
  
 
 

Beskrivning av prissättningen av Hyperhidros-behandling i 
Norra Sjukvårdsregionen  Dnr: VLL 1183-2017 

 

Verksamhet och riktlinjer 
Behandling av Hyperhidros med Botulinumtoxin kan ske i Region Västernorrland, Region Jämtland-
Härjedalen och Region Västerbotten på hudklinik. Region Norrbotten erbjuder inte behandling av 
Hyperhidros. 
 
Region Västernorrland har tagit fram generella direktiv för behandling av Hyperhidros. Endast 
Hyperhidros i armhålor och/eller handflator behandlas med Botulinumtoxin. Region Jämtland-
Härjedalen behandlar endast invalidiserande handsvett med Botulinumtoxin på hudklinik. 
 
Region Västerbotten använder sig av behandlingsrekommendationen som tagits fram av Svenska 
Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV). 
https://ssdv.se/images/HyperhidrosUppdaterat171114.pdf 
 

Prissa ttning 
I Norra sjukvårdsregionens utomlänsprislista finns hyperhidrosbehandling med Botulinumtoxin som 
prissatta öppenvårdsbehandlingar enligt NordDRG. I Norra sjukvårdsregionen är Hyperhidros-
behandling med Botulinumtoxin prissatt enligt två modeller. Den första avser utomlänsvård vid 
Norrlandsuniversitetssjukhus (NUS) där poängpriset för DRG-vikt 1,0 är beslutad till 56 936 kr. Den 
andra avser övriga sjukhus som tillämpar regional prislista där poängpris för DRG-vikt 1,0 är 68 335 
kr. Prislistan finns tillgänglig på Norrlandstingens hemsida: 
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/halso-och-sjukvard/avtal-och-priser/prislistor-norra-
sjukvardsregionen/ 
 
Aktuellt pris för vård på NUS återfinns i NUS prislista: 
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/wp-content/uploads/2012/11/Bilaga-1-
NUSprislista-utgava-1-2020-webb.xlsx och flik ”DRG öppen vård”, sid 25.  
Aktuellt pris för övriga regionen återfinns i regional prislista: 
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/wp-content/uploads/2012/11/Prislista_-Bilaga-3-5-
regional-prislista-2020-utgava-1-2020_webb.xls och flik  ”DRG vikt ÖV o pris 2020 bil 3”, sid 28. I 
DRG-priset för behandlingen ingår samtliga kostnader för vården. 
 
Tabell: Priser för hyperhidrosbehandling med Botulinumtoxin i Norra sjukvårdsregionen, DRG-kod 
J99Q. 

Behandling Pris NUS, kr Pris Övriga 
regionen, kr 

Armhåla 2562 3075 

Händer 2562 3075 

Armhåla och händer 2562 3075 
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KPP-underlag 
Kostnadsdata lämnas från regionerna till den nationella KPP-databasen som bildar underlag för årlig 
viktlisteberäkning för NordDRG. 
 
I tabellen nedan redovisas nationell kostnadsdata för DRG-koden J99Q där normalt sett 
Hyperhidrosbehandling med Botulinumtoxin grupperas. Värdena avser 2018 för viktlista 2020. Med 
total kostnad avses framräknad genomsnittskostnad per besök för DRG J99Q enligt KPP-databasen 
2018 (prisnivå 2018). 
 

 J99Q 

Total kostnad  2 814 kr 

Mottagning      88,0 % 

- grundkostnad      35,1 %                

- personal      42,3 % 

- läkemedel        3,2 % 

- övrigt      7,4 % 

Medicinsk service      12,0 % 

- lab kostnader         6,6 % 

- op/anestesi         1,7 % 

- röntgen        3,6 % 

- övr kostnader        0,1% 

 
- 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.  
 

- Grundkostnad utgörs av kostnader som inte kunnat fördelas på unik patient, exempelvis  
hyror och OH-kostnader. 

 
Specifika priser för DRG 1,0 fastställs inom respektive sjukvårdsregion utifrån egen kostnadsstruktur.  
 
Kortfattat kan detta beskrivas som att DRG-vikten är nationellt gemensam medan pris per DRG-vikt  
1,0 kan variera mellan sjukvårdsregionerna. Detta medför att DRG-priset för J99Q kan variera mellan  
sjukvårdsregionerna. 
 
 


