Bilag: Beregning af omkostning for omlægning af 70.000 kroniske smertepatienter:
Præmis for beregning:
Det antages af alment praktiserende læger kan omligge 75 % af de 70.000 kroniske smertepatienter – svarende til 52.500 patienter
De offentlige smerteklinikker vil inden for et år kunne omlægge - 3.000 patienter
Antal kroniske smertepatienter, der kræves omlagt på private smerteklinikker (70.000 - (52.500 + 3.000)) – svarende til 14.500 patienter
Totalt:

70.000 patienter

Pris for omlægning:
Omlægning af 52.500 patienter hos praktiserende læger
(omlægningspris per patient: 372,54 kr. (se pkt. a for præmis for kalkule): 19,6 mio. kr.

Omlægning af 3.000 patienter på offentlige smerteklinikker
(omlægningspris per patient: 6.300,- kr. (se pkt. b for præmis for kalkule): 18,9 mio. kr.

Omlægning af 14.500 patienter på private smerteklinikker
(omlægningspris per patient: 10.591,- kr. (se pkt. c for præmis for kalkule): 153,6 mio. kr.

Totalt for omlægning af 70.000 kroniske smertepatienter:

192.1 mio. kr.

Punkt a : Beregning af opioid-rotation i primærsektoren af kroniske smertepatienter
(Baseret på oktober 2011 pristakster)

Konsultationer:
2 konsultationer á 130,41 kr. (ydelses nr. 0101):

260,82

Telefonkonsultationer:
Telefonkonsultation ydelse udløses ved telefonisk kontakt til lægen eller dennes personale i forbindelse med:
Dosis skal øges
Bivirkninger diskuteres
Ny recept på ny styrke opioid eller ny ordination af ny medicin

•
•
•

3 konsultationer á 37,24 kr.(ydelse 0201)

111,72

Total udgift for rotation/smerteudredning hos egen praktiserende læge

372,54


Punkt b.: Tværfaglig smerteudredning og - behandling per patient i den offentlige sekundære sektor:

Det estimeres konservativt ifølge danske smertelæger ansat på offentlige smertecentre, at det tager min 3 besøg, at omstille
en ’ukompliceret’ patient.
1.

Besøg

Ambulant besøg, med anamnese eller journaloptagelse
Diagnose takst: Smertetilstand (bemærk gennemsnitsværdi)

1.584,a

936,-

2.

Besøg

Ambulant besøg, pat. mindst 7 år
Diagnose takst: Smertetilstand (bemærk gennemsnitsværdi)
3.

954,a

936,-

Besøg

Ambulant besøg, pat. mindst 7 år
Diagnose takst: Smertetilstand (bemærk gennemsnitsværdi)

954,a

Total udgift for tværfaglig smerteudredning på offentlig klinik

936,6.300,-

Diagnosetakst for Smertetilstanden - kroniske, komplicerede koster 1.051,- kr per ambulant besøg – kroniske, ukomplicerede koster 821,- kr per
ambulant besøg. I beregningen anvendes således et gennemsnit heraf, d.v.s. (1.051,- + 821,- /2 ) 936,- kr. per besøg udover ambulantbesøgstaksten.

Kilde:
http://www.im.dk/Sundhed/DRG-systemet/Takster/~/media/Filer%20 20dokumenter/DRGtakster/2012/Takstsystem_2012.ashx
Punkt c: Tværfaglig smerteudredning og - behandling per patient i den private sektor
Notat fra DANSKE REGIONER
21 -10-2010 Sag nr. 10/2406
Vurdering af speciallæge med uddannelse indenfor smertebehandling

2.212 kr.

Medicinsk modul ved smertebehandling

8.379 kr.

Total udgift for tværfaglig smerteudredning i privat regi

10.591 kr.

