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Den engelske sundhedsreform – yderligere dialog
forventes
Det engelske sundhedsministerium (DH) gennemfører endnu en
høring på stomi- og kontinensområdet. For sårpleje har DH foreslået
nedsættelse af refusionen for visse traditionelle produkter, men
indtil videre er Coloplasts produkter ikke omfattet.
De engelske sundhedsmyndigheder meddelte i oktober 2005 at der ville
ske ændringer i ydelserne i forbindelse med levering af stomi-, kontinensog sårplejeprodukter.
Høringsrunden sluttede den 23. januar 2006, og siden har
myndighederne under en grundig gennemgang af høringssvarene fortsat
dialogen med de involverede parter, herunder Coloplast og
brancheorganisationerne.
Den oprindelige høring omfattede stomi-, kontinens- og sårplejeprodukter
samt reagenser i samme høringsdokument. Sundhedsministeriet (DH)
har nu foretaget en opdeling i to kategorier: stomi- og kontinensprodukter
og sårplejeprodukter og reagenser.
På stomi- og kontinensområdet bliver der gennemført endnu en høring.
Denne proces vil i første omgang dreje sig om servicestandarder og
produktkategorisering, mens myndighederne senere vil gennemføre en
høring om refusionssatser og betaling for serviceydelser.
Inden for sårpleje foreslår DH lavere refusionssatser for visse traditionelle
sårplejeprodukter. Præcis hvornår disse prisnedsættelser bliver
gennemført vides ikke, men det er sandsynligt at det bliver fra august
2006. Pt. er Coloplasts sårbandager ikke berørt af ændringerne, men
drøftelsen vedrørende denne type produkter kan blive genoptaget.
DH foreslog oprindeligt at sænke refusionspriserne med 5% for
sårbandager og 15% for stomi- og kontinensprodukter foruden ændringer
i betalingen for de tilhørende serviceydelser. Desuden foreslog DH
ændringer i fastsættelsen af refusionspriser for den primære og
sekundære sektor. Serviceydelser til patienter, direkte markedsføring
over for patienter og sponsering af sygeplejerskestillinger ville også blive
taget op til drøftelse.
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Det er umuligt at sige præcist hvornår ændringerne efter den
igangværende dialog bliver gennemført og hvilken virkning de får. Men
det er ikke sandsynligt at de får nogen indvirkning på Coloplasts
forretning i 2005/06. Når vi modtager mere information af betydning fra de
engelske myndigheder, vil vi udsende endnu en meddelelse.
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