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Bakgrund
Ljusterapi har tidigare skett på olika sätt och innehaft olika kompetensnivåer. Fram till och med 2015
har ljusterapi skett via upphandlade vårdavtal, genom föreningsbidrag till Psoriasisföreningarna samt
inom vårdval Öppen Hudsjukvård i Region Skåne. För en enhetlighet och jämlik vård har
gemensamma riktlinjer upprättats för att säkerställa medicinsk kvalitet och patientsäkerhet samt att
behandling sker på rätt indikation. Vid årsskiftet 2015-2016 upphörde de genom vårdavtal
upphandlade verksamheterna samt den ljusterapi som är föreningsbidragsfinansierad. Vid samma
tidpunkt startade IOP med Psoriasisförbundet (PSO) avseende ljusterapi. Hälso-och
sjukvårdsnämnden beslutade 2018-06-27, § 147, att teckna en ny överenskommelse om en IOP med
PSO om ljusterapi.

Parter
Region Skåne
Genom Hälso- och sjukvårdsnämnden
291 89 Kristianstad
Organisationsnummer 232100‐0255

Psoriasisförbundet
Genom lokalavdelningarna:
Lokalavdelning
Psoriasisförbundet Malmö-Vellinge lokalavdelning
Baskemöllegatan 3 D
214 40 Malmö

Organisationsnummer
846002-2141

Trelleborgs Psoriasisförening
Östergatan 51
231 45 Trelleborg

847000-7538

Psoriasisförbundet Helsingsborg-Höganäslokalavdelning
Närlundavägen 13
252 75 Helsingborg

843001-0234

Psoriasisförbundet Landskrona-Svalöv lokalavdelning
Säbygatan 9-11
261 33 Landskrona

844000-4565

Psoriasisföreningen Ystad-Österlen
Petrigatan 10
271 40 Ystad

848000-5472
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IOP som samverkansmodell
Regionfullmäktige antog 2010, reviderad 2015, en överenskommelse om samverkan mellan Region
Skåne och idéburen sektor Skåne. Överenskommelsen Skåne (ÖK Skåne)1 är en gemensam
viljeyttring om samverkan och engagemang i syfta att stärka demokratin, öka delaktigheten och
minska utanförskapet i Skåne.
IOP är en överenskommelse mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor och en eller
flera offentliga aktörer. Modellen syftar till att ge idéburna organisationer möjlighet att på ett
självständigt och självstyrande sätt vara en aktör i utvecklingen av välfärden genom en
överenskommelse om mer långsiktiga villkor. En av premisserna för partnerskap är att det finns en
ömsesidig tillit och respekt mellan parterna. Partnerskap riktar sig i de flesta fall till etablerade
organisationer med vilka det offentliga har en relation eller samverkan med sedan tidigare. Centralt
är att ett IOP inleds med en dialog kring gemensamma målsättningar och utmaningar.
Målet med ett IOP är att tillvarata de mervärden och resurser som idéburen sektor står för och kan
erbjuda. En överenskommelse om IOP är inte ett köp av en tjänst utan en myndighets sätt att uppnå
mål inom områden som kommunala aktörer kan ha svårt att nå fram i inom sina ansvarsområden
samt att generera nytta för regionens medborgare. Partnerskap i form av IOP riktar sig till idéburna
organisationer.

Syftet med Partnerskapet och verksamheten
Psoriasisförbundets vision ”Ett bra liv för alla med psoriasis” har sedan starten 1963 legat till grund
för all verksamhet i förbundet. Länge har psoriasis ansetts som en hudsjukdom som företrädesvis
behandlades med salvor. Under senare år har dock sjukdomens komplexitet erkänts inte minst efter
att Världshälsoorganisationen år 2014 erkänt sjukdomen som en allvarlig kronisk, icke smittsam
systemsjukdom, som kan få svåra konsekvenser för den drabbade. Det finns idag ingen behandling
som kan bota psoriasis. Däremot kan en individuellt anpassad behandling ge goda förutsättningar för
ett bra liv.
För Psoriasisförbundets lokalavdelning i xxx syftar överenskommelsen till att de som förening ska
kunna erbjuda medicinsk ljusbehandling till patienter med psoriasis i närområdet på tider som
efterfrågas t ex under morgontimmar, lunchpauser och kvällar. Ljusbehandling sker alltid efter remiss
av medicinsk ansvarig läkare. Ljusbehandling ska kunna avse såväl helkroppsbehandling som
behandling av händer och fötter. En behandlingsserie skall alltid utvärderas av läkare innan
ställningstagande till en eventuell ny ljusbehandlingsserie sker.
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Överenskommelsen Skåne är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Överenskommelsen verkar för att uppnå den Regionala utvecklingsstrategins mål om ett öppet Skåne där alla har lika värde. Överenskommelsen ska
bidra till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne. Den första överenskommelsen undertecknades 2010 av ett antal
idéburna organisationer samt Region Skåne. 2014 undertecknades den nuvarande. Våren 2016 anslöt sig även Länsstyrelsen Skåne till
överenskommelsen.
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Kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte, både vad det gäller målgruppen och deras behov samt
arbete som sker på mer strukturell nivå (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt), utgör en
viktig del av partnerskapet.

