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Diarienummer

Till:
Driftnämnden Hallands sjukhus

Ljusbehandling hudsjukvården Hallands sjukhus
Förslag
På grund av medicinsk utveckling inom hudsjukvården är förslaget att diftnämnden
beslutar att Hallands sjukhus endast erbjuder UVB-ljusbehandling i patientens hem,
på Hallands sjukhus Varberg och på Hallands sjukhus Halmstad.

Motiv
Den medicinska utvecklingen inom hudsjukvården har inneburit ett reducerat behov
av ljusbehandling i anslutning till sjukvårdsinrättning. Den främsta orsaken är nya
effektiva biologiska läkemedel men även ökad möjlighet att ge vissa former av
ljusbehandling i hemmet. Verksamheten är därmed i en situation där den avsatta
kapaciteten för ljusbehandling behöver anpassas.
I Falkenberg ges idag enbart ljusbehandling med kortvågigt ultraviolett ljus (UVB)
som är en av flera typer av ljusbehandling inom hudsjukvården. UVB-ljusbehandling
kan för majoritet av patienter ges i patientens hem med portabel och transportabel
utrustning som är ett medicintekniskt behandlingshjälpmedel. Att koncentrera ljusbehandlingen till Halmstad och Varberg motiveras av att det där redan bedrivs
fullskalig hudsjukvård och flera typer av ljusbehandling. Genom att koncentrera
ljusbehandlingen till färre utbudspunkter kan hudsjukvårdens totala personalresurser
användas mer effektivt för att främja tillgänglighet för till exempel tumörmottagning
och operationer.
Hallands sjukhus hudsjukvård behöver förbättra tillgängligheten utifrån uppsatta mål
och har inte en ekonomi i balans. Att koncentrera verksamheten till Halmstad och
Varberg förväntas innebära minskad sårbarhet, större flexibilitet, produktivitet och
kostnadseffektivitet i verksamheten.

Bakgrund
Större delen av hudsjukvården vid Hallands sjukhus ingår i Region Hallands vårdval
för specialiserad öppen hälso- och sjukvård. Inom hudsjukvården bedrivs undersök-
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ning, utredning och behandling inom en mängd olika hudsjukdomar där ljusbehandling är en typ av behandling bland annat för psoriasis. Ljusbehandling ges med exakt
avvägda doser några minuter i taget under två till tre gånger i veckan under vanligtvis
tre månader. Behandlingen ges antingen med långvågigt ultraviolett ljus (UVA) eller
kortvågigt ultraviolett ljus (UVB) eller med en kombination av dessa. Ljusbehandling
kan också kombineras med att man först badar huden i ett läkemedel (PUVA). All
typer av ljusbehandling bedrivs idag i Halmstad och Varberg i särskilt utrustade rum
och tillhörande omklädningsytor. I Falkenberg genomförs enbart ljusbehandling av
typen UVB. Under de senaste fem åren har ljusbehandlingsvolymerna inom Hallands
Sjukhus reducerats med 30 procent och UVB-ljusbehandling i Falkenberg har reducerats med 50 procent.
Alla medarbetare inom Hallands sjukhus hudsjukvård är endera placerade i Halmstad
eller Varberg. De dagar ljusbehandlingsverksamheten i Falkenberg är öppen behöver
en enskild medarbetare arbeta från Falkenberg. Alla Hallands sjukhus ljusbehandlingsmottagningar har idag en betydande överkapacitet på grund av det sjunkande
behovet. Den relativa överkapaciteten är som störst i Falkenberg.
Ljusbehandlingar av typen UVB kan genomföras i hemmet för de allra flesta patienterna. Verksamheten planerar att se över sin UVB-ljusbehandlingsutrustningsstock för
att kunna erbjuda patienter ljusbehandling på det sätt patienten föredrar, i hemmet
alternativt i Varberg eller Halmstad. Inom vårdvalet finns även sedan tidigare flera
ljusbehandlingsenheter inom privat regi i Halmstad och Kungsbacka.

Ekonomi
Den kostnadsreducerande effekten om verksamhet koncentreras till Varberg och
Halmstad är cirka 130 000 kronor per helår vilket inbegriper kostnader för lokal och
städning i Falkenberg (100 000 kronor per år) samt reducerad kostnad för
avskrivning av ljusboxar och badkar (drygt 30 000 kronor per år).

Genomförande/tidplan
I nuläget får cirka fem patienter ljusbehandling i Falkenberg. Pågående behandlingssession planeras för att slutföras i Falkenberg. Nya patienter med behov av UVBljusbehandling kommer att erbjudas välja att få utskrivet utrustning för ljusbehandling
i hemmet eller att åka till Halmstad eller Varberg för behandling.
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