfattningsvis  framgår  att  mottagningen

för  medicinsldindikerad  hårborttagning  uppfyller  de kravpå  hygien,

dokumentation  och  säkerhet  som  krävs  vilketligger  i linje  med  den  så

kallade  Skönhetsutredningen  från  Socialstyrelsen  samt  Europeisk  Standard

för  estetiska  medicinskatjänster.

Sjukhuset  beldagar  behandlingsuppehållet  som  uppstod  för  ett  flertal  under

vintern  xoi8/xoigvilketärolyckligturettpatientperspektivmen
behandlingsuppehålletharingenmedicinskpåverkan.  Köernatill

bedömning  avmedicinskindikeradhårborttagninghar  snabbt  minskat

undervåren  2019.  Transpersonernas remisserföljersedan  april 2019

vårdgarantin  med bedömning  inom 3o  dagar. Från augustikommer  även
bedömningen  avcispersoner  attföljavårdgarantin  dåkön  är avklarad.

Hudklinikenplanerar  att  underhösten  anställaytterligare  enhudterapeut

med  inriktning  på diatermi.  Det  harfunnits  ett  stort  uppdämt  behov  av

struldurering  avhårboföagningsverksamheten  inom  Region  Stockholm.

Samtligapatienter  medpågåendehårboföagningsbehand1ingarharnu

genomgått  en nybedömning  för  att  säkerställa  att  rättpatienter  får  rätt

vård.  Sjukhusets  erfarenhet  är  attfleratidigare  missnöjdapatienter  nu

känner  sigväl  omhändertagna.

Tin  Södersjuldiusets  svar  bifogades  dokument  somvisade  statistik  avseende

tidigare  behandlingar  utfördautanför  Södersjukhuset,  bedömningsskalor

och  beslutsstödsamtpatientinformation.

Förva1tningens  synpunkter

Förvaltningenfinner  att  de åtgärder  somredovisats  i återföringarna  är

tillräckligaför  attpatienterna  skafåtillgång  tin en god  och  säkervårdirätt

tidvilket  bland  annat  kan  bidra  till  atttillgodose  deras  behov  avtrygghet

och  kontinuitet.

Patientnämnden  har  i etttidigare  principärende  behandlat  brister  i

informationen  om  ettförändratregelverkvilket  drabbade  enslälda

patienter.l  Förvaltningen  ansåg  att  detvar  anmärkningsvärt  att  information

omförändraderegelverk,  särslöltdemedkonsekvensersomfårenväsentlig

I Uteb1iven information om förändrat  rege1verk, Patientnämnden 2018-05-22
(dnr PaNVi8oi-ooo5657,  HSN 2018-1044).
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påverkanpå  enskilda,  sänds  ut  medkortvarsel  tillvårdgivare  och  att  de

berörda  patienterna  inte  får  någon  information  alls.  Patientnämnden  vill

med  anledning  av detta  återigenframhånavikten  av attpatienter  får

adekvat  information  om  förändringar  som  påverkar  deras  behandling  samt

betonavilden  av att  i möjligaste  mån  förebygga  attmedicinslctmotiverad

vård  avstannar  på  grund  avverksamhetsövergångar.

Konsekvenser  fi5r  patientsäkerhet
Åtgärdernaför  att  setill  attpatienterfårtiIlgfögtil1  en god  och  säkervårdi

rätttidförväntas  bidratill  attförbättrapatientsäkerheten,

Konsekvenser  för  jämstä[(d  och jäm7ik  vård
De föreslagna  åtgärdernaförväntas  bidra  till  enjämstälId  och  jämlikvård

genom  attpatientgrupperna  påhälso-  och  sjulcvård  på  sammavillkor.

Miljökonsekvenser

De  föreslagna  åtgärdernaförväntas  inte  medföra  några  miljökonsekvenser

Förslag  tin  beslut

Patientnämnden  föreslås  besluta.

1.  Återföringarna  godtas  och  ärendet  avslutas.

2.  Ärendetstjänsteutlåtandeochbilagorsläckasti11hälso-och

sjukvårdsnämnden  och  till  styrelsen  för  Södersjukhuset.
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Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga  I  Hälso-  och sjukvårdsnärnndens  yttrande,  HSN  2019 -:i464

Bilaga  2 Hälso-  och  sjukvårdsnämndens  protokollsutdrag,  222  fi, HSN

2019-1464

Bilaga 3 Södersjuldiusets återföring, 2019-09-24,  SÖS 2019-1071
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