Avtalad överenskommelse
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna.

Grundförutsättningar för överenskommelsen
Psoriasisförbundet förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter
som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.
Psoriasisförbundet är arbetsgivare och svarar för att gällande lagar, författningar och avtal följs.
För verksamhet enligt hälso‐ och sjukvårdslagen (1982:763) är Psoriasisförbundet vårdgivare enligt 3
§ patientsäkerhetslagen (2010:659).
Ett minimumkrav på medicinsk kompetens hos personal som utför sjukvårdande behandling innebär
ett krav på minst undersköterskekompetens.

Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och en dialog som
karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för kritik samt
transparens och långsiktighet i samarbetet.
Region Skånes värdegrund är välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Insats - uppdrag
Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt
personer som stödjer våra syften. Förbundets uppdrag är att arbeta för bättre vård och behandling,
för ökad satsning på forskning och för att skapa kännedom och förståelse för hur det är att leva med
sjukdomen. Utöver ljusbehandling och därmed sammanhängande omsorg kan Psoriasisförbundet
erbjuda medlemmarna gemenskap, kunskap och engagemang. Förutom ljusbehandling erbjuds
temakvällar med föreläsningar för att öka kunskapen om sjukdomen.
Samverkan
Psoriasisförbundet ansvarar för driften av verksamheten. Parterna kommer kontinuerligt att
kommunicera och det är alla parters ansvar att upprätthålla kontakten.

Ekonomi
Genom detta partnerskap åtar sig Psoriasisföreningarna att genomföra ljusterapi i följande
omfattning:
- Malmö 3000 besök/år
- Trelleborg 2000 besök/år
- Helsingborg 2500 besök/år
- Landskrona 1100 besök/år
- Ystad 1900 besök/år
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Detta medför sammanlagt i Skåne en total på 10500 besök årligen. Uppnås dessa målvolymer
innebär det en maximal ersättning till Psoriasisföreningarna på 5 250 000 kronor årligen, vilket
genererar en ersättning på 500 kronor per besök. I ersättningen ingår eventuella patientavgifter.
Halva ersättningen ges som ett grundbelopp, beräknat på 50 % av målvolymen x 500 kr, och den
övriga hälften utgörs av en rörlig del kopplad till uppsatta målvolymer. Varje besök ersätts med 500
kr, oavsett antal behandlingar vid besöket (hand, fot mm). För läkarbesök utgår inte någon extra
ersättning.
Om ersättningstaket uppnås före årsskiftet ska Leverantören fortsätta med sin verksamhet med
endast eventuella patientavgifter som ersättning. Region Skånes riktlinjer och rutiner kring
patientavgifter skall följas: http://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-ochprislistor/patientavgifter/
Fakturering sker enligt överenskomna rutiner.

Marknadsföring
Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att verksamheten och de insatser som utförs,
sker genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan.

Uppföljning och kunskapsinhämtning
Kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte, både vad det gäller målgruppen och deras behov samt
arbete som sker på mer strukturell nivå (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt), utgör en
viktig del av partnerskapet.
Återkoppling, utvärdering och dialog mellan parterna sker på samverkansmöten minst två gånger
årligen.
Psoriasisförbundet upprättar årligen en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse som
redogör för verksamheten under föregående år.

Period för partnerskapet
2019-01-01 tom 2020-12-31.
Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut.

Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas med maximalt 1 år.
Ställningstagande till förlängning skall tas 9 månader innan överenskommelsen upphör.

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist
Alla parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande
avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras ska parterna innan förändringarna genomförs,
föra en dialog.
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Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part när som helst
under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall
gäller 9 månaders uppsägningstid.
Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Psoriasisförbundet bli återbetalningsskyldig för
delar av eller hela summan utbetalda medel.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan överenskommelsens parter.

Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.
För Psoriasisförbundet

Datum

/Åke Olsson, Malmö-Vellinge/
/Pia Janusz Malm, Malmö-Vellinge/

/Gert Nilsson, Trelleborg/
/Johnny Persson, Trelleborg/

/Willy Luyckx, Helsingborg-Höganäs/
/Wiveca Sjöstrand, Helsingborg-Höganäs/
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/Roland Lundberg, Landskrona/
/Rita Larsson, Landskrona/

/Leif Persson, Ystad-Österlen/
/Eva Ahl, Ystad-Österlen/

För Region Skåne

Datum

Anna-Lena Hogerud, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Region Skåne
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